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АНОТАЦІЯ 

Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». – Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2019. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 

2019. 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано 

новий підхід до розв’язання проблеми формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

На засадах теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнено 

сутність і структуру ключових понять «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї», «сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів». 

У дослідженні розкрито організаційно-методичні засади (зміст, форми, 

засоби, методи) організації позааудиторної діяльності аграрних коледжів 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці та впровадженні у позааудиторну діяльність аграрних коледжів 

методичних рекомендацій «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності», у яких 

викладено діагностичний інструментарій для визначення рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів; програму 

проведення годин наставника «Я – майбутній сім’янин», семінару для 

наставників студентських груп. 

Результати дослідження можуть бути застосовані в практичній роботі 

педагогів аграрних коледжів, під час розробки навчальних посібників з теорії 

і методики виховання студентів закладів вищої освіти аграрного профілю, 
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для розширення змісту курсу лекцій, семінарських, практичних занять з 

навчальних дисциплін «Теорія і методика виховання», «Педагогіка сімейного 

виховання», «Організація виховної роботи у закладі вищої освіти», 

«Психологія сім’ї» у закладах вищої освіти та у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Опрацювання філософських, соціологічних, психологічних, 

педагогічних, наукових джерел дало змогу уточнити сутність поняття 

«ціннісне ставлення до створення сім’ї», яке трактуємо як «складне 

особистісне утворення, яке визначається мотивацією до сімейного способу 

життя та відповідального батьківства як усвідомленої потреби, прийняттям 

пріоритету подружнього життя та виявляється у спрямованості особистості 

створювати сім’ю на основі моральних цінностей». 

Сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів є результатом цілісного організованого впливу освітнього 

середовища аграрного коледжу, що характеризується усвідомленими 

мотивами до створення сім’ї; глибокими знаннями щодо її функцій у 

суспільстві; набутими навичками самовдосконалення як майбутнього 

сім’янина; спрямованістю на збереження сімейних традицій українського 

народу; готовністю до відповідального материнства та батьківства. 

Розкрито особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів, пов’язані із специфікою студентської 

молоді, яка навчається в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: 

домінування сільської молоді, яка, зазвичай, характеризується більш раннім 

залученням до продуктивної виробничої діяльності; орієнтованістю на 

збереження сімейних традицій, цінностей своєї малої батьківщини. Доведено, 

що ефективність формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів визначається також сенситивністю раннього 

юнацького віку, адже саме під час їхнього навчання відбувається формування 

світогляду молодої людини, саморефлексія, зверненість у майбутнє, пошук 

сенсу життя, сприйняття себе як представника певної статі, активний пошук 
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супутника життя, кохання. Серед негативних факторів, що ускладнюють 

процес формування ціннісного ставлення до створення сім’ї, зазначаємо, 

зокрема, такі: хворобливе самолюбство, імпульсивність поведінки, надмірна 

чутливість, юнацький максималізм тощо. 

Визначено фактори, що ускладнюють процес формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: другорядне 

ставлення викладачів до позааудиторної діяльності, перетворення її на 

епізодичні заходи розважального характеру; інформаційне просвітництво, 

яке сприймається студентами як повчання; недостатнє використання 

можливостей позааудиторної діяльності у контексті зазначеної проблеми; 

відсутність методичних рекомендацій з формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

Відповідно до змістової структури поняття «ціннісне ставлення до 

створення сім’ї» визначено критерії і показники його сформованості у 

студентів аграрних коледжів: емоційно-ціннісний (усвідомлена мотивація на 

створення сім’ї та визнання необхідності виконання подружніх і батьківських 

обов’язків; сформована здатність до емпатії; прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки і розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги); когнітивний (оволодіння 

системою знань щодо сутності та функцій сім’ї; мотивів її створення; 

усвідомлення цінностей сім’ї та шлюбу для окремої особистості та 

суспільства в цілому); поведінково-діяльнісний (уміння адекватно обирати 

стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях; спілкуватися з представниками 

протилежної статі; готовність та здатність до самовдосконалення в ролі 

майбутнього сім’янина) та схарактеризовано рівні (високий, середній, 

низький) сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів. 

З’ясовано, що причинами недостатнього рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів є: 

відсутність належного пропагування і поширення сімейних цінностей та 
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систематичного і цілеспрямованого виховного впливу на студентів з метою 

ефективного формування зазначеного особистісного утворення; слабка 

методична готовність педагогів до використання виховного потенціалу 

позааудиторної діяльності у контексті зазначеної проблеми; переваги 

одноманітних та неефективних форм і методів виховання. 

За результатами констатувального етапу дослідження встановлено, що 

43,03 % студентів аграрних коледжів виявили низький рівень сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Обґрунтовано та здійснено експериментальну перевірку педагогічних 

умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, а саме: розробка та 

впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів авторської 

програми годин наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин»; 

використання педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів; методична підготовка наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала розробку та 

впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів авторської 

програми годин наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин», 

яка включала такі форми роботи: бесіда, дискусія, заняття з елементами 

тренінгу, вирішення проблемних ситуацій, створення тематичних творчих 

робіт, круглий стіл, конкурс, тематична зустріч, відеопрезентація, проектна 

діяльність, інсценування, робота в малих групах, колективний перегляд та 

обговорення фільмів тощо. Ефективність реалізації цієї умови 

забезпечувалася завдяки використанню сукупності методів: розповідь, 

пояснення, бесіда, переконання, приклад, привчання, вправляння, 

педагогічна вимога, суспільна думка, мозковий штурм, ділова, імітаційна гра 

тощо. 
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Друга педагогічна умова реалізувалася через використання 

педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за 

допомогою таких форм роботи: проведення вечорниць, святкування 

релігійно-обрядових свят, проведення конкурсу на краще знання українських 

прислів’їв про сім’ю та сімейні стосунки, виховних годин, рольових ігор, 

літературно-музичного спектаклю «Весільні обряди українського народу». 

У процесі реалізації третьої педагогічної умови вдосконалювалася 

методична підготовка наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів та 

проводилась цілеспрямована робота з наставниками студентських груп під 

час проведення семінару «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів» (лекції, круглий стіл, заняття-практикуми). 

Порівняння початкових і кінцевих результатів дослідно-

експериментальної роботи засвідчило ефективність теоретично 

обґрунтованих педагогічних умов та необхідність їх творчого використання у 

позааудиторній діяльності аграрних коледжів для формування у студентів 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Ключові слова: ціннісне ставлення, сім’я, студенти, аграрний коледж, 

педагогічні умови, позааудиторна діяльність. 
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біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, 

філософія». 2017. Вип. 259. С. 288–294. 
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у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методичні 

рекомендації для кураторів студентських груп. К., 2017. 108 с. 

SUMMARY 

Shelest N. А. The formation of a value attitude to creating a family in 

students of agrarian colleges in after class activities – Qualifying scientific work on 

the rights of a manuscript. 

Dissertation for Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (PhD). 

Specialty 13.00.07  «Theory and methods of education».  National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyіv, 2019. Pavlo Tychyna Uman 

State Pedagogical University, Uman, 2019. 

This dissertation presents a theoretical justification and offers a new 

approach to solving a problem of the formation of a value attitude to creating a 

family in students of agrarian colleges in after class activities. 

A theoretical analysis of literature clarifies the definion and the structure of 
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key notions «a value attitude to creating a family», «the formation of a value 

attitude to creating a family in students of agrarian colleges». 

We have further developed the content, forms and methods of the 

organisation of after class activities in agrarian colleges in the sphere of a value 

attitude to creating a family in students. 

The received results can be applicable while developing and implementing 

methodical recommendations «We are forming a value attitude to creating a family 

in students of agrarian colleges in after class activities». The recommendations 

present diagnostic tools for identifying levels of the formation of a value attitude to 

creating a family in students as well as a program for group mentor hours of 

communication «I am a future family member» and a seminar for student groups 

mentors. 

The results of this research can be used in the practice of pedagogues of 

agrarian colleges while developing academic textbooks in theory and methodics of 

education of students of establishments of higher education which have an agrarian 

focus; to improve lecture courses, seminars and practical classes in «Theory and 

methodics of education», «The pedagogy of family education», «The organization 

of educational work in an establishment of higher education», «The psychology of 

family» in establishments of higher education and in the work of continuing 

pedagogical education. 

The analysis of philosophical, sociological, psychological, and pedagogical 

literature enabled us to clarify the definition «a value attitude to creating a family». 

We define it as a complex personality entity which can be motivated to a family 

lifestyle and responsible parentship as a conscious need, making a family a 

priority, and the urge to create a family on the basis of moral values. 

The focus of a value attitude to creating a family in students of agrarian 

colleges is a result of an all-round organized impact of an educational environment 

of an agrarian college which is characterized by conscious motives to create a 

family; the profound knowledge of its functions in the society; obtained skills of 

self-improvement as a future family member; the orientation to preserve family 
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traditions of Ukrainian people; the readiness to become a responsible mother and 

father. 

We have specified the peculiarities of the formation of a value attitude to 

creating a family in students of agrarian colleges. They are the specifics of students 

who study at establishments of professional (professional and technical) education: 

the dominance of rural youth who are characterized by earlier involvement in an 

efficient production activity; the orientation to preserve family traditions, values of 

their motherland. We have confirmed that the efficiency of the formation of a 

value attitude to creating a family in students of agrarian colleges can also be 

characterized by sensitivity of early adolescence. Young people form their outlook, 

self-reflexion, the focus to the future, the meaning of life, their being a 

respresentative of some sex, an active search of the person with whom they will 

spend their life with, and love while they are studying at an establishment of higher 

education. We should mention such negative factors of the formation of a value 

attitude to creating a family sych as arrogance, selfishness, impulsive behavior, an 

excessive sensitivity, youth maximalism, and others. 

We have figured out the factors which make the process of the formation of 

a value attitude to creating a family in students of agrarian colleges complicated. 

They are a careless attitude of teachers to after class activities, considering after 

class activities as events for entertainment; information literacy which students 

take for lecturing; an insuffient use of possibilities of after class activities when it 

comes to forming a value attitude to creating a family; the absence of methodical 

recommendations about the formation of a value attitude to creating a family in 

students of agrarian colleges. 

We have figured out criteria and indicators of the formation of a value 

attitude in students of agrarian colleges according to the content structure of the 

notion «a value attitude to creating a family». They are emotional and value (a 

conscious motivation to create a family and admittance of the necessity of 

fulfilling marital and parental duties; the ability of empathy; the desire to establish 

family relationship and develop them on the basis of moral values such as love, 
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friendship, faith, trust, mutual help, and mutual respect; cognitive (to obtain the 

knowledge about the meaning and functions of family; motives for its 

establishment; the awareness of values of family and marriage for a specific person 

and for a society on the whole); behavioral and activity (the ability to adequately 

choose behavior style in different life situations; to communicate with 

representative of the opposite sex; the readiness and the ability to self improve as a 

future family member). We have characterized the levels of the formation of a 

value attitude to creating a family in students of agrarian colleges. They are high, 

medium and low. 

We have found out that the reasons of the low level of the formation of a 

value attitude to creating a family in students of agrarian colleges can be  the lack 

of an appropriate informing and popularizing family values and systematic and 

straightforward educative impact on students in order to form effectively the 

described personality entity; pedagogues manifest a weak readiness to use an 

educative potential of after class activity when it comes to forming a value attitude 

to creating a family in students; the dominance in use of the same and inffective 

forms and methods of education. 

The results of a formative assessment show that 43,03 % of students of 

agrarian colleges manifest the low level of the formation of a value attitude to 

creating a family. 

We justified and tested experimentally pedagogical conditions of the 

formation of a value attitude to creating a family in students of agrarian colleges in 

after class activities. They are the development and the implementation of an 

author’s mentor hours program «I am a family member» for academic group 

mentors; methodical support of academic group mentors in terms of the formation 

of a value attitude to creating a family. 

The realization of the first pedagogical condition was to develop and 

implement an author’s program for academic group mentor communication hours 

«I am a future family member» in the after class activity of agrarian colleges which 

includes such forms of training as talks, discussions, classes with elements of 
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training, the solution of problematic situations, the organization of thematic 

creative works, a round table, a competition, a thematic meeting, a 

videopresentation, a project activity, drama, small group work, team watching and 

analyzing films and so on.  The efficiency of this condition was achieved by using 

methods such as storytelling, explaning, talks, persuasion, modelling, training, 

activization, pedagogical demand, a public opinion, brainstorming, roleplaying. 

The second pedagogical condition was tested through the use of pedagogical 

potential of Ukrainian traditions about the formation of a value attitude to creating 

a family in students of agrarian colleges by means of such forms as conducting 

traditional parties (vechornytsi), the celebration of religious and custom holidays, a 

competition on the best knowledge of Ukrainian proverbs about family and maital 

relationship, educative hours, roleplaying, musical «Wedding customs of 

Ukrainian people». 

While testing the third condition, we improved the process of training 

academic group mentors so that they be ready to form a value attitude to creating a 

family in students of agrarian colleges and held a seminar «The formation of a 

value attitude to creating a family in students of agrarian colleges» (lectures, a 

round table, practical classes). 

The comparison of before and after experiment results confirmed the 

efficiency of theoretically justified pedagogical conditions and the necessity of 

their creative use in after class activity of agrarian colleges to form a value attitude 

to creating a family in students of agrarian colleges. 

Key words: a value attitude, a family, students, an agrarian college, 

pedagogical conditions, after class activity.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Кризові явища в сучасному українському 

суспільстві призвели до деформації соціальних і моральних цінностей, що 

зумовило посилення цілої низки негативних явищ, серед яких: знецінення 

інституту сім’ї, втрата престижу сімейного способу життя; поширення 

консенсуальних шлюбів; збільшення осіб шлюбного віку, які не укладають 

шлюб; відсутність потреби молодих сімей мати в шлюбі дітей; збільшення 

кількості розлучень, внаслідок чого зростає кількість неповних сімей і дітей, 

які виховуються одним із батьків, чисельність позашлюбних дітей, масове 

поширення соціального сирітства. Недостатньо уваги приділяється підтримці 

звичайних сімей із дітьми, популяризації сімейних цінностей, пропаганді 

раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного життя тощо. 

Сучасна молодь не поспішає вступати в законні шлюбні стосунки.  

Це обумовлюється низкою негативних факторів: небажанням молодих людей 

брати певні зобов’язання перед шлюбним партнером і майбутніми дітьми; 

свободою сексуальних стосунків; негативним досвідом сімейних стосунків 

батьків (розлучення, неповні сім’ї, матеріальні труднощі, постійні сварки та 

конфлікти) тощо. 

У зв’язку з цим пріоритетним напрямом педагогічної науки є проблема 

виховання сімейних цінностей, сформованих на основі національно-

культурної спадщини українського суспільства; посилення орієнтації 

студентської молоді на шлюб та відповідальне батьківство. 

Нормативним підґрунтям для розв’язання зазначеної проблеми є 

Сімейний Кодекс України (2002), Закони України «Про освіту» (2017), «Про 

вищу освіту» (2014), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

20122021 роки (2013); Постанова Верховної ради України «Про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – 

цілі та завдання» (2015), Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (2011), у 

яких зазначено, що першочерговим завданням державної сімейної політики 
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має стати формування у молодих людей прагнення мати повну сім’ю, 

запровадження системи особистих і суспільних ціннісних орієнтацій на 

сімейний спосіб життя. 

У формуванні ціннісного ставлення до створення сім’ї важливим є саме 

ранній юнацький вік, коли відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості 

особистості та формування системи оцінювальних суджень, переконань та 

ідеалів; окреслюються життєві плани та перспективи. 

Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

закладів фахової передвищої освіти набуває особливої актуальності, оскільки 

саме під час їхнього навчання відбувається розширення соціальних контактів 

та налагодження взаємин у процесі статевого дозрівання; здійснюється 

професійний вибір; виробляються певні стандарти поведінки, відбувається 

розуміння цінностей дружби, любові, активний пошук кохання, супутника 

життя. Студенти аграрних коледжів у більшості – жителі сільської 

місцевості, де ще певним чином збережено сімейні традиції, зв’язок між 

поколіннями, вплив громадської думки. Але разом із тим молодь не охоплена 

освітніми, культурними та дозвіллєвими заходами, спрямованими на 

підготовку до майбутнього подружнього життя. Тому формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності набуває особливої актуальності, адже з майбутніми фахівцями 

аграрного сектору економіки пов’язані сподівання нашого суспільства на 

збереження родинних традицій українського народу. 

Значний внесок у розробку проблеми підготовки молоді до сімейного 

життя зробили класики педагогічної думки – Г. Ващенко, Я. Коменський, 

А. Макаренко, І. Песталоцці, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 

Проблема цінностей особистості, формування системи життєвих 

цінностей, ставлень відображена в дослідженнях Л. Божович, Л. Виготського, 

О. Дробницького, О. Здравомислова, О. Лазурського, О. Леонтьєва, 

В. М’ясищева, Г. Олпорта, В. Тугарінова, Е. Фромма, К. Юнга та ін. 
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До вивчення проблеми формування ціннісних ставлень особистості 

зверталися сучасні філософи (М. Каган, Г. Вижлєцов та ін.), соціологи 

(І. Журавльова, М. Лапін та ін.), психологи (І. Бех, М. Боришевський, О. Морщакова 

та ін.), педагоги (О. Вишневський, О. Єжова, О. Сухомлинська та ін.). 

Проблема готовності молоді до створення сім’ї досліджується у різних 

аспектах, серед яких: морально-педагогічна підготовка молоді до сімейного 

життя (Т. Алєксєєнко, О. Безкоровайна, Л. Гончар, Л. Канішевська, 

А. Карасевич, Т. Кравченко, В. Постовий, О. Хромова, Л. Яценко та ін.); 

теорія та практика дошлюбної підготовки молоді (О. Бялик, О. Кізь, 

В. Кравець та ін.); застосування індивідуального та диференційованого 

підходу у підготовці молоді до сімейного життя (В. Вечер, А. Грітчина, 

М. Феоктистова та ін.); проблеми молодої та студентської сім’ї 

(І. Гребенніков, С. Ковальов, І. Панкова, О. Посвістак, О. Русин, 

О. Скоромна, А. Харчев та ін.); проблеми формування усвідомленого 

батьківства (О. Безпалько, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, О. Смалько та ін.). 

Основні напрями виховної роботи у закладах освіти аграрного 

профілю, специфіка контингенту студентів знайшли відображення у 

дослідженнях І. Данченко, П. Лузана, С. Ніколаєнка, Л. Сатановської, 

Р. Сопівника, І. Сопівник, М. Школьної та ін. 

Висвітленню проблеми організації позааудиторної діяльності зі 

студентами присвячено праці О. Бартків, Л. Делінгевич, О. Дурманенко, 

П. Попко, О. Смалько, Є. Шабалдіна та ін. 

Окремі аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї розкрито в дисертаційних дослідженнях, зокрема: 

формування ціннісного ставлення студентів до інституту сім’ї (Н. Уварова), 

виховання ціннісного ставлення до сім’ї у старшокласників у позааудиторній 

діяльності (Л. Урбанович), виховання ціннісного ставлення до сім’ї у 

старшокласників в умовах шкільної освіти (І. Левицька), виховання сімейних 

цінностей учнів у навчально-виховному процесі професійних навчальних 

закладів (А. Барбінова). 
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Незважаючи на проведені дослідження, проблема формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності не була предметом спеціального дослідження. 

Своєчасність й актуальність дослідження проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності зумовлені необхідністю розв’язання низки 

суперечностей між: 

– суспільною значущістю проблеми формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у молоді та недостатньою увагою закладів освіти до 

розв’язання цієї проблеми; 

– значним виховним потенціалом позааудиторної діяльності аграрних 

коледжів та його недостатнім використанням у процесі формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів; 

– усвідомленням педагогічними працівниками аграрних коледжів 

значущості проблеми формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді та їхньою недостатньою методичною підготовленістю. 

Актуальність, соціальна й педагогічна значущість проблеми, 

недостатній ступінь її розробки, а також розв’язання зазначених 

суперечностей обумовили вибір теми дисертації – «Формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно до науково-дослідної ініціативної теми 

кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Теоретико-методичні основи навчально-

виховної роботи у природоохоронних та аграрних ВНЗ» (державний 

реєстраційний номер 0115U003561). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (протокол № 11 від 17.03.2016 р.) 

та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із 
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педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 31.01.2017 р.). 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми та вивчення освітньої практики обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. На засадах теоретичного аналізу досліджуваної проблеми уточнити 

сутність і структуру ключових понять.  

2. Розкрити особливості та визначити потенційні можливості 

позааудиторної діяльності у формуванні ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

3. Визначити критерії, показники й схарактеризувати рівні 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

4. Теоретично обґрунтувати та здійснити експериментальну перевірку 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

На різних етапах наукового пошуку було використано такі методи 

дослідження: теоретичні – аналіз філософської, соціологічної, 

психологічної та педагогічної літератури для визначення понятійного 

апарату й уточнення сутності базових понять; синтез, порівняння й 

узагальнення для обґрунтування педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності; емпіричні – анкетування, інтерв’ювання, бесіди (індивідуальні та 

колективні), тестування, метод незакінчених речень, експертна оцінка, 
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розв’язання проблемних ситуацій, вправи, рольові, сюжетно-рольові ігри, 

опосередковане спостереження – для визначення рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи) для 

перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов; статистичні – 

методи математичної статистики обчислення, зокрема, критерій Фішера 

(кутове перетворення φ*), критерій К. Пірсона (χ
2
) для опрацювання 

проміжних та кінцевих результатів експериментальної роботи, визначення 

динаміки кількісних змін у рівнях сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на 

базі Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного 

університету Тернопільської обл., Івано-Франківського коледжу Львівського 

національного аграрного університету, ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів», Технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету Київської обл. На 

різних етапах дослідження у ньому брало участь 405 студентів та 22 

викладачі аграрних коледжів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

– уперше обґрунтовано педагогічні умови формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності (розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних 

коледжів авторської програми годин наставника студентської групи «Я – 

майбутній сім’янин»; використання педагогічного потенціалу традицій 

українського народу щодо формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів; методична підготовка наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї); 

визначено критерії, відповідні показники: емоційно-ціннісний (усвідомлена 

мотивація на створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання 

подружніх і батьківських обов’язків; сформована здатність до емпатії; 
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прагнення налагоджувати сімейні стосунки і розвивати їх на основі 

моральних цінностей – любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги); когнітивний (оволодіння системою знань про сутність та 

функції сім’ї, мотиви її створення; усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу 

для окремої особистості та суспільства в цілому); поведінково-діяльнісний 

(уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях; 

спілкуватися з представниками протилежної статі; готовність та здатність до 

вдосконалення себе як майбутнього сім’янина) та схарактеризовано рівні 

(високий, середній, низький) сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– уточнено сутність понять: «ціннісне ставлення до створення сім’ї» 

як складне особистісне утворення, яке визначається мотивацією до сімейного 

способу життя та відповідального батьківства як усвідомленої потреби, 

прийняттям пріоритету подружнього життя та виявляється у спрямованості 

особистості на створення сім’ї на основі моральних цінностей; 

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів», яка є результатом цілісного організованого впливу 

освітнього середовища аграрного коледжу на особистість студента та 

характеризується усвідомленими мотивами до створення сім’ї; глибокими 

знаннями про її функції у суспільстві; набутими навичками вдосконалення 

себе як майбутнього сім’янина; спрямованістю на збереження сімейних 

традицій українського народу; готовністю до відповідального материнства та 

батьківства; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми та методи організації 

позааудиторної діяльності аграрних коледжів щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці та впровадженні у позааудиторну діяльність аграрних коледжів 

методичних рекомендацій «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності», у яких 
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викладено діагностичний інструментарій для визначення рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів; програму 

проведення годин наставника «Я – майбутній сім’янин», семінару для 

наставників студентських груп. 

Результати дослідження можуть бути застосовані у практичній роботі 

викладачів аграрних коледжів, під час розробки навчальних посібників із 

теорії і методики виховання студентів закладів фахової передвищої освіти; 

для розширення змісту курсу лекцій, семінарських, практичних занять із 

навчальних дисциплін «Теорія і методика виховання», «Педагогіка сімейного 

виховання», «Організація виховної роботи у закладі вищої освіти», 

«Психологія сім’ї» у закладах вищої освіти та у системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено у позааудиторну 

діяльність ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 

(довідка № 215 від 19.10.17 р.); Технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету (довідка № 494 від 

30.11.17 р.) Київської обл., Бучацького коледжу Подільського державного 

аграрно-технічного університету (довідка № 177 від 11.10.17 р.) Тернопільської 

обл., Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного 

університету (довідка № 0115-392 від 28.11.17 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дослідження оприлюднено автором на науково-практичних конференціях 

різних рівнів: міжнародних – «Тенденції та перспективи розвитку науки, 

освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2017, 2018), 

«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 2017), 

«Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і 

сучасність» (Київ, 2017), «Наукові розробки, передові технології, інновації» 

(Прага–Брно–Київ, 2017); всеукраїнських – «Тенденції розвитку вищої освіти 

в умовах гібридної війни на сході України» (Старобільськ, 2017), 

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової 
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освіти» (Бердянськ, 2017), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2018). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (2016–2018 рр.). 

Публікації. Результати дисертації висвітлено в 13 одноосібних 

публікаціях, з них 7 статей відображають основні наукові результати, 5 – 

апробаційного характеру, 1 – додатково висвітлює наукові результати. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(284 найменування, у тому числі 9 – іноземною мовою), 14 додатків на 57 

сторінках. Загальний обсяг дисертації – 280 сторінок, основний зміст 

викладено на 175 сторінках. Дисертація містить 15 таблиць та 1 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ 

СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ ЯК НАУКОВА 

ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Теоретичні основи дослідження проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді 

 

Проблема формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

сучасної молоді набуває особливої актуальності, оскільки зміни моральних 

орієнтирів зумовили посилення таких негативних явищ, як: лібералізація 

статевої моралі, збільшення кількості розлучень, позашлюбної 

народжуваності, неповних сімей, поширення соціального сирітства [282, 

с. 86]. 

За кількістю розлучень Україна займає третє місце в Європі (після Росії 

і Білорусії). Причинами розлучень українці визначають морально-

психологічні, матеріальні проблеми, зловживання алкоголем. Більш за все 

розлучень припадає на перший рік подружнього життя (коли зникають 

«рожеві окуляри» і подружжя стикається з реальними життєвими 

проблемами), а також на 6–8 та 15 рік шлюбу [58]. 

Проблема підготовки молоді до сімейного життя знайшла 

відображення у педагогічній спадщині Г. Ващенка [32], Я. Коменського 

[107], А. Макаренка [130], І. Песталоцці [160], С. Русової [184], 

В. Сухомлинського [210], К. Ушинського [225] та ін.  

Глибокий знавець життєвих реалій А. Макаренко [130] стверджував, 

що правильне статеве виховання дитини – це, перш за все, формування 

культури особистості, глибока повага до жінки; ставлення до кохання як до 

серйозного і глибокого почуття. 
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А. Макаренко зазначав, що статеве виховання має полягати у 

«вихованні тієї інтимної пошани до питань статі, яка називається 

цнотливістю» [130, с. 172]. 

Велике значення у вихованні майбутнього сім’янина А. Макаренко 

надавав впливу структури сім’ї, взаєминам між батьками і дітьми, прикладу 

батьків, впливу їхнього авторитету. Педагог наголошував, що становлення 

майбутнього сім’янина полягає «…в доборі та вихованні людських потреб, у 

доведенні їх до тієї моральної висоти, яка тільки й може спонукати людину 

до подальшого вдосконалення» [130, с. 24]. 

Питання підготовки молоді до сімейного життя знайшли відображення 

у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. 

 Видатний педагог надавав велике значення вихованню почуття любові 

у молоді: «Сфера любові – самий чуйний, вірний показник моральності: 

кохаючи, людина одночасно показує відношення і до самого себе, і до інших 

людей, і чим глибші, сильніші її думки та переживання під впливом любові, 

тим помітніше для оточуючих розкривається її душа», – наголошував 

В. Сухомлинський [211, с. 11]. 

Однією з визначальних умов підготовки молоді до сімейного життя 

педагог-гуманіст вважав характер стосунків між чоловіком і жінкою та 

звертав особливу увагу на виховання у юнаків і дівчат готовності до того, як 

стати чоловіком і дружиною, батьком і матір’ю: «Я вважаю, що в старших 

класах потрібно готувати юнаків і дівчат до ролі батька і матері. Це 

безперечно. Не всім бути математиками і фізиками, інженерами і педагогами, 

лікарями і конструкторами, але всі будуть батьками і матерями. Чому ж у 

школі на уроках ми говоримо про все – про нескінченність всесвіту, про 

таємниці речовини, про мікросвіт, але чомусь не вчимо, як бути батьком і 

матір’ю. Потрібно ввести спеціальні уроки такої підготовки у старших 

класах» [210, с. 205]. 

Цінним для нашого дослідження є твердження В. Сухомлинського, що 

сімейне життя, з одного боку, є великою радістю, а з іншого – напруженою 
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працею. «Сімейне життя не може бути і ніколи не буває суцільним святом, в 

ньому більше тривог, хвилювань, турбот, ніж чистої радості» – писав 

великий педагог [210, с. 390]. Щасливе сімейне життя потребує «співучасті 

кожного члена сім’ї в творенні загального щастя» [210, с. 214]. 

Проблема підготовки молоді до сімейного життя та усвідомленого 

батьківства є пріоритетною у сучасному українському суспільстві. 

Свідченням цього є розроблена у 2012 році Інститутом інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива 

родина» [111]. 

Авторський колектив науковців (О. Мельник, Т. Кравченко, 

Л. Канішевська, Г. Ковганич, В. Кириченко, Л. Корецька, В. Прит [191]) у 

відповідь на реалізацію Постанови Верховної Ради України від 20.12.2011 р. 

№ 4183 «Про рекомендації парламентських слухань на тему «Інститут сім’ї в 

Україні: стан проблеми та шляхи вирішення» розробив програму «Сімейні 

цінності», представлену у декількох варіантах (9, 17, 35, 70 годин).  

Мета програми – підготовка старшокласників до майбутнього 

сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, 

родинних традицій та звичаїв, подружніх та батьківсько-дитячих взаємин 

[191, с. 4]. Обов’язковою умовою реалізації змісту програми «Сімейні 

цінності» є проведення практичних робіт (за кожною теоретичною темою), 

індивідуальні консультації. Програмою також передбачено проведення 

уроків окремо для юнаків та окремо для дівчат [191, с. 4]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 

затверджено Державну цільову соціальну програму підтримки сім’ї до 2016 

року [169]. У зазначеній програмі проблема формування готовності молоді до 

сімейного життя та формування свідомого та відповідального ставлення до 

батьківства і материнства визначено на законодавчому рівні. Передбачається 

здійснення заходів, спрямованих на формування у молоді свідомого 

ставлення до шлюбу, створення щасливої сім’ї та народження бажаних дітей 
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шляхом проведення цілеспрямованої роботи закладів загальної середньої 

освіти з підготовки учнів до сімейного життя та відповідального батьківства 

[169]. 

Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 р. 

№ 906 було затверджено Програму навчання спеціалістів щодо підготовки 

молоді до подружнього життя [176]. 

Метою програми є підвищення готовності спеціалістів з питань 

підготовки молоді до сімейного життя [176]. 

У постанові Верховної ради України «Про рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та 

завдання» від 08.12.2015 р. № 854 – ІІІ [170] наголошено на необхідності 

проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді, 

спрямованої на формування усвідомленої мотивації на створення сім’ї; 

підвищення престижу сімейного образу життя; готовності молоді до 

створення сім’ї та відповідального батьківства [170]. 

Вважаємо, що необхідно запровадити на державному рівні комплексну 

програму підготовки учнівської та студентської молоді до сімейного життя. 

Дослідники А. Грітчина [53], Н. Гусак [55], А. Карасевич [93], О. Кізь 

[95], С. Ковальов [102], В. Кравець [113], В. Сисенко [190], О. Харчев [241], 

Л. Шнайдер [267] та інші розглядають проблеми близькі щодо нашого 

дослідження: підготовка молоді да сімейного життя; підготовка до виконання 

соціальної ролі «сім’янин», виховання майбутнього сім’янина; статеве 

виховання молоді. 

Дослідник О. Харчев [241] розглядав проблему підготовки до 

сімейного життя з позицій навчання юнаків і дівчат умінням володіти собою; 

формування у них прагнення до самопізнання фізіологічної природи, 

особливостей психічної діяльності; здатності до різнобічного пізнання 

характеру; виховання культури спілкування у молоді. 

О. Харчев зазначає: «На відміну від статевого інстинкту чи навіть 

пристрастного кохання (подружнього або сімейного) морально-естетичне 
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почуття має своїм предметом не просто істоту іншої статі, а людину, в якій 

тією чи іншою мірою розвинена особистість, котра має не лише фізичну, а й 

інтелектуальну та емоційну цінність і сама привабливість якої є ніби виявом 

високих духовних цінностей» [241, с. 279]. Дослідник також стверджує, що 

саме у шлюбі подружжя стикається з труднощами пристосування один до 

одного, до нових умов існування, а потім і до обставин, які сприяють 

згасанню почуттів [241]. 

На думку С. Ковальова, вихідним моментом підготовки молоді до 

сімейного життя є розуміння суспільної значущості сім’ї, відповідальність за 

неї [103, с. 4]. Науковець зазначає, що розгляд сім’ї як малої соціальної групи 

зумовлений її відповідністю цьому вихідному значенню будь-якого елементу 

соціуму, від якого вона відрізняється характером об’єднання. Соціальна 

необхідність у сім’ї обумовлюється тим, що її зникнення може призвести до 

зникнення людства [103, с. 5]. Пристаємо до думки дослідника, що у 

підготовці молоді до створення сім’ї важливим є: виявлення відповідальності 

по відношенню до шлюбного партнера, майбутніх дітей, батьків; вміння 

спілкуватися з партнером; терпимість до характеру і звичок шлюбного 

партнера; здатність до взаємодії, співпраці; повага до членів родини, рівність 

у взаєминих [102, с. 9–10]. 

Аналогічної точки зору з питань підготовки молоді до сімейного життя 

дотримується В. Сисенко. Науковець вводить поняття «здатність до шлюбу». 

До складових цього інтегративного утворення дослідник відносить: здатність 

до емпатії, турбота про партнера, розуміння партнера з його недоліками, 

духовна єдність з ним.  

На думку В. Сисенка, велике значення у майбутньому сімейному житті 

має діалогічне спілкування, виявлення доброти, здатності до співпраці, 

кооперації; здатність стримувати власний егоїзм [190, с. 166]. 

На думку Л. Шнайдера [265], важливим елементом готовності молоді 

до сімейного життя є розвиток культури інтимних стосунків, настановлення 
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на збереження подружньої вірності у шлюбі, цілісності й мудрості, 

фізіологічної та морально єдності чоловіка і жінки. 

Науковець стверджує, що до структури готовності молоді до сімейного 

життя входять наступні елементи: 

– формування певного морального комплексу; 

– готовність до міжособистісного спілкування і співпраці; 

– готовність до самопожертви заради партнера;  

– наявність рис, пов’язаних із проникненням у внутрішній світ людини 

(емпатійний комплекс);  

– уміння розв’язувати конфлікти конструктивним способом, здатність 

до саморегуляції власної психіки і поведінки [265]. 

Досліджуючи питання підготовки учнівської молоді до сімейного 

життя, В. Кравець [113] теоретично обґрунтував та експериментально 

перевірив змістовно-процесуальну модель підготовки учнівської молоді до 

сімейного життя на засадах психолого-фізіологічних основ статевого 

дошлюбного виховання; визначив педагогічні умови та шляхи їх реалізації у 

системі освітньої діяльності школи і сім’ї. Вона базується на основних 

функціях сім’ї (репродуктивній, виховній, господарсько-економічній, 

комунікативній, відновній, регулятивній, організації дозвілля, 

феліцітологічній) та включає наступні складові: загальносоціальну, 

моральну, юридично-правову, естетичну, господарсько-економічну, 

психологічну, сексуально-інтимну, підготовку до виконання батьківських 

функцій [113, с. 114]. Дослідник описує основні завдання реалізації 

змістовно-процесуальної моделі підготовки учнівської молоді до сімейного 

життя та пропонує конкретні шляхи діяльності трьох взаємопов’язаних 

соціальних інститутів: школи, сім’ї та психологічної служби. 

Задля успішного вирішення завдань статевого виховання школярів 

В. Кравець пропонує максимально використовувати переваги сімейних 

впливів (природність, тривалість, емоційність, інтимність, інтегральний 
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характер, індивідуалізацію, зацікавленість у результатах), враховуючи 

диференційоване ставлення батька і матері до дітей різної статі [113, с. 354]. 

В. Кравець підкреслює, що формування правильної сексуальної 

орієнтації дітей, ознайомлення їх з питаннями статі, шлюбу і сім’ї, навчання 

комунікативній культурі, гігієнічне виховання, профілактика шкідливих 

звичок і передчасних статевих зв’язків, збагачення досвіду нестатевої 

любові – ці та інші завдання підготовки школярів до подружнього життя 

сім’я може ефективно реалізувати за умови своєчасної психолого-

педагогічної допомоги школи [113, с. 354].  

Дослідником розроблена та успішно апробована модель діяльності 

шкільного психолога з реалізації завдань статевого та дошлюбного 

виховання, яка передбачає такі складові його роботи: психодіагностику, 

психологічне консультування, психологічну освіту, психокорекцію, 

соціально-диспетчерську діяльність [113, с. 355]. 

 На основі проведеної дослідно-експериментальної роботи дослідником 

розроблено рекомендації щодо поліпшення підготовки учнівської молоді до 

майбутнього сімейного життя.  

Коротко наведемо їх зміст: 

– узгодити дії всіх виховних інституцій, які здійснюють вплив на 

формування майбутнього сім’янина; 

– посилити відповідальність школи і сім’ї за сумлінне виконання своїх 

функцій і обов’язків у реалізації завдань статевого та дошлюбного 

виховання;  

– впровадити у школі навчальний предмет, орієнтований на 

формування майбутнього сім’янина; 

– покласти координування функцій з дошлюбного виховання школярів 

на практичного психолога; 

– створити умови для підвищення професійної підготовки вчителів і 

практичних психологів у педагогічних закладах освіти до роботи із статевого 

і дошлюбного виховання школярів; 
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– впровадити у навчальних закладах відповідні спеціальні та 

нормативні курси [113, с. 357–358]. 

Питанням формування у студентської молоді готовності до створення 

сім’ї присвячено дослідження А. Карасевич [93]. Дослідниця розглядає 

поняття «готовність до створення сім’ї» як інтегративну якість особистості 

студента, що «… відображає адекватне сприйняття ним сукупності вимог, 

обов’язків, соціальних стандартів поведінки, котрі регламентують і 

забезпечують успішне створення та функціонування повноцінної сім’ї» [93, 

с. 55]. 

Автором розроблено та апробовано педагогічні умови підвищення 

ефективності готовності до сімейного життя у студентів, а саме: 

 забезпечення усвідомлення студентами сутності та важливості 

сімейного життя; 

 оволодіння студентами знаннями щодо основних засад створення 

сім’ї, функцій, які входять до сфери сімейних відносин; 

 вироблення навичок міжособистісної комунікації, попередження та 

конструктивного розв’язання конфліктів; 

 формування негативного ставлення до розлучення як способу 

вирішення сімейних проблем; 

 дотримання у взаєминах між викладачем та студентами особистісно 

орієнтованого підходу [93, с. 114]. 

Науковець О. Кізь [95] розробила тренінгову програму, спрямовану на 

вирішення наступних завдань: 

– формування уявлень про шлюбно-сімейні взаємини та закономірності 

перебігу подружнього життя, соціальні функції, які виконує сім’я, 

господарсько-економічні засади її функціонування; знань основ сімейного 

законодавства, адекватних уявлень щодо виконання родинних ролей, 

передусім подружніх та батьківських; 

– розвиток життєвих перспектив; 
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– розширення сфери самосвідомості шляхом зміцнення відчуттів 

самоповаги та любові до себе, актуалізацію самоспостереження, 

самопізнання, самоаналізу та саморозуміння, розвиток навичок саморегуляції 

і самоконтролю; 

– активізацію самовизначення в таких сферах, як маскулінність – 

фемінність та етика міжстатевих стосунків, сексуальна поведінка, безпечне 

материнство та відповідальне батьківство [95, с. 12–13]. 

До висвітлення питань формування готовності юнаків загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина звертається у своєму 

дисертаційному дослідженні А. Грітчина [53]. Науковець розробила й 

апробувала на практиці сукупність педагогічних умов формування готовності 

юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього 

сім’янина. Такими педагогічними умовами названо: 

– методична підготовка вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

щодо формування готовності юнаків до виконання ролі майбутнього 

сім’янина; 

– змістове і методичне забезпечення процесу формування готовності 

юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі майбутнього 

сім’янина; 

– врахування особистісно орієнтованого підходу у формуванні 

готовності юнаків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до виконання ролі 

майбутнього сім’янина [53, с. 5]. 

Дослідницею розроблено програму «Я – майбутній сім’янин», яка 

складалася з чотирьох модулів: «Поняття сім’ї і шлюбу», «Готовність до 

шлюбу. Фактори, що її визначають. Соціально-психологічні основи шлюбу», 

«Сімейні функції та підготовка юнаків до їх виконання», «Роль чоловіка в 

сім’ї». Кожен модуль містив 7 тренінгових занять (всього 28 занять) 

тривалістю по 2 години. Метою програми було формування готовності 

юнаків інтернатних закладів до виконання ролі майбутнього сім’янина [53].  

Основними завданнями розробленої програми були: 
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– розвиток емоційної сфери юнаків, ціннісного ставлення до кожного з 

них як представника чоловічої статі; 

– розуміння юнаками характеристик психологічних відмінностей 

чоловіка і жінки та врахування цих особливостей у міжстатевих стосунках; 

– збагачення зразків і засвоєння юнаками статевих моделей чоловічої 

та жіночої поведінки; 

– формування навичок і вмінь, необхідних для виконання статевих 

ролей особистості в родинному та суспільному житті [53]. 

У дисертаційному дослідженні Н. Гусак розглянуто питання підготовки 

юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька 

[55]. 

Дослідницею вивчено соціально-педагогічний портрет сучасного 

чоловіка та виділено моральні вимоги до нього: знання про взаємні 

особистісні права і обов’язки сім’янина; рівність чоловіка і жінки при 

розподілі внутрішньосімейних обов’язків; спільне вирішення питань життя 

сім’ї; надання один одному необхідної допомоги; активна участь у 

повсякденному житті родини; взаємна підтримка; бережливе ставлення до 

сімейної честі; потреба мати і виховувати дітей; увага і взаєморозуміння в 

сім’ї; рівноправність подружжя в сімейних відносинах [55, с. 7].  

Н. Гусак слушно зазначає, що такі вимоги до сучасного сім’янина 

зумовлені тим, що, по-перше, для сучасного шлюбу є інший розподіл ролей і 

функцій чоловіка і жінки в сім’ї; по-друге, виникнення нового типу 

взаємовідносин у сучасній українській сім’ї; по-третє, «…своєрідне 

поєднання колишніх, традиційних і нових стосунків» [55, с. 7]. 

Слід зазначити, що Н. Гусак акцентує увагу на методологічній 

значущості гендерного підходу в процесі підготовки юнаків до сімейного 

життя; усвідомлення юнаками своєї належності до чоловічої статі, 

«…набуття психологічних, поведінкових, соціальних та культурних 

властивостей, що пов’язані із засвоєнням певної гендерної ролі, стереотипу, 

який традиційно асоціюється з чоловічою соціальною функцією» [55, с. 8]. 
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Так, Н. Гусак розроблено спецкурс «Майбутній чоловік і батько», 

спрямований на вирішення таких завдань:  

– формування у юнаків упевненості в соціальній та особистісній 

значущості створення у майбутньому щасливої сім’ї; 

– усвідомлення важливості сім’ї в житті людини і суспільства; 

– формування у юнаків моральних якостей, необхідних для виконання 

ролі чоловіка та батька; 

– розширення уявлень про особливості життя сучасної молодої сім’ї; 

– розширення знань юнаків про фізіологію і психологію представників 

чоловічої та жіночої статі; 

– вдосконалення вмінь і навичок спілкування; 

– розширення уявлень щодо проблеми виховання дітей у майбутній 

сім’ї;  

– формування усвідомленого батьківства [55, с. 12]. 

Незважаючи на наявні дослідження, поза увагою науковців залишився 

такий аспект, як формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді. 

Логіка започаткованого дослідження передбачає розгляд таких понять: 

сім’я, цінність, ціннісне ставлення до створення сім’ї. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 

зазначається, що найбільш вживаним до поняття «сім’я» в українській 

культурі є термін «родина». «Родина – група людей, що складається з 

чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом» [34, 

с. 1038], а відповідно «сім’я – група людей, що складається з чоловіка, жінки, 

дітей та інших близьких родичів, які живуть разом» [34, с. 1129]. Слід 

зазначити, що подібні визначення ми знаходимо у «Практичному словнику 

синонімів української мови» [173], в «Новому тлумачному словнику 

синонімів української мови» [148]. 

О. Харчев розглядає сім’ю як «малу соціальну групу, що заснована на 

шлюбі та кровній спорідненості, члени якої пов’язані спільністю побуту, 
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взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою» [241, с. 184]. 

Отже, дослідник виокремлює такі соціально-правові риси сім’ї, як спільність 

побуту та пов’язаність взаємною відповідальністю. 

Цінним для нашого дослідження є визначення поняття «сім’я» 

В. Постовим. Науковець стверджує , що сім’я – це еволюційно та кореговано 

утворена цілісність на основі духовних, кровно-родинних та матеріально-

економічних ціннісних зв’язків особистостей [172].  

Отже, В. Постовий зазначає, що сім’я – це первинна структурна 

одиниця родини і роду. Домінуючою ознакою сім’ї, стверджує дослідник, є 

не повна кровна спорідненість, а духовні ціннісні зв’язки між членами сім’ї. 

Дослідниця Т. Шанскова стверджує, що в науково-педагогічній 

літературі сім’я розглядається як «…форма спілкування людей, яка 

складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей, (власних чи 

усиновлених), а також інших осіб, пов’язаних родинними зв’язками» [247, 

с. 32]. Водночас, зазначає дослідниця, сім’я – соціальний інститут, що 

характеризується «сукупністю соціальних норм, санкцій та зразків поведінки, 

що регламентують взаємостосунки між подружжям, батьками, дітьми та 

іншими особами» [247, с. 32]. 

У Сімейному кодексі України (2016) (Стаття 3) зазначається, що сім’ю 

складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки. Сім’я створюється на підставі шлюбу, 

кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не 

заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам 

суспільства [193]. 

На становлення сім’ї, якість її функціонування впливає загальний стан 

суспільства – економічна, соціокультурна ситуація та державна сімейна 

політика [194]. 

Аналіз досліджень (Т. Алєксєєнко, А. Барбінової, М. Бега, 

Л. Канішевської, Т. Кравченко, О. Максимович, Т. Медіної, Л. Повалій, 
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О. Постового, О. Хромової, Т. Шанскової та ін.) дає змогу виокремимо деякі 

негативні тенденції розвитку сучасної української сім’ї та сімейних взаємин. 

Тенденція 1. Зміни в структурі сучасної української сім’ї; масова 

нуклеризація сім’ї; нестабільність шлюбу, поширення цивільних шлюбів; 

збільшення неповних сімей, де вихованням займається один із батьків (як 

правило мати); поширення дистатних сімей, у яких батьки (або один із 

батьків) перебувають на роботі за кордоном; все більшого поширення 

набуває неповна та позашлюбна сім’я; збільшення кількості позашлюбного 

материнства.  

Дослідниця Т. Шанскова [247] серед змін у структурі сучасної 

української сім’ї називає: по-перше, повторні шлюби, де один із батьків не є 

рідним і виховує чужих дітей; по-друге, збільшення кількості сімей, де є 

спільні діти від повторного шлюбу та попередніх шлюбів кожного з 

подружжя; по-третє, масову малодітність і однодітність сучасних 

українських сімей [247]. Також до змін в структурі сучасної української сім’ї 

відносимо появу альтернативних шлюбів; зростання кількості розлучень. 

Головною причиною розлучення є напруження у морально-психологічних, 

емоційних стосунках подружжя (матеріальні проблеми, конфлікт інтересів, 

подружня зрада, пияцтво батьків, вживання наркотичних речовин, 

відчуженість у сімейних стосунках тощо). 

Тенденція 2. Зменшення цінності шлюбу та сім’ї в порівнянні з 

цінностями матеріального благополуччя і достатку. Масове розповсюдження 

дошлюбного співжиття [227]. 

Дослідниця Т. Медіна зазначає, що поширення практики дошлюбного 

співжиття і народження дітей у незареєстрованих подружніх пар означає 

посилення навантаження на бюджет держави, який змушений утримувати 

фактично повні сім’ї за допомогою спеціальних виплат. Серед населення це 

призводить до поширення утриманських настроїв, коли за допомогою не 

реєстрації стосунків з’являється можливість отримання додаткового доходу. 
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Так, Т. Медіна зазначає: «Ще одним негативним наслідком поширення 

співжиття, особливо серед молоді, на додаток до лояльного ставлення 

суспільства щодо можливості існування подібних союзів, є зниження 

відповідальності людей, особливо чоловіків за свої вчинки» [135, с. 71]. До 

нормативних механізмів формування шлюбно-сімейних стосунків у 

незареєстрованому шлюбі можна віднести відсутність обов’язкових та 

загальноприйнятих норм і правил, даний вид шлюбу не формує статусних 

ролей партнера. Незареєстрований шлюб сприймається оточуючими і самими 

партнерами як пробний, тимчасовий варіант [135, с. 72]. 

Тенденція 3. Руйнування виховного потенціалу сім’ї [7, с. 35]. 

Дослідниця Т. Алєксєєнко зазначає, що переважна частка сучасних сімей не 

мають достатніх можливостей для створення необхідних умов, а виховний 

процес у сім’ї детермінується соціальними впливами різновекторної дії, 

деструктивними і віктимними факторами, більшість яких пов’язана із 

загальним станом соціокультурної ситуації у суспільстві [2, с. 16]. 

Як наслідок, значно знижується реалізація виховної функції сім’ї, 

підвищується рівень дитячої девіантності (агресія, азартні ігри, Інтернет-

залежність, куріння, алкоголізм (пияцтво), наркоманія, злочинність і 

правопорушення, статеві девіації та суїцид) [5, с. 10]. 

Вивчаючи проблеми виховання дітей в неповних сім’ях, дослідники 

Л. Повалій, О. Хромова зазначають, що діти в таких сім’ях не мають 

ідентифікації повноти взаємодоповнюючих батьківських образів. Внаслідок 

чого у дітей з неповних сімей формуються «…руйнівні тенденції, які 

починають домінувати і мотивують деструктивні форми поведінки» [163, 

с. 10]. 

Тенденція 4. Поширення таких негативних явищ, як соціальне 

сирітство, безпритульність та бездоглядність дітей. Причинами цього явища 

є: безвідповідальність батьків за виховання дітей, відсутність моральності, 

зниження життєвого рівня значної кількості українських сімей, насильство в 
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сім’ї, розповсюдження соціальних паталогій: алкоголізм, наркоманія. [194, 

с. 16].  

Тенденція 5. Кризова демографічна ситуація в Україні, що пов’язана з 

невиконанням інститутом сім’ї репродуктивної функції. Втрачаються 

національні традиції багатодітності. Безпосередній вплив на демографічну 

ситуацію в країні мають міграційні процеси. Для України проблема 

демографічної кризи загострюється у зв’язку з поширенням такого явища, як 

заробітчанство, переважно в цьому процесі задіяна українська молодь, яка в 

більшості випадків залишається назавжди в країнах міграції. Низький рівень 

народжуваності, причини якої криються в наступному: низький життєвий 

рівень молодих сімей, високий рівень безробіття молоді та відсутність 

перспективи працевлаштування, погане забезпечення молодих сімей житлом, 

незадовільна екологічна ситуація [9, с. 13]. В Україні високий рівень 

смертності, насамперед, від зовнішніх дій (самогубство і вбивства), як і від 

соціально детермінованих причин смертності (вживання алкоголю і тютюну, 

наркотичних речовин). Проблема суїциду є, значною мірою, наслідком 

системної економічної кризи, низького життєвого рівня, невлаштованості 

значної частини населення, душевної самотності» [45, с. 73]. Отже, низька 

народжуваність не забезпечує вирішення проблеми відтворення поколінь. 

Тенденція 6. Фінансова нестабільність і житлові, фінансово-економічні 

проблеми, матеріальні труднощі сімей з дітьми, зростання рівня безробіття, 

бідність, невлаштованість сімейного побуту. Такі життєві умови викликають 

депресивні стани, емоційне перенапруження та породжують сімейне 

неблагополуччя.  

Отже, негативні тенденції розвитку сучасної української сім’ї та 

сімейних взаємин обумовлені соціальними, економічними, демографічними, 

психолого-педагогічними процесами, породженими суспільними 

трансформаціями. 

Дослідники Т. Алєксєєнко [3], І. Звєрєва [77], В. Ковбас [105], В. Костів 

[105], Т. Кравченко [114], О. Максимович [132], Л. Повалій [163], 
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В. Постовий [171], О. Хромова [163] розробили різні підходи до типології 

сім’ї.  

Наведемо класифікаціяю сучасних типів сімей, розроблену 

В. Постовим, О. Невмержицьким [172]: 

– за кількістю дітей: бездітна (інфертильна), однодітна, малодітна, 

багатодітна сім’я; 

– за складом: велика сім’я, складна, проста або нуклеарна сім’я; 

– за структурою: з однією шлюбною парою з дітьми чи без дітей; з 

одним із батьків чоловіка (дружини), іншими родичами тощо; 

– за структурою влади: авторитарні, демократичні та ліберальні сім’ї 

[172, с. 96]; 

– за розподілом ролей в сім’ї: традиційно-патріархальні чи 

матріархальні та егалітарні сім’ї; 

– за однорідністю соціального складу: соціальногомогенні (однорідні) і 

гетерогенні (неоднорідні) сім’ї; 

– за стадією становлення сім’ї: молоді (до 9 років), середні (10–19 

років), зрілі (понад 20 років) [172, с. 97]; 

– за сімейним стажем: молодята, молода сім’я; молода сім’я, що очікує 

дитину; сім’я середнього подружнього віку; старшого подружнього віку; 

літні подружні пари; 

– за якістю зовнішніх та внутрішніх меж: ретрофлексуючі (непроникла 

спільна межа і водночас прозорі індивідуальні межі) та дезорганізовані 

(надмірно прозорі зовнішні межі) сім’ї [172, с. 97]; 

– за якістю відносин у сім’ї: благополучна, стійка, педагогічно слабка, 

нестабільна, дезорганізована; 

– за географічною ознакою: міська, сільська; сім’я, що проживає у 

важкодоступних районах; 

– за типом споживацької поведінки сім’ї з «фізіологічним» чи «наївно-

споживацьким» типом (переважно харчовою спрямованістю); сім’ї з 

інтелектуальним типом споживання; 
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– за рівнем виховного потенціалу: виховально-сильні, виховально-

стійкі, виховально-нестійки, виховально-слабкі зі втратою контакту з дітьми; 

– за особливими умовами сімейного життя: студентська сім’я, 

«дистанційна сім’я», позашлюбна сім’я та ін. [172, с. 97]. 

Нестабільність сучасного інституту сім’ї безпосередньо впливає на 

якість виконання її функцій. У науковій літературі (Т. Алєксєєнко, О. Харчев, 

Т. Кравченко, А. Пономарьов, В. Постовий, С. Мацьковьский, В. Сатир та ін.) 

по-різному визначають кількість та назви функцій сім’ї. Функція (від латин. 

function – виконання, звершення) означає «діяльність, обов’язок, робота, 

призначення»[146, c. 732].  

Дослідниця Т. Алєксєєнко зазначає: «В описі змістовних характеристик 

сімейних функцій дослідники не протирічать одне одному, а їх зміст або 

диференціюють, або більшою мірою узагальнюють, залежно від кількості 

виокремлених ними функцій» [2, с. 14]. 

Коротко схарактеризуємо основні функції сучасної сім’ї: 

1) функція природного відтворення (репродуктивна), яка повинна 

підтримувати біологічну неперервність суспільства, задовольняти потреби 

сім’ї і найближчих родичів у продовженні роду, емоційні потреби подружжя 

у батьківстві і материнстві; 

2) економічна, в тому числі виробнича і споживчо-організаційна, яка 

спрямована на створення і відтворення її матеріальних основ, розподілу 

бюджету, налагодження розпорядку в організації домашньої праці; 

3) виховна, яка слугує для передачі дітям соціального досвіду поколінь, 

культурної спадщини і сприяє виробленню ціннісних орієнтацій, понять; 

4) сексуально-емоційна, котра покликана задовольняти потреби 

подружжя в довгому інтимному житті; 

5) експресивно-рекреаційна, спрямована на моральну підтримку в 

тяжких ситуаціях членів сім’ї, організацію повсякденного відпочинку, в 

структурі якого наявні і ритуалізовані форми; 
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6) етнічного відтворення, що включає формування етнічної 

самосвідомості та передачу етнокультурних традицій [167, с. 211–212]; 

7) комунікативна, що полягає у задоволенні потреб її членів у 

спілкуванні та взаєморозумінні. Перебуває у прямій залежності від характеру 

внутрішньо-сімейного спілкування, морально-психологічного клімату сім’ї 

та психологічних установок окремих її членів [2, с. 18]; 

8) статево-рольова – виявляється у поведінці батьків і дітей, яка 

відповідає стереотипам, прийнятим у конкретних культурах відносно 

чоловіків і жінок, їхньої ролі у сімейному житті, участі у вихованні дітей, 

особливостей підготовки хлопчиків і дівчаток до майбутнього сімейного 

життя [2, с. 19]. 

Отже, всі функції сім’ї є важливими та знаходяться у тісній єдності. 

Для нашого дослідження важливою є категорія «цінність». 

Основною дефініцією поняття «цінність» є «…значущість певних 

реалій дійсності з точки зору задоволення матеріальних і духовних потреб, 

інтересів людини; це те, що може цінувати особистість, що є для неї 

значущим і важливим» [68, с. 992]. Самі цінності поповнюються «сенсом 

існування людини і суспільства, вони значною мірою духовно відтворюють 

саму людину» [68, с. 992]. Але «цінності – це й опосередкований культурою 

еталон належного у досягненні потреб, котрий має трансцендентний 

характер, що виходить за межі індивідуальної свідомості» [68, с. 992]. 

Поняття «цінність» особистості має міждисциплінарний характер та 

розглядається різноаспектно. 

У філософії існує багато точок зору щодо визначення поняття 

«цінність».  

Так, категорію «цінність» розглядають як: 

– здатність задовольняти потреби й інтереси особистості 

(О. Дробницький, А. Здравомислов) [65; 78]; 

– особливу «значущість речей, явищ, процесів, ідей для 

життєдіяльності суб’єкта, його портрета, інтересів (В. Тугарінов) [68, с. 992]; 
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– «форма прояву людиною різноманітного ставлення до предмета, 

події, явища тощо» (В. Василенко) [68, с. 992]. 

У соціології категорія «цінність» тлумачиться як загальносоціальний 

регулятивний механізм, а вартості суспільства – як складові суспільної 

свідомості і культури, що виконують стосовно особистості нормативні 

функції [137, с. 105].  

Цінності розглядаються як нормативи чи регулятори діяльності, окремо 

виділяючи цілі – норми, цілі – ідеали, цілі – цілі. За диспозиційною 

структурою особистості В. Ядова виокремлюють «цілі – цілі (термінальні)» і 

«цілі – засоби (інструментальні)» [68, с. 993]. 

Розглянемо співвідношення понять «цінність» і «оцінка». 

Дослідниця О. Якуба слушно зазначає: «Цінність – це об’єктивна і 

позитивна значущість явища, предмету, на якому базується оцінка, це 

предмет оцінки, а не сама оцінка. Відтак, поза людиною і без людини 

цінності не існують. Оцінка завжди передує цінності» [272]. 

У соціальній психології проблема цінності вивчається у форматі 

перебігу соціалізації індивіда, його адаптації до групових норм і вимог [137, 

с. 105]. 

Виходячи із цілей психології виховання, І. Бех [16, с. 10, 13] зазначає, 

що під особистісними цінностями розуміють самовартісні смислові 

утворення особистості. Дослідник стверджує, що особистісна цінність у 

розвиненій формі має виступати самоцінністю. Йдеться про те, що будь-яка 

особистісна цінність у всіх своїх різноманітних проявах є єдина у головній 

суті – у ставленні до свого предмета як до самоцінності [16, с. 10, 13]. 

І. Бех зазначає: «У практичній площині таке ставлення проявляється в 

тому, що наші вчинки спрямовуються на розвиток людини як потенційно 

нескінченної, поза будь-яких заздалегідь встановлених масштабів (у 

морально-ціннісній площині такі вчинки класифікуються як доброчинні»[16, 

с. 10, 13]. 
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У загальній психології категорія «цінність» особистості розглядається 

як: 

– значущість для особи чогось у світі (С. Рубінштейн); 

– особистісний смисл (Г. Олпорт); 

– зведення цінності до психодинаміки потягів (З. Фройд, К. Юнг); 

– значущість людини у світі (Л. Гордон); 

– характеристику усього, що підтримує людські здатності до життя 

(Е. Фромм); 

– одухотворені явища людського буття та утворення свідомості й 

самосвідомості людини, у яких відзеркалені її актуальні життєві потреби, 

інтереси, погляди і ставлення до дійсності й до самої себе (М. Боришевський, 

З. Карпенко та ін.); 

– динамічні, інтегральні утворення, які акумулюють весь життєвий 

досвід людини, її систему знань та безпосередньо впливають на зміст і 

характер її світобачення [137, с. 113]; 

– ставлення до свого предмета як до самоцінності ( І. Бех); 

– еквівалент деякому комплексу психічних явищ: життєвій позиції 

(Л. Божович); особистісному смислу (О. Леонтьєв); 

– психологічні відносини (В. М’ясищев); 

– специфічне утворення свідомості, особлива індивідуальна реальність 

(Л. Виготський) [68, с. 993]. 

Отже, в загальній психології цінності особистості досліджується «.. як 

складова мотиваційних структур життєдіяльності людини» [137, с. 105]. 

Дослідники стверджують, що провідними чинниками, які впливають на 

формування цінностей особистості, є національна належність, релігія, 

соціальний статус, родинний досвід, індивідуальні особливості [234, с. 89]. 

Аксіологія розглядає двохелементну структуру цінностей [98, с. 29]. 

По-перше, це те, що має для людини велику значимість, відповідає 

актуальній потребі, по-друге, це зафіксований у культурі еталонний шлях 

задоволення значимої потреби [98, с. 29]. 
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Науковець Л. Коберник зазначає, що у культурній антропології 

прийнято виділяти чотири основні сфери цінностей: побут, ідеологію, 

релігію і художню культуру [98, с. 29]. 

Дослідник О. Вишневський поділив цінності на п’ять груп: абсолютні, 

вічні цінності, цінності сімейного життя, валео-екологічні цінності. До 

абсолютних цінностей належать: віра, надія, любов, гідність, сумління, 

правда, досконалість, доброта, чесність, щирість, співчуття, милосердя, 

прощення, благородство. Відношення між цінностями різних груп, 

підпорядковані закону природного ієрархізму [41, с. 22]. Отже, йдеться про 

систему цінностей.  

Вважаємо, що цінним для нашого дослідження є визначення 

О. Вишневським системи цінностей людини. Дослідник зазначає, що систему 

цінностей людини слід розуміти «… як складний регулятор людської 

життєдіяльності, який відображає у своїй структурній організації і зміст 

особливості об’єктивної дійсності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і 

власне людину в усіх її об’єктивних характеристиках» [17, с. 9].  

Науковець Л. Коберник [98] визначає функції цінностей. Диференційна 

функція полягає у «відокремленні одиничного і встановлення його статусу»; 

інтегративна функція передбачає «визначення спільного, що об’єднує окремі 

явища»; систематизуюча функція – координування окремих явищ у 

детермінаційні системи [98, с. 29]; смисловизначальна функція – 

орієнтування у встановленні причинно-наслідкових зв’язків; цілевизначальна 

функція «… співвіднесення з ідеальним, абсолютним»; консервуюча функція, 

на думку Л. Коберник, полягає у збереженні досвіду, його «кодуванні»; 

комунікаційна функція забезпечує «спільну комунікативну основу у 

спілкуванні людей, націй, соціокультурних формацій)»; коригуюча функція 

здійснює «імперативний вплив на життя людини і соціуму, їх норматизацію, 

певну модуляцію» [98, с. 29]. 
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Отже, педагогіка розглядає цінності «… у зв’язку з визначенням 

механізмів формування особистості, як зміст виховної діяльності та 

мотивуючий стрижень поведінки людини» [235, с. 16]. 

Нам імпонує думка І. Левицької, що цінності – це переваги певних 

смислів та побудова на їх основі способів поведінки [124]. 

Поряд з поняттями «цінність», «оцінка» вживають термін «ціннісні 

орієнтації». 

Пристаємо до думки А. Єфремова, який розглядає ціннісні орієнтації 

як «… систему спрямувань особистості, її характер, уявлення про ідеали, про 

смисл життя і діяльності, які в сукупності лежать в основі активності кожної 

людини і складають джерело її розвитку» [72, с. 81]. 

Таким чином, ціннісні орієнтації «… є психологічним механізмом, що 

обумовлює прагнення, спрямованість особистості до максимальної реалізації 

в тій сфері життя, яка найбільш значуща для неї, спрямовує соціальну 

поведінку особистості» [166, с. 8]. 

Для нашого дослідження важливо розглянути категорію «ставлення». 

У психологічному словнику за редакцією Н. Побірченко [180] поняття 

«ставлення» розглядається як «позиція особистості до всього, що її оточує, і 

до самої себе» [71, с. 57]. Категорія «спрямованість особистості» 

визначається «… як сукупність емоційно-ціннісних відношень, що створює 

ієрархічну структуру домінуючих, усвідомлених потреб, мотивів, спонукань 

особистості і визначають головні напрямки її поведінки та діяльності» [180, 

с. 240]. Отже, «за ставленням закріплюється психологічний зміст і значення», 

у той же час «… ставлення і відношення не розрізняються, хоча й авторами 

підкреслюється, що ставлення особистості виявляється через її 

спрямованість» [71, с. 57]. 

Пристаємо до думки О. Єжової [71], яка зазначає: «… методологічна 

база всіх наукових досліджень єдина і ґрунтується на розумінні 

«відношення» як філософської категорії та наявності між предметами, 

речами та явищами оточуючого світу значної кількості найрізноманітніших 
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об’єктивно існуючих відношень» [71, с. 58]. Отже, поняття «відношення» є 

«родовим до ставлення, оскільки «…вони відрізняються між собою, 

насамперед, характером зв’язків: відношення завжди має об’єктивні зв’язки, 

а ставлення – суб’єктивні» [71, с. 58]. Відтак, відношення – це 

взаємозалежність, «…зв’язки між предметами, речами, явищами та їх 

властивостями, а ставлення – індивідуальні, вибіркові, свідомі зв’язки 

особистості з дійсністю» [71, с. 58]. 

Таким чином, поняття «відношення» і «ставлення» не є синонімами. 

Проблема психологічних ставлень вперше була проаналізована 

О. Лазурським, який розглядав психологічні (суб’єктивні) ставлення людини 

як структурні компоненти особистості. Науковець виокремлює 15 груп 

(рубрик) ставлень особистості [119, с. 130–134]. До першої групи дослідник 

відносить ставлення до речей; до другої – ставлення до природи і тварин; до 

третьої – ставлення до окремих людей; до четвертої – ставлення до 

протилежної статі (ставлення до кохання); до п’ятої – ставлення до 

соціальної групи; шосту групу складає ставлення до сім’ї; сьому групу – 

ставлення до держави; восьму групу – ставлення до праці; дев’яту – 

ставлення до матеріальної забезпеченості і власності; десяту – ставлення до 

права і норм поведінки (зовнішні норми життя); одинадцяту – ставлення до 

моралі; дванадцяту – ставлення до світосприйняття і релігії; тринадцяту – 

ставлення до науки і знань; чотирнадцяту – ставлення до мистецтва; 

п’ятнадцяту – ставлення до самого себе [119, с. 130–134].  

Так, О. Лазурський уперше виявив закономірності характеротворення – 

переходу ставлень особистості у рису її характеру [119].  

Категорія «ставлення» виокремлюється як базова в теорії ставлень 

В. М’ясищева [138], [139, с. 3–10]. Дослідник стверджує: «Психологічні 

ставлення у розвинутому вигляді є цілісною системою індивідуальних, 

вибіркових, свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної 

дійсності» [138, с. 110–111]. 
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Так, В. М’ясищев розмежував такі поняття, як «психічні ставлення» і 

«психологічні ставлення». На думку В. М’ясищева, суть психічних ставлень 

полягає в переживанні приємного чи неприємного як реакція на зовнішні 

впливи, які характеризуються мимовільністю реагування на властивості 

об’єктів, які відображаються. Науковець зазначає, що психічні ставлення 

характеризуються певною модальністю (позитивною, негативною, 

амбівалентною, нейтральною). Завдяки волі, як механізму усвідомленої 

регуляції психічної діяльності, психічні ставлення перетворюються у 

психологічні, які властиві лише людині [138], [139, с. 3–10]. 

Слід зазначити, що М’ясищев [138], [139, с. 3–10] розглядав 

психологічні ставлення особистості як цілісну структуру, в якій роль 

«основного ставлення» відводиться потребам. Ступінь задоволення визначає 

напругу психологічного ставлення, що виявляється у переживаннях і 

почуттях. За В. М’ясищевим, до структури психологічних ставлень 

відноситься оцінка, яка формується на основі етичних, естетичних, 

юридичних та інших критеріїв вчинків, поведінки людей [138, с. 110–125.], 

[139, с. 3–10.]. 

Слід зазначити, що співвіднесенню понять «цінність», «оцінка», 

«ціннісне ставлення» в теорії цінностей приділяється особлива увага, 

оскільки від вирішення цього питання залежить розуміння механізму 

переводу суспільних цінностей в особистісні [223]. «Оцінка – суб’єктивне 

встановлення цінності, засіб усвідомлення значущості чого-небудь для 

людини. Цінності є тим, що ми оцінюємо, предмет оцінки. Оцінка – 

розумовий акт, який є результатом нашого оціночного ставлення до цього 

предмета» [218]. 

Таким чином, оціночні судження призводять до формування 

особистісних ціннісних переваг, «… ті у свою чергу формують установку, 

яка виявляється в дії» [223, с. 20] 
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Аналіз досліджень з проблеми формування ціннісних ставлень 

дозволяє стверджувати, що більшість вчених розуміють поняття «ціннісне 

ставлення» як: 

– конкретне ставлення до оточуючого середовища [44]; 

– душевне прагнення і добровільний вибір, пов’язаний з почуттям 

задоволення, радості, душевного підйому [70]; 

– моральність особистості [59, с. 32–34]; 

– цілі, прагнення, життєві ідеали, система певних норм [152]; 

– установки на ті чи інші цінності матеріальної і духовної культури 

суспільства [78]. 

Вважаємо слушною позицію Т. Федорової, яка, поклавши за основу 

потреби особистості та співвідносячи їх з життям та функціями сучасної 

сім’ї, виокремлює наступні цінності сім’ї як соціального інституту: 

– цінності, пов’язані із самоствердженням особистості серед 

найближчого оточення (соціальна значимість сім’ї, традиційність ролі 

сім’янина, визнання кожного члена сім’ї найближчим оточенням, досягнення 

певного статусу в суспільстві тощо); 

– цінності, що задовольняють потребу в батьківстві і материнстві; 

– цінності, що задовольняють фізіологічні потреби [227, с. 54–55]; 

– цінності, пов’язані із задоволенням потреби в любові і визнанні; 

– цінності, що задовольняють потребу в спілкуванні та розширюють 

його коло; 

– цінності, що дають можливість задовольняти прагматичні потреби 

[227, с. 54–55]. 

Висвітленню питань формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у старшокласників у позаурочній діяльності присвячує своє 

дисертаційне дослідження Л. Урбанович [223, с. 157–158]. Дослідниця 

розглядає феномен «ціннісне ставлення до створення сім’ї» як інтегральну 

властивість особистості, яка характеризується наступними ознаками: 

усвідомлення ціннісного ставлення до створення сім’ї; розуміння цінності 
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сім’ї та шлюбу; внутрішньосімейних стосунків для особистості і суспільства 

в цілому; усвідомлення мотивації на створення сім’ї і готовності до 

виконання подружніх і батьківських обов’язків; розуміння причетності до 

сім’ї і роду, що виявляється через шанування, повагу батьків, предків; 

усвідомлення моральних цінностей: любові, дружби, вірності, взаємоповаги 

як основи сім’ї; визнання необхідності збереження ієрархічності сім’ї як 

чинник, що гарантує його стабільність; уявлення про моральні якості 

майбутнього чоловіка, функції сім’ї; бажання передати та примножити 

національні, культурні традиції сім’ї; прагнення до здорового способу життя; 

емоційна чуйність на почуття, переживання і турботи членів сім’ї; моральне 

задоволення від визнання, любові батьків, реалізації потреби в спілкуванні; 

взаєморозуміння, довіра; володіння своїми почуттями, переживаннями; прояв 

відповідальності в дружбі, любові, сімейних відносинах; здатність 

аналізувати та приймати важливі життєві рішення; реально оцінювати 

сімейні стосунки та передбачати наслідки своїх дій і вчинків; вміння нести 

відповідальність за наслідки своїх дій; брати активну участь в житті сім’ї; 

вміння співпрацювати, надавати допомогу батькам, родичам, друзям [223, 

с. 157–158]. 

До вивчення проблеми формування ціннісного ставлення студентів до 

інституту сім’ї звертається Н. Уварова [220, с. 54], яка розглядає поняття 

«ціннісне ставлення до створення сім’ї»  як систему ціннісних зв’язків 

особистості, яка відображує загальну спрямованість індивіда на сім’ю як 

соціальну значущість. Компонентами ціннісного ставлення до створення 

сім’ї є: орієнтація на подружнє життя, шлюбного партнера та шлюбний 

статут, а також батьківство, споріднення і родинні зв’язки [220, с. 54]. 

Дослідницею було розроблено та апробовано експериментальну 

програму «Аксіологія сімейного життя». Мета програми: зміцнення 

престижності сім’ї, підсилення її ролі у студентському середовищі, визнання 

цінності шлюбу, створення умов для самореалізації, розвитку потенційних 
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можливостей молодої сім’ї, її здатності до самодопомоги та 

самозабезпечення. 

Розроблена дослідницею експериментальна програма «Аксіологія 

сімейного життя» спрямована на вирішення таких завдань: 

– формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської 

молоді; 

– формування у студентського подружжя готовності та здатності 

визначати свої проблеми, працювати над покращенням взаємовідносин; 

– розвиток практичних методів самопізнання, визнання чужого і 

власного «Я»; 

– сприяння формуванню сприятливого психологічного клімату; 

– здійснення профілактики порушень сімейних відносин. 

Основними формами роботи з формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентської молоді були засідання клубу «Студентська 

сім’я», консультації, лекції, бесіди, рольові ігри, тренінги, мозковий штурм, 

дозвіллєві заходи, сімейні свята, конкурси, виставки сімейної творчості, 

семінари, присвячені сімейній тематиці [220, с. 105–106]. 

Досліджуючи проблему формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у старшокласників в умовах шкільної освіти, І. Левицька розглядає 

поняття «ціннісне ставлення до створення сім’ї» як педагогічний та 

соціокультурний процес прилучення старшокласників до сімейних 

цінностей, формування у них життєвого досвіду, способів поведінки в сім’ї і 

ціннісного ставлення до неї. Головними ознаками досліджуваного поняття 

визначено «цінності, пов’язані з усвідомленістю співпричетності до сім’ї і 

роду; шанобливим ставленням до предків, батьків та сімейних реліквій; 

самоствердженням особистості в колі найближчого оточення; задоволенням 

потреб щодо продовження роду, батьківства і материнства; любов’ю і 

толерантним ставленням до ближнього; підтримкою і захищеністю в сім’ї; 

можливістю самоактуалізації особистості в сім’ї» [124, с. 48]. 
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Отже, вчені визначають ціннісне ставлення до створення сім’ї як 

інтегральну властивість особистості; як систему смислооутворюючих 

мотивів, що виявляються у потребах та побудованих на їх основі способах 

поведінки; педагогічний та соціокультурний процес прилучення 

старшокласників до сімейних цінностей. Зазначимо, що дослідники 

перераховують ознаки ціннісного ставлення до створення сім’ї, однак, цей 

перелік додається науковцями в залежності від визначеної ними структури 

поняття «ціннісніе ставлення до створення сім’ї». 

Вивчення педагогічних досліджень з проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї дозволяє стверджувати, що дослідники 

виокремлюють наступні сімейні цінності та моральні якості особистості, що 

свідчать про сформованість даного складного особистісного утворення: 

– любов, дружба, вірність, взаємодопомога, турбота, відповідальність, 

взаєморозуміння, довіра, повага до батьків та предків (Л. Урбанович); 

– турбота, любов, взаєморозуміння, вірність, повага, взаємопідтримка, 

довіра (Л. Гончар, Т. Кравченко, А. Хижняк, К. Павицька, Т. Мачуцька); 

– любов, взаємодопомога, взаємоповага, злагода (Л. Канішевська, 

С. Свириденко, Л. Кузьменко, О. Бернацька, Л. Карпушевська, А. Грітчина, 

О. Лящук); 

– дружба, повага, відповідальність, вірність, чесність, стриманість, 

доброта, людяність, кохання, відповідальність (Г. Лактіонова); 

– відповідальність, турботливість, мужність, працелюбність 

(А. Грітчина) тощо. 

Отже, вважаємо, що важливими для формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентської молоді є такі сімейні цінності: любов, 

дружба, вірність, взаємоповага, взаємодопомога. Саме ці сімейні цінності 

можуть найбільш ефективно формуватись у студентської молоді. 

Любов як смисложиттєва цінність – це високопочуттєве ставлення 

особистості до світу людей і світу речей та до самої себе, стимулює 
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продуктивну життєву енергію, служить підґрунтям гуманістично 

орієнтованої спрямованості особистості [73, с. 117]. 

Дослідниця К. Журба виокремлює наступні види любові: любов до 

себе, любов до батьків, любов до Батьківщини, гендерна любов [73, с. 117–

188]. 

«Гендерна любов, зазначає К. Журба, 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» [73, с. 118]. 

Дослідники О. Мельник, Т. Кравченко, Л. Канішевська, О. Пархоменко 

розглядають поняття «підліткова дружба» як складне, часто суперечливе 

явище. Науковці стверджують, що саме у підлітковому віці виникають 

неформальні групи або компанії, в які об’єднуються підлітки не тільки за 

взаємною симпатією, а й через розваги, проведення вільного часу, спільні 

інтереси та заняття. Зазвичай, підліток шукає у другові розуміння своїх 

пререживань та настановлень [191, с. 25]. 

Вірність в особистих взаєминах розглядається як особистісний 

конструкт, що визначає специфіку міжособистісних взаємин. Зокрема, 

вірність в особистісних взаєминах – це надійність, відповідальність, 

обов’язковість, емпатійність у різних обставинах, пов’язаних з 

міжособистісною взаємодією [188, с. 20]. 

Дослідниція І. Свириденко зазначає, що особистість зі сформованим 

почуттям вірності сприймає іншу людину у контексті турботливого до неї 

ставлення, а характерною ознакою такої людини є її надійність у різних 

життєвих обставинах [188, с. 20]. 

Дослідники Л. Канішевська, С. Свириденко, Л. Кузьменко, 

О. Бернацька [234] дають визначення сімейних цінностей, серед яких – 

взаємодопомога, взаємоповага.  
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Взаємодопомога – це «… стійкі переживання у свідомості людини, які 

є основою її вольових реакцій у різних ситуаціях, суб’єктивним ставленням 

до інших людей та до себе» [234, с. 120]. Взаємодопомога, зазначають 

дослідники, є «… узагальненням емоційного досвіду особистості, що 

породжує усвідомлення і зацікавлене ставлення щодо власної належності до 

групи – сім’ї, спільних потреб, цілей, власних знань, здібностей, прагнень 

надати чи отримати допомогу у процесі реалізації функцій сім’ї, відчути 

задоволеність і радість від позитивних результатів взаємодопомоги, які 

втілюються у повсякденній діяльності» [234, с. 120]. 

Взаємоповага – «інтегративна особистісна якість, яка охоплює 

сукупність індивідуально-психологічних особливостей та морально-етичних 

знань, що регулюють ціннісне ставлення до міжособистісного спілкування та 

спрямованості на усвідомлення самого себе як суб’єкта, що гідний поваги, та 

іншого як суб’єкта, чиї інтереси, настанови, переживання визначаються як 

ціннісні» [234, с. 125]. 

Опрацювання філософських, соціологічних, психологічних, 

педагогічних наукових джерел дало змогу уточнити сутність поняття 

«ціннісне ставлення до створення сім’ї» як складне особистісне утворення, 

яке визначається мотивацією до сімейного способу життя та відповідального 

батьківства як усвідомленої потреби, прийняттям пріоритету подружнього 

життя та виявляється у спрямованості особистості на створення сім’ї на 

основі моральних цінностей. 

Встановлено основні структурні компоненти ціннісного ставлення до 

створення сім’ї: емоційно-ціннісний, когнітивний, поведінково-діяльнісний. 

Емоційно-ціннісний компонент включає: цінності, потреби, мотивацію 

на створення сім’ї та виконання подружніх та батьківських обов’язків, 

збереження та примноження національних та культурних традицій сім’ї, 

емоційну чуйність до почуттів, переживань та турбот членів сім’ї, 

налагодження сімейних взаємин.  
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Когнітивний компонент включає знання основ законодавства про сім’ю 

та шлюб, права та обов’язки подружжя, функції та цінності сім’ї, значення 

сім’ї та шлюбу у сучасному суспільстві. 

Поведінково-діяльнісний компонент характеризується адекватним 

вибором поведінки в різних життєвих ситуаціях, вмінням спілкуватися з 

представниками протилежної статі, потребою у вдосконаленні себе як 

майбутнього сім’янина.  

У підрозділі 2.1. будуть охарактеризовані критерії та показники 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

 

1.2. Особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

 

У даному підрозділі розглянуто особливості формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. Розкрито специфіку контингенту сільської молоді в закладах 

вищої освіти аграрного профілю; сенситивність раннього юнацького віку 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; розглянуто 

потенціал позааудиторної діяльності аграрних коледжів у контексті 

досліджуваної проблеми; визначено фактори, що ускладнюють процес 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного 

контингенту здобувачів вищої освіти. 

У статті 28 Закону України «Про вищу освіту» зазначається: «Коледж – 

заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи 

інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня 

бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові 

дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Коледж також має право 

відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої 

професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти» [75]. 
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Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу 

освіти), в якому ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти 

бакалавра та (або молодшого бакалавра) становить не менше 30 відсотків 

загального ліцензованого обсягу» [75]. 

Студентська молодь – це суспільна диференційована соціально-

демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психічні, 

пізнавальні, культурно-історичні якості, що характеризують її біосоціальне 

дозрівання як здійснення самовираження її внутрішніх сил і соціальних 

покликань. Ознакою цієї спільності є активна соціалізація в різних сферах 

життєдіяльності суспільства, у процесі якої відбувається освоєння соціальних 

ролей, громадянських і духовних якостей особистості [6, с. 231–237.]. 

Дослідниця І. Сопівник [200; 201] характеризує  студентство як 

специфічну групу молоді, яка має свої особливості: по-перше, основний вид 

діяльності – навчання, в ході якого відбувається інтелектуально-культурний, 

професійний розвиток молодої людини; по-друге, вплив викладачів під час 

навчальної та позааудиторної діяльності; по-третє, короткочасність 

перебування в певній групі, обмеженій часом навчання у закладі вищої 

освіти, який може тривати від трьох років (для студентів коледжів); по-

четверте, існування певних групових потреб, інтересів, які пов’язані з 

навчальною, науковою і дозвіллєвою діяльністю [200, с. 89]; по-п’яте, 

активний розвиток ціннісно-моральної сфери, яка передбачає посилення 

свідомої мотивації до суспільно-корисної поведінки, підвищення інтересу до 

моральних проблем, зокрема, відповідальності та становлення «Я –

концепції» [201, с. 305]. 

І. Сопівник стверджує, що здобувачам вищої освіти притаманна 

активність, зменшення контролю з боку батьків, що призводить до значного 

впливу референтної групи, високого ризику з боку студентської молоді 

асоціальної поведінки, зокрема, вживання спиртних напоїв, наркотиків, 

куріння, сексуальна розпуста, спільний побут (проживання в гуртожитках), 
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при відсутності системної, цілеспрямованої виховної роботи може сприяти 

культивуванню асоціальної поведінки студентської молоді [200, с. 89]. 

Розглянемо особливості студентського контингенту у закладах вищої 

освіти аграрного профілю. Зазначимо, що переважна більшість здобувачів 

вищої освіти аграрних коледжів – сільська молодь. 

Характеризуючи особливості сільської молоді, В. Чигрин зазначає, що, 

по-перше, сільська молодь – великий загін молоді певного суспільства, 

об’єднаний ознаками поселенської належності. 

По-друге, сільська молодь є частиною відносно сталого сільського 

соціуму, яка в процесі соціалізації та професіоналізації сприймає головні 

його суспільно-історичні й культурні риси, водночас збагачуючи їх новими 

особливостями, притаманними кожному конкретному етапу розвитку 

суспільства [243, с. 130]. 

По-третє, сільська молодь є важливою частиною селянства як суб’єкта 

аграрних відносин, яка сама забезпечує його відтворення і розвиток [243, 

с. 130]. 

По-четверте, «…за якісними характеристиками процесів соціалізації та 

професіоналізації, що проходить молодь у будь-якому суспільстві, сільська 

молодь відрізняється від міської обмеженими стартовими умовами 

соціальної та професійної мобільності, зазвичай, більш раннім залучення до 

продуктивної виробничої діяльності, нижчим за якісними показниками 

рівнем освіти тощо» [243, с. 130–131]. 

Сільська молодь має чимало особливостей, що дає можливість 

виокремити її як великий самостійний загін молоді, а саме: 

 «належність до сталої поселенської структури сільського типу», а 

отже, до сільського соціуму, що «створює умови формування специфічного, 

якісно визначеного способу життя» [243, с. 131]; 

 безпосередня або потенційна участь сільської молоді у 

сільськогосподарському виробництві та в інших видах продуктивної 
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діяльності, що забезпечує процес виробництва сільськогосподарської 

продукції; 

- включеність до системи економічних відносин, характерних для 

аграрного сектора економіки [243, с. 131]; 

 орієнтованість на збереження традицій, цінностей своєї малої 

батьківщини. 

Науковець І. Сопівник, висвітлюючи особливості сільської молоді, 

зазначає, що переважна її більшість відповідально і свідомо ставляться до 

вибору фаху, виявляють наполегливість у навчанні, здатність до 

самовдосконалення, високу моральність, прагнення бути корисними 

суспільству, бажання працювати в аграрному секторі економіки. 

У той же час, зазначає дослідниця, існує й інша незначна частина 

сільської молоді, яка їде до закладів вищої освіти невмотивованою до 

навчання (або стає такою внаслідок піддатливості середовищу «спокусам 

людського життя»). Зазначена група молоді є своєрідною «групою ризику» 

[200, с. 106]. 

Визначаючи особливості сільської молоді, І. Сопівник звертає увагу на 

такі демографічні чинники: постаріння шлюбності і материнства, зростання 

народження дітей молодими жінками, які не є в шлюбі, міграція сільської 

молоді [200, с. 125]. 

Таким чином, специфікою контингенту в закладах вищої освіти 

аграрного профілю є домінування сільської молоді, яка характеризується 

більш раннім залученням до продуктивної виробничої діяльності; 

включенням до системи аграрних відносин, характерних для аграрного 

сектора економіки; орієнтованістю на майбутню діяльність в аграрному 

секторі економіки; на збереження традицій, цінностей своєї малої 

батьківщини. 

Отже, роки навчання в коледжі «збігаються із переходом від дитинства 

до зрілого, відповідального статусу дорослої людини» [80, с. 40]. 
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Дослідники І. Бех [15], І. Булах [29] та інші розмежовують юнацький 

вік на ранню юність (від 15 до 18 років) та пізню юність (від 18 до 23 років) 

[68]. Отже, студенти аграрних коледжів відносяться до раннього юнацького 

віку. 

Дослідник І. Кон зазначає, що хронологічні межі юності «розмиті» та 

визначаються в психології по-різному, найчастіше дослідники 

відокремлюють ранню юність (від 14 до 17 років) та пізню (від 18 до 25 

років). Відтак, віковий проміжок між 14-15 та 16-17 роками в останніх 

випадках визначається як період ранньої юності, у інших - як період 

отроцтва [108, с. 78].  

Ранню юність вважають третім світом, що існує між дитинством та 

дорослістю. У цей час дитина опиняється на порозі дорослого життя [108, 

с. 78]. 

Дослідник І. Кон зазначає, що дорослішання супроводжується 

потребою розібратися в собі, відбувається формування власних поглядів і 

відносин і, разом з тим, підвищується незалежність від оцінок батьків та 

педагогів. 

В ранньому юнацькому віці зберігається провідна роль відносин зі 

світом дорослих, але самі ці відносини у провідній своїй функції набувають 

якісних особливостей: 

– починають проявлятися через об’єктивні соціальні відносини; 

– відбуваються на основі репрезентації та переусвідомлення життєвого 

шляху особистості, її минулого, теперішнього, майбутнього [108, с. 77]. 

Науковець Л. Канішевська стверджує, що юнацький вік є періодом 

визначення свого місця в житті, здійснення професійного вибору, статевого 

дозрівання й пошуку партнера в інтимній сфері; визначається активним 

привласненням суспільних норм і функцій, можливістю їх якісного 

усвідомлення, юнак формується як суспільний суб’єкт [90, с. 81.]. 

Вважаємо цінним для нашого дослідження твердження Н. Уварової, 

що формування системи ціннісного ставлення до створення сім’ї в ранньому 
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юнацькому віці відбувається як у змістовному, так і в структурному 

аспектах. Уривчасті, розрізнені ціннісні уявлення поступово складаються в 

стійку, ієрархічну систему ціннісних відносин, стають стійкими 

характеристиками особистості [220, с. 46]. 

Дослідниця Л. Кобильник зазначає, що з-поміж інших, у свідомості 

юної людини саме категорія «сім’я» набуває дедалі більшого значення, адже 

юність – це віковий етап становлення людської близькості; реалізації 

цінностей дружби, любові, інтимної близькості. 

Так, Л. Кобильник наводить наступні дані: переважна більшість 

українських студентів (92,0 %) мають позитивне уявлення про майбутнє, 

пов’язане з кар’єрою, коханням, створенням сім’ї та народженням дітей. На 

їхню думку, головним у житті людини є такі аспекти: 

– відбутися як особистість, знайти справжню любов і забезпечити 

сім’ю і себе (21,0 %); 

– сім’я, матеріальний і духовний комфорт, щастя, успіх, реалізація 

своїх здібностей (21,0 %); 

– щастя, здоров’я, любов, душевний спокій свій і своїх рідних, 

гармонія із самим собою (21,0 %); 

– особистий розвиток, робота, успішна сім’я (10,0 %) [101]. 

Таким чином, у наведених відповідях студентів фігурують сімейні 

цінності. 

Пристаємо до думки Л. Урбанович, що усвідомлення значущості 

сімейних відносин, дружби, поваги, відповідальності відображає готовність 

юнаків та дівчат відповідати за наслідки своїх дій, потребу діяти відповідно 

до моральних норм і вимог, тобто формує правильну установку на створення 

сім’ї. Однак якості майбутнього сім’янина як соціально значущі ознаки 

ціннісного ставлення до створення сім’ї виявляються не тільки у свідомості, 

в їх вихованні важливу роль відіграють моральні почуття [223, с. 45]. Відтак, 

необхідно розвивати емоційну сферу особистості, оскільки моральні почуття 

виявляють ставлення людини до інших людей, сім’ї, самого себе. 
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Таким чином, ранній юнацький вік – сприятливий для формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї, оскільки у цей період відбувається 

інтенсивний розвиток особистості, формуються прагнення та ідеали, 

саморефлексія, розвивається потреба до самовиховання; зверненість у 

майбутнє, побудова життєвих планів і перспектив; вироблення певних 

стандартів, ідеалів, зразків мужності та жіночності; вибір професії та свого 

місця в суспільстві; пошук сенсу життя; реалізації цінностей дружби, 

любові; активний пошук супутника життя, кохання. 

Однак, ранньому юнацькому віку властиві хворобливе самолюбство, 

імпульсивність поведінки, надмірна чутливість, юнацький максималізм. 

Оскільки під час навчання в аграрному коледжі студенти можуть 

створювати сім’ї, розглянемо сутність поняття «студентська сім’я». 

Дослідники В. Балцевич, С. Бурова, А. Воднєва під студентською 

сім’єю розуміють таку сім’ю, в якій обидва подружжя – студенти денного 

відділення закладу вищої освіти, тобто гомогення (однорідна) за соціальним 

статусом чоловіка та жінки. Це молода сім’я, в якій подружжю не більше 28 

років, а стаж сімейного життя не перевищує 5 років [209, с. 7]. 

Дослідниця Т. Разумовська зазначає, що студентські сім’ї – найбільш 

прогресивні, оскільки подружжя готові сприймати все нове – в організації 

побуту, в облаштуванні сімейного укладу тощо. Матеріальні мотиви при 

виборі супруга (супруги) в таких сім’ях відіграють другорядну роль, 

особливо щодо вимог до чоловіка з боку жінки [181, с. 62]. 

Досліджуючи проблему підготовки молоді до сімейного життя, 

В. Кравець стверджує, що молоді чоловік і жінка по-різному ставляться до 

свого нового сімейного стану. За спостереженням В. Кравця, дівчина 

найчастіше органічно і легко сприймає нові обов’язки – дружини, матері, 

господині дому. Чоловік же все продовжує пошук сенсу життя, становлення 

його особистості триває довше [113, с. 85]. Так, В. Кравець зазначає: «Для 

жінки шлюб – це, насамперед, надійний, забезпечений дім і все, що з ним 

пов’язано: матеріальний добробут, захист, романтика, прив’язаність і 
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можливість стати матір’ю; для чоловіка ж шлюб – сексуальне задоволення, 

піклування жінки, а потім – необхідність забезпечення сім’ї і підтримка 

матері своїх дітей [113, с. 85]. Отже, ці особливості необхідно враховувати у 

процесі підготовки молоді до сімейного життя. 

Характеризуючи специфіку сучасної студентської сім’ї, дослідники 

О. Посвістак, О. Русин стверджують, що студентські сім’ї відрізняються від 

звичайних молодих сімей, оскільки їм доводиться стикатися із специфічними 

соціально-психологічними проблемами, серед яких: соціальна та 

психологічна незрілість подружжя; фінансова та психологічна залежність від 

батьків; авторитарне втручання родичів у сімейне життя; відсутність 

готовності до самостійного ведення домашнього господарства; житлові 

проблеми; поєднання навчання і шлюбно-сімейних зобов’язань; обмеження 

свободи і незалежності; виникнення нових обов’язків, а, значить, зменшення 

вільного часу; зміна змісту дозвілля [168].  

Дослідники О. Посвістак [168], О. Русин [168], О. Скоромна [197] 

стверджують, що студентські сім’ї характеризуються високим ступенем 

згуртованості, яка заснована на належності молодого подружжя до однієї 

соціально-демографічної групи, для якої характерною є специфічна 

субкультура та спосіб життя, спільність інтересів. 

Дослідниця О. Скоромна зазначає, що сімейні студенти більш 

самостійні, виявляють відповідальне ставлення до навчання, прагнуть 

досягти успіхів у професійній діяльності. Дослідниця стверджує, що 

сімейний стан позитивно впливає на ціннісні орієнтації здобувача вищої 

освіти, сприяє розвитку інтелектуальних і соціальних потреб [197, с. 36]. 

Слід зазначити, що в орбіті нашої уваги – студенти аграрних коледжів, 

більшість яких закінчує навчання у даному закладі освіти у 18 – 19 років. 

Незначна кількість студентів аграрних коледжів укладають шлюби, в 

основному, на останньому курсі коледжу. Однак, відкладання шлюбів, в 

результаті будь-яких причин, не супроводжується відкладанням сексуальних 

відносин серед молоді. 
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Дослідниця А. Гасадіна [49] стверджує, що початок сексуального 

життя сприймається діаметрально протилежно юнаками і дівчатами. 

Зазвичай, до всіх почуттів у дівчат домішується почуття провини. У хлопців, 

навпаки, майже немає сумнівів морального характеру, оскільки вони на 

цьому етапі сприймають сексуальні стосунки як засіб розрядки сексуальної 

напруги. А. Гасадіна зазначає, що перший статевий контакт юнака робить 

його чоловіком, тоді, як перший сексуальний досвід дівчини – це лише крок 

на шляху до жіночності чи, навпаки, шляху, що відводить від неї [49]. 

Останнім часом важливою стає проблема народжуваності в молодих 

сім’ях, оскільки фактичне утворення сім’ї відбувається тільки після того, 

коли в результаті союзу двох людей з’являється нове життя [64, с. 81]. 

Розкриття особливостей формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї дозволило визначити сутність поняття «сформованість 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» як 

результат цілісного організованого впливу освітнього середовища аграрного 

коледжу на особистість студента та характеризується усвідомленими 

мотивами до створення сім’ї; глибокими знаннями щодо її функцій у 

суспільстві; набутими навичками вдосконалення себе як майбутнього 

сім’янина; спрямованістю на збереження сімейних традицій українського 

народу; готовністю до відповідального материнства та батьківства. 

Головними завданнями формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів є: 

– поглиблення знань здобувачів вищої освіти щодо своїх прав і 

обов’язків як членів сім’ї; 

– розширення знань студентів щодо сутності та функцій сучасної 

української сім’ї; 

– формування у студентів уявлень про педагогічний потенціал сім’ї, 

формування усвідомленого батьківства та материнства; 
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– сприяння усвідомленню студентами аграрних коледжів важливості 

моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги) як основи сім’ї; 

– формування у студентів культури виявлення почуттів, вміння їх 

контролювати; 

– ознайомлення студентів з типовими причинами конфліктів, що 

можуть виникати у молодої сім’ї; 

– озброєння студентів теоретичними знаннями, необхідними у 

сімейному побуті; 

– сприяння виробленню навичок прийняття рішень у складних 

ситуаціях. 

Отже, сучасні аграрні коледжі покликані організовувати спеціальну 

роботу з формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів як 

під час аудиторної, так і під час позааудиторної діяльності. 

Дослідниця О. Гаврилюк [47] визначає позааудиторну діяльність в 

закладах вищої освіти як цілісний педагогічний процес формування й 

розвитку майбутнього фахівця. Пристаємо до думки авторки, що здійснення 

позааудиторної діяльності має відбуватися в органічній єдності з освітнім 

процесом, обов’язковим урахуванням інтересів, нахилів здобувачів вищої 

освіти та соціальнм замовленням суспільства [47].  

Отже, позааудиторна діяльність є складовою освітнього процесу 

закладу вищої освіти, важливим засобом виховання здобувачів вищої освіти. 

Аналіз досліджень (Г. Овчаренко, О. Севастьянової, Є. Шебалдіна та 

інших) дозволяє визначити суттєві характеристики позааудиторної 

діяльності: 

– тісно пов’язана з аудиторною діяльністю; проводиться у вільний від 

навчання час; 

– позначена ненормативністю та індивідуальним характером, тобто 

формування її змісту, форм і методів обумовлена інтересами і потребами 

здобувачів вищої освіти; 
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– сприяє реалізації природних задатків здобувачів вищої освіти, їхній 

соціальній самоідентифікації, саморозвитку [150]; 

– організується на основі добровільної участі в ній студентів, залежно 

від їхніх інтересів і уподобань; 

– результати позааудиторної діяльності не оцінюються за допомогою 

бальної системи. Для обліку цієї роботи широко використовуються різні 

форми громадської перевірки й оцінки, а саме: виступи учасників на 

загальноколеджанських оглядах, участь у виставках студентської творчості, 

на конкурсах і олімпіадах тощо [189, с. 70–73]; 

– системний характер позааудиторної діяльності, до якої входять 

суб’єкти (студенти і викладачі), навчально-методична література, джерела 

впорядкованої і невпорядкованої інформації, інструментарій студента, 

критеріальний апарат, призначений для зберігання еталонів виконання 

завдань, реєстрації досягнень студента та їх динаміки, підсистема організації 

інформаційного обміну, контролю та реалізації зворотніх зв’язків [245, с. 11]. 

Науковці О. Марачковська [133], О. Казьмерчук [83] обґрунтували 

функції позааудиторної діяльності: 

– інформаційно-просвітницьку (допомагає студентам засвоїти, 

розширити й поглибити свої знання, сформувати певні навички, підвищити 

свій інтелектуальний розвиток); 

– мобілізаційно-регулятивну (забезпечує процес мобілізації та 

подальшого розвитку емоційних і вольових якостей особистості) [83, с. 56]; 

– корегуючу, що дає змогу «керувати вплив зовнішнього оточення 

згідно зі своїми ціннісними нормами, виробленими і прийнятими всіма 

членами студентського об’єднання» [83, с. 56]; 

– творчу, що є способом реалізації та подальшого розвитку творчих 

можливостей майбутніх фахівців [133]; 

– компенсаторну, що сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти 

віри в самих себе, задоволення потреби в досягненні успіху у майбутній 

професійній діяльності); 
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– аксіологічну функцію (формування у здобувачів вищої освіти 

ціннісних орієнтацій, особистісно значущих цілей, соціальних якостей); 

– функцію, що сприяє реалізації комунікативного потенціалу та 

подальшому розвитку комунікативних здібностей студентів [83, с. 56]; 

– розважальну функцію як спосіб звільнення від напруженої 

пізнавальної діяльності під час теоретичного навчання [83, с. 56]. 

Вивчаючи проблему організації позааудиторної діяльності у закладіах 

вищої освіти, дослідниця О. Севастьянова [189, с. 70–73] визначає основні 

види позааудиторної діяльності, серед яких: 

1. Науково-дослідна, що передбачає роботу в науковому товаристві, 

наукових гуртках, написання тез, статей, участь у наукових конференціях, 

проведення різноманітних лабораторних експериментів тощо.  

2. Суспільно-політична (активна участь в органах студентського 

самоврядування, співпраця з молодіжними  організаціями, участь у виборчих 

кампаніях в закладі вищої освіти, членство у виборчих органах поза закладу 

вищої освіти тощо) [189, с. 70–73]. 

3. Художньо-естетична, що передбачає участь в гуртках (літературних, 

театральних, хорового співу, хореографічних колективах, різноманітних 

творчих об’єднаннях, КВК, художній самодіяльності тощо). 

4. Трудова (суспільно корисна праця, робота у волонтерському загоні, 

участь у будівельних загонах, робота в оздоровчих таборах, різні види 

комерційно-трудової діяльності). 

5. Фізкультурно-спортивна (заняття різними видами спорту, активна 

участь у спортивних секціях, гуртках, спортивних змаганнях, професійний 

спорт, історико-культурний туризм, заняття спортом поза межами закладу 

вищої освіти, здійснення керівництва спортивними гуртками і секціями 

школярів та здобувачів вищої освіти тощо). 

6. Історико-культурна та етнографічна (участь в історико-культурних, 

фольклорних експедиціях, в національно-культурних гуртках та об’єднаннях, 
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вивчення забороненого та забутого літературного спадку земляків, 

відродження забутих імен та пам’яті про славетних земляків). 

7. Організаційно-керівницька («специфічний вид діяльності, яким 

займається невелика за кількістю група активістів, що безпосередньо є 

лідерами студентства в масштабі закладу вищої освіти, району, регіону») 

[189, с. 70–73]. 

Значний потенціал щодо формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів має позааудиторна діяльність. 

По-перше, з’являється можливість для створення освітнього 

середовища, спрямованого на формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у зазначеного контингенту здобувачів вищої освіти. 

Ключова роль у зазначеному виді діяльності належить наставнику 

студентської групи (проведення лекцій, бесід, диспутів, годин наставника 

студентської групи, колективний перегляд та обговорення кінофільмів, 

вистав з даної тематики, інсценування, вирішення проблемних ситуацій, 

індивідуальна робота з батьками студентів з питань сімейного виховання). 

По-друге, включення студентів аграрних коледжів у позааудиторну 

діяльність надає їм можливість спілкування у малих групах. У процесі 

спілкування формується емоційна чуйність щодо почуттів, переживань, 

турбот інших людей у тому числі і до членів сім’ї. 

По-третє, залучення здобувачів вищої освіти у різноманітну 

позааудиторну діяльність, дає можливість роширити коло їх спілкування 

(організовувати зустрічі з фахівцями відповідного профілю (юристами, 

лікарями, педагогами, психологами) з проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї). 

По-четверте, здійснювати систематичний моніторинг рівня 

сформованості у студентів аграрних коледжів ціннісного ставлення до 

створення сім’ї. 
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По-п’яте, використовувати різноманітні форми і методи формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту 

здобувачів вищої освіти. 

Таким чином, доведено, що виховний потенціал позааудиторної 

діяльності аграрних коледжів у контексті досліджуваної проблеми 

визначається цілеспрямованою роботою педагогічного колективу із 

створення відповідного освітнього середовища, спрямованого на формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї, залучення фахівців різного профілю 

(юристи, лікарі, педагоги, психологи) до виховної роботи; використання 

різноманітних форм і методів формування означеного особистісного 

утворення; здійснення систематичного моніторингу рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазаначеного контингенту 

здобувачів вищої освіти. 

Вивчення досвіду організації позааудиторної діяльності від проблеми 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів дозволило виявити чинники, які значно ускладнюють залучення 

студентської молоді до позааудиторної діяльності: 

– другорядне ставлення викладачів до позааудиторної діяльності, 

перетворення її на епізодичні заходи розважального характеру; 

– використання неефективних форм і методів виховання; 

– залучення великої кількості студентів до масових заходів в якості 

спостерігачів [80, с. 54]; 

– монологічний виклад матеріалу, інформаційне просвітництво, яке 

сприймається студентами як повчання; 

– прагнення за допомогою проведення великої кількості виховних 

заходів охопити усі сторони виховання здобувачів вищої освіти [80, с. 54]; 

– регламентація дій студентів, їх надмірна опіка; 

– недостатнє використання можливостей позааудиторної діяльності у 

контексті зазначеної проблеми; 
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– відсутність методичних рекомендацій із проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту 

здобувачів вищої освіти. 

Переважна більшість названих чинників можливо вирішити за 

допомогою педагогічних засобів, а саме: 

– розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних 

коледжів авторської програми наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин»; 

– підготовка наставників студентських груп з питань формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– використання потенціалу позааудиторної діяльності у контексті 

досліджуваної проблеми; 

– використання педагогічного потенціалу традицій українського народу 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного 

контингенту здобувачів вищої освіти; 

– здійснення моніторингу рівнів сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– встановлення гуманних відносин між викладачами і студентами. 

Дослідження О. Кляпець [96], Т. Левицької [123], В. Куц [118], 

М. Обозова [149], Л. Шнайдер [267] та ін. дозволяють виокремити чинники, 

що впливають на рівень сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у здобувачів вищої освіти: 

1. Економічна нестабільність і соціальна незахищеність молодої сім’ї, 

безробіття, нестабільність заробітків, непідготовленість до сімейного життя, 

невміння вирішувати сімейні конфлікти, залежність значної кількості молоді 

від батьків та інших родичів, невміння виживати в сучасних умовах, 

підвищена психологічна вразливість. Це породжує її дезорганізацію, 

конфлікти і веде до розпаду молодої сім’ї.  

2. Відсутність власного житла, нездатність значної частини молоді 

матеріально забезпечити свою сім’ю. 
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3. Стать. Науковець В. Куць, вивчаючи відмінності в ціннісних 

ставленнях чоловіків і жінок в шлюбно-сімейній сфері, розглядав різні 

аспекти статевої диференціації:  

– статевий диформізм (відмінності в генетичних, анатомічних, 

антропологічних та соматичних характеристиках); 

– статеву фізіологічну диференціацію (гормональні відмінності, 

теплообмін, обмін речовин і відмінності в функціонуванні окремих органів), 

– статевий дипсихізм (відмінності в психічних процесах, властивостях, 

станах) та статеву соціально-психологічну диференціацію (сукупність 

відмінностей між статями у сфері соціально-психологічних процесів і явищ). 

Саме останній, зазначає В. Куць, – найскладніший компонент, що включає в 

себе в якості детермінант всі попередні, опосередковується значним впливом 

соціального середовища, суспільними нормами, традиціями, особливостями 

виховання, моди тощо. В. Куць підкреслює, що соціально-психологічні 

відмінності між чоловіками та жінками виявляються в дитячому та 

юнацькому віці, задовго до вступу в шлюб та створення власної сім’ї [118]. 

Науковець М. Обозов [149] зазначає, що статеві відмінності 

виявляються в життєвих цілях: для чоловіків – прагнення досягнути успіху в 

роботі, творчості; для жінок певним фактором розвитку особистості є успіх у 

коханні, в заміжжі. 

Вивчаючи особливості чоловічої та жіночої сексуальності, В. Кравець 

стверджує: «… жінка досягає статевої зрілості раніше, ніж чоловік, однак її 

потреба в статтєвому житті і здатність відчувати при цьому задоволення 

з’являється пізніше» [113, с. 83]. 

Дослідник В. Кравець зазначає, що кохання жінки відрізняється від 

кохання чоловіка: «У коханні жінка є більш інтуїтивна, авторефрлексійна. 

Кохання змінює життя жінки, дає їй відчуття власної цінності, щастя, 

радості, зміцнює психічний світ, збуджує до діяльності, дає почуття безпеки, 

впевненості в майбутньому» [113, с. 85]. 
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В основі кохання чоловіка, стверджує В. Кравець, лежить домінанта 

еротизму, що виникає з початком періоду статевого дозрівання. Однак, 

еротизм і чутливість не завжди уживаються між собою [113, с. 85]. 

4.  Особливості структури сімейного життя в батьківській сім’ї: реальні 

відносини між батьками та членами сім’ї, сімейні традиції, розподіл сімейних 

ролей та їх виконання. 

5. Темперамент і характер (ставлення людини до своїх обов’язків, 

ставлення до інших людей і до себе) [123, с. 187–188]. 

6. Рівень освіченості в питаннях шлюбно-сімейних стосунків [123, 

с. 187–188]. 

7. Засвоєння зразкових норм сімейно-шлюбного життя, що визначають 

спрямованість і характер взаємодії в майбутньому шлюбі [123, с. 187–188]. 

8. Шлюбно-сімейні домагання (потрібні і бажані якості партнера, 

судження особистості про себе) [96]. 

9. Мотивація вступу у шлюб (усвідомлені мотиви: кохання, духовна 

близькість, матеріальний розрахунок, психологічна відповідність, моральні 

міркування (С. Ковальов) [102]; група мотивів, що спонукають людину до 

вступу в шлюб, які нею не усвідомлюються: взаємне акторство (коли 

партнери грають романтичні ролі); спорідненість інтересів (коли інтереси 

співпадають, то спільні захоплення приймаються за спорідненість душ); 

хвороблива самозакоханість; «капкан неповноцінності»; інтимна удача; 

взаємодоступність (вельми приваблює в дошлюбних стосунках); порядність 

(коли вступ до шлюбу стимулюється думкою найближчого оточення і 

відповідальністю перед ним); вигода, помста, страх перед самотністю [178]. 

10. Приклад знайомих, родичів, друзів, які вже створили сім’ю. 

11. Бажання батьків та родичів знайти вигідну кандидатуру для шлюбу 

своєї дитини. 

12. Сподівання батьків на те, що після одруження їхня дитина не буде 

вести розгульний спосіб життя. 
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13. Вплив суспільної думки (наприклад, не залишитися старою дівою; 

бути як усі тощо) [123, с. 188]. 

Отже, розкрито особливості формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Доведено, що вони зумовлені 

специфікою контингенту студентів аграрних коледжів, а саме: домінуванням 

сільської молоді, яка зазвичай характеризується більш раннім долученням до 

продуктивної виробничої діяльності; орієнтованістю на збереження традицій 

своєї малої батьківщини. 

З’ясовно, що ефективність формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту здобувачів вищої освіти 

обумовлено сенситивністю раннього юнацького віку, оскільки в цей період 

відбувається формування світогляду, саморефлексія, пошук сенсу життя, 

зверненість в майбутнє, саморефлексія, активний пошук супутника життя. У 

той же час зазначимо, що раньому юнацькому віку властиві надмірна 

чутливість, юнацький максималізм, хворобливе самолюбство, імпульсивність 

поведінки. 

Встановлено чинники, що впливають на формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентської молоді: врахування структури 

сімейного життя в батьківській сім’ї, реальних відносин між батьками та 

іншими членами сім’ї, сімейні традиції, розподіл сімейних ролей та їх 

виконання; загальний рівень освіченості в питаннях сімейно-шлюбних 

стосунків; стан матеріального благополуччя; рівень сформованості шлюбно-

сімейних домагань; статеві відмінності; мотивація до вступу у шлюб; 

приклад друзів, оточуючих; вплив суспільної думки тощо. 

Виявлено чинники, які безпосередньо ускладнюють процес 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів, що обумовлені: нестабільним економічним становищем; 

соціальною незахищеністю молодої сім’ї; застарілими форми проведення 

позааудиторної діяльності; другорядним ставленням викладачів до 

позааудиторної діяльності, перетворенням її на епізодичні заходи 
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розважального характеру; інформаційним просвітництвом, яке сприймається 

студентами як повчання; недостатнім використанням можливостей 

позааудиторної діяльності у контексті зазначеної проблеми; відсутністю 

методичних рекомендацій із формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у зазначеного контингенту студентів; регламентацією дій студентів, їх 

надмірною опікою; формалізмом у виховній роботі. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Теоретичний аналіз наукових дослідженя показав, що проблема 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів є актуальною. 

Опрацювання наукових джерел дало змогу утчнити сутність поняття 

«ціннісне ставлення до створення сім’ї» як складне особистісне утворення, 

яке визначається мотивацією до сімейного способу життя та відповідального 

батьківства як усвідомленої потреби, прийняттям пріоритету подружнього 

життя та виявляється у спрямованості особистості на створення сім’ї на 

основі моральних цінностей. 

Визначено структуру поняття «ціннісне ставлення до створення сім’ї», 

що включає такі компоненти: емоційно-ціннісний – цінності, потреби, 

мотивацію на створення сім’ї та виконання подружніх та батьківських 

обов’язків; збереження та примноження національних та культурних 

традицій сім’ї; емоційну чуйність до почуттів, переживань та турбот членів 

сім’ї; налагодження сімейних взаємин; когнітивний – знання основ 

законодавства про сім’ю та шлюб, права та обов’язки подружжя; функції та 

цінності сім’ї; значення сім’ї та шлюбу у сучасному суспільстві;  

поведінково-діяльнісний – адекватний вибір поведінки в різних життєвих 

ситуаціях; вміння спілкуватися з представниками протилежної статі; потребу 

у вдосконаленні себе як майбутнього сім’янина. 



74 

 

Аналіз досліджень О. Кляпець, В. Куць, Т. Левицької, М. Обозова, 

Л. Шнайдер дозволив виокремити чинники, що впливають на формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді: економічне 

становище, соціальна незахищеність молодої сім’ї; стиль сімейного життя в 

батьківській родині, взаємин між батьками та іншими членами сім’ї, сімейні 

традиції, розподіл сімейних ролей та їх виконання; рівень освіченості (у тому 

числі в питаннях сімейно-шлюбних стосунків); рівень сформованості 

шлюбно-сімейних домагань; статеві відмінності; мотивація до вступу у 

шлюб; приклад друзів, оточення, суспільна думка тощо. 

Розкрито особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів.  

З’ясовано, що вони зумовлені специфікою контингенту студентської 

молоді в закладах вищої освіти аграрного профілю, а саме: домінуванням 

сільської молоді, яка зазвичай характеризується більш раннім залученням до 

продуктивної виробничої діяльності, орієнтованістю на збереження сімейних 

традицій, ціннісностей своє малої батьківщини.  

Ефективність формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів визначається також сенситивністю раннього 

юнацького віку, адже саме в цей період відбувається формування світогляду 

молодої людини, саморефлексія, зверненість у майбутнє, пошук сенсу життя, 

сприйняття себе як представника певної статі, активний пошук супутника 

життя, кохання. Зазначаємо, що ранньому юнацькому віку властиві також 

хворобливе самолюбство, імпульсивність поведінки, надмірна чутливість, 

юнацький максималізм тощо. 

Доведено, що врахування потенціалу позааудиторної діяльності 

аграрних коледжів у контексті досліджуваної проблеми набуває особливої 

актуальності за таких умов: цілеспрямованої та злагодженої роботи 

педагогічного колективу з метою створення відповідного освітнього 

середовища, спрямованого на формування досліджуваної якості; організації 

зустрічей із фахівцями відповідного профілю (юристами, лікарями, 
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педагогами, психологами); використання різноманітних форм і методів 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; здійснення 

систематичного моніторингу рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Визначено фактори, що ускладнюють процес формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: другорядне 

ставлення викладачів до позааудиторної діяльності, перетворення її на 

епізодичні заходи розважального характеру; інформаційне просвітництво, 

яке сприймається студентами як повчання; недостатнє використання 

можливостей позааудиторної діяльності в контексті зазначеної проблеми; 

відсутність методичних рекомендацій із формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

Уточнено сутність поняття «сформованість ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів», як результат цілісного 

організованого впливу освітнього середовища аграрного коледжу, що 

характеризується усвідомленими мотивами на створення сім’ї; глибокими 

знаннями щодо її функцій у суспільстві; набутими навичками вдосконалення 

себе як майбутнього сім’янина; спрямованістю на збереження сімейних 

традицій українського народу; готовністю до відповідального материнства та 

батьківства. 

Зміст першого розділу відображено в таких публікаціях автора: [249; 

250; 254; 256; 260]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ У 

ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Методика констатувального етапу експерименту  

 

Виявлення стану сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів здійснювалося у процесі 

констатувального етапу дослідження. 

Завдання констатувального етапу дослідження: 

– визначити критерії і показники сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– провести серії діагностичних процедур та проаналізувати й 

узагальнити їхні результати; 

– виявити рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів; 

– визначити рівні готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

Констатувальний етап експерименту проводився в два етапи. 

Одним із завдань першого етапу констатувального експерименту було – 

визначити критерії і показники сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Дослідники І. Звєрєва, Л. Коваль, П. Фролов розгядають «критерій», як 

«ознаку, на основі якої робиться оцінка, визначення або класифікація чого-

небудь», «засіб для судження», «мірило судження та оцінки», «основна 

ознака, за якою одне рішення обирається із багатьох можливих» [77, с. 8.]. 
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Пристаємо до думки В. Тернопільської, що показники можуть бути 

обґрунтовані через низку ознак, прикмет, що можуть безпосередньо 

спостерігатися та підлягати вимірюванню [216.]. 

З метою діагностування рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів обґрунтовано такі критерії з 

відповідними показниками: емоційно-ціннісний, когнітивний, поведінково-

діяльнісний. 

До показників сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за емоційно-ціннісним критерієм зараховуємо такі: 

– усвідомлена мотивація на створення сім’ї, потреба і визнання 

необхідності виконання подружніх і батьківських обов’язків; 

– сформована здатність до емпатії; 

– прагнення налагоджувати сімейні стосунки і розвивати їх на основі 

моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги). 

Показниками когнітивного критерію є: 

– оволодіння системо знань про сутність та функції сім’ї; 

– знання мотивів створення сім’ї; 

– усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для окремої особистості та 

суспільства в цілому. 

Показниками поведінково-діяльнісного критерію сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї є:  

– уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих 

ситуаціях; 

– спілкуватися з представниками протилежної статі; 

– готовність та здатність до самовдосконалення себе як майбутнього 

сім’янина. 

З метою визначення рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграних коледжів було використано комплекс 

діагностичних методів і методик, які наведено в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Діагностичні методики і методи вимірювання окремих показників 

визначених критеріїв сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів 

Критерії Показники Методики і методи 

Емоційно-

ціннісний  

Усвідомлена мотивація на створення 

сім’ї, потреба і визнання необхідності 

виконання подружніх і батьківських 

обов’язків; сформована здатність до 

емпатії; прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки і розвивати їх на 

основі моральних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги). 

Анкетування, метод 

незакінчених речень, 

тестування (тест В. Бойка). 

 

Когнітивний Оволодіння системою знань про 

сутність та функції сім’ї, мотиви її 

створення; усвідомлення важливості 

сім’ї та шлюбу для окремої особистості 

та суспільства в цілому. 

Анкетування, бесіда, 

рольова гра «Інтерв’ю», 

вправа «Чи готовий ти до 

сімейного життя» 

(Н. Оліфірович), 

написання та аналіз 

студентських творів «Моя 

майбутня сім’я. Якою я її 

бачу». 

Поведінково-

діяльнісний 

Уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих ситуаціях; 

спілкуватися з представниками 

протилежної статі; готовність та 

здатність до вдосконалення себе як 

майбутнього сім’янина. 

 

Тест «Мій запас міцності», 

експертна оцінка, картка 

педагогічних 

спостережень, сюжетно-

рольова гра «Взаємні 

претензії», розв’язання 

проблемних ситуацій, 

вправи «Мої плюси і 

мінуси», «Яким мене 

бачать інші» 

(А. Яцеленко). 

 

Вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за емоційно-ціннісними критерієм 

(усвідомлена мотивація на створення сім’ї, потреба і визнання необхідності 



79 

 

виконання подружніх і батьківських обов’язків; сформована здатність до 

емпатії; прагнення налагоджувати сімейні стосунки і розвивати їх на основі 

моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги) відбувалося за допомогою анкетування, методу незакінчених 

речень, тестування (тест В. Бойко) (додаток А). 

Виявлення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «усвідомлення мотивації на 

створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання подружніх і 

батьківських обов’язків» відбувалося за допомогою запитань: «Які мотиви, 

на Вашу думку, спонукають Вас до вступу у шлюб?». Серед переліку мотивів 

студенти мали обрати той, що саме спонукає їх до вступу у шлюб. 

Студентам аграрних коледжів було запропоновано для вибору такі 

мотиви: 

– любов; 

– спільність поглядів та інтересів; 

– покращити свої матеріальні та житлові проблеми; 

– інтимно-сексуальні стосунки; 

– мати соціальний статус одруженої особи; 

– страх залишитися самотнім (самотньою); 

– налагоджений побут; 

– бажання мати дітей, займатися їх вихованням; 

– узаконення реальних подружніх стосунків; 

– вплив батьків, інших родичів. 

З метою виявлення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «здатність до 

емпатії» було запропоновано тест В. Бойко (додаток А). Учасникам 

експерименту було запропоновано 36 тверджень, на які необхідно було дати 

відповіді: «так» або «ні». У процесі обробки даних підраховувалося число 

правильних відповідей, які відповідали «ключу», потім визначали сумарну 

оцінку: +1, – 2, – 3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, – 10, – 11, +12, – 13, – 14, +15, – 16 , 
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– 17, +18, +19, +20, +21, – 22, +23, – 24, +25, – 26, +27, – 28, – 29, +30, – 31, 

+32, – 33, – 34, – 35, – 36. Узагальнений показник може змінюватися від 0 до 

36 балів.  

Якщо респонденти набрали 30 і більше балів, то у них високий рівень 

розвитку емпатії. Ці студенти виявляють співчуття, вболівання, чуйність, 

повагу до іншого. 

У випадку, якщо респонденти набрали від 22–29 балів, робили висновок 

про середній рівень розвитку емпатії. Ці студенти ситуативно виявляють 

співчуття та вболівання, чуйність, повагу до іншого. 

Якщо респонденти набрали менше 14 балів, то робили висновок про 

низький рівень розвитку емпатії. Ці учаснаники експерименту виявляють 

нетерпимість, нестриманість, агресивність. 

У ході використання методу незакінченого речення юнакам і дівчатам, 

які навчаються в аграрних коледжах було запропоновано висловити 

судження стосовно умов, необхідних для щасливого сімейного життя: 

«Щасливе сімейне життя залежить від…». 

Якісне оцінювання відповідей студентів відбувалося за такими 

параметрами: 

1 бал  не виявляють прагнення щодо створення сім’ї на основі 

моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги); 

2 бали  ситуативне прагнення створювати сімейні відносини та 

розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, 

взаємодопомоги, взаємоповаги); 

3 бали  прагнення створювати сімейні відносини та розвивати їх на 

основі моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги). 

З метою вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за когнітивним критерієм 

(оволодіння системою знань про сутність та функції сім’ї, мотиви її 
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створення; усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для окремої особистості 

та суспільства в цілому) відбувалося за допомогою наступних методів і 

методик: анкетування, рольова гра «Інтерв’ю» [191, с. 77], вправа «Чи 

готовий ти до сімейного життя?» [232, с. 128–129], написання та аналіз твору 

«Моя майбутня сім’я» [252, с. 142]. 

Вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «оволодіння системою знань 

про сутність та функції сім’ї, мотиви її створення» відбувалося за допомогою 

анкети, яка містила такі запитання: 

– Що для вас означає поняття щаслива сім’я? 

– Які функції виконує сучасна сім’я? 

– Чи збираєтесь ви у майбутньому створювати сім’ю? 

– Які мотиви, на Вашу думку, спонукають до вступу у шлюб? 

– Що означає бути хорошим чоловіком? (запитання для юнаків); 

– Що означає бути хорошою дружиною? (запитання для дівчат) [251, 

с. 206]. 

З метою вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «усвідомлення 

важливості сім’ї та шлюбу для окремої особистості та суспільства в цілому» 

було запропоновано відповісти на запитання анкети: «Що означає бути 

хорошим чоловіком?» (запитання для юнаків); «Що означає бути хорошою 

дружиною?» (запитання для дівчат). Також використовували рольову гру 

«Інтерв’ю» [191, с. 77 .], вправу «Чи готовий ти до сімейного життя» [232, с. 

128–129]. 

Рольова гра «Інтерв’ю» проводилася у парах. Одному із студентів 

пропонувалося виконувати роль журналіста, який працює в газеті «Сім’я», 

іншому – роль юнака чи дівчини. «Журналісту» дається завдання: «Ви 

працюєте кореспондентом газети «Сім’я» і вам необхідно проінтерв’ювати 

юнаків і дівчат з питання: «Як вони ставляться до цивільного шлюбу». 
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З метою вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за названим вище показником 

використовували вправу «Чи готовий ти до сімейного життя» [232, с. 128-

129]. 

Учасникам експерименту було запропоновано висловити своє 

ставлення до наведених тверджень, якщо відповідь: «Я», то вважаєте, що ви 

маєте цим займатися в майбутній сім’ї та якщо відповідь: «Він (Вона)», то 

вважаєте, що це не ваш обов’язок чоловіка (дружини). 

Студентам було запропоновано наступні твердження: 

1. Турбота про дітей. 

2. Перевірка домашнього завдання у дітей. 

3. Відвідання батьківських зборів. 

4. Вирішення проблем, з якими діти звертаються до батьків. 

5. Організація дитячих свят у садочку, школі. 

6. Організація сімейного дозвілля. 

7. Вивчення психологічної і педагогічної літератуи з питань виховання 

дітей. 

 8. Виконання фізичної роботи по домашньому господарству. 

9. Виконання домашньої роботи, яка потребує великої зосередженості. 

10. Покупка продуктів. 

11. Прання білизни. 

12. Ремонт оселі. 

13. Прибирання оселі. 

14. Дрібний ремонт по дому (електроприлади, меблі та ін.). 

15. Підтримання контактів з сусідами. 

16. Планування сімейного бюджету. 

17. Сплата комунальних платежів. 

18. Придбання одягу, взуття. 

19. Придбання меблів, побутової техніки. 

20. Годівля та догляд за домашніми тваринами. 
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Інтерпретація результатів: 

Якщо респондент отримав 5 балів, то можна стверджувати, що він 

(вона) хоче мати не чоловіка (жінку), а домашнього робітника (робітницю). 

Якщо респондент отримав від 6 до 14 балів, то йому слід поміркувати 

над тим, чи не забагато обов’язків він покладає на майбутнього чоловіка 

(майбутню дружину). 

– 15 і більше балів. Ви повністю готові до сімейного життя [232, 

с. 128–129]. 

Учасникам експерименту було запропоновано написати твір «Моя 

майбутня сім’я. Якою я її бачу». План твору не давався. У процесі аналізу 

студентських творів звертали увагу на наявність моральних цінностей, які є 

основою сім’ї (любов, дружба, вірність, взаємодопомога, взаємоповага). 

З метою виявлення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за поведінково-діяльнісним 

критерієм (умінні адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих 

ситуаціях; спілкуватися з представниками протилежної статі; готовність та 

здатність до вдосконалення себе як майбутнього сім’янина) використовували 

тестування «Мій запас міцності» [87, с. 444–445] (додаток Б), метод 

експертної оцінки, метод педагогічного спостереження, сюжетно-рольову гру 

«Взаємні претензії» [88, с. 256.], метод створення проблемних ситуацій, 

вправи: «Мої плюси і мінуси», «Яким мене бачать інші» [273, с. 29], [252, 

с. 142]. 

З метою вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «здатність до 

адекватного вибору поведінки в різних життєвих ситуаціях» було 

запропоновано модифікований тест «Мій запас міцності» [87, с. 444–445.] 

(додаток Б). Студентам аграрних коледжів необхідно було оцінити двадцять 

п’ять позицій (якщо погоджується із запропонованою позицією, то оцінити її 

знаком «+», якщо ні, то «-»).  
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Таким чином, якщо студент набрав від 0 до 5 «+», то це означає 

високий рівень сформованості уміння адекватно обирати стилі поведінки в 

різних життєвих ситуаціях.  

Якщо студент набрав від 6 до 10 «+», то середній; якщо – 11–20 «+» та 

від 21 до 25, то низький. 

Вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студетів аграрних коледжів за показником «вміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі» відбувалося за допомогою методу 

експертної оцінки. 

Задля вимірювання зазначеного показника ми використовували 

шестибальну оціночну шкалу: 1-2 бали – низький рівень; 3-4 бали – середній 

рівень; 5-6 балів – високий рівень. Отримані бали підсумовувалися й 

вираховувався середній бал. 

Експертна оцінка розраховувалася за формулою 

СК=Q1R1+Q2R+ … +QкRк, (1.1) 

де Q1 – значущість, яка надається показнику R1 (також за експертною 

оцінкою) як відповідна доля одиниці Q1+Q2+ … + Qк = 1 [87, с. 187]. 

Також задля вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «вміння 

спілкуватися з представниками протилежної статі» використовували 

педагогічні спостереження, які фіксувалися за домогою розробленої нами 

картки педагогічних спостережень (додаток В). Спостереження проводились 

як у процесі позааудиторної діяльності, так і під час аудиторної роботи. У 

випадку, якщо оцінка педагогів збігалась, робили висновок про рівень 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів за зазначеним показником; якщо ж оцінки педагогів розходилися, 

проводилося додаткове вивчення вищезазначеного показника. 

У якості додаткового методу використовувалась сюжетно-рольова гра 

«Взаємні претензії» [87, с. 256]. 
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На початку гри було створено дві команди, які мали обговорити 

взаємні претензії між юнаками і дівчатами щодо недостатнього порозуміння 

між статями. 

Перша команда – мешканці Землі. 

Друга команда – безстатеві «інопланетяни». 

Сюжет гри «Взаємні претензії»: мешканцям Землі постійно загрожують 

«інопланетяни» – безстатеві істоти, які хочуть заволодіти планетою у 

випадку посилення непорозуміння між жінками і чоловіками. 

На початку гри було створено дві команди для активного обговорення 

вазємних претензій (юнаки і дівчата). 

Для здійснення спостереження за ходом і дотриманням правил гри 

обиралися два експерти, які одночасно виконували ролі інопланетян. Решта 

учасників гри займали одну з точок зору в обговоренні. 

У процесі проведення сюжетно-рольової гри використовували картки 

різного кольору: червоні картки – «небезпечний момент гри, що наносить 

шкоду самооцінці та гідності учасників», жовтий – «з цього моменту 

обговорення може носити несприятливий характер», зелений – 

«пропонування допомогти, бажання висловлювати ідею або пропозицію, 

висловлювати підтримку» [87, с. 154-155]. 

У вступному слові педагог акцентував увагу на проблемі спілкування з 

представниками протилежної статі: «Від військових і вчених стали 

надходити відомості про навалу, яку готують безстатеві істоти» [87, с. 154-

155]. У цій грі ці істоти виступають експертами, як повідомлять учасникам 

про те, які моменти гри є сприятливими щодо «вторгнення» інопланетян. 

Інопланетяни не бажають витрачати час на з’ясування взаємних 

претензій між статями, оскільки вважають, що краще бути безстатевими 

істотами. На їхню думку, це буде сприяти значному розвитку технічного 

прогресу. 

Відтак, перед учасниками гри поставало питання про виживання 

людського роду і планети Земля. 
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У процесі проведення гри відбувалося з’ясування основних претензій 

між юнаками і дівчатами [192, с. 154]. 

Задля вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «готовність та здатність 

до самовдосконалення себе як майбутнього сім’янина» використовували 

вправи «Мої плюси і мінуси», «Яким мене бачать інші» [273, с. 29]. 

У процесі проведення вправи «Мої плюси і мінуси» студентам 

необхідно було поділити чистий аркуш навпіл. В одну колонку вони 

записували свої позитивні якості як майбутнього сім’янина, в іншу – 

негативні. Потім (за бажанням студента) якості зачитували та обговорювали. 

Під час проведення вправи «Яким мене бачать інші» за згодою 

студента одногрупники характеризували його особистісні якості (письмово). 

При цьому студент також описував свої якості. Потім словесні портрети було 

прочитано та порівняно із якостями, які написав про себе студент. Після 

цього студент відзначав, що його найбільш вразило, що не співпадає з його 

уявленням про себе [273, с. 29]. 

Спираючись на визначені показники, схарактеризуємо рівні 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів: високий, середній, низький. 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

є характерним для студентів, які зорієнтовані на створення майбутньої сім’ї 

та виконання подружніх та батьківських обов’язків; виявляють ґрунтовні та 

системні знання про сім’ю, її функції, знають і розуміють мотиви її 

створення; усвідомлюють і визнають пріоритет сім’ї у своєму житті; знають і 

розуміють важливість моральних цінностей (любові, дружби, вірності, 

взаємодопомоги, взаємоповаги); прагнуть створювати сімейні відносини та 

розвивати їх на основі сімейних цінностей своєї родини; можуть 

прогнозувати свої дії та їх наслідки у конкретних життєвих ситуаціях; легко 

й активно спілкуються з представниками протилежної статі на засадах 
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партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки; готові розвиватися і 

вдосконалюватися в ролі майбутнього сімя’нина. 

Студенти із середнім рівнем сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї визнають важливість окремих моральних цінностей; 

мотивація на створення майбутньої сім’ї та виконання подружніх та 

батьківських обов’язків сформована відповідно до особливостей виховання в 

родині та думок однолітків; мають достатні знання щодо сутності та функцій 

сім’ї, але не досить чітко усвідомлюють особистісну та суспільну цінність 

сім’ї у житті людини; ситуативно виявляють ціннісне ставлення та мають 

труднощі у спілкуванні із представниками протилежної статі; не завжди 

адекватно діють у певних життєвих ситуаціях; ситуативно виявляють 

здатність до самовдосконалення. 

Низький рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

виявляють студенти, які мають спотворені уявлення про сімейні стосунки; 

відсутню мотивацію до створення сім’ї; у них превалюють фрагментарні та 

поверхові знання щодо сутності та функцій сім’ї; не визнають цінності сім’ї; 

виявляють нетерпимість, нестриманість, агресивність у спілкуванні із 

представниками протилежної статі; не мають досвіду та прикладів адекватної 

поведінки майбутнього сім’янина. 

Другий етап констатувального експерименту передбачав вирішення 

наступного завдання – визначення рівнів готовності наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів. 

На основі аналізу наукової літератури (А. Деркач, М. Дяченко, 

Л. Кандибович, В. Крутецький, М. Левітов, Д. Узнадзе) уточнено сутність 

поняття «готовність наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів», що 

розглядається як цілісне особистісне утворення, яке виявляється в емоційно-

позитивній мотивації до проблеми формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентської молоді; володіння формами і методами 
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формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; глибокими знаннями 

щодо сутності та особливостей формування цього особистісного утворення; 

розвиненою рефлексивною позицією. 

На основі провідних ідей особистісно-діяльнісної теорії 

(Л. Виготський, А. Деркач, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) визначено 

критерії і показники готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів:  

– ціннісно-мотиваційний (емоційно-позитивна мотивація щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів, прагнення ефективно реалізувати її у своїй педагогічній 

діяльності); 

– когнітивний (знання про сутність ціннісного ставлення до створення 

сім’ї та особливості формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів); 

– діяльнісно-технологічний (володіння ефективними формами і 

методами формування ціннісного ставлення до створення сім’ї); 

– рефлексивний (адекватна самооцінка; упевненість у власних силах) 

[255, с. 522]. 

Вивчення рівнів готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів відбувалося за допомогою наступних методів: авторська анкета 

(додаток Д), індивідуальні бесіди, ранжування, цілеспрямовані педагогічні 

спостереження (додаток В), тестування (А. Бадак, Є. Ківшик «ХіМ») [155, 

с. 116]. 

З метою виявлення прагнення ефективно здійснювати процес 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів наставникам  студентських груп було запропоновано оцінити своє 

бажання формувати ціннісне ставлення до створення сім’ї у зазначеного 
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контингенту студентів за трибальною шкалою (3 – високий, 2 – середній, 1 – 

низький). 

Ставлення наставників студентських груп до проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, 

вивчали за допомогою розробленої авторської анкети (додаток Д), яка 

містила наступні запитання: 

1. Чи є актуальною проблема формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів? 

2. Що ви розумієте під поняттям «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї»? 

3. Назвіть, будь ласка, особливості формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів ? 

З метою вивчення питання щодо використання наставниками 

студентських груп форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, 

було запропоновано запитання: «Які форми і методи формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів ви 

використовуєте? Перерахуйте їх». 

Визначити рівень обізнаності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів намагалися за допомогою запитання: «Чи приділяєте ви увагу 

проблемі формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів? З 

якими труднощами ви стикаєтеся?» 

Вивчаючи готовність наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, 

застосовували індивідуальні бесіди. 

Використання цього методу передбачало одержання повних відповідей 

на кожне запитання анкети, що давало змогу виявити знання наставників 

студентських груп щодо сутності ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

особливості формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 
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зазначеного контингенту студентів; з’ясувати ставлення наставників 

студентських груп до зазначеної проблеми, виявити труднощі у педагогічній 

підготовці наставників студентських груп щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Також використовували метод цілеспрямованих педагогічних 

спостережень. За допомогою використання цього методу було уточнено 

переважаючий стиль педагогічного спілкування наставників студентських 

груп зі студентами; домінувальне застосування засобів педагогічного впливу 

(суб’єкт-суб’єктні, суб’єкт-об’єктні) [265, с. 97]. 

З метою визначення показників рефлексивного критерію (адекватна 

самооцінка, упевненість у власних силах) використовували тест вивчення 

професійної позиції «ХіМ» (А. Бадак, Є. Ківшик) [155 с. 116]. 

За допомогою порівняння здобутих результатів було виявлено рівні 

готовності наставників студентських груп до формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Високий рівень готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів характеризується емоційно-позитивною мотивацією до організації 

процесу формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; глибокими знаннями щодо сутності та особливостей 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї, володінням 

відповідними формами і методами виховання; адекватною самооцінкою, 

упевненістю у власних силах. 

Середній рівень готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів характеризується ситуаційною спрямованістю щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів; достатніми знаннями 

щодо сутності та особливостей формування ціннісного ставлення до 
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створення сім’ї, володінням (на достатньому рівні) формами і методами 

виховання; неадекватною самооцінкою, невпевненістю у власних силах. 

Низький рівень готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів характеризується відсутністю спрямованості щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів; недостатніми знання 

про сутність та особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї; відсутністю володіння формами і методами виховання, нерозвиненою 

рефлексивною позицією, невпевненістю у власних силах. 

У підрозділі 2.2. описано процедуру та аналіз стану сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

 

2.2. Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

 

Емпіричне дослідження за розробленими критеріями, відповідними 

показниками та підібраним комплексом діагностичних процедур мало на меті 

вирішення дослідницького завдання – діагностувати рівні сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

До експериментальної роботи на констатувальному етапі дослідження 

було залучено 405 студентів аграрних коледжів. Розподіл студентів – 

учасників експерименту – за роками навчання відбувався таким чином: 138 

осіб – студенти першого курсу; 134 особи – студенти другого курсу; 133 

особи – студенти третього курсу. Серед указаного контингенту студентів 

аграрних коледжів 197 юнаків і 208 дівчат Бучацького коледжу Подільського 

державного аграрно-технічного університету Тернопільської області, 

Боярського коледжу екології і природних ресурсів Київської області, 

технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного 

університету Київської області, Івано-Франківського коледжу Львівського 

національного аграрного університету. 
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Наведемо результати діагностики щодо рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за 

емоційно-ціннісним критерієм (усвідомлена мотивація на створення сім’ї, 

потреба і визнання необхідності виконання подружніх і батьківських 

обов’язків; сформована здатність до емпатії; прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки і розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги).  

Задля вирішення цього дослідницького завдання використовували такі 

методи: анкетування, метод незакінчених речень, тестування (тест В. Бойко).  

Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «усвідомлена мотивація 

на створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання подружніх і 

батьківських обов’язків» здійснювалася за допомогою анкетування. 

Респондентам було запропоновано запитання: «Які мотиви, на Вашу думку, 

спонукають Вас до вступу у шлюб?». Також було запропоновано з переліку 

мотивів обрати ті, що саме спонукають їх до вступу у шлюб. Слід зазначити, 

що респонденти обирали кілька варіантів відповідей. Отже, сума отриманих 

виборів перевищувала 100 %.  

Отримані відповіді дозволяють стверджувати, що серед дівчат мотив 

«любов» займає перше місце (48,08 %), друге місце займає мотив «бажання 

мати дітей, займатися їх вихованням» (45,67 %), на третьому – «інтимно-

сексуальні стосунки» (43,27 %), на четвертому місці – «покращити свої 

матеріальні та житлові проблеми» (38,46 %), на п’ятомі місці – «спільність 

поглядів та інтересів» (37,50 %), на шостому місці – «страх залишитися 

самотньою» (14,42 %), на сьомому місці – «узаконення реальних подружніх 

стосунків» (12,02 %), восьме місце посідає мотив – «отримати соціальний 

статус одруженої особи» (9,62 %), дев’яте місце – «налагоджений побут» 

(7,22 %) й десяте місце посідає мотив «вплив батьків, інших родичів» 

(5,77 %) [252, с. 143]. 
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Отримані відповіді на запитання ««Які мотиви, на Вашу думку, 

спонукають Вас до вступу у шлюб?» дозволяють стверджувати, що серед 

юнаків перше місце посідає також такий мотив, як любов (45,69 %), на 

другому місці такий мотив, як «інтимно-сексуальні стосунки» (45,18 %), на 

третьому місці – «налагоджений побут» (43,14 %), четверте місце посідає 

мотив «спільність поглядів та інтересів» (42,64 %), п’яте місце – «бажання 

мати дітей, займатися їх вихованням» (40,61 %), на шостому місці – 

«необхідність узаконити реальні подружні стосунки» (37,56 %), восьме місце 

посідає мотив «можливість вирішити свої житлові та матеріальні проблеми» 

(35,53 %), дев’яте місце займає такий мотив, як «вплив батьків, інших 

родичів» (12,69) %, останнє місце займають такі мотиви, як «страх 

залишитися самотнім», «отримати соціальний статус одруженої особи» [252, 

с. 143]. 

Описані вище мотиви вступу до шлюбу у дівчат та юнаків, на наш 

погляд, мають багато спільного. Слід зазначити той факт, що юнаки і дівчата 

єдині у виборі такого мотиву вступу у шлюб, як любов. Цей мотив займає 

перше місце як у юнаків, так і у дівчат. Але, такий мотив, як «бажання мати 

дітей, займатися їх вихованням» дівчата оцінюють вище, ніж юнаки. 

У той же час юнаки високо оцінюють такий мотив вступу у шлюб, як 

«налагоджений побут». 

Наведемо дані щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «сформована 

здатність до емпатії» (табл. 2.2.). 

Дані, наведені в таблиці 2.2, дозволяють констатувати, що 47,86 % 

студентів аграрних коледжів виявили низький рівень сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї за показником «сформована 

здатність до емпатії». Вони виявляють нетерпимість, нестриманість, 

агресивність. 

Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «сформована здатність до 
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емпатії» є характерним для 34,09 % студентів аграрних коледжів, які 

ситуативно виявляють співчуття та вболівання, чуйність, повагу до іншого. 

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів за показником «сформована здатність до 

емпатії» (у %) 

Рівні 

 Студенти аграрних коледжів (N=405) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  сформована здатність до емпатії 

1 курс  

(N=138) 

2 курс 

(N=134) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 22/15,94 25/18,66 26/19,55 18,05 

Середній 45/32,61 46/34,33 47/35,34 34,09 

Низький 71/51,45 63/47,01 60/45,11 47,86 

 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за названим вище показником виявили 18,05 % учасників експерименту. Ці 

студенти виявляють повагу та стриманість у спілкуванні з представниками 

протилежної статі. 

Вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «прагнення створювати сімейні 

відносини і розвивати їх на основі сімейних цінностей (любові, дружби, 

вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги)» відбувалося за допомогою методу 

незакінченого речення. Учасникам експерименту було запропоновано 

доповнити незакінчене речення «Щасливе сімейне життя залежить від …» 

Доповнюючи запропоноване незакінчене речення, респонденти, 

віднесені нами до високого рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї за вищеназваним показником (24,35%), назвали ряд ознак 

щасливого сімейного життя, серед яких були наступні: любов, дружба, 

вірність, терпіння, взаєморозуміння, взаємодопомога, взаємоповага, схожість 
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життєвих цілей, спільність інтересів, почуття відповідальності за свою сім’ю, 

фінансова незалежність, здоров’я чоловіка (дружини), дітей, родичів тощо. 

Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки та розвивати їх на основі сімейних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги)» виявило 26,27 % 

респондентів. Вони назвали, в основному, такі ознаки щасливого сімейного 

життя: фінансова незалежність, окреме житло, любов, вірність, почуття 

відповідальності за сім’ю, дружба, взаєморозуміння, взаємодопомога, 

взаємоповага, здоров’я членів сім’ї, єдність поглядів щодо виховання дітей, 

раціональне ведення домашнього господарства тощо. 

Низький рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки і розвивати їх на основі сімейних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги)» виявило 49,38 % 

студентів. Ці респонденти не змогли продовжити запропоноване незакінчене 

речення. 

Подаємо узагальнені дані щодо розподілу студентів аграрних коледжів 

за рівнями сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за 

емоційно-ціннісним критерієм (див. табл. 2.3.).  

Дані таблиці 2.3 дозволяють стверджувати, що для більшості студентів 

аграрних коледжів характерним є низький рівень сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї за емоційно-ціннісним критерієм (47,23 %) 

респондентів. 

Таким чином, для більшості студентів аграрних коледжів характерними 

є відсутність мотивації до створення сім’ї на основі моральних цінностей 

(любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги), спотворені 

уявлення про сімейні стосунки. 
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Таблиця 2.3 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів за емоційно-ціннісним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Усвідомлена мотивація на 

створення сім’ї, потреба і 

визнання необхідності 

виконання подружніх і 

батьківських обов’язків 

20,99 34,57 44,44 

Сформована здатність до емпатії 18,05 34,09 47,86 

Прагнення налагоджувати 

сімейні стосунки і розвивати їх 

на основі моральних цінностей 

(любові, дружби, вірності, 

взаємодопомоги, взаємоповаги) 

24,35 26,27 49,38 

Середнє значення (у %) 21,13 31,64 47,23 

 

Слід зазначити, що 31,64 % студентів аграрних коледжів визнають 

важливість окремих моральних цінностей для створення майбутньої сім’ї. 

Мотивація на створення майбутньої сім’ї та виконання подружніх та 

батьківських обов’язків сформована відповідно до особливостей виховання у 

родині та думок однолітків. 

Наведемо результати діагностики рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів за 

когнітивним критерієм (оволодіння системою знань про сутність та функції 

сім’ї, мотиви її створення, усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для 

окремої особистості та суспільства в цілому). 
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Задля вирішення цього завдання були використані наступні методи: 

анкетування, рольова гра «Інтерв’ю» [191, с. 77 ]; вправа «Чи готовий я до 

сімейного життя» [232, с. 128-129.], написання та аналіз творів на тему «Моя 

майбутня сім’я. Якою я її бачу». 

Наведемо дані, отримані за допомогою анкетування. На запитання 

анкети: «Що для Вас означає поняття щасливе сімейне життя?» 24,69 % 

респондентів дали повні розгорнуті відповіді. Наведемо деякі відповіді 

учасників експерименту: 

«Для мене поняття щасливе сімейне життя – це любимий та люблячий 

чоловік, здорові і розумні діти, матеріальний добробут, здорові й щасливі 

батьки й родичі, любов, взаємна повага, вірність, розуміння, довіра. У такій 

сім’ї усі щасливі» 

(Юлія К.) 

«Щасливе сімейне життя – це взаєморозуміння між подружжям, 

любима, красива, кохана, добра й розумна дружина, окрема велика оселя, 

налагоджений побут, здорові, талановиті й виховані діти, довіра, хороша 

робота, яка дозволяє добре утримувати сім’ю». 

(Петро М.) 

Слід зазначити, що 35,80 % студентів аграрних коледжів назвали три 

ознаки характерні для щасливої сім’ї; 39,51 % студентів аграрних коледжів 

виявили фрагментарну обізнаність щодо запропонованого запитання. 

На запитання анкети: «Чи збираєтесь ви у майбутньому створювати 

сім’ю?», отримали наступні відповіді:  

– «так, обов’язково» – (62,98 %) дівчат; (35,53 %) юнаків; 

– «важко сказати» – (22,60 %) дівчат; (38,07 %) юнаків; 

– «ні» – (14,42 % дівчат); (26,40 %) юнаків. 

Таким чином, більшість дівчат – студенток аграрних коледжів 

зорієнтовані у майбутньому на створення сім’ї. 
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З метою виявлення знань студентів аграрних коледжів щодо функцій 

сім’ї їм було запропоновано запитання: «Які функції виконує сучасна 

сім’я?». 

За результатами анкетування 21,63 % дівчат, 19,29 % юнаків, студентів 

аграрних коледжів, назвали функцій сучасної сім’ї: репродуктивна, 

дозвіллєва, економічна, виховна, сексуально-емоційна, експресивно-

рекреаційна, етнічного відтворення, комунікативна, статево-рольова тощо. 

Таким чином, студенти виявили ґрунтовні та системні знання про сім’ю та її 

функції. 

Результати діагностики засвідчили, що 29,81 % дівчат та 30,46 % 

юнаків, студентів аграрних коледжів, виявили достатні знання щодо 

сутності та функцій сім’ї. 

Фрагментарні та поверхові знання щодо сутності та функцій сім’ї 

виявили 48,56 % дівчат та 50,25 % юнаків [252, с. 142]. 

З метою вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «усвідомлення 

важливості сім’ї та шлюбу для окремої особистості та суспільства в цілому», 

було запропоновано відповісти на запитання анкети: «Що означає бути 

хорошим чоловіком?» (запитання для юнаків), «Що означає бути хорошою 

дружиною?» (запитання для дівчат). Також використовували рольову гру 

«Інтерв’ю» [191, с. 77], вправу «Чи готовий ти до сімейного життя ?» [232, 

с. 128-129]. 

На запитання анкети «Що означає бути хорошим чоловіком?» юнаки, 

студенти аграрних коледжів, дали наступні відповіді: «добре заробляти і 

забезпечувати свою сім’ю» (30,46 %), «любити дружину, дітей, поважати 

родичів» (22,84 %), «не пиячити, не вживати наркотики» (15,23 %), «бути 

працелюбним» (12,18 %), «допомагати дружині, брати на себе важкі сімейні 

справи» (10,15 %), «бути вірним» (9,14 %) [252, с. 143]. 



99 

 

На запитання анкети «Що означає бути хорошою дружиною?» дівчата, 

студентки аграрних коледжів, дали наступні відповіді: «любити чоловіка, 

дітей» (29,81 %), «бути гарною господинею» (26,44 %), «бути вірною» 

(21,63 %), «завжди гарно виглядати, слідкувати за модою» (9,62 %), 

«виявляти поступливість, доброту, ніжність» (7,69 %), «бути працелюбною» 

(4,81 %) [252, с. 143]. 

Наведемо дані, отримані у ході проведення рольової гри «Інтерв’ю» 

[192, с. 77]. Було з’ясовано, що 49,04 % дівчат, студенток аграрних коледжів, 

виявляють позитивне ставлення до цивільного шлюбу, оскільки вважають 

його генеральною репетицією офіційного шлюбу. Слід зазначити, що 50,96 % 

дівчат відверто виступили проти цивільного шлюбу. Вони назвали наступні 

аргументи: «відсутність взаємної відповідальності», «цивільний шлюб 

спроектований на розлучення», «втрачений час, розчарування», «спільне 

проживання чоловіка і жінки без будь-яких обов’язків» та ін. 

Серед юнаків 60,91 % вважають нормою цивільний шлюб. Вони дали 

наступні відповіді: «чоловіки нічого не втрачають», «можливість перевірити 

свої почуття», «у такому шлюбі люди живуть заради любові», «свобода 

відносин» тощо.  

Наведемо дані, отримані в результаті використання вправи «Чи готовий 

ти до сімейного життя?» [232, с. 128-129.].  

Так, 48,22 % юнаків, студентів аграрних коледжів, набрали 5 балів. Це 

свідчить про те, що вони розглядають свою майбутню дружину як 

робітницю, не збираються покладати на себе сімейні обов’язки.  

Слід зазначити, що 38,07 % юнаків, студентів аграрних коледжів, 

набрали від 6 до 14 балів. Це свідчить про те, що вони здатні покладати 

чимало сімейних обов’язків на майбутню дружину. 

Лише 13,71 % юнаків отримали 15 і більше балів. Це свідчить про те, 

що вони готові до сімейного життя. 
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Серед дівчат 28,85 % набрали 5 балів. Вони розглядають свого 

майбутнього чоловіка лише як робітника, не збираються покладати на себе 

сімейні обов’язки. 

Так, 38,46 % дівчат, студенток аграрних коледжів, набрали від 6 до 14 

балів. Вони покладають чимало сімейних обов’язків на майбутнього 

чоловіка. 

Зазначимо, що 32,69 % дівчат, студенток аграрних коледжів, отримали 

15 балів і вище. Вони готові до сімейного життя.  

Отже, аналіз отриманих даних свідчить, що серед юнаків, студентів 

аграрних коледжів, більш розповсюдженими є споживацькі настрої, не 

бажання брати на себе сімейні обов’язки. 

Наведемо узагальнені дані щодо рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником 

«усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для окремої особистості та 

суспільства в цілому». 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за показником «усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для окремої 

особистості та суспільства в цілому» виявили 23,46 % студентів аграрних 

коледжів. Вони усвідомлюють та визнають пріоритет сім’ї у своєму житті. 

Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за зазначеним показником виявили 37,04 % студентів аграрних коледжів. Ці 

студенти недостатньо усвідомлюють особистісну та суспільну цінність сім’ї 

в житті людини. 

Низький рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за названим вище показником виявило 39,50 % студентів аграрних коледжів. 

Вони не визнають цінність сім’ї в житті людини. 

З метою вивчення усвідомлення студентами аграрних коледжів 

важливості моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги) як основи сім’ї, було проаналізовано студентські твори «Моя 

майбутня сім’я. Якою я її бачу». При аналізі студентських творів звертали 
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увагу на сімейні цінності, які є основою сім’ї (любов, дружба, вірність, 

взаємодопомога, взаємоповага). 

Високий рівень усвідомлення важливості сімейних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги) як основи сім’ї виявили 52 

(26,40 %) юнаків, 68 (32,69 %) дівчат. 

Наведемо уривки студентських творів. 

«У майбутньому я хочу мати щасливу сім’ю, яка побудована на 

коханні, оскільки без кохання сімейне життя не побудуєш. Любов – це 

фундамент сім’ї. Мрію, щоб моя сім’я була дружною. Звичайно, без вірності, 

взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємоподопомоги, довіри, вміння вибачати і 

прощати не можна уявити щасливу сім’ю». 

(Марія К.) 

«Свою майбутню сім’ю я уявляю щасливою. В основі моєї сім’ї буде 

кохання, вірність, спільність інтересів, дружба, взаєморозуміння. Дуже хочу, 

щоб моя майбутня дружина була доброю господинею і відповідальною 

матір’ю, щоб вона добре ставилась і піклувалась про наших батьків. Я 

розумію, що створити щасливу сім’ю важко. Для цього необхідно виявляти 

довіру, повагу, відповідальність, бути прикладом для своїх дітей, добре 

заробляти». 

(Іван М.) 

Недостатньо усвідомлюють важливість сімейних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги) як основи сім’ї 83 

(42,13 %) юнаків, 95 (45,67 %) дівчат. 

Мають спотворене уявлення про сімейні стосунки, або взагалі не 

бажають створювати сім’ю 62 (31,47 %) юнаків, 45 (21,64 %) дівчат. 

Подаємо узагальнені дані щодо розподілу студентів аграрних коледжів 

за рівнями сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за 

когнітивним критерієм (див. табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів за когнітивним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній  Низький 

Оволодіння системою знань про 

сутність та функції сім’ї 
20,46 30,14 49,40 

Усвідомлення мотивів створення 

сім’ї 
23,46 37,04 39,50 

Усвідомлення важливості сім’ї та 

шлюбу для окремої особистості 

та суспільства в цілому 

29,55 43,90 26,55 

Середнє значення (у %) 24,49 37,03 38,48 

 

Дані таблиці 2.4 дозволяють стверджувати, що більшість респондентів 

(38,48 %) виявили низький рівень сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї за когнітивним критерієм. Ці студенти мають фрагментарні 

знання щодо сутності та функцій сім’ї, не усвідомлюють особистісну та 

соціальну цінність сім’ї у житті людини. 

Лише 24,49 % студентів виявили високий рівень сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. Вони зорієнтовані на створення 

майбутньої сім’ї та виконання подружніх та батьківських обов’язків; 

виявляють ґрунтовні та системні знання про сім’ю, її функції, знають і 

розуміють мотиви її створення; усвідомлюють і визнають пріоритет сім’ї у 

своєму житті; знають і розуміють важливість моральних цінностей для 

створення майбутньої сім’ї. 

Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів за поведінково-діяльнісним критерієм 

(уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях; 
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спілкуватися з представниками протилежної статі; готовність та здатність до 

вдосконалення себе як майбутнього сім’янина) здійснювалася за допомогою 

тестування [87, с. 444–445] (додаток Б), експертної оцінки, педагогічного 

спостереження, сюжетно-рольової гри «Взаємні претензії» [87, с. 256], 

створення проблемних ситуацій, вправ «Мої плюси і мінуси», «Яким мене 

бачать інші» [273, с. 29]; [252, с. 143]. 

Наведемо дані щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «уміння 

адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях» (таблиця 

2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів за показником «уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих ситуаціях» (у %) 

Рівні 

 Студенти аграрних коледжів (N=405) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих ситуаціях 

1 курс  

(N=138) 

2 курс 

(N=134) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 32/23,19 35/26,12 37/27,82 25,71 

Середній 41/29,71 44/32,84 47/35,34 32,63 

Низький 65/47,10 55/41,04 49/36,84 41,66 

 

Аналіз таблиці 2.5 дозволяє констатувати, що 41,66 % студентів 

аграрних коледжів виявили низький рівень сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї за показником «уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих ситуаціях». Ці студенти не виявляють уміння 

прогнозувати свої дії та їх наслідки у конкретних життєвих ситуаціях. 
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Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за показником «уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих 

ситуаціях» є характерним для 32,63 % учасників експерименту. Вони не 

завжди адекватно діють у певних життєвих обставинах. 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за названим вище показником продемонстрували 25,71 % студентів аграрних 

коледжів, які можуть прогнозувати свої дії та їх наслідки у конкретних 

життєвих ситуаціях. 

Вивчення рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за показником «вміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі» відбувалося за допомогою картки 

педагогічних спостережень (додаток В), сюжетно-рольової гри «Взаємні 

претензії» [191, с. 154–155]. 

У процесі проведення сюжетно-рольової гри «Взаємні претензії» від 

учасників вимагалось дотримуватися правил дискусії, а саме: «вислуховувати 

іншого і «…дотримуватися черговості; виявляти поважне ставлення до думки 

іншого, навіть коли з нею не погоджуєтеся; висловлювати протилежній 

стороні твердження і критичні зауваження по суті, а не образи, звинувачення 

та проблеми», які не стосуються предмета дискусії [191, с. 154]. 

Потім студентам було запропоновано обміркувати й визначити три 

позитивні й три негативні якості відносно своєї та протилежної статі. 

Учасники гри заповнювали бланки, які надавали можливість співставити 

визначені двома командами якості.  

Учасники гри назвали такі позитивні типові жіночі якості: краса, 

ніжність, сексуальність, доброта, господарність, мудрість, терпіння. 

До типових чоловічих якостей було віднесено: сміливість, хоробрість, 

розум, сила, мужність, раціональність. 

Далі учасникам гри було запропоновано уявити себе в складній 

життєвій ситуації. Студентам необхідно було назвати такі особистісні якості 

(чоловічі і жіночі), які допоможуть їм пережити складні життєві ситуації. 
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Так, було названо наступні жіночі якості: терпіння, мудрість, доброта, 

співчуття, чуйність, лагідність, уміння любити і прощати, гідність. Серед 

чоловічих якостей, які допоможуть пережити їм складні життєві ситуації 

було названо: самовладання, мужність, сміливість, рішучість, хоробрість, 

стійкість, раціональність, реальний погляд на речі, незалежність від 

суспільної думки, відповідальність. 

У ході гри юнаки і дівчати за допомогою педагога прийшли до 

висновку, що окрім жіночих і чоловічих якостей, які допомагають пережити 

складну життєву ситуацію існують уміння, що властиві представникам обох 

статей, які допоможуть пережити складну життєву ситуацію: уміння 

знаходити взаєморозумінння з іншими людьми, уміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі, уміння надавати підтримку іншій людині. 

Подаємо дані щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «вміння 

спілкуватися з представниками протилежної статі» (див. табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів за показником «вміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі» (у %) 

Рівні 

 Студенти аграрних коледжів (N=405) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  вміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі 

1 курс  

(N=138) 

 2 курс 

(N=134) 

 3 курс 

 (N=133) 

Високий 29/21,01 31/23,13 34/25,56 23,23 

Середній 38/27,54 40/29,86 43/32,33 29,91 

Низький 71/51,45 63/47,01 56/42,11 46,86 
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Аналіз таблиці 2.6 дозволяє стверджувати, що значний відсоток 

учасників експерименту (46,86 %) має низький рівень сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї за показником «вміння спілкуватися 

з представниками протилежної статі». Ці студенти виявляють нетерпимість, 

нестриманість, агресивність у спілкуванні з представникамии протилежної 

статі. 

Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за вказаним показником виявили 29,91 % 

студентів аграрних коледжів, які мають певні труднощі у спілкуванні з 

представниками протилежної статі. 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за тим же показником є характерним лише для 23,23 % студентів аграрних 

коледжів. Вони легко й активно спілкуються з представниками протилежної 

статі на засадах партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки. 

Слід зазначити, що за гендерною ознакою сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів за 

показником «вміння спілкуватися з представниками протилежної статі» не 

виявлено. 

Наведемо дані щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за показником «здатність до 

самовдосконалення себе як майбутнього сім’янина» (див. табл. 2.7). 

Аналіз таблиці 2.7 дозволяє стверджувати, що значний відсоток 

студентів аграрних коледжів (41,66 %) не працюють над 

самовдосконаленням себе як майбутнього чоловіка (дружини). 

Середній рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за показником «здатність до самовдосконалення себе як майбутнього 

сім’янина» виявило 34,11 % студентів аграрних коледжів. Ці студенти 

ситуативно виявляють здатність до самовдосконалення себе як майбутнього 

чоловіка (дружини). 
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Таблиця 2.7 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів за показником «здатність до 

самовдосконалення себе як майбутнього сім’янина» (у %) 

Рівні 

 Студенти аграрних коледжів (N=405) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  «здатність до 

самовдосконалення себе як майбутнього 

сім’янина» 

1 курс  

(N=138) 

2 курс 

(N=134) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 30/21,74 32/23,89 36/27,07 24,23 

Середній 43/31,16 47/35,07 48/36,09 34,11 

Низький 65/47,10 55/41,04 49/36,84 41,66 

 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

за даним показником виявило лише 24,23 % студентів аграрних коледжів. 

Вони наділенні здатністю до самовдосконалення себе як майбутнього 

чоловіка (дружини). 

Подаємо дані щодо розподілу студентів аграрних коледжів за рівнями 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за поведінково-

діяльнісним критерієм (див. табл. 2.8). 

Аналіз даних таблиці 2.8 дозволяє констатувати, що значна кількість 

студентів аграрних коледжів (43,49 %) має низький рівень сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї за поведінково-діяльнісним 

критерієм. Таким чином, більшість студентів аграрних коледжів виявляють 

нетерпимість, нестриманість, агресивність у спілкування з представниками 

протилежної статі, не мають досвіду та прикладів адекватної поведінки 

майбутнього сім’янина. 
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Таблиця 2.8 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів за поведінково-діяльнісним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній  Низький 

Уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих 

ситуаціях 

25,71 32,63 41,66 

Вміння спілкуватися з 

представниками протилежної 

статі 

23,23 29,91 46,86 

Здатність до самовдосконалення 

себе як майбутнього сім’янина 
24,23 34,11 41,66 

Середнє значення (у %) 24,39 32,22 43,39 

 

Зазначимо, що лише 24,39 % студентів аграрних коледжів легко й 

активно спілкуються з представниками протилежної статі на засадах 

партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки, готові розвиватися і 

вдосконалюватися в ролі майбутнього сім’янина. 

Одержані за результатами констатувального етапу експерименту дані 

дозволяють стверджувати, що високий рівень сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї виявило 23,34 % студентів; середній рівень – 

33,63  % студентів, низький рівень – 43,03 % студентів аграрних коледжів. 

Статистичні дані щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів подаємо в таблиці 2.9. 

За гендерною ознакою сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів було констатовано, що юнаки і 

дівчата єдині у виборі такого мотиву вступу у шлюб, як любов. У той же час 

такий мотив, як «бажання мати дітей, виховувати їх» дівчата оцінюють вище, 
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ніж хлопці. Слід зазначити, що хлопці високо оцінюють такий мотив вступу 

у шлюб, як «налагоджений побут». 

Таблиця 2.9 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів (у %) 

Рівні 

Критерії 
Середнє 

значення 
Емоційно-

ціннісний 
Когнітивний 

Поведінково-

діяльнісний 

Високий 24,49 21,13 24,39 23,34 

Середній 37,03 31,64 32,22 33,63 

Низький 38,48 47,23 43,39 43,03 

 

Суттєвих розбіжностей щодо рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї між дівчатами і хлопцями не виявлено. 

Відтак, виникає необхідність у виявленні причин наявного стану 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів.  

Отже, другий етап констатувального експерименту передбачав 

визначення рівнів готовності наставників студентських груп щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. 

У процесі вивчення рівня готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї використовувалися такі 

методи та методики: авторська анкета (додаток Д), індивідуальні бесіди, 

ранжування, цілеспрямовані спостереження, тестування (А. Бадак, Є. Ківшик 

«ХіМ») [155, с. 116]. 

З метою виявлення рівня готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів за ціннісно-мотиваційним критерієм (емоційно-позитивна 
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мотивація щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

студентів аграрних коледжів, прагнення ефективно реалізувати її), 

наставниками було запропоновано оцінити своє бажання щодо реалізації цієї 

діяльності за трибальною шкалою: 3 бали –високий рівень, 2 бали – середній 

рівень, 1 бал – низький рівень.  

За результатами ранжування 20 (44,45 %) наставників студентських 

груп оцінили своє бажання формувати ціннісне ставлення до створення сім’ї 

трьома балами (емоційно-позитивна мотивація щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, прагнення 

ефективно реалізувати її); 23 (51,11 %) наставники студентських груп 

оцінили своє бажання здійснювати цю діяльність двома балами (ситуаційна 

спрямованість щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів); 2 (4,44 %) наставників студентських груп оцінили бажання 

формувати ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів одним балом, що свідчить про відсутність спрямованості щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів. 

Виявлення ставлення наставників студентських груп до проблеми 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів вивчалося за допомогою анкетування (додаток Д). Анкетуванням 

було охоплено 45 респондентів. 

На запитання анкети: «Чи є актуальною проблема формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів?» всі 

без винятку (100 %) респондентів вважають цю проблему актуальною. 

Проведення індивідуальних бесід з наставниками студентських груп 

дозволяють зазначити, що фахівці акцентували увагу на використанні 

потенціалу аудиторної та позааудиторної діяльності щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

вказували на необхідність і важливість цілеспрямованої роботи щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у юнаків і дівчат, які 

навчаються в аграрних коледжах. 
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З метою осмислення поняття «ціннісне ставлення до створення сім’ї у 

студентів» наставникам студентських груп було запропоновано запитання: 

«Який зміст ви вкладаєте в поняття «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї»?» 

Результати анкетування наставників студентських груп свідчить про те, 

що частина з них не усвідомлює в достатній мірі сутність поняття «ціннісне 

ставлення до створення сім’ї». 

Високий рівень усвідомлення поняття «ціннісне ставлення до 

створення сім’ї» виявили 15 (33,33 %) наставників студентських груп. Вони 

дали чіткі та розгорнуті відповіді на запропоноване запитання. Наведемо 

деякі твердження наставників студентських груп аграрних коледжів: 

«Ціннісне ставлення до створення сім’ї передбачає, на мою думку, 

сформованість стійкого інтересу до проблеми сім’ї та шлюбу; розуміння 

особистісної та соціальної ролі сім’ї; вияв любові, поваги до своїх рідних; 

потребу у продовженні роду та вихованні дітей». 

(Наставник студентської групи Г. Г.) 

«Ціннісне ставлення до створення сім’ї передбачає усвідомлення 

цінності сім’ї для особистості та суспільства; розуміння цінності сім’ї та 

шлюбу; готовність до виконання подружніх та батьківських обов’язків; 

усвідомлення сімейних цінностей, прагнення до здорового способу життя 

заради майбутнього України». 

(Наставник студентської групи Н. К.) 

Середній рівень розуміння поняття «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї» виявило 16 (35,56 %) наставників студентських груп. 

Низький рівень розуміння поняття «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї» виявило 14 (31,11 %) наставників студентських груп. Характеризуючи 

вищеназване поняття, наставники студентських груп, в основному, дали 

формальні відповіді.  
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Наставникам студентських груп було запропоновано назвати 

особливості формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів.  

За результатами анкетування 20 (44,45 %) наставників студентських 

груп виявили високий рівень знань щодо особливостей формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Вони 

назвали наступні особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів, а саме: переважна більшість студентів 

аграрних коледжів – сільська молодь; сприятливість раннього юнацького віку 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; потенціал 

навчальних предметів та позааудиторної діяльності. Наставники 

студентських груп назвали також чинники, які безпосередньо ускладнюють 

цей процес, а саме: моральна криза сучасного українського суспільства; 

територіальна віддаленість батьків від аграрного коледжу, що ускладнює 

встановлення взаємодії між педагогічним колективом і батьками у вихованні; 

відсутність методичних рекомендацій з проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

Середній рівень знань щодо особливостей формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів виявили 22 

(48,88 %) наставники студентських груп.  

Низький рівень знань щодо особливостей формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів виявило 3 

(6,67 %) педагоги. 

З метою з’ясування рівнів готовності наставників студентських груп до 

застосування ефективних форм і методів формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, наставникам студентських 

груп було запропоновано запитання: «Які ефективні форми і методи 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї Ви використовуєте? 

Перерахуйте їх». 
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Аналіз результатів анкетування дозволив з’ясувати, що 15 (33,33 %) 

наставників студентських груп назвали сукупність методів формування 

ціннісного ставлення студентів до створення сім’ї (переважно більше трьох) 

у студентів аграрних коледжів, серед яких домінують: бесіда, розповідь, 

роз’яснення, приклад, переконання, рольові і ділові ігри, дискусії. Серед 

форм формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів домінують: тренінгові заняття, круглі столи, кураторські 

години, презентації, інсценування тощо. Отже, 33,33 % наставників 

студентських груп володіють формами і методами формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Варто зазначити, що 22 (48,89 %) наставники студентських груп 

назвали деякі методи формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

(не більше трьох) у студентів аграрних коледжів: розповіді, роз’яснення, 

переконання, вправи, приклад. Серед форм формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї домінують: тренінгові заняття, кураторські години, 

презентації. Таким чином, 48,89 % наставників студентських груп виявили 

достатнє володіння формами і методами формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Слід зазначити, що 8 (17,78 %) наставників студентських груп аграрних 

коледжів назвали лише по одному методу формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї, серед яких домінують розповідь, бесіда, роз’яснення. 

Серед форм формування ціннісного ставлення до створення сім’ї було 

названо: години наставника, тематичні бесіди, тренінгові заняття. Отже, 

17,78 % наставників студентських груп виявили низький рівень знань про 

ефективні форми і методи формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

З метою вивчення рівня сформованості рефлексивної позиції 

наставників студентських груп використовували тест «ХіМ» (А. Бадак, 

Є. Ківшик) [155, с. 116]. 
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Як свідчать результати тестування, 15 (33,33 %) наставників 

студентських груп характеризуються адекватною самооцінкою, упевненістю 

у власних силах; 20 (44,45 %) наставників студентських груп виявили 

недостатню самооцінку, невпевненість у власних силах; 10 (22,22 %) 

наставників студентських груп виявили нерозвинену рефлексивну позицію, 

що виявляється у невпевненості у власних силах. 

Таким чином, за результатами констатувального етапу експерименту 

виявлено рівні готовності наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: 

високий рівень – 37,78 % наставників, середній – 44,44  %, низький рівень – 

17,78 % респондентів. 

З метою вивчення питання щодо використання наставниками 

студентських груп форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, 

було запропоновано запитання: «Чи приділяєте ви увагу проблемі 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів? З якими 

труднощами ви стикаєтеся?». 

Наставниками студентських груп було названо причини, що 

ускладнюють процес формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів, наприклад: 

– переважання у структурі життєвих цінностей сучасної молоді 

матеріальних цінностей (22,22 % наставників); 

– негативний вплив засобів масової інформації (кінофільми, інтернет), 

що сприяє викривленому уявленню про сімейне життя (17,78 % кураторів); 

– труднощі у виборі форм і методів формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів (15,56 % респондентів); 

– недостатньо сформовані уявлення студентів аграрних коледжів про 

сім’ю, шлюб (13,33 % респондентів);  
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– недостатність методичних розробок з проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

(11,11 % наставників студентських груп);  

– недостатнє використання виховного потенціалу позааудиторної 

діяльності щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів (11,11 % учасників експерименту ); 

– недостатня взаємодія коледжу і сім’ї у вирішенні проблеми 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді 

(8,89 % наставників студентських груп). 

За допомогою цілеспрямованих педагогічних спостережень з’ясовано, 

що для значної кількості наставників студентських груп характерним є 

суб’єкт-об’єктна взаємодія зі студентами, превалювання авторитарного 

стилю спілкування із студентами. 

Отримані результати констатувального етапу експерименту зумовили 

необхідність теоретичного обґрунтування та експериментальної перевірки 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Визначено критерії та відповідні показники сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: емоційно-

ціннісний (усвідомлена мотивація на створення сім’ї, потреба визнання 

необхідності виконання подружніх і батьківських обов’язків; сформована 

здатність до емпатії; прагнення налагоджувати сімейні стосунки і розвивати 

їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги); когнітивний (оволодіння системою знань про сутність та 

функції сім’ї, мотиви її створення; усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу 

для окремої особистості та суспільства в цілому); поведінково-діяльнісний 

(уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях; 
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спілкування з представниками протилежної статі; готовність та здатність до 

вдосконалення себе як майбутнього сім’янина). 

Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів здійснювалася в процесі 

констатувального етапу експерименту. 

З метою діагностики рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів використано комплекс методів 

і методик: анкетування, бесіди, метод незакінчених речень, тестування (тест 

В. Бойка «Мій запас міцності»), експертна оцінка, сюжетно-рольова гра 

«Взаємні претензії», рольова гра «Інтерв’ю», картка педагогічних 

спостережень, створення проблемних ситуацій, вправи «Мої плюси і 

мінуси», «Яким мене бачать інші» (А. Яцеленко), «Чи готовий ти до 

сімейного життя» (Н. Оліфірович), написання та аналіз студентських творів 

«Моя майбутня сім’я. Якою я її бачу». 

Виявлено рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький. 

Дослідження стану сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів показало, що більшість студентів 

виявили низький рівень сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї – 43,03 %; середній рівень сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї – 33,63 % студентів; високий рівень – 23,34 % студенів 

аграрних коледжів.  

Щодо гендерних особливостей сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів було констатовано, що юнаки і 

дівчата єдині у виборі такого мотиву вступу у шлюб, як любов. У той жє час 

такий мотив, як «бажання мати дітей, займатися їх вихованням» дівчата 

оцінюють вище, ніж юнаки. Натомість юнаки високо оцінюють такий мотив 

вступу у шлюб, як «налагоджений побут».  

Суттєвих розбіжностей щодо рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї між дівчатами і хлопцями не виявлено. 



117 

 

Для з’ясування причин такого стану було використано опитування 

педагогів аграрних коледжів за авторською анкетою, індивідуальні бесіди, 

ранжування, цілеспрямовані педагогічні спостереження, тестування «ХіМ» 

(хочу і можу) (А. Бадак, Є. Ківшик). 

Визначено рівні готовності наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів: високий рівень – 37,78 %, середній рівень – 44,44 %, низький 

рівень – 17,78 % наставників. 

Встановлено, що причинами недостатнього рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів є 

відсутність належного пропагування і поширення сімейних цінностей за 

системачного і цілеспрямованого виховного впливу на студентів з метою 

ефективного формування зазначеного особистісного утворення; слабка 

методична готовність педагогів до використання виховного потенціалу 

позааудиторної діяльності у контексті зазначеної проблеми; переважання 

одноманітних та неефективних форм і методів виховання. 

Таким чином, результати діагностики рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів зумовили 

необхідність теоретичного обґрунтування та здійснення експериментальної 

перевірки педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Зміст другого розділу відображено в таких публікаціях автора: [251; 

252; 255; 258; 259; 260]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ У 

ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Характеристика педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності 

 

Аналіз наукових досліджень та результати констатувального етапу 

експерименту засвідчили необхідність теоретичного обґрунтування 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Дослідниця О. Бражнич тлумачить педагогічні умови як сукупність 

об’єктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних 

можливостей його здійснення, що забезпечують успішне досягнення 

поставленої мети 28. 

У нашому дослідженні під педагогічними умовами розуміємо 

«спеціально створені й запроваджені в педагогічну практику фактори» 25, 

с. 87, які сприяють процесу оптимізації формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, ми дійшли до висновку, що досягти 

бажаного результату можливо лише у випадку інтеграції визначених нами 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, а саме: 

– розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних 

коледжів авторської програми наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин»; 
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– використання педагогічного потенціалу традицій українського народу 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; 

– методична підготовка наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Охарактеризуємо педагогічні умови формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних 

коледжів авторської програми наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин». Основні завдання програми: 

– формування у студентів пріоритету подружнього життя, усвідомленої 

мотивації на створення сім’ї; 

– поглиблення знань про сутність та функції сучасної сім’ї; 

– сприяння усвідомленню моральних цінностей (любові, дружби, 

вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги як основи сім’ї); 

– поглиблення знань про негативні наслідки ранніх інтимних стосунків; 

– поглиблення знань щодо основ ведення домашнього господарства та 

планування сімейного бюджету; 

– ознайомлення з типологією і причинами виникнення подружніх 

конфліктів та конструктивними шляхами їх розв’язання. 

Наведемо тематику годин наставника студентської групи: 

1 курс. «Розмова про любов», «Дружба, закоханість, любов», «Ще раз 

про любов», «Нерозділене кохання», «Ранні дошлюбні відносини та їх 

негативні наслідки», «Сексуальний потяг, закоханість чи справжнє кохання», 

«Про дівочу гордість та чоловічу гідність», «Мужність та жіночність», 

«Культура інтимно-особистісних відносин між статями», «Роль та сутність 

інституту сім’ї та шлюбу», «Роль та значення сім’ї в сучасному українському 

суспільстві. Демографічний стан в Україні», «Законодавство України про 

сім’ю та шлюбно-родинні стосунки». 
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2 курс. «Сучасна сім’я: форми, типи, функції», «Сім’я та 

громадянський шлюб: «за» та «проти», «Готовність до шлюбу», «Проблема 

вибору шлюбного партнера», «Моя майбутня сім’я», «Сімейні цінності», 

«Сучасна студентська сім’я, її специфіка», «Перші кроки молодої сім’ї», 

«Планування сім’ї», «Роль родичів у життєдіяльності молодої сім’ї», 

«Сімейні традиції та їх роль у зміцненні сім’ї», «Подружні конфлікти: 

причини виникнення та шляхи подолання». 

3 курс. «Життєві цикли сім’ї. Кризові етапи в сімейних відносинах», 

«Причини розлучень молодих сімей. Діти та розлучення», «Збереження та 

зміцнення репродуктивного здоров’я молоді», «Відповідальне материнство» 

(заняття для дівчат), «Відповідальне батьківство» (заняття для хлопців), 

«Батьківська любов як умова усвідомленого батьківства», «Народження та 

виховання дітей в сім’ї», «Жіночі секрети» (заняття для дівчат), «Шлях до 

серця чоловіка» (заняття для дівчат), «Стилі сімейного виховання», «Сімейне 

дозвілля», «Найважливіше – погода в домі, все інше – метушня». «Бюджет 

молодої сім’ї. Як витрачати гроші?», «Сімейне господарювання». 

У процесі реалізації вищезгаданої програми використовувалися 

різноманітні методи: розповіді, пояснення, бесіди, переконання, приклад, 

привчання, дискусії, вправляння, створення та аналіз виховуючих ситуацій, 

педагогічна вимога, суспільна думка, метод проектів, мозковий штурм, 

рольові, ділові, імітаційні ігри тощо. Використовувалися наступні форми 

роботи: бесіда, дискусія, заняття з елементами тренінгу, розв’язання 

проблемних ситуацій, створення тематичних творчих робіт, круглий стіл, 

конкурс, тематична зустріч, відеопрезентація, проектна діяльність, 

інсценування, робота в малих групах, колективний перегляд та обговорення 

фільмів тощо. 

Реалізовуючи авторську програму «Я – майбутній сім’янин» 

використовували метод проектів. Так, обговоренню мотивів вступу молоді до 

шлюбу, аналізу уявлень студентів щодо ідеального обранця (обраниці) було 

присвячено презентацію творчого проекту «Сучасні форми шлюбу». 
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Попередній етап роботи передбачав підготовку студентськими творчими 

групами наступних проектів: 

Перша творча група – офіційний (зареєстрований) шлюб. 

Друга творча група – церковний шлюб або вінчання. 

Третя творча група – «громадянський» або «пробний» шлюб. 

Увагу студентів аграрних коледжів було закцентовано на тому, що на 

сучасному етапі розвитку суспільства розрізняють наступні форми шлюбу: 

офіційний, церковний, громадянський чи незареєстрований, фіктивний, 

тимчасовий, полігінія, поліандрія, груповий, одностатевий, гостьовий. 

Так, наприклад, представники першої творчої групи серед умов 

укладання офіційного шлюбу назвали: досягнення шлюбного віку, можливе 

укладання шлюбу в 16 років (за умови наявних поважних причин та дозволу 

органів місцевого самоврядування), взаємна добровільна згода чоловіка та 

жінки, що вступають у шлюб; можливість укладання шлюбного контракту. 

Серед обставин, що перешкоджають укладанню шлюбу було названо: 

наявність зареєстрованого шлюбу; близька спорідненість; фіктивний шлюб; 

недієздатність одного з молодят внаслідок психічного розладу. 

Також було обговорено права та обов’язки подружжя, що вступають в 

офіційний шлюб: право на вільний вибір занять, професії, місця проживання; 

спільне вирішення питань сімейного життя; рівні права на майно; обов’язок 

будувати взаємини на основі взаємодопомоги і взаємоповаги; сприяння 

добробуту і зміцненню сім’ї; обов’язок піклуватися та виховувати своїх 

дітей. 

Характеризуючи церковний шлюб або вінчання, представники другої 

творчої групи звернули увагу на духовний аспект християнського шлюбу. 

Було зазначено, що центральним моментом таїнства є покладання на 

голову молодят вінців, які є символом царювання. 

Представники творчої групи зазначили, що сенс цієї символіки 

двоякий: по-перше, людина – цар усього творіння, і їй дається честь і слава; 
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по-друге, кожна християнська родина – це домашня церква і їй в зазначений 

момент відкривається шлях в Царство Боже. 

Було зазначено, що вінець – це також і символ мучеництва, тому 

шлюб – не тільки радість, але й спільні труднощі. 

Представники цієї творчої групи також зазначили, що церковна форма 

шлюбу не є юридично законною. Було закцентовано, що до вінчання не 

допускаються особи, пов’язані кровними узами спорідненості. 

Третя творча група студентів готувала проект «Громадянський» або 

«пробний» шлюб». 

У ході виступу студенти виявили деякі особливості «громадянського» 

або «пробного» шлюбу: можливість одного або двох з «подружжя» 

перебувати в зареєстрованому шлюбі; відсутність спільно нажитого майна; 

незахищеність перед законом; неможливість укладання шлюбного контракту. 

Наприкінці презентації творчих проектів студенти дійшли до висновку про 

те, що яку б форму шлюбу вони не обрали у майбутньому, головне – бути 

відповідальним за іншу людину. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи запроваджувалися й 

інші форми виховної роботи: круглий стіл «Традиції моєї сім’ї», 

відеопрезентації, інсценування, вирішення проблемних ситуацій, створення 

тематичних творчих робіт, робота в малих групах, обговорення, проектна 

діяльність («Сучасні форми шлюбу»), ділові, імітаційні ігри, зустрічі з 

фахівцями: лікарем-гінекологом, лікарем-урологом з метою проведення 

консультацій з проблем статевого виховання юнаків і дівчат; вечори поезії 

«Усе розпочинається з любові», «Історія двох сердець»; святкування 

Міжнародного Дня сім’ї, Дня Матері, літературна подорож «Святе й величне 

слово – Мама»; розважальний вечір-конкурс до Дня святого Валентина «Під 

знаком Купідона»; колективний перегляд та обговорення фільмів: «Мама» 

(Д. Аронофскі), Щасливі разом» (Д. Реднор), «Валентин та Валентина» 

(Г. Натансон), «Твої, мої, наші» (Р. Госнелл), «Крамаер проти Крамера» 

(Р. Бентон), «Одного разу двадцять років тому» (Ю. Єгоров), «Мій хлопчик» 
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(К. Вайц, П. Вайц) та застосуванням прийомів: «обмін думками», емпатійні, 

рефлексивні, діалогічні тощо. 

Наступна педагогічна умова – використання педагогічного потенціалу 

традицій українського народу щодо формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Традиція (від лат. tradicio – передача) – це досвід, звички, погляди, 

смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в 

покоління [23, с. 128].  

Пристаємо до думки О. Сочневої, що педагогічний потенціал народних 

традицій сприяє становленню особистості, забезпечує трансляцію 

соціального досвіду, національно-культурну самоідентифікацію та 

наступність духовних цінностей [203, с. 156]. 

У своєму дослідженні ми розглядаємо можливість використання 

педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

У процесі підготовки молоді до сімейного життя український народ 

використовув народні традиції, обряди, свята, фольклор. 

Дослідниця Г. Сутріна зазначає, що найбільш значущу роль у 

підготовці підростаючого покоління до сімейного життя мають сімейно-

побутові традиції [208, с. 58]. 

Звичайне право українців дозволяло хлопцю і дівчині проявляти 

«відкритість» залицяння: поцілунки, проводжання, але з дотриманням 

цнотливості [222, с. 84]. Недотримання цнотливості, зазвичай, зустрічало 

засудження з боку громади і родичів, а особливо – втраті дівочої честі: 

«Дівка як загубила вінець, то вже їй кінець» [174, с. 99]. 

Отже, народна педагогіка засуджувала дівчину та юнака, які виявили 

аморальність.  

Так, в одній із народних балад розповідається про розправу над 

козаком, який одночасно любив три дівчини: 

Було ж тобі, вражий сину, 
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Нас трьох не кохати, 

Тепер будеш, вражий сину,  

У землі лежати [161, с. 156]. 

В українській етнопедагогіці багато уваги приділялося формуванню 

почуття щирої любові, як вищому мотиву укладення шлюбу. Згідно з 

ідеалами українського народу, шлюб повинен бути заснований на взаємній 

любові, а не на матеріальній вигоді: «Хоч в одній льолі, аби по любові», «Хоч 

у курені, аби до серця мені», «Не з багатим жити, а з людиною». 

Таким чином, українська етнопедагогіка закликає: створювати сім’ю по 

любові, не гнатися за багатством. 

У середовищі українського народу традиційно визначалася складна 

система дошлюбних стосунків, які проявляються у формі знайомства молоді, 

залицяння, сватання, заручин, а також допиток, оглядин, домовленості [127]. 

Молодь ходила на вечорниці, де прагнула проявити себе з кращого 

боку: в піснях, танцях, дотепності, роботі. Спілкування неодруженої молоді, 

в кінцевому рахунку, було спрямовано на вибір шлюбного партнера [208, 

с. 60]. 

Дослідниця Г. Сутріна стверджує, що існуюче законодавство не 

передбачало обов’язкової згоди молодих на шлюб, але зазвичай це брали до 

уваги [208, с. 44]. У той же час, якщо діти одружувалися без згоди батьків, їх 

позбавляли батьківського благословення, приданного. 

Українська етнопедагогіка вчила молодь бути вірними подружнім 

обов’язкам, незважаючи на різні життєві труднощі: «І в лиху годину не кидай 

дружину». 

Український народ засуджував тих, хто не хотів створювати сім’ю: 

«Старий парубок – ні чоловік, ні вдівець», «Перестоянна трава – ні сіно, ні 

солома». 

У той же час етнопедагогіка не виправдовувала ранні шлюби, оскільки 

це може позначитися на здоров’ї молодих та їхніх дітей: «То дуже погано, 

коли діти дітей родять». 
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Традиційно-обрядова сфера життя українського народу «…є не засобом 

розваги, а виконує важливу виховну функцію, будучи особливим методом 

передачі молодим поколінням ідей, соціальних норм, моральних цінностей і 

почуттів» [208, с. 61]. 

Протягом всієї весільної церемонії молодим давали настанови та 

побажання в словесних та пісенних формах. Їх вчили любити і поважати 

один одного, думати про сім’ю, бути хорошими батьками, піклуватися про 

своїх батьків, бути господарями. 

В день весілля наречену піддавали різним випробуванням. Перевіряли 

чи вміє вона прати, носити воду, доїти корів, прибирати будинок тощо. 

Традиційні весільні обряди: поклони батькам, благословення молодих 

хлібом-сіллю, подарунки молодим, розділ короваю виховували повагу до 

батьків мужа і дружини [208, с. 62]. В українському народі величезне 

значення приділялося фізичним і розумовим якостям нареченого і нареченої, 

а також їх здоров’ю: «Нема щастя без здоров’я». 

Здорову дівчину порівнювали з волою: «Здорова як вола». 

Важливими якостями для створення сім’ї у юнаків вважалися 

молодість та здоров’я. Сильного юнака порівнювали з велетнем, дубом, 

лосем. 

Український народ справедливо вважав, що здорова дитина може 

народитися тільки у здорових батьків. 

Вважалося, що чоловік повинен бути здоровим, сильним, сміливим, 

мужнім, спритним, працелюбним. Усі ці якості повинні були поєднуватися з 

гідністю, шляхетністю, оскільки тільки такий чоловік міг бути захисником 

своєї сім’ї, забезпечувати її матеріально. 

Дівчина повинна бути здоровою, працьовитою, лагідною, ніжною, 

високоморальною, зовні привабливою. 

Величезне значення в етнопедагогіці приділялося трудовій підготовці 

молоді. Дівчата готували придане («скриню»). 
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В. Скуративській зазначає, что в поняття «скриня» включалися такі 

речі: одяг, постіль, рушники, скатертини. Дівчата вишивали рушники, 

змагалися між собою в красі та витонченості візерунків. Рушники в 

українській сім’ї були своєрідною візитною карткою хазяйки [198, с. 155]. 

Український народ засуджував неохайність, пияцтво, невиконання 

сімейних обов’язків. 

З давніх-давен в українській родині дбали про дітей. У народі 

вважалося, що тільки добрим ставленням можна виховати гідну людину: «Не 

вчи дитину штурханцями, а хорошими слівцями», «Коли батько каже: «так», 

а мати: «сяк» – росте дитина як будяк» [222, с. 46]. 

Мотиви сімейно-брачної обрядовості простежуються практично в усіх 

народних святах [208, с. 59]. Так, наприклад, під час Масляни вшановували 

молодят, які одружилися в минулому році й засуджували тих, хто затягує зі 

шлюбом. 

Трійця – свято рослинності, яке вшановували, щоб забезпечити 

подальше її зростання та плодоношення, пов’язуючи це з дітородною 

функцією жінки [208, с. 59]. 

Свято Купала називають святом любові. Купальські пісні та обрядові 

дії пронизані мотивами любові. Дівчата вплітали собі в косу траву, яка 

називалася «липником» («щоб хлопці любили»), прикрашали себе 

любистком, м’ятою, чебрецем («для любощів») тощо. З вечорницями в день 

Купали пов’язаний обряд «закликання долі». 

У дні Катерини (24 листопада) і Андрія (30 листопада) дівчата (іноді) й 

хлопці ворожили на свою майбутню пару в шлюбі. 

З Покровом в українських селах починалися весілля. Дівчата казали: 

«Покрів, Покрів, покрий Землю сніжком, а мене женишком». 

Дівочими святами були «кузьминки» (1 листопада – день Козьми і 

Дем’яна), яких вважали покровителями шлюбу [208, с. 60]. 

Таким чином, українська етнопедагогіка протягом багатьох століть у 

процесі підготовки молоді до створення сім’ї використовувала народні 
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традиції, обряди, свята, фольклор; сприяла формуванню моральної, трудової, 

фізичної готовності молоді до сімейного життя. 

Наступна педагогічна умова – методична підготовка наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Провідна роль в особистісному та професійному розвитку майбутнього 

фахівця аграрного профілю належить наставнику студентської групи. Від 

особистісних, професійних, організаторських якостей наставника залежить 

особистісне та професійне становлення майбутніх професіоналів. 

У державних документах – Законі України «Про вищу освіту» [75], 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті [144] та в 

інструктивно-методичних документах Міністерства освіти та науки України; 

у положеннях, розроблених структурними ланками закладів вищої освіти 

розглядається зміст діяльності інституту наставництва [265, с. 144].  

Наставник студентської групи – це викладач з відповідним досвідом 

виховної роботи, життєвим досвідом, вихователь з широким кругозором і 

властивостями лідера 244, с. 103. 

Наставнику студентської групи мають бути притаманні наступні групи 

якостей (за К. Платоновим): загальні: привабливість, гармонійність, 

досвідченість, розсудливість, духовне багатство, безпосередність, 

культурність, своєрідність, відкритість; моральні: громадянськість, 

гуманність, чемність, співчутливість, чесність, принциповість, працьовитість; 

інтелектуальні: об’єктивність, кмітливість, допитливість, ерудованість; 

вольові: самостійність і незалежність, самовладання, активність, 

наполегливість, сміливість, рішучість; емоційні: оптимізм, довірливість, 

чутливість, благородство, совісність [162]. 

Аналіз досліджень Р. Сопівника [38], Т. Пернарівської [159], 

Ю. Щербак [270], М. Школьної [268] дозволяє констатувати про 

багатофункціональність наставника студентської групи. Серед функцій 

наставника можна виокремити: організаційну, мотиваційно-стимулюючу, 
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інформаційно-комунікативну, спрямовуючу, аналітичну, координаційну, 

прогностичну, охоронно-захисну, превентивну та евристичну. 

Реалізуючи організаційну функцію, наставник студентської групи 

здійснює планування та організацію виховної роботи в студентській групі, 

враховуючи індивідуальні особливості студента; створює організаційно-

педагогічні умови для психологічної адаптації, створення колективу 

студентської групи, надає допомогу органам студентського самоврядування 

[38, с. 109]. 

Мотиваційно-стимулююча функція включає комплекс цілеспрямованих 

послідовних педагогічних дій з долучення студентської молоді до важливих 

подій. Також наставник студентської групи створює умови, відповідний 

морально-психологічний клімат, творчу атмосферу, які спонукають студентів 

до самореалізації, скеровують їх на участь у соціально значимих проектах 

[38, с. 109]; використовує різні види заохочення студентських ініціатив і 

досягнень. 

Характеризуючи аналітичну функцію наставника студентської групи, 

Т. Пернарівська акцентує увагу на вивченні рівня вихованості особистості, 

вивченні мотивів, інтересів і потреб освітньої діяльності студентів [159, 

с. 103]; врахуванні вікових та індивідуальних особливостей студента, а також 

соціометричного статусу студента в колективі групи. 

Інформаційно-комунікативна функція спрямована на створення 

доброзичливих стосунків у групі, залучення студентів групи до різних видів 

виховної діяльності. Наставник студентської групи спілкується із колегами-

викладачами, суб’єктами освітньої діяльності, керівництвом коледжу, 

батьками студентів у справі виховання студентів ввіреної йому групи. 

Спрямовуюча функція наставника студентської групи «забезпечує 

орієнтацію студента на правильний життєвий вибір згідно з моральними і 

правовими нормами, допомагає створенню гуманних відносин у 

студентському середовищі загалом і академічній групі зокрема» 159, с. 103. 

Наставник студентської групи, за необхідності, надає допомогу студентам у 
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саморозвитку, спрямовує їхню діяльність, враховуючи властиві їм здібності і 

задатки [265, с. 146]. 

Координаційна функція забезпечує спрямування виховних зусиль 

викладачів, батьків і представників громадськості у вихованні студентської 

молоді [159, с. 103–104]. Науковець Р. Сопівник стверджує: «Наставник 

студентської групи покликаний об’єднувати і вміло, невимушено 

спрямовувати зусилля різних інститутів, учасників освітнього процесу на 

взаємодію з кожним індивідом у цілях його розвитку та становленню як 

особистості» [38, с. 111]. 

Вивчаючи функції настаника студентської групи, Ю. Щербак зазначає, 

що вивчення рівня знань та вмінь на основі врахування інтересів і потреб 

студентів, дає змогу передбачити проблеми, які постануть перед 

наставниками в процесі їхньої діяльності [270, с. 13–20]. 

Пристаємо до думки Ю. Щербака, що охоронно-захисна функція 

наставника студентської групи спрямована на організацію роботи з 

профілактики захворювань, на оволодіння першою медичною допомогою, 

культурою харчування, санітарно-гігієнічними нормами, сприяння 

формуванню здорового способу життя [270, с. 13–20]. 

Евристична функція наставника студентської групи передбачає 

вивчення та використання передового педагогічного досвіду для покращення 

виховної роботи [270, с. 13–20]. 

Пристаємо до думки Н. Кузьміної щодо вмінь, якими має володіти 

наставник студентської групи для ефективного здійснення своєї діяльності: 

– гносеологічні вміння (поповнювати свої знання новими науковими 

даними (про способи виховання) та перебудовувати свою діяльність; 

аналізувати власну діяльність; аналізувати педагогічну ситуацію та 

розраховувати вплив на студентів; сприймати та враховувати реакцію 

студентів на свою діяльність і перебудовувати її в подальшому; враховувати 

у своїй діяльності рекомендації психолого-педагогічної теорії; формувати 

нові педагогічні знання); 
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– проектувальні вміння (проектувати виховну діяльність на весь час 

роботи з студентською групою з урахуванням подальших перспектив і 

можливих результатів; проектувати виховний вплив з урахуванням 

майбутньої професії студентів; проектувати роботу в студентській групі з 

урахуванням інтересів студентів; проектувати способи організації 

самостійної роботи студентів у освітній діяльності; проектувати способи 

організації різних видів діяльності студентів); 

– конструктивні вміння (добирати й композиційно цікаво вибудовувати 

зміст позааудиторних заходів; використовувати в роботі із студентською 

групою традиції закладу, його історію; залучати до роботи з групою цікавих 

людей; активізувати студентів на вияв ініціативи щодо проведення цікавих 

зустрічей, бесід, дискусій) 136, с. 203–204. 

Дослідниця Т. Пернарівська зазначає, що куратор студентської групи 

має організовувати своє спілкування зі студентами на суб’єкт-суб’єктних 

засадах. Для цього йому необхідно: розуміти студентів і правильно 

оцінювати їхню психологію, адекватно, емоційно відгукуватися на їхню 

поведінку і стан та обирати стосовно кожного з них такий спосіб звертання, 

який, не заперечуючи вимог моралі і будучи спрямованим на утвердження 

ідеалів, водночас найкращим чином відповідав би індивідуальним 

особливостям тих, з ким доводиться спілкуватися 159, с. 109–110. 

Провідну роль у формуванні ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів відіграє наставник студентської групи. 

Пристаємо до думку П. Попко, що основними напрямами діяльності 

наставника студентської групи з формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї є: 

а) робота куратора в студентській групі в рамках кураторських годин; 

б) індивідуальна робота куратора зі студентами;  

в) робота куратора з батьками 153, с. 5.  

Дослідник стверджує, що перший напрям – робота куратора в 

студентській групі в рамках годин наставника. 



131 

 

Основними заходами щодо реалізації даного напряму роботи 

наставника студентської групи є:  

– ознайомлення студентів із законодавством про шлюб і сім’ю; 

– проведення лекцій, бесід, диспутів із проблем підготовки 

студентської молоді до сімейного життя; 

– колективний перегляд та обговорення кінофільмів і вистав з даної 

тематики;  

– запрошення фахівців відповідного профілю (юристів, педагогів, 

психологів, лікарів); 

– проведення циклів лекцій та інформаційних годин з метою 

формування відповідального ставлення до батьківства у студентської молоді; 

– організація вечорів поезії з метою формування і вдосконалення 

морального аспекту сімейного виховання 153, с. 6–7. 

Другий напрям – індивідуальна робота наставника студентської групи 

зі студентами.  

Основними заходами щодо реалізації цього напряму роботи наставника 

студентської групи є:  

– облік багатодітних, малозабезпечених сімей студентів та надання їм 

допомоги;  

– клопотання перед адміністрацією закладу вищої освіти про надання 

матеріальної допомоги матерям-одиначкам з числа студентів;  

– відвідування студентів, які проживають у гуртожитку;  

– проведення систематичної діагностики стану здоров’я студентів; 

визначення найбільш сприятливого режиму дня, праці та відпочинку для 

кожного студента;  

– залучення студентів у творчі та спортивні клуби, заходи, що 

проводяться в рамках «днів здоров’я». 

Третій напрям – індивідуальна робота куратора з батьками, яка 

передбачає:  

– проведення батьківських зборів групи, зборів батьків із запрошенням 
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студентів;  

– індивідуальна робота з батьками з питань успішності, поведінки їхніх 

дітей, сімейного виховання; 

– робота з неблагополучними сім’ями 153, с. 5–9. 

У формуванні ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів важлива роль належить емоційно-позитивній мотивації 

наставника студентської групи, усвідомлення актуальності цього аспекту 

професійної діяльності, бажання ефективно здійснювати її, знання 

особливостей формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів, володіння формами і методами 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

Нами було розроблено програму семінару для наставників 

студентських груп «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів» (12 год.) (додатки Е, Ж), метою якого було 

підготувати наставників студентських груп до формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Завдання семінару «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів»: 

– розглянути особливості формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– охарактеризувати напрями роботи наставника студентської групи з 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді; 

– ознайомити наставників студентських груп з діагностичним 

інструментарієм вивчення рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів;  

– оптимізувати форми і методи формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– ознайомити наставників студентських груп з педагогічними умовами 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 
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коледжів у позааудиторній діяльності; 

– розкрити зміст програми наставника студентської групи «Я – 

майбутній сім’янин»; 

– сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних взаємин викладачів і 

студентів [281, с. 420]. 

У рамках проведення семінару для наставників студентських груп було 

впроваджено лекції: «Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів», «Напрями 

роботи куратора студентської групи з формування у студентської молоді 

ціннісного ставлення до створення сім’ї»; круглий стіл «Особливості 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів», заняття-практикуми («Діагностика рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів», 

«Оптимізація форм і методів формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності», «Змістове і 

методичне забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності») 

[282, с. 88–89]. 

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності висвітлена у підрозділі 3.2.  

 

3.2. Реалізація педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності 

 

Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності охоплювала 405 студентів аграрних 

коледжів, 22 куратори студентських груп, 202 студенти аграрних коледжів 
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склали експериментальну групу (Бучацький коледж Подільського 

державного аграрно-технічного університету Тернопільської області, ВП 

НУБіП України Боярський коледж екології і природних ресурсів Київської 

області), 203 студенти (Івано-Франківського коледжу Львівського 

національного аграрного університету, технолого-економічний коледж 

Білоцерківського національного аграрного університету Київської області) – 

контрольну групу. 

На підготовчому етапі дослідження наставників студентських груп 

було ознайомлено з експериментальними матеріалами (діагностичним 

інструментарієм щодо вимірювання рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; результатами 

констатувального етапу дослідження). Також відбулася презентація 

авторської програми годин наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин» та розробленого нами семінару для наставників студентських груп 

«Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів».  

На основному етапі експерименту було зосереджено увагу на реалізації 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторну діяльність: розробку та 

впровадження у позааудиторну діяльності аграрних коледжів авторської 

програми наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин»; 

використання педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів; методичну підготовку наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Педагогічна умова – розробка та впровадження у позааудиторну 

діяльність аграрних коледжів авторської програми годин наставника 

студентської групи «Я – майбутній сім’янин» – здійснювалася завдяки 

проведенню годин наставника студентської групи, які спрямовувалися на 

формування свідомої мотивації до створення сім’ї; поглиблення знань про 
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сутність та функції сучасної сім’ї; негативні наслідки ранніх інтимних 

стосунків; основ ведення домашнього господарства та планування сімейного 

бюджету; ознайомлення з типологією і причинами виникнення подружніх 

конфліктів та конструктивними шляхами їх розв’язання; сприяння 

усвідомленню цінності сім’ї; важливості моральних цінностей (любові, 

дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги як основи сім’ї); 

формуванню здатності до емпатії; прагненню створювати сімейні відносини 

та розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, вірності, 

взаємодопомоги, взаємоповаги); формування вміння спілкуватися з 

представниками протилежної статі.  

Орієнтовний зміст авторської програми для наставників студенської 

групи, методичні розробки окремих занять наведено в методичних 

рекомендаціях «Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів») [262]. 

Розкриємо основний зміст деяких годин наставника студентської 

групи, які проводилися під час проведення формувального етапу 

експерименту. 

Мета години наставника «Ще раз про любов» (1 курс) – розкрити 

сутність поняття любов; формувати ставлення до любові як до вищої 

людської цінності. 

Студентам було запропоновано роботу у мікрогрупах. 

Першій мікрогрупі студентів було запропоновано три слова грецької 

мови, що означають різні рівні почуття чоловіка і жінки: «агапе» – жертовна 

любов; «філіа» – дружня відданість; «ерос» – чуттєвий потяг [191, с. 21]. 

Студентам цієї мікрогрупи було поставлено запитання: «Які з цих рівнів 

почуттів чоловіка і жінки асоціюються з видами любові?» (відповідь: «агапе» 

– сильніше за смерть; «філіа» – терпіння; «ерос» – секс, пристрасть) [191, 

с. 21]. 

Другій мікрогрупі було представлено ряд слів, які означають різні грані 

любові: пристрасть, секс, страждання, співчуття, самопожертва, подружжя, 
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сильніше за смерть, терпіння, спорт, з першого погляду) [191, с. 21]. З цього 

ряду необхідно було обрати одну, яка не сумісна з іншими, і, по суті, не є 

любов’ю (відповідь: спорт – несумісний з любов’ю, оскільки немає бажання 

розкривати для себе людину. Інші грані любові можуть доповнювати одна 

одну) [191, с. 21]. 

Третій мікрогрупі студентів було повідомлено, що розрізняють три 

рівні любові: фізичний, душевний та духовний. Їм необхідно було 

розташувати ці значення за зростанням. В результаті ці значення були 

розташовані наступним чином: секс, пристрасть, співчуття, співпереживання, 

страждання, терпіння, сильніше за смерть, самопожертва [191, с. 21]. 

Далі увагу студентів було зосереджено на запитанні: «У чому 

відмінність любові від закоханості?» 

Закоханість – це найпоширеніша підробка під любов, солодка хвороба 

душі і тіла. Часто молоді люди забувають, що в момент осяяння 

народжується не любов, а закоханість. 

– Що ж таке любов і в чому вона виявляється? 

«Любов – таїнство, яке перевищує сили нашого розуму» 

(С. Троїцький). 

Любов – таємниця, яка з’єднує двох людей в єдине ціле. І таємниця ця 

незбагненна [224, с. 28]. 

Перша любов – почуття високої духовної чистоти. Її рисами є фантазії, 

оскільки в образі любимого поєднуються якості реального і уявного. Перша 

любов – романтичне почуття, готовність любити, навіяне книгами, 

кінофільмами, розповідями дорослих. «Однак любов – завжди щаслива. 

Нещасна тільки нелюбов» [224, с. 20]. 

Розкриттю сутності нерозділеної невротичної любові; розгляду 

психологічного і морального аспекту нерозділеного кохання було присвячено 

годину наставника «Нерозділене кохання» (1 курс). 
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На початку заняття наставником студентської групи було зазначено, що 

нерозділене кохання з медичної точки зору на кшталт дитячої інфекційної 

хвороби: чим раніше її переживеш, тим краще буде в майбутньому. 

Далі увазі студентів було запропоновано наступну історію: 

«Ольга була впевнена, що закохана у Вадима. Вона розповіла всім, що 

любить його. Але, що говорити! Головне – це людські вчинки, тільки за ними 

можна судити про почуття й наміри людини. Ольга божеволіла, тому що 

Вадим не подавав ніяких знаків уваги у відповідь. Вечорами, втративши 

всяку гордість, вона стояла біля під’їзду його будинку в надії, що він зверне 

на неї увагу і заговорить з нею. Нарешті одного разу їй вдалося запросити 

його до себе додому. Але Вадим недовго перебував у неї в гостях. 

Після його відвідання Ольга показала подругам збережену недопалену 

цигарку, що залишилася у попільничці. Вона часто дзвонила йому і мовчала 

в слухавку. Ольга схудла, втратила всякий інтерес до життя, перестала 

спілкуватися з подругами, закинула навчання. Весь світ був сконцентрований 

на Вадимові. Вірніше – її прагненні здобути його. І, о диво, небо почуло 

молитви нещасної! Він здався. Став приходити до Ольги все частіше. Вони 

стали нерозлучні. 

І що ж Ольга? Чи відчула вона щастя в повній мірі? Ні! Він дуже скоро 

став їй байдужий. Як? Адже більше року вона «сохла» по ньому, плакала, 

запевняла всіх в тому, що це неземне почуття і жити вона без Вадима не 

може. 

Коли Вадим зробив їй пропозицію, Ольга розреготалася йому в 

обличчя» [224, с. 24]. 

Після прослуховування цієї історії зі студентами було обговорено 

наступні запитання: 

1. Що ви можете сказати про почуття Ольги? 

2. Як можна охарактеризувати поведінку героїні? 

3. Чому Вадим, ставши доступним, втратив для неї інтерес? 
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4. Чи згодні ви з тим, що в даному випадку мова йде про невротичну 

любов? 

На цьому ж занятті наставник студентської групи зазначила, що, якби 

не було нерозділеного кохання, то не було б ні великої поезії, ні 

захоплюючих романів, ні прекрасної музики. 

Далі педагогом було зазначено, що безвідмовних рецептів від цієї 

хвороби немає. Студентами було запропоновано для обговорення 

рекомендації Л. Урбанович [224, с. 24] щодо нерозділеного кохання. 

Наведемо їх зміст: 

1. Потрібно поділитися з тим, хто здатний тебе зрозуміти, адже 

розділене горе – це половина горя. 

2. Перші прояви нерозділеного кохання, якими б вони нестерпними не 

були, потрібно перетерпіти без криків і стогонів, як напади зубного болю. 

3. Оскільки нерозділене кохання приносить невпевненість в собі, то 

побороти його допоможе цікава справа (вірші, музика, спорт тощо)  

4. Встановити в своїй голові дозиметр – не думати більше п-раз в день. 

Як тільки її (його) світлий образ спливе перед очима, слід переключитися на 

що-небудь інше. 

5. «З очей геть – з серця геть!» – поменше спілкуватися. 

6. Не говорити про неї (нього) з друзями. 

7. Подивитися на свій предмет обожнювання критично (знайти у нього 

недоліки). 

8. Подивитися уважно навколо, напевно, є людина, гідна вашої уваги 

[224, с. 25]. 

Метою години наставника «Ранні дошлюбні відносини та їх негативні 

наслідки» (1 курс) було: поглиблення знань студентів щодо негативних 

наслідків ранніх інтимних відносин; формування культури виявлення 

почуттів, вміння їх контролювати. 

На початку заняття наставник студентської групи ознайомила студентів 

з даними соціологічних опитувань, які свідчать, що в 13–14 років основним 
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мотивом вступу в статеву близькість є інтерес, цікавість; в 15-16 років – 

сексуальний потяг (50% – юнаки, 15% – дівчата); побоювання виглядати 

слабаком в очах старших хлопців; проблеми морального характеру 

(алкоголь); самоствердження (довести свою дорослість) [224, с. 31]. 

Було підкреслено, що дівчина задає тон любовних відносин. 

Потім студентам було запропоновано казку «Про яблуньку, яка рано 

розквітла» (С. Перм’як) [191, с. 49–50]. 

Далі студентам було поставлено запитання: «Як ви думаєте, чому 

яблунька, яка рано розквітла залишилася низькорослою, карликовою?» 

Отже, в усі часи старші давали поради молодим, застерігали їх від 

непродуманих вчинків. 

Увагу студентів було зосереджено на тому, що одним із серйозних 

питань, що постає перед молодим поколінням є питання щодо доцільності 

сексуальних стосунків до шлюбу. 

Далі студентам було запропоновано послухати дві протилежні за 

змістом листи в молодіжну газету. Наведемо їхній зміст: 

Марина, 15 років. 

«Я на сьомому небі від щастя! Андрій запропонував мені зустрітися. 

Невже це сталося саме зі мною?! Будь-яка дівчина з нашої школи, не 

замислюючись, віддалася б йому. Звичайно, вони будуть ревнувати, але мені 

все одно. Йому, виявляється, подобаюся я. З батьками, як завжди, будуть 

проблеми: їм такі, як Андрій, не подобаються, вони кажуть, що він 

непередбачуваний і може обдурити будь-яку дівчину. Дурниця! Андрій 

найкращий з усіх, кого я коли-небудь зустрічала. Я не хочу втратити його. Я 

готова на все, тільки б не втратити його. Навіть, якщо він запропонує мені 

зайнятися коханням. Що поганого в інтимній близькості, якщо ти любиш 

людину? Нічого! А якщо у нас буде все добре протягом кількох років, ми що, 

весь час повинні триматися за руки? Якщо чесно, я б вийшла за нього заміж 

прямо зараз. На жаль, у нас в 15 років не розписують».  
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Антон, 17 років. 

«Хлопці, привіт! Хочу сказати вам, що я шукаю для створення 

майбутньої щасливої сім’ї цнотливу, порядну дівчину, оскільки для мене 

найголовніше – порядність і вірність. 

Я не збираюся займатися сексом до весілля, оскільки хочу навчитися 

по-справжньму любити людину. На мою думку, любити – означає 

жертвувати чимось.  

Знаю, що в наш час не просто зберегти цнотливість, але сподіваюсь на 

те, що вона буде винагороджена всім подальшим щасливим подружнім 

життям. Хлопці, чи згодні ви зі мною?» [214]. 

Потім зі студентами було обговорено питання: «Що ви думаєте про 

думку Марини? Антона?». 

Далі відбулася робота в групах з проблеми «Раннє статеве життя: «так» 

чи «ні». 

Першій групі студентів було дано завдання – обговорити умови, які 

схиляють молодих людей до початку дошлюбних відносин. 

Друга група – можливі причини відмови від вступу в ранні дошлюбні 

відносини. 

В результаті обговорення першою групою студентів було висловлено 

варіанти «за» ранні дошлюбні відносини, серед яких було: «задовольнити 

чисто фізіологічні потреби», «набути сексуальний досвід», «перевірити на 

сексуальну сумісність», «довести свою любов», «страх, що відносини з 

коханою людиною припиняться», «не бути білою вороною, оскільки 

більшість однолітків живуть статевим життям» тощо. 

Наведемо варіанти відповідей студентів другої групи – «проти» ранніх 

дошлюбних відносин: «страх небажаної вагітності», «заборона з боку 

батьків, родичів», «ризик зараження захворюваннями, що передаються 

статевим шляхом (ВІЛ, гепатит В і С та інші)», «побоювання того, що 

чоловік після інтимного зближення перестане її поважати, не захоче 
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одружуватися», «релігійні цінності, які забороняють сексуальні відносини до 

весілля», «відсутність потреби в сексі» тощо. 

Потім студентам було запропоновано обговорити проблеми негативних 

наслідків ранніх дошлюбних відносин. В результаті обговорення було 

названо наступні наслідки ранніх дошлюбних відносин: непередбачувана 

вагітність; аборт з загрозою безпліддя; народження дитини поза шлюбом; 

психічні травми. 

Далі увагу студентів було закцентовано на проблемі небезпечності 

аборту. Аборт небезпечний: 

1. Для матері – велика ймовірність подальших захворювань, втрата 

здатності до дітородіння (кожен п’ятий випадок абортів до перших пологів 

веде до безпліддя). 

2. Для дітей – зростає кількість мертвонароджених та дітей з ранніми 

фізичними вадами. 

3. Для родини – психічне здоров’я, особливо у жінок; порушення 

сімейної гармонії. 

4. Для підлітків – полегшує безвідповідальну сексуальну поведінку, 

збільшується число матерів-одиначок. 

5. Для народу – велика демографічна проблема [224, с. 34–35] (повний 

зміст заняття поданий в додатку З). 

Метою години наставника «Законодавство України про сім’ю та 

шлюбно-родинні стосунки» (1 курс) було актуалізувати знання студентів 

аграрних коледжів щодо своїх прав і обов’язків як членів сім’ї.  

У ході групової роботи студенти ознайомлювалися та обговорювали 

зміст статей Сімейного кодексу України. 

Студентів було розподілено на дві групи. Завданням першої групи 

було: проаналізувати права та обов’язки членів сім’ї за Сімейним кодексом 

України.  

Друга група студентів аналізувала права матері, батька і дитини 

відповідно до Сімейного кодексу України. 
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У процесі роботи над статтями Сімейного кодексу України наставник 

студентської групи підводив студентів до думки про єдність прав і обов’язків 

членів сім’ї, реалізація яких потребує відповідальності. 

Метою години наставника «Сучасна сім’я: форми, типи, функції» 

(2 курс) було: поглиблення знань студентів про типи і функції сім’ї; 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

На початку години наставника студентам було запропоновано 

обговорити мультимедійну презентацію «Ставлення сучасної студентської 

молоді до сім’ї та шлюбу». 

Студентам було задано наступні запитання: 

1. Як Ви оцінюєте ставлення сучасної студентської молоді до сім’ї та 

шлюбу? 

2. Як Ви ставитеся до сім’ї та шлюбу? 

3. Якою Ви уявляєте свою майбутню сім’ю? [233]. 

Потім студентам було запропоновано обговорення мультимедійної 

презентації «Типологічна характеристика сучасної сім’ї». Так, було 

розглянуто та схарактеризовано такі типи сімей: патріархальна (традиційна) 

сім’я, нуклеарна сім’я, трипоколінна сім’я, неповна материнська, неповна 

(батьківська) сім’я, материнська (позашлюбна сім’я). 

Також увагу студентів аграрних коледжів було закцентовано на тому, 

що сучасні соціологи та кримінологи виділяють такі типи сімей: 

благополучна, псевдоблагополучна і неблагополучна, в яких є явні недоліки 

виховання [233, с. 12]. 

Далі студентам було запропоновано вправу «Основні функції сучасної 

сім’ї» [39, с. 99], метою якої було закріпити уявлення студентів аграрних 

коледжів щодо функцій сім’ї. 

Студентів було розподілено на три групи. Кожна група студентів 

записувала на папері відомі їм функції сучасної сім’ї. Потім представники 

кожної групи записували функції сім’ї на лівій частині дошки. 
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Коли всі відомі студентам функції сім’ї було записано, наставник 

студентської групи прикріпив на дошці заздалегідь підготовлений плакат 

«Функції сучасної сім’ї» (репродуктивна, економічна, виховна, сексуально-

емоційна, експресивно-рекреаційна, етнічного відтворення, комунікативна, 

статево-рольова тощо). 

Далі студенти аналізували інформацію, використовуючи записи на 

дошці, проранжували функції сім’ї (від більш важливих до менш важливих), 

обґрунтовуючи свої міркування (повний зміст заняття подано в додатку І). 

Метою години наставника «Проблема вибору шлюбного партнера» 

(2 курс) було: обговорення мотивів вступу молоді до шлюбу; розкриття 

наукової теорії вибору шлюбного партнера; розгляд існуючих міфів про 

вибір шлюбного партнера; аналіз уявлень студентів про ідеального обранця 

(обраницю). 

На початку заняття студентам було запропоновано легенду. Наведемо її 

зміст. 

«Колись на Землі не було чоловіків і жінок, а були тільки зрощені 

двостатеві істоти – андрогени. Краси вони були дивовижної, доброти 

надзвичайної, а головне – були щасливі і володіли величезною силою, яка з 

року в рік збільшувалася. Крім того, маючи великі задуми, вони нічого не 

просили у богів і не приносили їм жертви. Занепокоєні таким становищем, 

боги вирішили роз’єднати андрогенів. Озброївшись гострим мечем, Зевс 

розсікав двостатевих людей навпіл і кидав половинки в загальну купу. Коли 

ж він закінчив роботу, кожна половинка стала шукати свою другу частину, з 

якою була розлучена. Знайшовши один одного, вони радісно обіймалися, 

цілувалися, спліталися й намагалися зростися, але марно. До того ж Зевс 

розкидав половинки по всьому світу, і з тих пір вони шукають одна одну, 

часто безуспішно» [165, с. 84–85]. 

Отже, знайти свого супутника (супутницю) життя важко. Для цього, 

насамперед, необхідно визначитися, на що звертати увагу під час знайомства, 
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спілкування з юнаком (дівчиною), яких ми сприймаємо як своїх потенційних 

шлюбних партнерів. 

Потім студентам було повідомлено, що соціологи виділяють три 

основні мотиви вступу в шлюб: шлюб по любові, шлюб за розрахунком і 

шлюб за шаблоном. 

Студентам було повідомлено та розкрито групу мотивів, що 

спонукають людину вступати до шлюбу за А. Добровичем [62]: взаємна 

любов, обставини, традиції, безвихідь, самотність, наслідування, амбіції, 

упертість, нерозсудливість або інтимна удача, образа або уражене 

самолюбство, жалість, самоствердження. 

Далі студентам було запропоновано презентацію «Наукові теорії 

вибору шлюбного партнера», в ході якої було коротко схарактеризовано 

наступні теорії вибору шлюбного партнера:  

1. Теорія З. Фройда. 

2. Теорія Р. Уінча. 

3. Теорія Р. Сентера. 

4. Теорія Дж. Хоманса. 

5. Теорія Б. Мустейна [232, с. 119–121]. 

На цьому ж занятті студенти виконали вправу «Ідеальний партнер для 

мене» [232]. 

Студентам було роздано бланк анкети майбутнього ідеального 

партнера [232, с. 117]. Під час заповнення анкети кожен студент визначав 

для себе, що важливо під час вибору ідеального чоловіка (дружини): вік, 

зовнішність, зріст, вага, національність, колір очей, зачіска, стиль одягу, його 

(її) переваги та недоліки, сімейні традиції тощо. 

Після заповнення анкети студенти обговорювали наступні запитання: 

1. Чиї анкети вам сподобалися? Чому? 

2. Що нового ви дізналися, заповнюючи анкету ідеального партнера? 

Потім відбулося обговорення міфів про шлюбного партнера: 

1. Міф 1. Протилежні характери притягуються. 
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2. Міф 2. Чоловік має бути старший за жінку. 

3. Міф 3. Любов – необхідна умова шлюбу [165, с. 85]. 

Так, наприклад, під час обговорення міфу про те, що чоловік має бути 

старший за жінку, звертали увагу студентів на те, що розрізняють «фізичний» 

і «біологічний» вік людини. Найкраще, коли з’єднаються шлюбом саме 

психологічно, а не календарні ровесники (повний зміст заняття поданий в 

додатку К). 

Моделюванню студентами образу майбутньої сім’ї, її складу, 

взаємостосунків було присвячено годину наставника «Моя майбутня сім’я» 

(2 курс). 

На початку заняття студентам було запропоновано вправу «Моя 

майбутня сім’я», суть якої полягала в тому, щоб намалювати ромашку із 

сімома пелюстками. В середині ромашки було написано: «Моя майбутня 

сім’я». Потім на першій пелюстці студенти мали перерахувати членів своєї 

майбутньої сім’ї; на другій – бажані риси характеру, які мають бути 

притаманні їхній другій половині; на третій – сформулювати правила, які б 

хотіли мати у своїй майбутній родині; на четвертій – потреби, які хотіли б 

виконувати у своїй майбутній родині; на п’ятій – обов’язки, які хотіли б 

виконувати у своїй майбутній родині; на шостій – чим вони будуть 

керуватися при вихованні дітей; на останній, сьомій пелюстці написали, що 

вони очікують від своїх батьків і батьків чоловіка (дружини) [165, с. 178]. 

Після обговорення виконаного завдання студентам було запропоновано 

відповісти на запитання: «Що робить сім’ю щасливою?» 

У процесі обговорення вони дійшли до висновку, що складовими 

щасливої сім’ї є взаємостосунки подружжя, які будуються на коханні, 

дружбі, довірі, взаєморозумінні, взаємоповазі, взаємодопомозі, злагоді, 

вірності. Саме у такій сім’ї всі її члени будуть почуватися комфортно. 

З метою розвитку у студентів ціннісного ставлення до сім’ї було 

проведено вправу «Родинний альбом» [39]. Студентів було розподілено на 
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підгрупи. Кожна підгрупа мала намалювати малюнки: «Якою я уявляю свою 

майбутню сім’ю», «Сім’я на відпочинку». 

Потім студенти презентували малюнки та складали їх в родинний 

альбом. 

На цьому ж занятті студентам було запропоновано кілька порад щодо 

досягнення злагоди в сім’ї, розроблені А. Алад’їним, Л. Смагіною [165, 

с. 178–179], суть яких полягала у тому, щоб: 

– поважати себе та свого чоловіка (жінку); 

– не накопичувати взаємні образи, відразу реагувати на них; 

– не робити зауважень жінці / чоловікові у присутності сторонніх 

людей; 

– виявляти довіру та повагу один до одного; 

– не вважати себе в усьому правим і найрозумнішим; 

– виключити закиди, що стосуються інтимної сфери, оскільки вони 

боляче сприймаються партнером; 

– не намагатися робити з чоловіка (дружини) «власного психологічного 

двійника» [165, с. 178–179]; сприяти вивленню взаємоповаги, 

взаємодопомоги. 

Наставником студентської групи було наголошено на тому, що 

важливо враховувати думку майбутнього чоловіка (дружини), виявляти увагу 

і повагу, завжди оберігати почуття власної гідності дружини (чоловіка). 

Далі студенти обговорювали правила хорошого тону для чоловіків і 

дружин, розроблені А. Аладьїним, Л. Смагіною [165, с. 178]. 

Так, зміст правил хорошого тону для чоловіків полягав у тому, щоб: 

– дякувати за обід; 

– подавати пальто; 

– звертати увагу на сукні та зачіски дружини; 

– подавати руку в транспорті; 

– у присутності дружини не обговорювати достоїнств інших жінок;  

– радитися з жінкою з важливих питань; 
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– сприяти професійному та особистісному зростанню дружини [165, 

с. 180].  

Наведемо правила хорошого тону для дружин: 

– готуйте для свого чоловіка смачні та улюблені страви; 

– поважайте свого чоловіка, радьтеся з ним;  

– ніколи не порівнюйте свого чоловіка з іншими; 

– сприяйте його професійному зростанню та саморозвитку;  

– будьте стримані, не сперечайтеся через дрібниці [165, с. 180].  

Після обговорення цих правил, студентам було запропоновано для 

обговорення «Формулу сімейного благополуччя», яка складається з таких 

складових: любов подружня, любов батьків і дітей, любов до рідної домівки – 

«3Л»; відкритість для зовнішнього світу, відповідальність за сімейну 

злагоду – «2В»; талант жити «сімейним колом», терпіння, терпимість – «ЗТ»; 

працелюбність – «П» [165, с. 180]. 

Отже, формулою сімейного благополуччя є: 

СБ= 3Л+2В+3Т=П+2Ч [165, с. 178] (повний зміст заняття подано у 

додатку Л). 

Метою години наставника «Сімейні цінності» (2 курс) було: 

актуалізувати уяву студентів аграрних коледжів про майбутню сім’ю; 

поглибити розуміння студентами поняття «сімейні цінності». 

На початку години наставника студентам було запропоновано вправу 

«Сімейне благополуччя» [232, с. 131–132]. Так, було повідомлено, що 

Л. Толстой писав, що всі щасливі сім’ї схожі одна на одну. Якщо ви не 

хочете сперечатися з Л. Толстим, давайте подумаємо над узагальненими 

ознаками щасливої родини. 

Далі студентам було задано запитання: 

– Які ознаки щасливої родини ви можете назвати? 

Працюючи у малих групах, студенти визначали ознаки щасливої 

родини. 
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Наведемо приклад: кохання, здорові діти, матеріальна забезпеченість, 

простора власна квартира, взаємопідтримка, взаєморозуміння, довіра, 

вірність, турбота, спільність інтересів. 

Потім студентам було повідомлено, що сімейні цінності можна 

розглядати як потреби, вимоги, уподобання [39, с. 102]. Також було 

зазначено, що кожна сім’я має виявиляти ціннісне ставлення до кожного з її 

членів, повагу, довіру, взаємопідримку. 

Далі на прохання наставника студенти пригадували різні типи сімей. 

Наставник студентської групи розповідала про такі сімейні цінності, як 

любов, довіра, взаємодопомога, взаємоповага, вірність, наводячи конкретні 

приклади. 

Отже, у результаті обговорення сімейних цінностей, студенти за 

допомогою наставника дійшли до висновку про важливість різних сімейних 

цінностей. 

Потім студентам аграрних коледжів було запропоновано ділову гру 

«Сімейні цінності» [46, с. 12–13], завданнями якої були: розглянути та 

схарактеризувати сімейні цінності як умови створення майбутньої щасливої 

сім’ї.  

На першому кроці студентам було запропоновано 20 цінностей, які 

мають бути присутніми у кожній сім’ї: здоров’я; любов; взаєморозуміння; 

терпіння; вміння йти на розумній компроміс; довіра; наявність дітей; збіг 

соціального статусу; матеріальний стан; взаємодопомога; секс; спільність 

інтересів; доброта; віросповідання; щирість; врівноваженість; відкритість; 

комунікативність; повага; надійність. Студенти проранжували вищезазначені 

цінності та обрати 10 найбільш значущих для себе. 

На другому кроці студенти уважно прочитали записані цінності та 

уявляли собі ситуації, в результаті яких вони були б змушені пожертвувати 

трьома сімейними цінностями. 

На третьому кроці у студентів залишилося лише сім цінностей. Вони 

знову «подарували» три цінності. 
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На цьому етапі гри студентам було задано наступні запитання: 

1. Наскільки легко вам було позбавити себе цих цінностей? 

2. Як ви вважаєте, чи достатньо вам лишилося цінностей для створення 

міцної та щасливої сім’ї? [253, с. 162]. 

На четвертому кроці у студентів лишилося лише чотири аркуші із 

записаними сімейними цінностями, які є необхідними для функціонування 

щасливої сім’ї. 

Отже, із тих цінностей, що залишилися, студентам необхідно було 

обрати лише одну цінність, що є визначальною в їхньому уявленні про 

сімейні цінності. 

На п’ятому кроці у кожного із студентів залишилась одна цінність. 

Необхідно було аргументовано довести, що саме ця сімейна цінність є 

визначальною у сімейному житті. Отже, відбувася «захист своїх цінностей». 

Потім було обговорено наступні питання: 

1. Чи достатньо однієї цінності для характеристики щасливої сім’ї? 

2. Наскільки обґрунтовані сімейні цінності інших членів групи?  

3. Чи можна створити із даних цінностей збірний портрет щасливої 

сім’ї? Якщо ні, то чому? [253, с. 162]. 

На шостому кроці студенти звертали увагу на те, скільки різних 

цінностей виокремила група. Отже, у кожного члена групи була своя 

цінність. Це природно, оскільки кожна сім’я неповторна, тому несхожими є і 

сімейні цінності [46, с. 12–13].  

Потім студентам було запропоновано обговорити наступні 

висловлювання: 

«Любов – це єдина розумна відповідь на проблему людського 

існування».  

(Е. Фромм). 

«В кожній людині продовжує жити перелякана, повна побоювань 

дитина, яка гаряче бажає, щоб її любили». 

(Ш. Ференці). 
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«Любов зцілює людей – і тих, хто дає її, і тих, хто її отримує». 

(Карл Менінгер). 

«Любов – це прийняття унікальності іншої людини». 

(В. Франкл). 

Далі наставником студентської групи було зазначено, що кожна 

людина бажає любити і бути любимою. Це прагнення є підставою для так 

званої здатності любити, яке формується з раннього дитинства. 

Студентам було запропоновано на основі власного досвіду, або 

спостереження за іншими людьми, знайти типовий спосіб вираження любові 

в певному віці. 

Потім студентів було розподілено на чотири групи: 

Перша група – маленькі діти (від народження до семи років). 

Друга група – молодші школярі (7–12 років). 

Третя група – підлітки (13–17 років). 

Четверта група – дорослі. 

Студенти кожної групи записували на листах ватману результати своєї 

роботи. 

Підсумовуючи роботу в групах, педагог пропонував визначити одну, 

найхарактернішу для даного віку прояву любові. 

Отже, перша група студентів, яка характеризувала прояв любові у дітей 

від народження до семи років зазначила наступне: обійми, поцілунки 

(фізичний контакт). Дитина тягне руки до батьків, любить і хоче бути завжди 

поруч з мамою. Але дитина ще не розуміє, що мама може втомитися. 

Характеризуючи прояв любові у підлітків (13–17 років), студенти 

зауважили на здатності підлітків співпереживати (виявляти емпатію), 

розуміти мотиви вчинків інших людей, допомагати, спілкуватися, дружити. 

Підводячи підсумки роботи, наставник студентської групи закцентував увагу 

на основних характеристиках зрілої людини: турбота про іншу людину, 

бажання зробити її щасливою, усвідомлення необхідності до 

самовдосконалення. 



151 

 

Отже, люди не народжуються зі здатністю любити. Однак, у міру 

дорослішання, любов охоплює також розум і волю, тобто людина прагне не 

тільки, щоб її любили (як дитину), але і сама вчиться любити. 

Доросла любов характеризується тим, що той, хто любить, «…з 

повагою ставиться до коханої людини; любов надає сил; вміє прощати; 

робить людину більш терпимою; перевіряється часом; здатна 

співпереживати» [232, с. 140–141].  

Мета години наставника «Перші кроки молодої сім’ї» (2 курс) – 

формування готовності до переживання сімейних труднощів; ознайомлення 

студентів з типовими причинами конфліктів, що можуть виникати в молодій 

сім’ї; сприяння виробленню навичок прийняття рішень в складних ситуаціях 

сімейного життя. 

На початку заняття наставником студентської групи було зазначено, що 

у процесі побудови сімейного щастя молоде подружжя стикається з різними 

проблемами і проходить певні стадії розвитку: молоді шлюби – від 0 до 5 

років; середні шлюби – від 6 до 10 років; зрілі шлюби – від 11 до 25 років; 

літні шлюби – від 25 та більше. 

Перші роки сімейного життя для молодого подружжя – це період 

звикання, пристосування, зміни звичного способу життя, що склався у них до 

шлюбу. У цей період молодій подружній парі необхідно прийняти безліч 

рішень з найрізноманітніших питань: 

– набути досвіду взаємодії у вирішенні питань організації побуту сім’ї; 

– узгодити подружні ролі; 

– встановити психологічну та просторову дистанцію з біологічними 

сім’ями; 

– вирішити питання щодо матеріального забезпечення сім’ї; 

– створювати інтимність у взаєминах; 

– враховувати питання кар’єри кожного з подружжя; 

– можливість народження першої дитини [165, с. 97]. 
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Вчені зазначають, що на перші п’ять років сімейного життя доводиться 

два кризових періоди – адаптація до умов спільного життя та народження 

першої дитини. Саме в цей період конфлікти в молодій сім’ї можуть 

виникати з різних причин [165, с. 99]. 

Отже, молодятам необхідно спроектувати своє майбутнє сімейне 

життя, тобто узгодити сімейний уклад, визначити матеріально-побутові 

умови. 

Потім студентам було запропоновано ділову гру «Сімейні труднощі 

молодої сім’ї», у процесі якої їм потрібно було уявити, які сімейні труднощі 

можуть зустрітися їм в перші місяці сімейного життя, обговорити їх та 

записати в стовпчик. Потім необхідно було самостійно проранжувати перелік 

уявних труднощів, які загрожують сімейному щастю молодої сім’ї. 

Наведемо приклад: «матеріальні труднощі», «відсутність власного 

житла», «необхідність обмежити спілкування з друзями (подругами)», 

«несправедливий розподіл обов’язків в сім’ї», «невміння раціонально 

планувати бюджет сім’ї», «необхідність віддавати гроші в загальний 

бюджет»; «втручання батьків, родичів», «розбіжність з питань догляду та 

виховання дитини». 

Потім студентам було запропоновано ділову гру «Весільні гроші» [232, 

с. 131]. 

Студентам необхідно було уявити собі, що молодята отримали в 

подарунок від гостей на весіллі дві з половиною тисячі доларів. Їм потрібно 

було на ці дві з половиною тисячу доларів купити найнеобхідніше в свою 

однокімнатну квартиру.  

Наведемо порядок товарів і цін:  

– пилосос – 200 доларів;  

– крісло-ліжко – 350 доларів;  

– будильник – 20 доларів;  

– ДВД–програвач – 150 доларів;  

– сковорода – 30 доларів;  
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– килим – 200 доларів; 

– сервіз чайний – 50 доларів;  

– віник – 5 доларів;  

– телевізор – 450 доларів;  

– набір ложок, виделок, ножів – 70 доларів;  

– набір каструль – 150 доларів;  

– журнальній столик – 100 доларів;  

– чашка з блюдцем – 5 доларів;  

– келихи – 30 доларів;  

– ваза для квітів – 15 доларів;  

– комп’ютер – 550 доларів;  

– шафа – 800 доларів;  

– диван – 480 доларів;  

– чайник – 35 доларів;  

– праска – 45 доларів;  

– люстра – 120 доларів;  

– стіл обідній – 170 доларів;  

– дзеркало – 50 доларів;  

– холодильник – 800 доларів;  

– тарілки – 5 доларів;  

– дошка для прасування – 35 доларів;  

– стілець – 50 доларів [232, с. 131]. 

При оцінці виконання завдання враховували практичність. 

Наприкінці заняття студентам було запропоновано змоделювати та 

програти суперечливі ситуації. Наведемо приклади деяких з них: 

Ситуація 1. 

Ви вирішили купити меблі на кухню, але ваші смаки не збігаються: він 

хоче купити меблі «під дерево»; вона – яскраві кольорові меблі. 

Ситуація 2. 
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Сьогодні вам необхідно випрати білизну, купити продукти і 

приготувати обід, помити посуд та підлогу, забрати взуття з ремонту, купити 

дитяче харчування, вітаміни для дитини. Запропонуйте порядок дружніх і 

узгоджених дій для чоловіка і дружини. 

Ситуація 3. 

Чоловік вечорами грає в комп’ютерні ігри. Дружина займається 

побутовими проблемами. Спробуйте зробити так, щоб чоловік перестав весь 

вільний час проводити за комп’ютером. 

Отже, здійснення студентами аграрних коледжів морального вибору 

надавало їм можливість співвіднести різні варіанти вирішення проблеми з 

власним досвідом (повний зміст заняття поданий в додатку М). 

Метою години наставника «Подружні конфлікти: причини виникнення 

та шляхи подолання» (2 курс) було: активізація засвоєння понять «конфлікт», 

«взаємні претензії»; визначення типів подружніх конфліктів, причин їх 

виникнення та шляхів подолання; усвідомлення шляхів виходу із конфліктної 

ситуації в сім’ї конструктивним способом. 

На початку заняття наставником студентської групи було 

запропоновано визначення поняття «конфлікти» за Н. Оліфірович: 

«Конфлікти – невід’ємна частина наших взаємин з іншими людьми, зі світом 

і з самим собою. Конфлікти являють собою прояв незгоди між двома або 

кількома людьми та ідеями. Коли люди говорять про конфлікт, вони 

найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, війнами. В результаті 

існує думка, що конфлікт – явище завжди небажане. Звичайно, конфлікт не 

завжди носить позитивний характер, але в багатьох ситуаціях він допомагає 

виявити різноманітні точки зору, отримати додаткову інформацію» [232, 

с. 149].  

Далі було зазначено, що безконфліктних сімей не існує. Конфлікти 

бувають конструктивними (необхідними для розвитку сім’ї) і 

деструктивними (тривале напруження після сварки, результатом 

деструктивного конфлікту може бути розлучення). 
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Потім студентів було розподілено на три групи, кожна з яких готувала 

сцену «Сімейний конфлікт». Після інсценування студенти відповідали на 

запитання: «Які причини представлених сімейних конфліктів?» 

Далі за допомогою використання мозкового штурму студенти називали 

узагальнені причини подружніх конфліктів. Так, було названо наступні 

причини: несумісність характерів партнерів; зрада; погані матеріальні умови 

життя; побутові проблеми; невміння раціонально вести домашнє 

господарство; різні погляди на виховання дітей; втручання в життя подружжя 

батьків, родичів, друзів тощо; егоїзм одного з партнерів; пияцтво одного з 

партнерів; вживання наркотиків; комп’ютерна залежність одного з партнерів; 

різні інтереси; різні погляди на проведення дозвілля; приниження гідності 

одного з партнерів; вияв насильства по відношенню до іншого партнера; 

психологічна несумісність; сексуальне незадоволення тощо. 

На цьому ж занятті наставником студентської групи було зазначено, що 

першим кроком у вирішенні конфлікту є виявлення його причини; другий 

крок – уявлення свого становища в ньому; третім кроком є пошук виходу із 

ситуації, яка склалася. 

Далі педагог характеризував основні стратегії партнерів у конфлікті: 

конкуренція; уникнення; співробітництво; пристосування; компроміс. 

З метою усвідомлення різних стратегій поведінки в конфлікті 

студентам було запропоновано вирішити проблемну ситуацію. Наведемо її 

зміст. 

«Настя хоче піти ввечері на побачення із своїм однокласником. Але її 

молодий чоловік хвилюється, що у неї зможуть виникнути симпатії до 

колишнього однокласника. Вона намагається домовитися із своїм молодим 

чоловіком, але він категорично не хоче її відпускати» [232, с. 155]. 

Потім студентам було запропоновано запитання: «Які стратегії 

партнерів у конфлікті?» 

Студентам було повідомлено, що одна з умов усунення конфлікту між 

люблячим подружжям – не домагатися перемоги, оскільки перемога одного 
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із подружжя обов’язково обертається поразкою сім’ї в цілому. Психологи 

розробили правила вирішення та попередження конфліктів. Наведемо їх 

зміст: 

Правило 1. Старайся не йти на конфлікт. 

Правило 2. Не лишай образу на завтра – чим скоріше вирішений 

конфлікт, тим менше образ він принесе. 

Правило 3. Перш ніж пред’являти претензії іншому, слід розібратися 

чесно наодинці із самим собою, що саме тебе не влаштовує. 

Правило 4. Враховуй настрій та страждання іншого, навіть якщо 

впевнений, що він неправий. 

Правило 5. Не докоряй [224, с. 248–249] (повний зміст заняття поданий в 

додатку Н). 

Формуванню відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я 

молоді; приверненню уваги студентської молоді до проблеми 

репродуктивного здоров’я було присвячено годину наставника «Збереження 

та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді» (3 курс). 

На початку години наставника студентам було запропоновано вправу 

«Сюрприз» [233, с. 67]. 

Педагог поклав в мішечок ґудзик. Далі студентам було повідомлено, 

що те, що лежить в мішечку – «заборонено». 

Потім в мішечок було покладено посередині кола. При цьому педагог 

зауважив, що цей мішечок можна подивитися, відкрити, понюхати, потрясти, 

послухати, але при цьому нагадував: що там знаходиться – «заборонено». 

У той же час було зазначено, що незважаючи на це, студенти можуть 

не захотіти прийняти це до уваги. 

Далі відбулося обговорення: 

1. Чому ви заглянули в мішечок? 

2. Чи потрібно вам було те, що знаходиться в мішечку? 

3. Що ви відчули, коли побачили в мішечку непотрібний вам предмет? 

Серед вас є ті, хто не заглянув у мішечок. 
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1. Чому ви не заглянули в мішечок? 

2. Чи було вам цікаво подивитися, що було в мішечку? 

3. Що вас зупинило? 

Отже, і в житті дуже часто люди цікавляться тим, що заборонено 

(вступають у ранні статеві відносити, палять, вживають алкоголь, наркотичні 

речовини тощо).  

Потім студентам було задано запитання: «Що таке репродуктивне 

здоров’я?». 

Далі наставник студентської групи коментував мультимедійну 

презентацію «Репродуктивне здоров’я сучасної молоді», в ході якої було 

дано визначення наступним поняттям: репродуктивне здоров’я, сексуальне 

здоров’я, охорона сексуального здоров’я, планування сім’ї, сексуальна 

культура, статеве дозрівання. 

Так, наприклад, репродуктивне здоров’я – стан певного фізичного, 

психічного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і 

недуг у всіх питаннях, які стосуються репродуктивної системи та її функцій і 

процесів. 

(Визначення ІV Міжнародної конференції з питань народонаселення і 

розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.) [179, с. 296]. 

Потім студентам було запропоновано гру «Соціум» [233, с. 68]. 

У ході проведення даної гри з групи обиралася одна людина, яка 

виступала сторонньою особою. Решта студентів (за бажанням) розподілилися 

на дві групи: перша група студентів пропагувала безпечний секс і 

відповідальний підхід до початку статевого життя; друга група – безладні 

статеві зв’язки. 

Дві групи студентів по черзі наводили аргументи на користь своєї 

точки зору. 

Після закінчення гри студент, який виступав у ролі сторонньої особи, 

ділився своїми враженнями від наведених двома групами студентів 

аргументами та визначав, яка група була більш переконливою. 
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Далі студентам було запропоновано розв’язання виховуючої ситуації 

Наведемо її зміст. 

«Людмила, як і більшість дівчат у школі, була закохана у Валеру. Він – 

красень, дотепний, веселий, завжди модно одягнений, має крутий мотоцикл. 

Правда, кажуть, що він бабій, адже багато дівчат плакали через нього. 

Одного разу Валера зустрів Людмилу після школи та запропонував їй 

покататися на мотоциклі. 

Людмила з радістю погодилася. Вона вирішили, що її мрія здійснилася, 

оскільки на неї звернув увагу такий красень. 

Потім, коли вони залишилися на самоті, Валера запитав: «Ти мене 

любиш?» 

– «Люблю», відповіла щаслива Людмила. 

– «Тоді довірся мені», сказав Валера. Він запропонував їй зайнятися 

любов’ю, і вона погодилася... 

Наступного дня Людила побачила Валерія в школі, але він зробив 

вигляд, що її не бачить. 

Дівчина дуже переживала, дзвонила, шукала зустрічі з Валерієм, але 

той уникав її. 

Потім Людмила відчула, що вагітна…» [37]. 

Далі відбулося обговорення запропонованих варіантів розвитку подій 

та обирався один із варіантів.  

Перший варіант. Людмила і Валерій одружаться. У них народиться 

дитина.  

Далі студентам було запропоновано відповісти на запитання: 

1. З якими моральними і психологчіними проблемами вони 

зустрінуться? 

2. Чи вдасться їм продовжити навчання? 

3. Чи збережуть вони свій шлюб? 

Другий варіант. Людмила зважується на аборт. Це негативно вплине на 

її фізичне і психічне здоров’я, призведе до безпліддя.  
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Третій варіант. Людмила вирішує народити дитину. 

Студентам було запропоновано відповісти на наступні запитання: 

1. Які можливі негативні наслідки для здоров’я дівчини? 

2. Чи є в неї шанси продовжити навчання, отримати професію? 

3. Які наслідки цього рішення для Валерія? 

Четвертий варіант розвитку подій. Людмила народжує дитину та 

лишає її у пологовому будинку [37]. 

На цьому ж занятті було проведено мозковий штурм «Що ви знаєте про 

засоби запобігання небажаної вагітності?». 

Студентів було розподілено на три малих групи. Кожна група 

записувала на листках паперу засоби контрацепції. У результаті обговорення 

студенти назвали наступні засоби контрацепції: утримання, презерватив, 

гормональні протизаплідні пігулки, перерваний статевий акт, внутрішньо 

маткова контрацепція, спринцювання, ритм-метод. 

Потім запрошений на годину наставника лікар-гінеколог детально 

розповів про вибір методів і засобів контрацепції (повний зміст заняття 

поданий в додатку О). 

Мета години наставника «Відповідальне материнство» (3 курс) (заняття 

для дівчат) – сприяти усвідомленню материнства як життєвого завдання 

жінки; розкрити значущість відповідального вибору у питаннях сексуальних 

відносин. 

На початку години наставника дівчатам було запропоновано послухати 

притчу про матір [191, с. 112]. 

У процесі обговорення притчі дівчатам було задано наступні 

запитання: 

– Якою має бути ідеальна матір? 

– Які функції матері? 

Далі наставником студентської групи було наведено наступні 

статистичні дані: «В Україні за рік офіційно фіксується в середньому 80 

випадків переривань вагітності дівчатами віком до 14 років [191, с. 113]. 
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Сучасні вчені доводять, що у 16–17 річному віці організм жінки не 

повністю готовий для народження дитини. Однак, статистика свідчить, що 

серед дівчат 15–17 років майже три тисячі щорічно преривають вагітність. 

Лише у віці 18–21 років організм жінок повністю сформований для 

народження дитини, хоча для цього віку характерна зайнятість навчанням. 

Саме ця обставина є головним мотивом обмеження народжуваності на цьому 

етапі.  

У віці від 21 до 23 років навчання, зазвичай, закінчується. Отже, жінка 

замислюється про заміжжя, сім’ю, народження дитини [191, с. 113]. 

Учені-медики також вважають вік від 24 до 26 років сприятливим для 

народження дитини. Починаючи з 25 років, виявляється закономірність: чим 

старше жінка, тим частіше вона відмовляється від народження дитини [191, 

с. 113]. 

Усвідомлене материнство – це, насамперед, відмова від небажаного 

настання материнства; полягає у бажанні мати дітей; глибокому осмисленні, 

ціннісному ставленні до тих нових обов’язків, нового життя, в яке вступає 

жінка, коли вирішує стати матір’ю [191, с. 114]. 

Потім студенткам було запропоновано вправу «Скарбничка для 

найкращої матусі» [39]. 

Ця вправа проводилася в малих групах. Необхідно було зібрати 

скриньку для справжньої матусі. У цю скриньку мали увійти ті якості, які 

допоможуть студенткам у вихованні власних дітей. 

Дівчатам – студенткам аграрних колежів було запропоновано 

відповісти на запитання: «Які найважливіші риси матері можна виділити?» 

Так, студентками було названо наступні риси матері, які допоможуть їй 

у виховання дитини: любов до дитини, доброта, моральність, турбота, 

гуманність, відповідальність, жертовність заради дитини, працелюбність, 

терпимість тощо. 

Далі студентам аграрних коледжів було запропоновано вправу «Що 

може зашкодити стати справжньою матусею?» [39, с. 152]. 
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Виконуючи дану вправу, використовували мозковий штурм. 

Студентки називали якості жінки, які можуть зашкодити їй стати 

хорошою матусею. Так, було названо: безвідповідальність, жорстокість, 

егоїзм, байдужість до потреб дитини, авторитарність, безалаберність, 

розпуста, лінощі, алкоголізм, наркоманія тощо. 

Потім відбулося обговорення за наступними запитаннями: 

– Які наслідки ранньої вагітності? 

– Чи можна запобігти небажаній вагітності? 

– Який вік, на вашу думку, є найбільш сприятливим для народження і 

виховання дитини? Чому? 

Отже, до материнства треба бути готовими (повний зміст заняття 

поданий в додатку П). 

Таким чином, реалізація педагогічної умови – розробка та 

впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів авторської 

програми наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин» сприяло 

підвищенню рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів, зокрема, таких показників, як: усвідомлена 

мотивація на створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання 

подружніх і батьківських обов’язків; прагнення налагоджувати сімейні 

стосунки і розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, 

вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги); знання про сутність та функції 

сім’ї; мотиви її створення; усвідомлення цінності сім’ї та шлюбу для окремої 

особистості та суспільства в цілому; уміння адекватно обирати стилі 

поведінки в різних життєвих ситуаціях тощо.  

Наступною педагогічною умовою є використання педагогічного 

потенціалу традицій українського народу щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

У процесі реалізації цієї педагогічної умови використовували такі 

форми роботи: виховні години «Родина, рід, які слова святі, вони потрібні 

кожному в житті», «Таїнство вінчання», літературно-музичний спектакль 
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«Весільні обряди українського народу», використання українських прислів’їв 

про сім’ю та сімейні стосунки, проведення Андріївських вечорниць, 

рольових ігор «Сватання», «Дівич-вечір» тощо. 

Мета виховної години «Родина, рід, які слова святі, вони потрібні в 

кожному житті» – сприяти підготовці студентської молоді до створення сім’ї 

на основі народних традицій. 

У процесі проведення виховної години підкреслювали, що традиційна 

українська родина є «…першою школою національного виховання, 

світлицею моральних чеснот, формування пошани до народних звичаїв, 

традицій» [202, с. 182]. 

Український народ вважав, що в щасливій родині стосунки між 

подружжям складаються на основі взаємної любові, поваги, довіри, турботи, 

подружній вірності, взаєморозуміння, взаємодопомоги, рівноправності, 

духовної спільності, співробітництва, єдності поглядів на виховання дітей. 

Про такі сім’ї в народі кажуть: «Живуть між собою, як пара голубів» [202, 

с. 182]. 

Далі було зазначено, що створенню сім’ї передувало сватання. Було 

інсценізовано звичай сватання. 

Проведення музично-літературного спектаклю «Весільні обряди 

українського народу» мало на меті: поглибити знання студентів аграрних 

коледжів про весільні обряди українського народу та його погляди на шлюб 

та родину.  

Студенти інсценували весільні обряди українського народу, які 

існували вданину, і виконуються дотепер: сватання, викуп сорочки, рушник, 

коровай, викуп, благословення, вінчання, обручки, свічки наречених, 

вінчальний вінець, вино, зв’язування рук наречених, весільні забави; 

виконували весільні пісні. 

Слід зазначити, що нами використовувалися елементи фольклору. 

Наприклад, під час виконання вправи «Українські прислів’я про сім’ю, 

сімейні стосунки». 
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Під час проведення вправи студентів було розподілено на дві групи. 

Кожна з груп отримувала на плакатах перелік українських прислів’їв щодо 

ставлення українського народу до сім’ї, сімейних відносин. 

Першій групі було запропоновано наступні прислів’я: «В дружній 

родині і стіни допомагають»; «В сім’ю, де лад, щастя дорогу не забуває»; «В 

хорошій сім’ї хороші діти ростуть»; «Скрізь добре, але вдома краще»; 

«Дерево тримається корінням, а людина сім’єю»; «Дім зігріває не піч, а 

любов і згода»; «Сім’я дає людині путівку в життя» [140]. 

Другій групі було запропоновано наступні прислів’я: «Без сім’ї немає 

щастя на Землі»; «Людина без сім’ї, що дерево без плодів»; «Серце матері 

гріє краще сонця»; «Сім’я – опора щастя», «Сім’ї, де допомагають один 

одному, біди не страшні», «Батька з матір’ю шанувати – горя не знати», 

«Нема добра, коли між своїми ворожнеча» [140]. 

Студенти пояснювали зміст прислів’їв. 

Потім студентам було запропоновано з’єднати відповідні частини 

прислів’їв: 

Живуть між собою…...   куди чоловік, туди й жінка. 

Нема кращого друга,…   коли у чоловіка з жінкою лад. 

Не потрібен  і клад,….     як вірна дружина. 

Куди голка, туди й нитка, ….    як риба з водою. 

Чоловік із жінкою – …     удвох. 

У недружній родині…     добра не буває. 

У сім’ї дружать – …     що борошно з водою. 

Добре і «Ох»….      живуть і не тужать. 

Отже, реалізація педагогічної умови – використання педагогічного 

потенціалу традицій українського народу щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів сприяло 

поглибленню знань студентів щодо традицій та звичаїв українського народу 

на шлюб та родину; прагнення налагоджувати сімейні стосунки і розвивати 
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їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги). 

Наступною педагогічною умовою є методична підготовка наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Реалізація цієї педагогічної умови відбувалася завдяки проведенню семінару 

«Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів». 

У проведенні методичної підготовки наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї ми виокремлювали такі 

етапи: організаційний, інформаційний, практичний, підсумковий. 

На організаційному етапі проводилась робота, спрямована на 

усвідомлення проблеми формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів; вивчення педагогічного досвіду із заявленої 

проблеми; розробка стратегічних аспектів вирішення проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

На другому – інформаційному етапі приділяли увагу питанням 

інформування наставників студентських груп щодо теоретичних питань 

проблеми формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; виявлення особливостей формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; ознайомлення 

наставників студентських груп з діагностичним інструментарієм для 

визначення рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

напрямами роботи куратора студентської групи щодо вирішення заявленої 

проблеми; оптимізації форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; ознайомлення 

наставників студентських груп із педагогічними умовами формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності; з програмою семінару «Формуємо ціннісне 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» (додатки Е, Ж). 
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Перше заняття семінару «Теоретичні аспекти проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» 

(лекція) мало на меті розкрити сутність і структуру понять «формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї», «сформованість ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів»; розглянути 

соціально-педагогічну характеристику сучасної студентської сім’ї (додаток 

Ж).  

Метою наступного заняття – «Особливості формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» (круглий стіл) 

було: розглянути сенситивність раннього юнацького віку щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї; визначити чинники, які впливають 

на уявлення студентів про шлюб та сім’ю; визначити основні завдання 

аграрного коледжу щодо формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у молоді. 

У процесі проведення даного заняття акцентували увагу наставників 

студентських груп на питанні сенситивності раннього юнацького віку щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї: 

– формування світогляду; моральних ідеалів; статеворольове 

самовизначення; саморефлексія, зверненість у майбутнє, сприйняття себе як 

представника певної статі; формування взаємовідносин із представниками 

протилежної статі; пошук особистої ідентичності [282, с. 87]; 

– формування таких психологічних новоутворень, які є важливими для 

майбутнього сім’янина: свідома регуляція своїх вчинків, уміння враховувати 

почуття, інтереси та бажання інших людей, спрямованість на іншу людину 

[227, с. 33]; 

– спрямованість у майбутнє; яскраво виражена емоційна вразливість; 

– активний пошук супутника життя, кохання; «пошук відповіді на 

найінтимніші та складні питання життя: «Для чого я живу?», «Чи буде у мене 

своя сім’я?» тощо [200, с. 54]. 
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Потім було обговорено специфіку контингенту студентів аграрних 

коледжів. Головною характерною ознакою було названо – домінування 

сільської молоді. Далі було охарактеризовано особливості студентської 

молоді (за. І. Сопівник): економічні, демографічні, громадсько-політичні, 

дозвіллєві, здоров’язберігаючі [200, с. 124–125]. 

У ході обговорення було акцентовано увагу на необхідність 

використання потенціалу позааудиторної діяльності студентів аграрних 

коледжів щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

використання різноманітних форм і методів. Таким чином, ми дійшли до 

висновку, що використання потенціалу позааудиторної діяльності буде 

сприяти розвитку у студентів мотивації на створення сім’ї та виконання 

подружніх і батьківських обов’язків; поглибленню знань про права та 

обов’язки подружжя; розвитку емоційної чуйності до почуттів, переживань 

та турбот членів сім’ї. 

Далі було обговорено чинники, що впливають на уявлення студентів 

про шлюб та сім’ю: батьківська сім’я, відносини між батьками, традиції сім’ї, 

стиль, характер взаємовідносин членів сім’ї, інформація про сусідів, 

знайомих, друзів; спостереження за їхнім життям, вплив оточуючого 

середовища, однолітків, засоби масової інформації: інтернет, телебачення, 

радіо, кіно, бібліотека; самовиховання [227, с. 35]. 

Потім було проведено мозковий штурм «Основні завдання аграрного 

коледжу з формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів». 

У ході обговорення було названо такі завдання аграрних коледжів 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів: 

– створення умов щодо цілеспрямованої роботи з формування у 

студентів аграрних коледжів ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

– наявність методичних рекомендацій щодо забезпечення процесу 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності; 
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– використання потенціалу традицій українського народу щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного 

контингенту студентів;  

– проведення своєчасної діагностики та корекції рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– оптимізація форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Наступне заняття – «Напрями роботи куратора студентської групи з 

формування у студентської молоді ціннісного ставлення до створення сім’ї».  

У процесі проведення заняття було схарактеризовано наступні напрями 

роботи наставників студентської групи:  

1) робота наставника студентської групи в рамках годин наставника;  

2) використання потенціалу позааудиторної діяльності щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів, а саме: проведення лекцій, бесід, диспутів, годин наставника 

студентської групи із зазначеної проблеми; колективний перегляд та 

обговорення кінофільмів і спектаклів; запрошення фахівців відповідного 

профілю (психологів, юристів, педагогів, лікарів) з проблем статевого 

виховання юнаків і юнок; виступи фахівців в галузі косметології (перукарі, 

косметологи) тощо. 

Реалізуючи другий напрям – індивідуальна робота наставника 

студентської групи зі студентами, акцентували увагу на основні заходи щодо 

реалізації даного напряму роботи, а саме:  

1) облік багатодітних, малозабезпечених сімей студентів та надання їм 

допомоги [153, с. 5–8];  

2) відвідування студентів, які проживають у гуртожитках: проведення 

індивідуальних бесід, консультування, залучення студентів у різноманітні 

види позааудиторної діяльності. 
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У процесі реалізації третього напряму індивідуальної роботи 

наставників студентських груп з батьками – акцентували увагу на таких 

формах роботи: 

1) проведення батьківських зборів групи, зборів батьків із запрошенням 

студентів; 

2) індивідуальна робота з батьками з питань успішності, поведінки 

їхніх дітей; проблем сімейного виховання; 

3) робота з неблагополучними сім’ями [153, с. 5–8]. 

Таким чином, протягом інформаційного етапу підготовки наставників 

студентських груп з питань формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів, було вирішено наступні питання: 

– підвищено рівень теоретичних знань наставників студентських груп 

про сутність понять «формування ціннісного ставлення до створення сім’ї», 

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів»; 

– усвідомлено актуальність проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних  коледжів; 

– розглянуто особливості формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– уточнено та обговорено напрями роботи наставників студентських 

груп з формування у студентської молоді ціннісного ставлення до створення 

сім’ї.  

Практичний етап реалізації програми семінару для наставників 

студентських груп був спрямований на вирішення наступних завдань: 

оволодіння педагогами методикою діагностики рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

оптимальними формами і методами формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

ознайомлення наставників студентських груп із розробленою нами 

програмою «Я – майбутній сім’янин». 
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Заняття «Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» мало на меті ознайомити 

наставників студентських груп з критеріями, показниками та рівнями 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів; з методикою діагностики рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

У процесі проведення заняття надавали індивідуальні консультації з 

питань діагностики рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів; використання діагностичного 

інструментарію. 

Заняття «Оптимізація форм і методів формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності» передбачало поглиблення знань наставників студентських груп 

щодо оптимізації форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї; обговорення педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Метою заняття «Змістове і методичне забезпечення процесу 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності» було ознайомлення наставників 

студентських груп із змістовим і методичним забезпеченням процесу 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів (програма годин наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин») (див. додаток Ж). 

Отже, практичний етап підготовки наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів сприяв: 

– ознайомленню наставників студентських груп з критеріями, 

показниками та рівнями сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів; 
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– оволодінню наставниками студентських груп діагностикою рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного 

контингенту студентів; 

– ознайомленню наставників студентських груп з програмою годин 

наставника «Я – майбутній сім’янин»; поглибленню знань про форми і 

методи формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Підсумковий етап методичної підготовки наставників студентських 

груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів був спрямований на визначення шляхів подолання 

утруднень у процесі формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів. У ході даного етапу застосовували 

індивідуальні бесіди, консультації, спостереження та діагностувалися рівні 

готовності наставників студентських груп до формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів.  

Проведення семінару «Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів» сприяло підвищенню рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів, 

що виявляється у: 

– підвищенні емоційно-позитивної мотивації щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– поглибленні знань наставників студентських груп про сутність 

ціннісного ставлення до створення сім’ї; особливості формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї; 

– оволодінні наставниками студентських груп діагностичними 

методиками щодо вимірювання рівнів сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів; формами і методами формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентської молоді 

(див. підрозділ 3.3). 
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3.3. Результати експериментальної роботи 

 

На початку 2018 року було проведено узагальнюючий етап 

експерименту, спрямований на дослідження рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

Нами було зроблено діагностичний зріз сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

Слід зазначити, що у процеі моніторингу використовувався той 

комплекс діагностичних методик, що й під час вихідного моніторингу (див. 

підрозділ 2.1.). Це дало можливість проаналізувати результати 

узагальнюючого зрізу за тими ж показниками, що й на початку 

формувального експерименту та надавало змогу для порівняння кількісних 

даних до і після апробації теоретично обґрунтованих педагогічних умов 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності (див. підрозділ 3.1.). 

До експериментальної групи було залучено 202 студенти Бучацького 

коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету 

Тернопільської області, ВП НУБіП України Боярського коледжу екології і 

природних ресурсів Київської області та 22 наставника студентських груп. 

Контрольну групу склали 203 студенти Івано-Франківського коледжу 

Львівського національного аграрного університету, технолого-економічного 

коледжу Білоцерківського національного аграрного університету. 

Порівняння розподілу рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів зазначених закладів вищої освіти відбувалося за 

допомогою критерію Пірсона (критерій «хі – квадрат»), узгодженості 

емпіричних розподілів [143]. 

З метою використання необхідних обчислень було використано 

функцію Еxcel ХИ 2 ТЕСТ. 
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Застосування методу Пірсона зводитлося до наступного: для 

порівняння l  емпіричних розподілів обраховують l  наборів емпіричних 

частот. 
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де m  – кількість рівнів ознаки, а jin  – теоретичні частоти (в розрахункових 

таблицях ці частоти йдуть під заголовком «прогноз» – за зразком допомоги 
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.          (3.2.) [143]. 

Р-рівень точного тесту Фішера (Fisher’s exact test) вираховано за 

допомогою онлайн-калькулятора (як і у випадку із критерієм Пірсона для 

двосторонньої критичної області) [143].  

Таблиця 3.1 

Рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів експериментальної і контрольної групи на 

початку дослідження (абс./відн. значення) 

 

В таблиці 3.1 наведено дані щодо рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

Рівні 
Студента аграрних коледжів (N=405) 

ЕГ (N=202) КГ (N=203) 

Високий 46/22,78 48/23,65 

Середній 68/33,66 69/33,99 

Низький 88/43,56 86/42,36 
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експериментальної і контрольної групи на початку формувального етапу 

експерименту. 

Як свідчать результати, на початку формувального етапу експерименту 

студенти аграрних коледжів експериментальної і контрольної групи виявили 

майже однаковий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї (високий – ЕГ 22,78 % і КГ 23,65 %; середній – ЕГ 33,66 % і КГ 33,99 %; 

низький – 43,56 % ЕГ і 42,36 % КГ). Отже, одержані результати дають 

можливість стверджувати про об’єктивний розподіл учасників експерименту. 

Слід зазначити, що більшість студентів аграрних коледжів 

експериментальної і контрольної групи виявили низький рівень 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї. Таким чином, у 

43,56 % студентів експериментальної групи і 42,36 % студентів контрольної 

групи відсутня мотивація до створення сім’ї; наявні фрагментарні та 

поверхові знання щодо сутності та функцій сім’ї. Вони не визнають цінності 

сім’ї; не мають досвіду та прикладів адекватної поведінки майбутнього 

сім’янина. 

У процесі проведення експерименту для кожного з рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів була розроблена конкретна програма дій. Завдяки її використанню 

відбувався подальший розвиток у студентів цього складного особистісного 

утворення. 

Для студентів аграрних коледжів експериментальної групи, які виявили 

високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї, 

основні заходи виховної роботи були спрямовані на утвердження їх 

правильної позиції щодо формування ціннісного ставлення до створення 

майбутньої сім’ї; вдосконалення вміння спілкуватися з представниками 

протилежної статі на засадах партнерства; усвідомлення самовдосконалення 

себе як майбутнього сім’янина. 

Із студентами аграрних коледжів, які виявили середній рівень 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї, виховна робота була 
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спрямована на корегування їхніх уявлень про сім’ю; усвідомлення 

особистісної та суспільної цінності сім’ї в житті людини; важливості 

сімейних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги) як основи сім’ї. У процесі роботи ми стимулювали студентів 

до виявлення співчуття та вболівання, чуйності, поваги до іншого; сприяли 

вдосконаленню вміння спілкуватися з представниками протилежної статі на 

засадах партнерства. Прагнули допомогти їм в усвідомленні необхідності 

самовдосконалення себе як майбутнього сім’янина. 

Студентів аграрних коледжів, які виявили низький рівень 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї, тактично спонукали 

до аналізу причин наявного рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї та пошуків шляхів подолання такого становища. Прагнули до 

того, щоб студенти усвідомили цінність сім’ї, стимулювали інтерес до 

проблеми шлюбно-сімейних відносин. Залучали юнаків і дівчат у 

різноманітні форми колективної діяльності, прагнули викликати інтерес до 

цієї проблеми. Намагалися ознайомити їх з нормами спілкування з 

представниками протилежної статі; сприяли їхнім спробам уявити себе в ролі 

сім’янина та усвідомити необхідність подолання своїх недоліків. 

Завдяки методичній підготовці наставників студентських груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї (проведення семінару 

«Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів») (див. підрозділи 3.1 і. 3.2) відбулися значні позитивні зміну в 

рівнях готовності наставників студентських груп до формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (див. табл. 3.2.). 

Наведемо дані щодо рівнів готовності наставників студентських груп 

(22 особи) щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів після проведення семінару «Формуємо ціннісне 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів». 
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Таблиця 3.2 

Рівні готовності наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

(після проведення підготовчої роботи, у %) 

Показники готовності наставників 

студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів 

Рівні готовності 

Високий Середній Низький 

1. Емоційно-позитивна мотивація 

щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів, 

прагнення ефективно реалізувати її 

у своїй педагогічній діяльності 

81,82 18,18 – 

2. Знання про сутність ціннісного 

ставлення до створення сім’ї; 

особливості формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів 

77,27 22,73 – 

3. Володіння ефективними формами 

і методами формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї 

72,73 27,27 – 

4. Адекватна самооцінка, 

упевнінсть у власних силах 
68,18 31,82 – 

Загальний рівень готовності 

наставників студентських груп 

щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів  

75,0 25,0 – 
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З даних таблиці 3.2 видно, що після проведення підготовчої роботи 

більшість наставників студентських груп виявили високий рівень готовності 

до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів (75,0%); середній рівень виявило 25,0 % наставників студентських 

груп. (Рівні готовності наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів агарарних коледжів 

схарактеризовано у підрозділі 3.1). 

Отримані дані свідчать, що реалізація методичної підготовки 

наставників студентських груп до формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, сприяла підвищенню 

мотивації щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів; поглибленню знань щодо сутності ціннісного 

ставлення до створення сім’ї й особливостей його формування у зазначеного 

контингенту студентів; оволодінню ефективними формами і методами 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. Переважна більшість кураторів студентських груп виявила 

високий рівень сформованості рефлексивної позиції, що виявилося в 

адекватній самооцінці, упевненості у власних силах. 

На початку 2018 року здійснено узагальнюючий етап формувального 

експерименту, проводились підсумкові зрізи з метою визначення 

ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Проаналізуємо рівень сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за емоційно-ціннісним 

критерієм, який розкривається через такі показники: усвідомлена мотивація 

на створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання подружніх і 

батьківських обов’язків; сформована здатність до емпатії; прагнення 

налагоджувати сімейні стосунки і розвивати їх на основі моральних 
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цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги) (табл. 

3.3). 

Аналіз даних дає змогу виявити зміни у показниках сформованості 

ціннісного ставлення до створення сімї у студентів аграрних коледжів. 

Таблиця 3.3 

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів за емоційно-ціннісним критерієм 

Рівні 

Експериментальна група 

(202 студенти) 

Д
и

н
ам

ік
а 

Контрольна група 

(203 студенти) 
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ер
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осіб % осіб % % осіб % осіб % % 

Високий 44 21,78 77 38,12 +16,34 45 22,17 51 25,12 +2,95 

Середній 63 31,19 104 51,49 +20,30 65 32,02 70 34,48 +2,46 

Низький 95 47,03 21 10,39 –36,64 93 45,81 82 40,40 –5,41 

 

З таблиці 3.3 видно, що кількість респондентів з високим рівнем 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за емоційно-

ціннісним критерієм в експериментальній групі зросла на 16,34 %. 

У контрольній групі 25,12 % респондентів перебувають на низькому рівні 

прояву за емоційно-ціннісним критерієм. 

Слід зауважити, що зсув в долі високого рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за 

емоційно-ціннісним критерієм за тестом Фішера склав р-рівень – 0,0324, за 

хі-квадратом – 5,26; зсув в долі середнього рівня за тестом Фішера – р-рівень 

0,0001, за хі-квадратом – 20,27; зсув в долі низького рівня за тестом Фішера – 

р-рівень 0,0001, за хі-квадратом – 45,12. 

У контрольній групі зсуви у всіх рівнях сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї виявились статистично незначимими (p=0,4704, 

p=0,5472, p=0,1029). 
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Різниця приросту студентів аграрних коледжів контрольної та 

експериментальної групи з високим рівнем сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї за емоційно-ціннісним критерієм склала 

+16,34 % ЕГ та +2,95 % КГ, а з середнім – відповідно +20,30 % ЕГ 

(51,49 %студентів) і у КГ (34,48 % студентів). Таким чином, результати 

експериментальної групи щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за емоційно-ціннісним 

критерієм значно перевищили результати у контрольній групі. 

В експериментальній групі низький рівень сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї за даним критерієм виявили 10,39 % студентів 

аграрних коледжів (порівняно з початком експерименту – 47,03 %). 

Отже, аналіз одержаних результатів засвідчив, що у студентів 

експериментальної групи зросла мотивація на створення сім’ї, потреба і 

визнання необхідності виконання подружніх і батьківських обов’язків, 

здатність до емпатії; прагнення створювати сімейні стосунки та розвивати 

їх на основі сімейних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, 

взаємоповаги). 

Таблиця 3.4 

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів за когнітивним критерієм 

Рівні 

Експериментальна група 
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осіб % осіб % % осіб % осіб % % 

Високий 49 24,26 90 44,55 +20,29 51 25,12 60 29,55 +4,43 

Середній 75 37,13 94 46,53 +9,40 76 37,44 79 38,92 +1,48 

Низький 78 38,61 18 8,92 –29,69 76 37,44 64 31,53 –5,91 
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Проаналізуємо динаміку сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за когнітивним критерієм, 

який розглядається через такі показники: оволодіння системою знань про 

сутність та функції сім’ї, мотиви її створення; усвідомлення важливості сім’ї 

і шлюбу для окремої особистості та суспільства в цілому (див. табл. 3.4). 

Як видно з таблиці 3.4, в експериментальній групі, порівняно з 

контрольною, значно змінилися показники низького рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів 

за когнітивним критерієм. 

Значно зменшилась кількість студентів аграрних коледжів ЕГ, які на 

початку експерименту виявили низький рівень сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї за когнітивним критерієм (від’ємний приріст в 

ЕГ – 29,69 %; у КГ – 5,91 %). 

Зсув у долі високого рівня за когнітивним критерієм за тестом Фішера 

(кутове перетворення φ*) склав р-рівень 0,0003, за хі-квадратом – 8,28; зсув в 

долі середнього рівня за тестом Фішера – 0,0061, за хі-квадратом – 14,15; 

зсув в долі низького рівня за тестом Фішера – 0,0001, за хі-квадратом –43,02. 

Дані таблиці 3.4 дозволяють стверджувати, що 44,55 % студентів 

експериментальної групи мають ґрунтовні та системні знання про сім’ю, її 

функції, знають і розуміють мотиви її створення, усвідомлюють і визнають 

пріоритет сім’ї у своєму житті; знають і розуміють важливість моральних 

цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги). 

Слід зазначити, що зменшився відсоток студентів експериментальної 

групи із низьким рівнем сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї за когнітивним критерієм (на початку дослідження – 38,61 %, в кінці 

формувального етапу – 8,92 %). 

Таким чином, високий рівень сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї за когнітивним критерієм становить (p=0,0007), середній – 

(p=0,0077); низький – (p=0,0000).  
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Слід зазначити, що у контрольній групі до і після проведення 

формувального експерименту статистично значущих змін у рівнях 

сформованості цього особистісного утворення не було зафіксовано. 

Отже, у контрольній групі зсуви у всіх рівнях сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї виявились статистично 

незначимими (p=0,5630; p=0,6128; p=0,2958). 

Ключове значення відіграла розроблена та апробована програма годин 

наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин», яка сприяла 

формуванню у студентів пріоритету подружнього життя, усвідомленої 

мотивації на створення сім’ї; поглиблення знань про сутність та функції 

сучасної сім’ї; негативні наслідки ранніх інтимних стосунків; основ ведення 

домашнього господарства та планування сімейного бюджету; ознайомленню 

з типологією і причинами виникнення подружніх конфліктів та 

конструктивними шляхами їх розв’язання. 

Таблиця 3.5 

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів за діяльнісно-поведінковим 

критерієм 

Рівні  

Експериментальна група 

(202 студенти) 
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осіб % осіб % % осіб % осіб % % 

Високий 45 22,28 75 37,13 +14,85 49 24,14 53 26,11 +1,97 

Середній 66 32,67 92 45,54 +12,87 66 32,51 70 34,48 +1,97 

Низький 91 45,05 35 17,33 –27,72 88 43,35 80 39,41 –3,94 

 

Охарактеризуємо зміни в показниках за діяльнісно-поведінковим 

критерієм сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів (уміння адекватно обирати стилі поведінки в різних 
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життєвих ситуаціях; спілкуватися з представниками протилежної статі; 

готовність та здатність до вдосконалення себе як майбутнього сім’янина). 

Одержані результати динаміки рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за діяльнісно-

поведінковим критерієм подаємо в таблиці 3.5. 

Аналіз динаміки рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів за діяльнісно-поведінковим 

критерієм дозволяє констатувати, що в експериментальній групі відсоток 

студентів, які виявили високий рівень сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї за зазначеним критерієм, склав 37,13 %, а середній рівень – 

відповідно 45,54 % студентів аграрних коледжів. 

Приріст студентів контрольної та експериментальної груп з високим 

рівнем сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за діяльнісно-

поведінковим критерієм склав +14,85 ЕГ і +1,97 % КГ, з середнім – 45,54 % 

(приріст +12,87 ), відповідно в КГ цей показник склав 34,48 % (приріст 

+1,97 %). 

Підтвердженням цього є те, що 37,13 % студентів експериментальної 

групи можуть прогнозувати свої дії та їх наслідки у конкретних життєвих 

ситуаціях; легко й активно спілкуються з представниками протилежної статі 

на засадах партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки; виявляють 

готовність розвиватися і вдосконалюватися в ролі майбутнього сім’янина. 

Зсув в долі високого рівня за діяльнісно-поведінковим критерієм за 

тестом Фішера склав р-рівень 0,0183, за хі-квадратом – 6,27; середнього рівня 

за тестом Фішера – р-рівень 0,0001, за хі-квадратом – 17,12; низького рівня за 

тестом Фішера – р-рівень – 0,0001, за хі-квадратом – 42,50. 

Отже, збільшилася група з високим рівнем сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї (p=0,0007); з середнім рівнем – (p=0,0077); 

зменшенням відсотка студентів аграрних коледжів, які виявили низький 

рівень (p=0,0000). 
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У контрольній групі зсуви у всіх рівнях сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів виявились 

статистично незначимими (p=0,5630, p=0,6128 p=0,2958). 

Контрольний зріз проводився після завершення дослідно-

експериментальної роботи. Його зміст був ідентичний діагностичному 

вивченню рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів на початку формувального експерименту (табл. 3.1). 

Динаміку рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів експериментальної і контрольної груп можна простежити за 

значеннями, наведеними у таблиці 3.6.  

Згідно з даними таблиці 3.6 очевидна тенденція до підвищення рівня 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів експериментальної групи. 

 Таблиця 3.6 

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів ЕГ та КГ за результатами 

констатувального та формувального етапів експерименту 

Рівні  
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група 

(202 студенти) 

Д
и

н
ам

ік
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осіб % осіб % % осіб % осіб % % 

Високий 46 22,78 80 39,60 +16,82 48 23,65 55 27,09 +3,44 

Середній 68 33,66 97 48,02 +14,36 69 33,99 73 35,96 +1,97 

Низький 88 43,56 25 12,38 -31,18 86 42,36 75 36,95 -5,41 

 

Так, динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів для високого рівня становить+16,82 %; 

для середнього рівня +14,36; для низького рівня – -31,18 %. 
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Таким чином, зсув у долі високого рівня сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

експериментальної групи за тестом Фішера склав р-рівень 0,0022, за хі-

квадратом – 9,95; зсув у долі середнього рівня за тестом Фішера – р-рівень – 

0,0005, за хі-квадратом 12,79; зсув у долі низького рівня за тестом Фішера 

склав р-рівень – 0,0001, за хі-квадратом – 58,32. 

Зсув у долі високого рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів контрольної групи за тестом 

Фішера склав р-рівень – 0,6998, за хі-квадратом – 0,44; зсув у долі середнього 

рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за тестом 

Фішера склав р-рівень – 0,4711, за хі-квадратом – 0,68; зсув у долі низького 

рівня сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї за тестом 

Фішера склав р-рівень – 0,1754, за хі-квадратом – 2,13. 

В експериментальні групі збільшився відсоток студентів аграрних 

коледжів з високим рівнем сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї (p=0,0016) та середнім рівнем (p=0,0003). Значно зменшився 

відсоток студентів аграрних коледжів з низьким рівнем сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї (p=0,0000). Ці показники свідчать 

про ефективність запроваджених педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

Щодо результатів, отриманих у контрольній групі, зсуви у всіх рівнях 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї виявились 

статистично незначимими (p=0,5049, p=0,4101; p=0,1446). 

Таким чином, на кінцевому етапі гіпотеза про однакові розподіли 

студентів за рівнями сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

в експериментальній та контрольній групах відхиляється (p=0,0000). 

Отже, в експериментальній групі збільшилася кількість студентів, які 

мають ґрунтовні та системні знання про сім’ю, її функції, знають і розуміють 

мотиви її створення; усвідомлюють і визнають пріоритет сім’ї у своєму 
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житті; знають і розуміють важливість моральних цінностей (любові, дружби, 

вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги) як основи сім’ї; зорієнтовані на 

створення майбутньої сім’ї та виконання подружніх і батьківських 

обов’язків; виявляють співчуття, вболівання, чуйність, повагу до іншого; 

прагнення створювати сімейні відносини та розвивати їх на основі моральних 

цінностей; можуть прогнозувати свої дії та їх наслідки у конкретних 

життєвих ситуаціях; легко й активно спілкуються з представниками 

протилежної статі; виявляють готовність розвиватися і вдосконалюватися в 

ролі майбутнього сім’янина.  

Так, згідно з даними, відображеними на рис.1, очевидна тенденція 

підвищення рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів експериментальної групи в порівнянні з контрольною. 

Отже, розподіл кількості студентів експериментальної групи за рівнями 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї становив таке 

співвідношення: високий – 39,60 % студентів (приріст – +16,82 %); середній 

рівень – 48,02 % студентів (приріст – +14,36 %); низький рівень – 12,38 % 

студентів (від’ємний приріст – 31,18 %). 

Отримані статистичні дані значно перевищують одержані результати 

щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів в контрольній групі. Отже, високий рівень 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї виявило 27,09 % 

студентів аграрних коледжів (приріст – +3,44 %), середній рівень – 35,96 % 

студентів (приріст – +1,97 %) і низький рівень – 36,95 % студентів (від’ємний 

приріст – -5,41 %). 

Вірогідність та статистичну значущість результатів дослідження 

підтверджено за допомогою критерію К. Пірсона (χ
2
), що дало змогу 

визначити, що розбіжності між розподілами статистично достовірні, тобто 

зміни в рівнях сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів в експериментальній та контрольній групах 

відбувалися не однаково. 
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Рис. 3.1. Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів експериментальної і 

контрольної групи  

 

Шляхом визначення показника критерію Фішера (кутове перетворення 

φ*) доведено, що статистично значуще підвищення рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів було 

досягнуто в експериментальній групі. 

Одержані дані дозволяють зробити висновок щодо ефективності і 

правомірності педагогічних умов формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

 

Висновки до третього розділу 

 

На основі аналізу наукових досліджень та результатів 

констатувального етапу експерименту визначено та обґрунтовано такі 

педагогічні умови:  
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– розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних 

коледжів авторської програми годин наставника студентської групи «Я – 

майбутній сім’янин»; 

– використання педагогічного потенціалу традицій українського народу 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; 

– методична підготовка наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Проведення годин наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин» сприяло формуванню у студентів пріоритету подружного життя, 

усвідомленої мотивації на створення сім’ї; поглибленню знань про сутність і 

функції сучасної сім’ї; негативні наслідки ранніх інтимних стосунків; основ 

ведення домашнього господарства та планування сімейного бюджету; 

ознайомленню з типологією і причинами виникнення подружніх конфліктів 

та конструктивними шляхами їх розв’язання. 

У рамках програми годин наставника студентської групи 

використовували такі методи: ділові ігри («Сімейні цінності», «Сімейні 

труднощі молодої сім’ї», «Весільні гроші»), імітаційна гра «Соціум» тощо. 

Дієвими виявилися такі форми: бесіди («Ще раз про любов», «Дружба, 

закоханість, любов», «Нерозділене кохання», «Про дівочу гордість та 

чоловічу гідність», «Мужність і жіночність», «Законодавство України про 

сім’ю та шлюбно-родинні стосунки», «Сучасна студентська сім’я, її 

специфіка», заняття для юнаків «Відповідальне батьківство», заняття для 

дівчат «Відповідальне материнство»; дискусії («Ранні дошлюбні стосунки та 

їх наслідки», «Сім’я та цивільний шлюб: «за» та «проти», «Проблеми вибору 

шлюбного партнера», «Сімейні цінності»); заняття з елементами тренінгу 

(«Моя майбутня сім’я», «Готовність до шлюбу», «Подружні конфлікти: 

причини виникнення та шляхи подолання», Перші кроки молодої сім’ї»); 

проектна діяльність «Сучасні форми шлюбу». 
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У процесі реалізації другої педагогічної умови використовували такі 

форми роботи: виховні години «Родина, рід, які слова святі, вони потрібні 

кожному в житті», «Таїнство вінчання», літературно-музичний спектакль 

«Весільні обряди українського народу», конкурс на краще знання 

українських прислів’їв про сім’ю та сімейні стосунки, проведення 

Андріївських вечорниць, свят «Масляна», «Трійця», «Купала», «Катерини», 

«Покрови» тощо; проведення рольових ігор «Сватання», «Дівич-вечір». 

З метою реалізації третьої педагогічної умови в практику експериментальних 

коледжів було впроваджено семінар для наставників студентських груп 

«Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів», завданнями якого було: 

– розкрити особливості формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– охарактеризувати напрями роботи наставників студентських груп із 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді; 

– ознайомити наставників студентських груп з діагностичним 

інструментарієм для визначення рівнів сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї; 

– оптимізувати форми і методи формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– ознайомити наставників студентських груп із педагогічними умовами 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності; 

– розкрити зміст програми годин наставника «Я – майбутній сім’янин»; 

– сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних взаємин викладачів і 

студентів. 

У рамках семінару для наставників студентських груп проведено 

лекції, круглий стіл, заняття-практикуми. 

Після завершення формувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи проведено контрольний зріз. 



188 

 

Результативність обґрунтованих педагогічних умов формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності експериментально доведено кількісними змінами 

у рівнях сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

зазначеного контингенту студентів. 

Показники сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів експериментальної групи на контрольному етапі 

дослідження значно перевищують показники у контрольній групі. 

Отже, аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

підтвердив ефективність теоретично обґрунтованих та експериментально 

перевірених педагогічних умов формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Зміст третього розділу відображено в таких публікаціях автора: [253; 255; 

257;260]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування і запропоновано 

новий підхід до розв’язання проблеми формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Отримані результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили 

досягнення мети, розв’язання поставлених завдань, що уможливило такі 

висновки: 

1. Встановлено, що проблема формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності є 

досить актуальною і недостатньо вивченою. Шляхом теоретичного аналізу 

уточнено сутність поняття «ціннісне ставлення до створення сім’ї», під яким 

розуміємо складне особистісне утворення, яке визначається мотивацією до 

сімейного способу життя та відповідального батьківства як усвідомленої 

потреби, прийняттям пріоритету подружнього життя та виявляється у 

спрямованості особистості на створення сім’ї на основі моральних цінностей. 

Виокремлено трикомпонентну структуру ціннісного ставлення до 

створення сім’ї, котра містить емоційно-ціннісний, когнітивний, 

поведінково-діяльнісний компоненти. 

Уточнено сутність поняття «сформованість ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів», яка є результатом цілісного 

організованого впливу освітнього середовища аграрного коледжу та 

характеризується усвідомленими мотивами до створення сім’ї; глибокими 

знаннями її функцій у суспільстві; набутими навичками вдосконалення себе 

як майбутнього сім’янина; спрямованістю на збереження сімейних традицій 

українського народу; готовністю до відповідального материнства та 

батьківства. 

2. Розкрито особливості формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, зумовлені специфікою 

студентської молоді, яка навчається в закладах професійної (професійно-
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технічної) освіти. До цих особливостей належить домінування сільської 

молоді, яка зазвичай характеризується більш раннім залученням до 

продуктивної виробничої діяльності; орієнтованістю на збереження сімейних 

традицій, цінностей своєї малої батьківщини. Доведено, що ефективність 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів визначається також сенситивністю раннього юнацького віку, адже 

саме під час навчання відбувається формування світогляду молодої людини, 

саморефлексія, зверненість у майбутнє, пошук сенсу життя, сприйняття себе 

як представника певної статі, активний пошук супутника життя, кохання.  

До негативних факторів, що ускладнюють процес формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї, віднесено хворобливе самолюбство, 

імпульсивність поведінки, надмірна чутливість, юнацький максималізм, а 

також другорядне ставлення викладачів до позааудиторної діяльності, 

перетворення її на епізодичні заходи розважального характеру; інформаційне 

просвітництво, яке сприймається студентами як повчання; недостатнє 

використання можливостей позааудиторної діяльності у контексті зазначеної 

проблеми; відсутність методичних рекомендацій із формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів. 

3. Відповідно до змістової структури поняття «ціннісне ставлення до 

створення сім’ї» визначено критерії і показники його сформованості у 

студентів аграрних коледжів: емоційно-ціннісний (усвідомлена мотивація на 

створення сім’ї, потреба і визнання необхідності виконання подружніх і 

батьківських обов’язків; сформована здатність до емпатії; прагнення 

налагоджувати сімейні стосунки і розвивати їх на основі моральних 

цінностей (любові, дружби, вірності, взаємодопомоги, взаємоповаги); 

когнітивний (оволодіння системою знань про сутність та функції сім’ї, 

мотиви її створення; усвідомлення важливості сім’ї та шлюбу для окремої 

особистості та суспільства в цілому); поведінково-діяльнісний (уміння 

адекватно обирати стилі поведінки в різних життєвих ситуаціях; 

спілкуватися з представниками протилежної статі; готовність та здатність до 
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вдосконалення себе як сім’янина); схарактеризовано рівні (високий, середній, 

низький) сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів. 

За результатами констатувального етапу експерименту встановлено 

домінування низького (43,56 % студентів ЕГ та 42,36 % студентів КГ) та 

середнього (33,66 % студентів ЕГ та 33,99 % студентів КГ) рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. Високий рівень  такої сформованості виявлено лише у 22,78 % 

студентів ЕГ і 23,65 % студентів КГ. 

4. Обґрунтовано та здійснено експериментальну перевірку 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, до яких належать: 

розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів 

авторської програми годин наставника студентської групи «Я – майбутній 

сім’янин»; використання педагогічного потенціалу традицій українського 

народу щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів; методична підготовка наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала розробку та 

впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів авторської 

програми годин наставника студентської групи «Я – майбутній сім’янин», 

яка включала такі форми роботи: бесіда, дискусія, заняття з елементами 

тренінгу, розв’язання проблемних ситуацій, створення тематичних творчих 

робіт, круглий стіл, конкурс, тематична зустріч, відеопрезентація, проектна 

діяльність, інсценування, робота в малих групах, колективний перегляд та 

обговорення фільмів тощо. Ефективність реалізації цієї умови 

забезпечувалася завдяки використанню сукупності методів, серед яких – 

розповідь, пояснення, бесіда, переконування, приклад, привчання, 

вправляння, педагогічна вимога, суспільна думка, мозковий штурм, ділова, 

імітаційна гра тощо. 
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Друга педагогічна умова реалізувалася через використання 

педагогічного потенціалу традицій українського народу за допомогою таких 

форм роботи: проведення вечорниць, святкування релігійно-обрядових свят, 

проведення конкурсу на краще знання українських прислів’їв про сім’ю та 

сімейні стосунки, виховних годин, рольових ігор, літературно-музичного 

спектаклю «Весільні обряди українського народу». 

У процесі реалізації третьої педагогічної умови вдосконалювалася 

методична підготовка наставників студентських груп до формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів та 

проводилася цілеспрямована робота з наставниками студентських груп під 

час проведення семінару «Формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів» (лекції, круглий стіл, заняття-

практикуми). 

Підсумкові контрольні зрізи рівнів сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів засвідчили таку динаміку в 

експериментальній і контрольній групах: кількість студентів із високим 

рівнем сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї в ЕГ зросла на 

16,82 %, із середнім – на 14,36 %, а із низьким рівнем зменшилася на 31,18 %. 

У КГ ця динаміка мала такий вигляд: кількість студентів аграрних коледжів з 

високим рівнем сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

зросла на 3,44 %, із середнім – на 1,97 %, а із низьким рівнем зменшилася на 

5,41 %. 

Порівняння початкових і кінцевих результатів дослідно-

експериментальної роботи засвідчило ефективність теоретично 

обґрунтованих педагогічних умов та необхідність їх творчого використання у 

позааудиторній діяльності аграрних коледжів для формування у студентів 

ціннісного ставлення до створення сім’ї. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної 

багатогранної  проблеми формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів. Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на 
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дослідження гендерних відмінностей у процесі формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів; на професійну підготовку 

наставників студентських груп закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді; дослідження потенціалу позааудиторної діяльності в 

цьому аспекті.  

З метою підвищення рівня сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів рекомендовано впровадити у 

позааудиторну діяльність зазначених закладів освіти години наставника 

студентської групи «Я – майбутній сім’янин», методичні рекомендації для 

наставників студентських груп «Формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності»; 

проведення семінару для наставників студентських груп «Формуємо ціннісне 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» у системі 

післядипломної освіти.  
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and development: Collection of scientific articles. 2017. Р. 182−185. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

ТЕСТ «ВАШІ ЕМПАТІЙНІ ЗДІБНОСТІ» (В. БОЙКО) 

Інструкція: «Вам пропонуються запитання, на які слід дати відповіді «так» 

чи «ні».  

Стимулювальний матеріал: 

1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їх характер, нахили, здібності. 

2. Якщо оточення виявляє ознаки нервовості я, зазвичай, залишаюся 

спокійним. 

3. Я більше довіряю переконанням, розуму, ніж інтуїції. 

4. Я вважаю для себе нормальним цікавитися проблемами інших людей. 

5. Я можу легко увійти в довіру, якщо на те буде потреба. 

6. Зазвичай, я з першої зустрічі відчуваю у новій людині «близьку душу». 

7. Як правило, я першим починаю розмову. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточення чимось засмучене. 

9. Моя інтуїція – більш надійний засіб розуміння людей, ніж знання чи 

досвід. 

10. Виявляти інтерес до внутрішнього світу іншої особистості – нетактовно. 

11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи 

того. 

12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички та стан. 

13. Я рідко розмірковую про причини поведінки людей, що мають до мене 

безпосереднє відношення. 

14. Я рідко переймаюсь проблемами людей.  

15. Зазвичай, за кілька днів я відчуваю, що щось має трапитись із близькою 

мені людиною, і передчуття здійснюються. 

16. У спілкуванні з людьми, як правило, намагаюсь уникнути розмови про 

особисте. 

17. Іноді близькі люди дорікають мене за черствість і неувагу до них. 

18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи їх. 

19. Мій допитливий погляд часто збентежує нових партнерів. 

20. Чужий сміх, зазвичай, дратує мене.  

21. Часто, діючи навмання, я, проте, знаходжу підхід до людини. 
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22. Плакати від щастя − нерозумно. 

23. Я здатний(на) повністю довіритися друзям. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів. 

25. Я (випадково чи від допитливості) часто підслуховую розмови сторонніх 

людей. 

26. Я можу залишатися спокійним навіть тоді, коли всі навколо хвилюються. 

27. Мені простіше підсвідомо відчути людину, ніж зрозуміти її, «розклавши 

на плюси і мінуси» 

28. У мене спокійне ставлення до дрібних неприємностей, які виникають у 

моїх однокласників. 

29. Мені було б важко довірливо спілкуватись із обачливою, замкненою 

людиною. 

30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я розчулююсь, якщо бачу людину в сльозах. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, статечністю, 

послідовністю, ніж інтуїцією. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я намагаюся 

перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що в когось із близьких на душі зле, то, зазвичай, 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати 

людей. 

Обробка даних. Підрахуйте число правильних відповідей, що відповідають 

«ключу», а після визначте сумарну оцінку: +1, – 2, – 3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, – 10, – 

11, +12, – 13, – 14, +15, – 16 , – 17, +18, +19, +20, +21, – 22, +23, – 24, +25, – 26, +27, 

– 28, – 29, +30, – 31, +32, – 33, – 34, – 35, – 36. Сумарний показник може 

змінюватися від 0 до 36 балів. Рівень прояву: 30 балів і вище – дуже високий рівень 

емпатії; 29–22 балів– високий; 21–15 балів– середній рівень; менше 14 балів –

низький. 
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ДОДАТОК Б 

ТЕСТ «МІЙ ЗАПАС МІЦНОСТІ» [1, с. 444]. 

Мета: виявити здатність до адекватного вибору поведінки в різних 

життєвих ситуацій у студентів аграрних коледжів. 

Перед вами двадцять п’ять пропозицій. Прочитайте їх не поспішаючи. 

Якщо прочитана пропозиція, на ваш погляд, стосується вас, помічайте її 

хрестиком, якщо ні – нуликом. 

Тест. 

1. Коли я виконую будь-яку справу, я швидко втомлююся. 

2. Я з великою напругою зосереджуюся на чомусь одному. 

3. Я маю схильність турбуватися з будь-якої причини. 

4. Часто я почуваю себе так погано, що нудота підступає до горла. 

5. Нерідко, коли я роблю щось відповідальне, мої руки прямо-таки 

трясуться. 

6. Взагалі я часто хвилююся. 

7. Мені часто сняться жахи. 

8. Я, чесно кажучи, пітнію навіть у холодну погоду. 

9. Мені весь час хочеться тягнути в рот щось їстівне. Я дуже люблю 

насіння, льодяники, іриски. 

10. Часто буває, що я відчуваю біль у животі. 

11. Трапляється, що я прокидаюся серед ночі, і довго не можу заснути. 

12. Я знаю про себе, що я людина надто роздратована. 

13. Напевне, я володію більшою чутливістю, ніж інші люди. 

14. У моєму житті постійно трапляється щось хвилююче, тому я весь 

час про що-небудь турбуюся. 

15. Прикро, звичайно, що мені дістанеться не так багато щастя, як 

іншим. 

16. Правду кажучи, я досить легко можу заплакати. 

17. Я терпіти не можу чекати когось або щось, я завжди починаю 

нервуватися. 

18. Періодами я відчуваю, що занадто метушливо поводжу себе, 

просто на місці всидіти не можу. 
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19. Я терпіти не можу переборювати труднощі. 

20. Інколи відчуваю свою повну безпорадність і непотрібність. 

21. Я знаю, що відрізняюся досить великою сором’язливістю. 

22. Мені все дається важко. 

23. Більшу частину часу я знаходжуся в напрузі. 

24. Часом у мене буває стан повної розбитості й апатії. 

25. Труднощі слід не переборювати, а по можливості обходити або 

уникати їх. Це моє глибоке переконання. 

Потім учитель просить підрахувати кількість хрестиків і дає наступну  

інтерпретацію отриманих результатів. 

Перша група: 0–5 хрестиків. Якщо ти набрав не більше п’яти 

хрестиків, це означає, що твоя готовність до раптових неприємностей і 

різних змін у житті часом настільки висока, що нерідко ти недооцінюєш 

усю серйозність нової для тебе ситуації. 

Друга група: 6–10 хрестиків. Якщо хрестиків набралося від шести до 

десяти, твоя готовність до раптових змін й пристосування до них 

нормальна. 

Третя група: 11–20 хрестиків. Якщо вийшло від одинадцяти до 

двадцяти, то готовність до змін та вміння швидко орієнтуватися в нових 

умовах життя в тебе низька. 

Четверта група: 21–25 хрестиків. Якщо хрестиків більше двадцяти, 

ти маєш схильність дуже сильно хвилюватися, надто турбуватися не тільки 

із-за чогось серйозного, але й через дрібниці. 

1. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання 

соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 

позаурочній діяльності : дис. … д-ра. пед. наук. Київ, 2011. 512 с. 
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ДОДАТОК В 

КАРТКА ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

Об’єкт: студенти аграрних коледжів. 

Мета: визначити рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів. 

Місце спостереження:  

Результати спостережень фіксуються кураторами студентських груп за 

схемою: 

Прізвище, ім’я студента 

__________________________________________________ 

Відділення ___________ група___________ 

Рівень виявлення: 

здатність до адекватного вибору поведінки в різних життєвих ситуаціях 

______________  

наявність вміння спілкуватися з представниками протилежної статі 

______________ 

здатність до самовдосконалення себе як майбутнього 

сім’янина______________ 

Умовні позначки: «В» – високий рівень сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї; «С» – середній рівень; «Н» – низький рівень. 
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ДОДАТОК Д 

АНКЕТА ДЛЯ НАСТАВНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП 

Мета: виявити ставлення наставників студентських груп до проблеми 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів (питання 1); визначити осмислення поняття «ціннісне ставлення до 

створення сім’ї» стосовно студентської молоді (питання 2); з’ясувати 

питання щодо організації змісту позааудиторної діяльності щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів 

(питання 3, 4, 5). 

1. Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів? 

_________________________________________________________________ 

2. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «ціннісне ставлення до створення 

сім’ї»? 

_________________________________________________________________ 

3. Назвіть, будь ласка, особливості формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів? 

_________________________________________________________________  

4. Які форми і методи формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів ви використовуєте? Перерахуйте їх. 

__________________________________________________________________ 

5–6. Чи приділяєте Ви увагу проблемі формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів? З якими труднощами при цьому Ви 

стикаєтеся? 

_________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Е 

СТРУКТУРА СЕМІНАРУ ДЛЯ НАСТАВНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ 

ГРУП «ФОРМУЄМО ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ 

СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ» 

№ Тематика занять К-ть годин 

1 

Теоретичні аспекти проблеми формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів (лекція) 

2 год. 

2 

Особливості формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів (круглий стіл) 

2 год. 

3 

Напрями роботи куратора студентської групи з 

формування у студентської молоді ціннісного 

ставлення до створення сім’ї (лекція) 

2 год. 

4 

Діагностика рівнів сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів (заняття-практикум) 

 

2 год. 

5 

Оптимізація форм і методів формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності (заняття-практикум) 

 

2 год. 

6 

Змістове і методичне забезпечення процесу 

формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності (заняття-практикум) 

 

2 год. 

Всього 12 годин 
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ДОДАТОК Ж 

СЕМІНАР ДЛЯ НАСТАВНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП 

«ФОРМУЄМО ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У 

СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ» 

Завдання семінару: 

– підвищити рівень теоретичних знань наставників студентських груп 

про сутність понять «формування ціннісного ставлення до створення сім’ї», 

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів»; 

– розглянути особливості формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– охарактеризувати напрями роботи наставника студентської групи з 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді; 

– ознайомити наставників студентських груп з діагностичним 

інструментарієм вивчення рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів;  

– оптимізувати форми і методи формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у зазначеного контингенту студентів; 

– ознайомити наставників студентських груп з педагогічними умовами 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності; 

– розкрити зміст програми наставника студентської групи «Я – 

майбутній сім’янин»; 

– сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних взаємин викладачів і 

студентів. 

Заняття 1. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студениів аграрних коледжів (форма 

проведення – лекція). 

Мета: розкрити сутність і структуру понять «формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї», «сформованість ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів»; розглянути соціально-

педагогічну характеристику студентської сім’ї. 
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Ключові слова: цінність, ціннісне ставлення, формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї, сформованість ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, сім’я. 

Зміст заняття 

1. Соціально-педагогічна характеристика сучасної сім’ї. 

2. Характеристика сутності понять «цінність», «ставлення», «ціннісне 

ставлення». 

3. Розкриття сутності і структури понять «формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї», «сформованість ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів». 

Література 
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основні пріоритети сучасної державної політики у захисті прав дитини в 

Україні. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської 

молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання НАПН України. Київ, 2016. 

Вип. 20, кн. 1. С. 2535. 

2. Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ 

сучасного сімейного виховання: дис. … д-ра пед. наук. Київ, 2017. 573 с. 

3. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості. Цінності освіти і виховання: 
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4. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методичні 

рекомендації для кураторів студентських груп. К., 2018. 185 с. 

5. Shelest N. Training mentors of student groups to forming a value attitude 

in creating a family by students of agrarian colleges. Intellectual Archive. Toronto : 

Shiny Word.Corp. (Canada). 2017. September/October. Vol. 6. No. 5. PP. 86–93. 

6. Шелест Н. А. Теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів 
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Заняття 2. Особливості формування цінннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (форма проведення – 

інтерактивне заняття). 

Мета: розглянути сенситивність раннього юнацького віку щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; визначити чинники, які 

впливають на уявлення студентів про шлюб та сім’ю; визначити основні 

завдання аграрних коледжів щодо формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів. 

Ключові слова: формування ціннісного ставлення до створення сім’ї, 

студенти аграрних коледжів, ранній юнацький вік, сільська молодь. 

Зміст заняття 

І. Сенситивність раннього юнацького віку щодо формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї: 
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– активне привласнення суспільних норм і функцій, статево рольове 

самовизначення; оволодіння основними соціальними ролями; формування 

моральних ідеалів; підвищення інтересу до моральних проблем, людських 

якостей, норм поведінки; формування взаємовідносин із представниками 

протилежної статі; пошук особистої ідентичності [4, с. 87].; 

– формуються такі психологічні новоутворення, що є важливими для 

майбутнього сім’янина: свідома регуляція своїх вчинків, уміння враховувати 

почуття, інтереси та бажання інших людей, спрямованість на іншу людину 

[3, с. 33]; 

– спрямованість у майбутнє; яскраво виражена емоційна вразливість; 

– характерним є поглиблений самоаналіз, самооцінка своїх якостей, 

пошук відповідей на найінтимніші та складні питання життя: «Для чого я 

живу?», «Чи буде у мене своя сім’я?» тощо [1, с. 54]. 

ІІ. Обговорення проблеми «Особливості формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів». 

Характеристика особливості студентської молоді (за І. Сопівник): 

економічні, демографічні, громадсько-політичні, дозвіллєві, 

здоров’язберігаючі [2, с. 124–125]. 

Економічні особливості сільської молоді, зокрема, тенденції до 

зростання рівня зайнятості сільської молоді у неформальному секторі 

економіки та все ж значна кількість безробітних.  

Демографічними особливостями сільської молоді є: динаміка 

чисельності сільської молоді; постаріння шлюбності і материнства, зростання 

народження дітей молодими жінками, які не є в шлюбі; міграція сільської 

молоді; висока смертність серед молоді [Там само, с. 124–125]. 

Здоров’язберігаючими особливостями, які визначають сутність і зміст 

соціально-педагогічної діяльності є: загальне погіршання стану здоров’я 

сільської молоді, вплив об’єктивних і суб’єктивних чинників на здоров’я 

сільської молоді. 

Дозвіллєві особливостей сучасної сільської молоді характерними є 

зростаючі тенденції до пасивного відпочинку, залежність задоволення 
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дозвіллєвих потреб від рівня матеріального добробуту, недостатньо 

розвинена мережа дозвіллєвих центрів у сільській місцевості [2, с. 124–125]. 

Громадсько-політичні особливості сільської молоді: низький рівень 

громадсько-політичного життя, несистемна участь сільської молоді у 

діяльності громадських організацій і політичних партій, низький рівень 

електоральної активності [Там само, с. 124–125]. 

Отже, більшість студентів аграрних коледжів – сільська молодь яка 

«орієнтована на майбутню професійну діяльність в аграрному секторі 

економіки» [5, с. 260]. 

У ході обговорення було акцентовано увагу на необхідність 

використання потенціалу позааудиторної діяльності студентів аграрних 

коледжів щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

використання різноманітних форм і методів. Таким чином, дійшли до 

висновку, що використання потенціалу позааудиторної діяльності буде 

сприяти розвитку у студентів мотивації на створення сім’ї та виконання 

подружніх і батьківських обов’язків; вміння спілкуватися з представниками 

протилежної статі; здатності самовдосконалювати себе як майбутнього 

сім’янина. 

ІІІ. Обговорення чинників, що впливають на уявлення 

студентської молоді про шлюб та сім’ю (за Т. Федоровою): батьківська 

сім’я; відносини між батьками; традиції сім’ї; стиль, характер взаємовідносин 

членів сім’ї; інформація про сусідів, знайомих, друзів; спостереження за 

їхнім життям; вплив оточуючого середовища, однолітків; засоби масової 

інформації: інтернет, телебачення, радіо, кіно, бібліотека; самовиховання [3, 

с. 35]. 

ІV. Мозковий штурм «Основні завдання аграрного коледжу з 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів» 

У ході обговорення було названо такі завдання аграрних коледжів 

щодо формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів: 

– створення умов щодо цілеспрямованої роботи з формування у 

студентів аграрних коледжів ціннісного ставлення до створення сім’ї; 



231 

 

– наявність методичного забезпечення процесу формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності; 

– використання потенціалу традицій українського народу щодо 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї; 

– проведення своєчасної діагностики та корекція рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів; 

– оптимізація форм і методів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 
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Заняття 3. Напрями роботи куратора студентської групи з 

формування у студентської молоді ціннісного ставлення до створення 

сім’ї (форма проведення – лекція). 
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Мета: поглибити знання кураторів студентських груп щодо основних 

напрямів роботи з проблеми формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентської молоді. 

Ключові слова: куратор студентської групи, студенти аграрних 

коледжів, напрями роботи кураторів студентських груп, формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів, 

позааудиторна діяльність. 

Зміст заняття 

1. Характеристика напрямів роботи куратора студентської групи з 
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11. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентської молоді : теоретичні аспекти. Вісник Луганського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 7 (312) Ч. ІІ. 

С. 259–264. 

12. Шелест Н. А. До питання формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Молодь і ринок. 2018. 

№ 6 (161). С. 159–163. 

 

Заняття 4. Діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів (форма проведення – 

інтерактивне заняття). 

Мета: ознайомити кураторів студентських груп: з критеріями, 

показниками та рівнями сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентів аграрних коледжів; з методикою діагностики рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів; надання індивідуальних консультацій з питань діагностики 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 

Ключові слова: критерії, показники та рівні сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї, діагностичний інструментарій, куратор 

студентської групи, студенти аграрних коледжів. 

Зміст заняття 

1. Характеристика критеріїв, показників та рівнів сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. 

2. Ознайомлення кураторів студентських груп з діагностичними 

методами та методиками вимірювання окремих показників визначених 

критеріїв сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів. 

3. Індивідуальні консультації з питань діагностики рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 
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Заняття 5. Форми і методи формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності (форма проведення – інтерактивне заняття). 

Мета: поглиблення знань кураторів студентських груп щодо форм і 

методів формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; обговорення педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Ключові слова: форми і методи, формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї, педагогічні умови, куратори студентських груп, студенти 

аграрних коледжів, позааудиторна діяльність. 
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2. Обговорення педагогічних умов формування ціннісного ставлення до 
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Заняття 6. Змістове та методичне забезпечення процесу 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (форма проведення – 

інтерактивне заняття). 

Мета: ознайомлення кураторів студентських груп із змістовим та 

методичним забезпеченням процесу формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

(форма проведення – інтерактивне заняття). 

Ключові слова: формування ціннісного ставлення до створення сім’ї, 

куратори студентських груп, студенти аграрних коледжів, змістове і 

методичне забезпечення, позааудиторна діяльність. 

Зміст заняття 

1. Характеристика програми кураторських годин «Я – майбутній 

сім’янин». 

2. Обговорення змісту розроблених кураторських годин «Я – майбутній 

сім’янин» та методики їх реалізації. 

3. Індивідуальні консультації кураторів студентських груп з питань 

диференційованого підходу до студентів аграрних коледжів, які виявили 

різні рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї. 
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ДОДАТОК З 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «РАННІ ДОШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ 

ТА ЇХ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ» 

Мета: поглиблення знань студентів щодо негативних наслідків ранніх 

інтимних відносин; формування культури виявлення почуттів, вміння їх 

контролювати. 

Хід проведення заняття 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети заняття.  

ІІІ. Основний зміст заняття. 

У минулі часи свобода і легкість знайомств до весілля не означали їх 

сексуальної свободи. 

Минули часи ... За даними соціологічних опитувань, в 13-14 років 

мотивом вступу в статеву близькість є інтерес, цікавість; в 15-16 років – 

сексуальний потяг (50% – юнаки, 15% – дівчата); побоювання виглядати 

слабким в очах старших хлопців; проблеми морального характеру (алкоголь); 

самоствердження (довести свою дорослість) [3, с. 31]. 

Дівчина задає тон любовних відносин. 

Казка «Про яблуньку, яка рано розквітла» (С. Перм’як) 

«У великому садочку росли яблуні, старі, великі і зовсім юні. Навесні 

вони вдягнулися у розкішні білі квіти, серед яких гуділи джмелі та бджоли. Юні 

яблуньки ще не розквітли, вони стояли тоненькі й зелененькі, набиралися сил 

для майбутніх весен. І тільки одна нетерпляча з них – Південна красуня – 

поспішила змінити своє ніжне плаття на біле розкішне вбрання. Усі милувалися 

нею: вона була красива. Але їй було не до похвал, оскільки жодне 

перетинчастокриле не звертало на неї уваги. 

– У мене більше немає ані сил, ані терпіння. Я хочу розквітнути! 

– Заспокойся! – прошепотіла стара яблуня. Не треба поспішати. На все 

свій час. Тобі ще мало років. У тебе тонкі гілочки. Твоє коріння слабке, воно 

леде-ледве живить твоє молоде листя. 

Не послухала молода яблунька стару яблуню і розквітла. Незабаром поруч 

неї загудів джміль, а потім облетіли пелюстки. На тоненьких гілочках юної 

яблуньки зав’язалися плоди. Під їхнім тяжінням зігнулися гілки. Яблунька 
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напружувала усі свої сили, щоб їх утримати, але сил не вистачило. І вона 

перестала рости. Йшов час. Її ровесниці давно обігнали її, стали міцними, 

стрункими деревами. А яблунька, яка розквітла, так і лишилася низькорослою, 

карликовою, яка стала старою ще в молоді роки, і всі жаліли її» 

Але, жалій, не жалій, не почне вона рости знову. Тепер вона вже не 

виправить своїми сльозами каяття поспішного розквіту, який зруйнував добре 

розпочате життя… Отже, навіть найщасливіша жіноча доля не буде так 

сповнена зачаруванням, як дівочі роки [2, с. 49–50]. 

Обговорення казки. 

Орієнтований висновок. В усі часи і у всіх народів старші прагнули дати 

поради молодим, застерігали їх від непродуманих і необачних кроків. Не варто 

забувати досвід старших, корисніше прислуховуватися до їхніх порад [2, с. 49–

51]. Природа спонукає в юнакові чоловіка раніше, ніж в дівчині жінку. 

Справжній чоловік – в тому-то і є його сила і мужність – поведе себе стримано і 

коректно. Адже в його руках доля не тільки коханої, а й майбутнє його дітей [3, 

с. 32]. 

Одним із серйозних питань, що постає перед молодим поколінням є 

питання щодо доцільності сексуальних стосунків до шлюбу. 

Послухайте два протилежні за змістом листи в молодіжну газету. 

Марина, 15 років 

«Я на сьомому небі від щастя! Андрій запропонував мені зустрітися. 

Невже це сталося саме зі мною ?! Будь-яка дівчина з нашої школи, не 

замислюючись, віддалася б йому. Звичайно, вони будуть ревнувати, але мені все 

одно. Йому, виявляється, подобаюся я. З батьками, як завжди, будуть проблеми: 

їм такі, як Андрій не подобаються, вони кажуть, що він непередбачуваний і 

може обдурити будь-яку дівчину. Дурниця! Андрій найкращий з усіх, кого я 

коли-небудь зустрічала. Я не хочу втратити його. Я готова на все, тільки б не 

втратити його. Навіть, якщо він запропонує мені зайнятися коханням. Що 

поганого в інтимній близькості, якщо ти любиш людину. Нічого! А якщо у нас 

буде все добре протягом кількох років, ми що, весь час повинні триматися за 

руки? Якщо чесно, я б вийшла за нього заміж прямо зараз. На жаль, у нас в 15 

років не розписують».  

Антон, 17 років 
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«Привіт пацани! Не знаю, як ви, але я шукаю дівчину, яка б поважала 

мене і мої переконання. Я хочу бути впевненим в ній і не хочу, щоб вона мене 

дратувала та перевіряла на витримку. Мені потрібна дівчина, яка почекає до 

весілля, тому що для мене найголовніше – вірність. Особисто я збираюся чекати 

до весілля. Я хочу навчитися любити людину, а любити – означає жертвувати 

чимось.  

Займатися сексом до весілля – означає заплямувати довіру, повну 

впевненість один в одному, які необхідні в спільному житті. Я знаю, що в наші 

дні не так просто зберігати невинність, але впевнений, що вона буде 

винагороджена всім життям. Ну що, хлопці, згодні?» [4]. 

– Що ви думаєте про думку Марини? Антона?  

ІV. Робота в групах з проблеми «Раннє статеве життя: «так» чи «ні» 

Перша група отримує завдання обговорити умови, які схиляють молодих 

людей до початку ранніх дошлюбних стосунків. Друга група обговорює 

можливі причини відмови від вступу в ранні дошлюбні стосунки. 

Давайте висловимо свої «за» і «проти» ранніх дошлюбних стосунків 

(можливі варіанти відповідей студентів). 

«Так»: 

– довести свою любов; 

– через побоювання, що відносини припиняться; 

– через упевненість, що більшість однолітків живуть інтимним життям; 

– заради можливості мати матеріальні блага; 

– щоб не бути білою вороною; 

– набувається сексуальний досвід; 

– є можливість перевірити, наскільки майбутнє подружжя сексуально 

сумісні, і порівняно легко розлучитися, якщо такої сумісності немає; 

– задовольняється фізіологічна потреба; 

– розвиваються емоції, які будуть корисні в сімейному житті. 

«Проти»: 

– часта зміна партнерів до шлюбу пізніше може підштовхнути подружжя 

шукати різноманітності в сексуальних відносинах, а подружня невірність сім’ю 

не зміцнює; 

– заборона з боку батьків і родичів; 
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– людина, яка має дошлюбний досвід, починає постійно порівнювати 

дружину (чоловіка) з тими, що були до неї (нього); 

– відсутність потреби в сексі; 

– релігійні цінності, які не дозволяють сексуальних відносин до весілля; 

– дівчина нерідко боїться, що чоловік після інтимного зближення 

перестане її поважати, не захоче одружуватися, а острах нерідко стає причиною 

психічних травм, які пізніше негативно діють на відносини подружжя; 

– часта зміна партнерів призводить до серйозних захворювань 

сечостатевої системи; 

– ризик зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом – 

гепатит В і С, ВІЛ – інфекція та інші; 

– страх небажаної вагітності [3, с. 32–33]. 

Обговорення проблеми негативних наслідків ранніх дошлюбних відносин: 

– непередбачувана вагітність; 

– позашлюбні діти; 

– аборти з загрозою безпліддя; 

– психічні травми; 

– моральна деградація. 

Розкриємо деякі аспекти докладніше. 

Рання вагітність. Її постійні супутники – ризик народження слабких 

дітей, важкі і передчасні пологи. Неповнолітня мати сприймає свою вагітність 

як провину. 

Аборт і його наслідки. 

Аборт небезпечний: 

1. Для матері – велика ймовірність подальших захворювань, втрата 

здатності 

до дітородіння (кожен п’ятий випадок абортів до перших пологів веде до 

безпліддя). 

2. Для дітей – кількість мертвонароджених і передчасних пологів у жінок, 

що зробили аборт, збільшується вдвічі. Зростає число дітей хворих, з різними 

фізичними вадами. 

3. Для родини – психічне здоров’я, особливо у жінок, сімейна гармонія 

порушується. 
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4. Для підлітків – полегшує безвідповідальну сексуальну поведінку, 

збільшується число матерів-одиначок. 

5. Для народу – велика демографічна проблема [3, с. 34–35]. 

V. Дискусія «Початок статевого життя». 

Студентам пропонується висловити свою точку зору на наступне 

запитання: «Який, на вашу думку, ідеальний вік для початку інтимного життя?» 

В кінці дискусії куратор студентської групи зачитує історичну довідку: 

«Історія розвитку цивілізації дає різні приклади. У ХVІІІ–ХІХ століттях 

соціально визнаним віком повноліття для дівчат вважалися 13–16 років, а для 

юнаків – 17–18 років. В цей час в Європі, особливо в Західній, вступали в шлюб 

пізніше, а багато хто взагалі ніколи не створювали сім'ю. В результаті до 

початку ХХ століття більшість 20–24-річних дівчат не були заміжніми, і навіть 

до 30 років частка незаміжніх дам досягала 40–50%; неодружених чоловіків 

було ще більше. 

З Середини ХХ століття в перший шлюб молоді люди Центральної 

Європи вступали у середньому в 20 років, а в Західній Європі і Північній 

Америці жінки виходили заміж в 24–27- річному віці, чоловіки одружувалися – 

в 27–29-літньому віці. 

Таким чином, в різні періоди історії в різних суспільствах існував свій 

погляд на поняття готовності до серйозних близьких стосунків» [1, с. 80]. 

VІ. Підсумок заняття 

Література 

1. Подготовка учащихся к семейной жизни: пособие для педагогов общего 

среднего образования / А. А. Аладьин, Л. И. Смагина, А. С. Чернявская, 

Т. П. Елисеева. Минск : Национальный институт образования, 2012. 200 с. 

2. Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної 

програми»Сімейні цінності» (70 годин) [для 8-9-х класів] / [О. В. Мельник, Т. В. 

Кравченко, Л. В. Канішевська, О. М. Пархоменко]. Івано-Франківськ : НАІР, 

2014. 252 с. 

3. Урбанович Л. Н. Нравственные основы семьи и брака. Система работы 

со старшеклассниками и родителями: методические рекомендации, разработки 

заданий, тесты, анкеты, психологические практикумы. Москва : Издательство 

«Глобус», 2009. 256 с.  



247 

 

ДОДАТОК І 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «СУЧАСНА СІМ’Я: ФОРМИ, ТИПИ, 

ФУНКЦІЇ» 

Мета: формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів; поглиблення знань студентів про типи і функції сім’ї. 

Обладнання: мультимедійні презентації: «Ставлення студентської молоді 

до сім’ї та шлюбу», «Типологічна характеристика сучасної сім’ї»; плакат 

«Функції сучасної сім’ї». 

Попередня підготовка до кураторської години: творчі групи студентів 

готують мультимедійні презентації: «Ставлення студентської молоді до сім’ї та 

шлюбу», «Типологічна характеристика сучасної сім’ї». 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години. 

ІІІ. Основний зміст заняття. 

1. Обговорення мультимедійної презентації «Ставлення студентської 

молоді до сім’ї та шлюбу». 

Куратор студентської групи пропонує студентам обговорити зміст 

запропонованої теми за допомогою методу інтерв’ю (обирає інтерв’юєра). 

Потім педагог пропонує наступні запитання для інтерв’ю: 

а) Як ви оцінюєте ставлення сучасної молоді до сім’ї та шлюбу? 

б) Як Ви ставитеся до сім’ї та шлюбу? 

в) Якій вік Ви вважаєте оптимальним щодо вступу у шлюб для жінки та 

для чоловіка? 

г) Якою Ви уявляєте свою майбутню сім’ю? [2, с. 7].  

2. Обговорення мультимедійної презентації «Типологічна 

характеристика сучасної сім’ї». 

У змісті презентації розкриваються такі типи сімей: 

– патріархальна (традиційна) сім’я, де в одному «гнізді» проживають різні 

покоління родичів. У сім'ї багато дітей, які залежать від батьків, шанують 

старших, дотримуються національних та релігійних звичаїв. Сім’ї з рисами 

патріархальності збереглися переважно в сільській місцевості та в малих містах 

[2, с. 11]; 



248 

 

– нуклеарні сім’ї складаються переважно з двох поколінь (двопоколінні), 

які складаються з подружжя і дітей (до вступу в шлюб останніх); 

– трипоколінні, що включають батьків (або одного з них) з дітьми і бабусь 

з дідусями (або одного з них) останніх. Такі сім’ї часто мають вимушений 

характер: молода сім’я хоче відокремитися, але не може цього зробити через 

відсутність житла; 

– неповні материнські, рідше неповні (батьківські). Останнім часом 

зростає кількість неповних материнських сімей, що виникають в результаті 

розривів або смерті одного з подружжя; 

– материнська (позашлюбна) сім’я, яка відрізняється від неповної тим, що 

мати не була одружена з батьком своєї дитини [2, с. 11]. 

У сучасній педагогіці виділяють такі типи сімей: благополучна, 

псевдоблагополучна і неблагополучна, в яких є явні недоліки виховання. 

Соціологи і кримінологи розрізняють сім’ї з різним виховним 

потенціалом і виділяють 10 типів сімей: 

– виховно сильні, головною ознакою яких є висока моральна атмосфера в 

сім’ї; 

– виховно стійкі – створює в цілому сприятливі можливості для 

виховання, а труднощі і недоліки долаються за допомогою соціальних 

інститутів, перш за все школи; 

– виховно нестійкі. Для таких сімей характерна неправильна педагогічна 

позиція батьків, яка тим не менш виробляється завдяки порівняно високому 

загальному виховному потенціалу сім’ї; 

– виховно слабкі з втратою контакту з дітьми і контролю над ними. 

Батьки з різних причин (погане здоров'я, перевантаженість роботою, 

недостатній рівень сформованості педагогічної культури батьків) не в змозі 

правильно виховати дітей, втратили контроль за їх поведінкою та інтересами [2, 

с. 12]. 

– виховно слабкі з постійною конфліктною атмосферою; 

– виховно слабкі з агресивно-негативною атмосферою; 

– маргінальні з алкогольною, сексуальною деморалізацією; 

– правопорушницькі; 

– злочинні; 
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– психічно обтяжливі. Усі ці типи сімей є із соціально-педагогічної точки 

зору негативними, а у більшості випадків криміногенними [2, с. 12–13]. 

Вправа «Основні функції сучасної сім’ї» [1, с. 99] 

Мета: закріпити уявлення студентів щодо функцій сучасних сім’ї. 

Студентам пропонується розділитися на три групи та визначити і 

записати на папері відомі їм функції сучасної сім’ї. 

Представники груп записують функції сім’ї на лівій частині дошки. Коли 

всі відомі студентам функції сім’ї записані на дошці, куратор студентської 

групи прикріплює у правій частині заздалегідь підготовлений плакат: «Функції 

сучасної сім’ї» (репродуктивна, виховна, первинної соціалізації, економічна та 

господарсько-побутова, гедоністична, рекреативна, психотерапевтична, 

регулятивна, комунікативна, організації дозвілля та відпочинку, 

феліцітологічна, емоційна). 

Потім (за потреби) пояснюємо зміст функцій сучасної сім’ї [1, с. 99]. 

Студентам пропонується проаналізувати інформацію, користуючись 

записами на дошці, проранжувати функції сім’ї (від більш до менш важливих) 

та обґрунтувати свої міркування. 

ІV. Рефлексивний етап 

V. Підсумок заняття 

Література 

1. Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів: метод. посіб. 

/ Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернадська, 

Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. д. п. н., проф. 

Л. В. Канішевської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 176 с. 

2. Формирование семейных ценностей студенческой молодежи: метод. 

указания / под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Скопковой. 

Могилев : УОМГУ им. А. А. Кулешова, 2009. 76 с. 

3. Уварова Н. Н. Формирование ценностного отношения студентов к 

інституту семьи : дисс. … канд. пед. наук, Ставрополь, 2006. 232 с. 
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ДОДАТОК К 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ШЛЮБНОГО 

ПАРТНЕРА» 

Мета: обговорити мотиви вступу молоді до шлюбу; розкрити наукові 

теорії вибору шлюбного партнера; існуючі міфи про вибір шлюбного партнера; 

проаналізувати уявлення студентів про ідеального обранця та обраницю. 

Обладнання: презентація «Наукові теорії вибору шлюбного партнера», 

бланк «анкета ідеального партнера», картки «Міфи», аркуші папера, ручки. 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

ІІІ. Вступне слово куратора 

Куратор розповідає легенду 

«Колись на Землі не було чоловіків і жінок, а були тільки зрощені 

двостатеві істоти – андрогени. Краси вони були дивовижної, доброти 

надзвичайної, а головне – були щасливі і володіли величезною силою, яка з року 

в рік збільшувалася. Крім того, маючи великі задуми, вони нічого не просили у 

богів і не приносили їм жертви. Занепокоєні таким становищем, боги вирішили 

роз’єднати андрогенів. Озброївшись гострим мечем, Зевс розсікав двостатевих 

людей навпіл і кидав половинки в загальну купу. Коли ж він закінчив роботу, 

кожна половинка стала шукати свою другу частину, з якою була розлучена. 

Знайшовши один одного, вони радісно обіймалися, цілувалися, спліталися й 

намагалися зростися, але марно. До того ж Зевс розкидав половинки по всьому 

світу, і з тих пір вони шукають одна одну, часто безуспішно» [2, с. 84–85]. 

Отже, знайти свого супутника життя важко. Для цього, насамперед, 

необхідно визначитися, на що звертати увагу під час знайомства, спілкування з 

юнаком (дівчиною), яких ми сприймаємо як своїх потенційних шлюбних 

партерів. 

ІV. Основний зміст заняття 

Правильний вибір шлюбного партнера є основою безпеки людини. Саме 

від правильного вибору шлюбного партнера залежать життєві перспективи, 

стабільність сім’ї, благополуччя дітей, фізичне і психологічне здоров’я. 
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Соціологи виділяють три основних мотиви вступу в шлюб: шлюб по 

любові, шлюб за розрахунком і шлюб за шаблоном. 

Відомий психолог А. Добрович [1] виділив групу мотивів, що спонукають 

людину вступати до шлюбу. 

Одним із мотивів вступу до шлюбу є взаємна любов. Юнак і дівчина з 

дитинства відчувають симпатію один до одного, їхні почуття перевірені часом, а 

в очах родичів та знайомих вони давно вважаються парою. Або: молоді люди 

познайомилися недавно, полюбили один одного і через деякий час подали заяву 

до загсу. 

Обставини. Рішення може диктуватися міркуваннями морального 

порядку, користю й сімейними причинами. Порядний чоловік, який ще не 

обтяжений узами шлюбу, зобов’язаний одружитися з жінкою, яка чекає від 

нього дитину. Нерідко пропозиція руки і серця робиться в корисливих цілях. 

Щоб утримати біля себе кохану людину, люблячий йде на будь-які хитрощі. 

Традиції. У багатьох східних країнах думки нареченого й нареченої під 

час укладання шлюбу не тільки не враховуються, а й просто ігноруються. Але 

найдивніше, що проти подібного диктату батьків молодята не дуже-то 

протестують, адже це данина багатовіковим традиціям. Рішення про шлюб 

приймають родичі, іноді навіть до народження майбутнього подружжя [1] 

Безвихідь. У багатьох сім’ях існує лідер, який визначає сімейну політику. 

Це може бути тиран, накази якого повинні виконуватися беззаперечно, або 

зануда, який своїми нотаціями доводить всіх до відчаю, або аферист, який 

періодично втягує сім’ю в борги, втілюючи в життя своїх сумнівні проекти. У 

дітей в таких сім’ях виникає цілком природне бажання – покинути родичів 

якомога швидше й бачитися з ними якомога рідше. 

Самотність. Людині властиво бажання знайти свою другу половинку, 

здатну розділити і радість, і смуток. Одні створюють нову повноцінну сім’ю 

після невдалої попередньої спроби, інші вирішують повторно вступити в шлюб 

в зрілому віці, після смерті чоловіка / дружини. 

Наслідування. Людина, яка не  має власної думки, щоб в очах оточуючих 

виглядати самодостатньо, прагне брати приклад з інших людей. І навіть до 

питання щодо створення сім’ї вона підходить саме з цієї позиції: «Всі 

створюють сім’ю, так чому ж мені її не створити?» [Там само]. 
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Амбіції. Амбітні люди зважуються на шлюб тільки після того, як 

досягнуть мети, яку поставили перед собою самі або яку визначила для них 

кохана людина. Причому іноді процес досягнення мети так захоплює їх, що 

сама мета в результаті стає нецікавою. 

Упертість. Якщо в людині сильний дух протиріччя і вона з дитинства 

робить все наперекір батькам і друзям, то і в зрілому віці також буде приймати 

рішення всупереч порад інших [1]. 

Нерозсудливість або інтимна удача. Нерозумні рішення щодо створення 

сім’ї часто виникають через пристрасть, що несподівано спалахнула між 

чоловіком і жінкою. Рішення з’єднатися узами шлюбу в таких випадках, як 

правило, засноване на сексуальних відчуттях. Пізніше може наступити 

розчарування, тому що фізичної сумісності виявляється недостатньо для 

створення сім’ї. 

Образа або уражене самолюбство. Після сварки з коханим (коханою) на 

зло йому або від образи людина іноді зважується на шлюб з кимось іншим. Але 

злість на кохану людину може обернутися ненавистю до чоловіка / дружини і 

мати трагічні наслідки. Нерідко після примирення люблячих сторін або 

усвідомлення помилки подібні шлюби розриваються. 

Жалість. Рішення про вступ у шлюб в такому випадку приймається з 

жалості до люблячої людини. При цьому людина «розривається» між жалістю і 

здоровим глуздом. 

Самоствердження. Часом, створюючи сім’ю, людина керується 

бажанням самоствердитися. Вона вважає, що тільки таке рішення позбавить її 

від психологічного (фізичного) тиску оточуючих [Там само]. 

Отже, знайти свого супутника життя важко. Для цього, насамперед, 

необхідно визначитися, на що звертати увагу під час знайомства, спілкування з 

юнаком (дівчиною), яких ми сприймаємо як своїх потенційних шлюбних 

партерів. 

Презентація «Наукові теорії вибору шлюбного партнера» 

Коротка характеристика теорій вибору шлюбного партнера:  

1. Теорія З. Фройда. 

2. Теорія Р. Уінча. 

3. Теорія Р. Сентера. 



253 

 

4. Теорія Дж. Хоманса. 

5. Теорія Б. Мустейна [3, с. 119–121]. 

Вправа «Ідеальний партнер для мене» 

Кожен учасник отримує бланк анкети свого майбутнього чоловіка або 

дружини, вказує своє ім’я і заповнює графи. 

Кожен визначає для себе, що важливо під час вибору партнера, що 

забезпечує стабільність шлюбу: вік, зовнішність, характер, здоров'я, спільні 

друзі, приємні батьки, забезпеченість, спільні захоплення, спільна робота, 

подібні цілі в житті, подібні погляди, ідеали тощо [3, с. 117]. 

Анкета ідеального партнера 

Анкета майбутнього чоловіка (дружини) 

Ім’я чоловіка (дружини) 

Вік 

Зріст 

Вага 

Національність 

Колір очей 

Зачіска 

Стиль одягу 

Де ми познайомилися 

Як ми познайомилися 

Де і ким він (вона) працює 

Його (її) переваги 

Його (її) недоліки 

Де ми живемо 

Інші члени нашої сім’ї 

Сімейні традиції 

Домашні тварини. 

Питання для обговорення: 

1. Чиї анкети вам сподобалися, що в них вас здивувало? 

2. Які побажання вам здалися приємними, цінними? 

3. Що нового ви дізналися про себе, заповнюючи анкету? [3, с. 117]. 

Обговорення міфів про шлюбного партнера. 
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Міф 1. Протилежні характери притягуються. 

(Під час підведення підсумків обговорення куратору студентської групи 

слід звернути увагу на те, що сильний контраст між партнерами може зіграти 

інтригуючу роль на початку знайомства, але потім неминуче призведе до 

конфліктів. Саме схожість світоглядів, інтересів, уявлень про життя є запорукою 

близькості двох людей). 

Міф 2. Чоловік має бути старший за жінку. 

(При підведенні підсумків обговорення необхідно звернути увагу на те, 

що розрізняють «біологічний» і «психологічний» вік. Часом молода людина 

опиняється дорослою не по роках, а літня поводиться, як дитина. Найкраще, 

коли з’єднуються саме психологічні, а не календарні ровесники). 

Міф 3. Любов – необхідна умова шлюбу. 

(Під час підведенні підсумків обговорення необхідно звернути увагу на 

те, що в багатьох культурах досі вважається, що любов є не передумовою, а 

результатом вдало обраного шлюбного партнера) [2, с. 85]. 

Вправа «Заради партнера» 

Візьміть чистий аркуш паперу, ручку і складіть по пунктам список того, 

від чого ви нізащо не світі не хотіли б відмовитися – навіть заради самого 

найулюбленішого партнера в світі чоловіка (жінки)? 

До переліку можуть увійти, наприклад: робота, спілкування з друзями, 

улюблена собака, спортивне тренування, читання книг, можливість 

висловлювати свою точку зору, спілкування з певними людьми, паління тощо). 

Тепер візьміть інший аркуш та складіть список того, від чого ви могли б 

відмовитися заради коханого. 

Запитання: 

1. Який список виявився довшим? 

2. Розставте за важливістю перший список (перше – найважливіше; друге 

– менш важливіше тощо). 

Подумайте – якщо ваші відносини зі значущою для вас людиною будуть 

руйнуватися через певний пункт – ви зможете поступитися або для вас це 

рівноцінно втраті себе? 

3. Що в другому списку є дійсно цінним та важливим для вас? 
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4. Проаналізуйте «вагомість» кожного списку. Якщо другий список 

містить лише незначні цінності, подумайте про те, що в кожних відносинах ми 

чимось жертвуємо. Якщо людина не готова нічим пожертвувати заради 

відносин, вона, найімовірніше, не є значущою [2, с. 118]. 

V. Підсумок заняття 

Література 

1. Добрович. А. Б. Беседы о половом воспитании. Москва : Знание, 1982. 

189 с. 

2. Подготовка учащихся к семейной жизни: пособие для педагогов общего 

среднего образования / А. А. Аладьин, Л. И. Смагина, А. С. Чернявская, 

Т. П. Елисеева. Минск : Национальный институт образования, 2012. 200 с. 

3. Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни: 

учеб.-метод. пособие. [Н. И. Олифирович и др.]. Минск : БГПУ, 2008. 175 с. 
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ДОДАТОК Л 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «МОЯ МАЙБУТНЯ СІМ’Я» 

Мета: моделювання студентами образу майбутньої сім’ї, її складу, 

взаємостосунків. 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

ІІІ. Основний зміст заняття 

Вправа «Моя майбутня сім’я» 

Студентам пропонується взяти лист паперу і намалювати ромашку із 

сімома пелюстками. 

В серцевині ромашки написати: «Моя майбутня сім’я». На першій 

пелюстці перерахувати всіх членів своєї майбутньої сім’ї; на другій – риси, які 

повинні бути у вашої другої половини; на третій – правила, які ви хотіли б мати 

у вашій майбутній родині; на четвертій – ваші потреби, які ви б хотіли 

задовольнити в майбутній сім’ї; на п’ятій – обов’язки, які хотіли б виконувати у 

вашій майбутній родині; на шостій – чим будете керуватися при вихованні 

дітей; на останній, сьомій пелюстці напишіть, що ви очікуєте від своїх батьків і 

батьків чоловіка (дружини) [2, с. 178]. 

Обговорення виконаного завдання. 

Вправа «Казка про ідеальну сім’ю» 

Групова робота – складання казки про ідеальну сім’ю ланцюжком, по 

колу. 

Запитання: «Що робить сім’ю щасливою?» 

Важливо дійти висновку, що складовими щасливої сім’ї є взаємостосунки 

подружжя, які будуються на коханні, взаєморозумінні і взаємопідтримці. У 

такій сім’ї комфортно почуваються всі її члени [1, с. 153]. 

Вправа «Родинний альбом» 

Мета: розвивати у студентів ціннісне ставлення до сімейного життя. 

Групам пропонується намалювати малюнки для створення родинного 

альбому за темами на вибір: «Звичайний день моєї сім’ї»; «Герб сім’ї»; «Сім’я 

на відпочинку»; «Улюблені заняття кожного з родини». 
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Виконавши роботу, студенти презентують малюнки та складають їх у 

родинний альбом [1, с. 143–144]. 

Куратор студентської групи: 

Кілька порад про те, як досягти в сім’ї злагоди: 

– поважай себе, а тим більше свого супутника (супутницю); 

– намагайтеся не збирати образи, а відразу реагуйте на них, щоб не 

накопичувати негативні емоції; 

– виключи закиди, що стосуються інтимної сфери, тому що вони більш за 

все ранять і не забуваються; 

– не роби зауваження чоловікові / дружині в присутності сторонніх; 

– більше довіряй і старайся не ревнувати; 

– не перебільшуйте власні здібності і досягнення, не вважай себе в усьому 

правим; 

– не намагайтеся зробити з чоловіка (дружини) власного психологічного 

двійника, це викличе тільки супротив. Не двійник, а співрозмовник робить 

спілкування цікавим [2, с. 178–179]. 

Особливо важливо оберігати почуття власної гідності дружини (чоловіка), 

виявляти увагу і повагу. 

Правила хорошого тону для чоловіків: 

– хваліть сукні та зачіску дружини; 

– дякуйте за обід; 

– подавайте їй руку на вулиці, в транспорті; 

– подавайте пальто; 

– при дружині не обговорюйте достоїнств інших жінок,; 

– радьтеся із жінкою з важливих питань; 

– поважайте її професійні інтереси і потреби в особистісному зростанні [2, 

с. 180].  

Правила хорошого тону для дружин: 

– часто готуйте його улюблені страви; 

– радьтеся з чоловіком;  

– не заважайте його службовим справам; 

– не порівнюйте свого чоловіка з іншими; 

– не сперечайтеся через дрібниці [2, с. 180].  
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Куратор студентської групи 

«Формула сімейного благополуччя»: СБ= 3Л+2В+3Т=П+2Ч. 

«3Л» – любов подружня, любов батьків і дітей, любов до рідної домівки; 

«2В» – відкритість для зовнішнього світу, відповідальність за сімейну 

злагоду; 

«3Т» – талант жити «сімейним колом», терпіння, терпимість; 

«П» – працелюбність; 

«2Ч» – чесність один до одного, чуйність у спілкуванні [2, с. 178]. 

ІV. Рефлексивний етап 

V. Підсумок заняття 

Література 

1. Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів: метод. посіб. 

/ Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернадська, 

Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. д. п. н., проф. 

Л. В. Канішевської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 176 с. 

2. Подготовка учащихся к семейной жизни: пособие для педагогов общего 

среднего образования / А. А. Аладьин, Л. И. Смагина, А. С. Чернявская, 

Т. П. Елисеева. Минск : Национальный институт образования, 2012. 200 с. 
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ДОДАТОК М 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ПЕРШІ КРОКИ МОЛОДОЇ СІМ’Ї» 

Мета: формування готовності переживання сімейних труднощів; 

ознайомити студентів з типовими причинами конфліктів, що можуть виникати в 

молодій сім’ї; сприяти виробленню навичок прийняття рішень в складних 

ситуаціях сімейного життя. 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

ІІІ. Вступне слово куратора 

ІV. Основний зміст заняття 

У процесі побудови спільного сімейного щастя молоде подружжя 

стикається з різними проблемами. Кожна сім’я проходить певні стадії розвитку. 

Узагальнено ці стадії можна охарактеризувати так: 

молоді шлюби – від 0 до 5 років; 

середні шлюби – від 6 до 10 років; 

зрілі шлюби – від 11 до 25 років; 

літні шлюби – від 25 та більше. 

У чому ж полягають особливості молодої сім’ї? По-перше, у молодят 

виникає почуття «ми», відбувається взаємне освоєння смаків та звичок один 

одного, створюється коло спільних друзів. По-друге, молоде подружжя несе 

відповідальність один перед одним, а також по відношенню до батьків, родичів і 

близьких. По-третє, подружжю необхідно докласти чимало душевної праці у 

процесі побудови сім’ї, сприятливого сімейного клімату. 

Перші роки сімейного життя для молодого подружжя – це період 

звикання, пристосування, зміни звичного способу життя, що склався у них до 

шлюбу. У цей період молодій подружній парі необхідно прийняти безліч рішень 

з найрізноманітніших питань: 

– набути досвіду взаємодії у вирішенні питань організації побуту сім’ї; 

– узгодити подружні ролі; 

– встановити психологічну та просторову дистанцію з біологічними 

сім’ями; 

– вирішити питання щодо матеріального забезпечення сім’ї; 
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– створювати інтимність у взаєминах; 

– враховувати питання кар’єри кожного з подружжя; 

– можливість народження першої дитини [1, с. 97]. 

На перші п’ять років сімейного життя доводиться два кризових періоди – 

адаптація до умов спільного життя та народження першої дитини. Саме в цей 

період конфлікти в молодій сім’ї можуть виникати з різних причин [1, с. 99]. 

– Як ви думаєте, з яких причин можуть відбуватися конфлікти в молодій 

сім’ї? 

Задля того, щоб мінімізувати наслідки кризових періодів під час 

дошлюбного залицяння молоде подружжя повинно спроектувати своє майбутнє 

сімейне життя, тобто визначити матеріально-побутові умови, узгодити сімейний 

уклад. У питаннях вибору сімейного укладу майбутньої сім’ї можливо 

використовувати типологію, розроблену П. Хербатом: 

– автономний зразок (чоловік і дружина мають різне ставлення до різних 

ціннісних орієнтацій; рішення приймаються спільно, за допомогою 

компромісів); 

– провідну роль відіграє чоловік (особливості особистості чоловіка, його 

світогляд і ставлення до життя стають для дружини визначальними, роль 

дружини окреслена колом «жіночих обов’язків»); 

– провідну роль відіграє дружина (тут значення і роль чоловіка не менш 

важливі, однак він не обмежується виконанням тільки «чоловічих» обов’язків, 

але бере на себе виконання деяких «жіночих» функцій); 

– синкретична сім’я (ролі подружжя в рівній мірі рівні, обов’язки 

розподілені рівномірно, рішення приймаються на основі прийняття 

самостійності кожного з них, а не на основі компромісу [1, с. 99–100]. 

Таким чином, молодятам необхідно замислитися щодо умов та обставин 

свого майбутнього життя. 

Ділова гра «Сімейні труднощі» 

Давайте уявимо собі, які сімейні труднощі можуть зустрітися в перші 

місяці сімейного життя. Потім обговоримо перелік сімейних проблем і 

запишемо їх в стовпчик. Справа потрібно залишити трохи місця для того, щоб 

потім поруч з кожним утрудненням поставити відповідний номер. Потім 
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протягом трьох хвилин кожен з вас самостійно проранжує перелік труднощів, 

виходячи з особистих уявлень про небезпеки, які загрожують сімейному щастю. 

Обговорюємо результати роботи. Сімейні труднощі, що найчастіше 

зустрічаються, записуємо на аркуші ватману [2, с. 130–131]. 

Приклад. «Втручання батьків»; «Відсутність власного житла»; 

«Сексуальні труднощі»; «Необхідність мити посуд»; «Раптова необхідність 

обмежити спілкування з друзями»; «Необхідність віддавати гроші в загальний 

бюджет»; «Доводиться відмовлятися від деяких привілеїв, які були вдома, у 

батьків»; «Необхідність називати чужу людину«мамою» і «татом»; 

«Розчарування в партнері»; «Відносини з родичами й рідними»; 

«Несправедливий розподіл обов’язків в сім’ї», «Розбіжності з питань виховання 

дитини»). 

Ділова гра «Весільні гроші» [2, с. 131] 

Уявіть собі, що молодята отримали в подарунок від гостей на весіллі дві з 

половиною тисячі доларів. Потрібно виконати наступне завдання: на ці дві з 

половиною тисячі доларів купити найнеобхідніше в свою однокімнатну 

квартиру. При оцінці відповідей враховується практичність. 

Перелік товарів і цін: 

– пилосос – 200 доларів; 

– крісло-ліжко – 350 доларів; 

– будильник – 20 доларів; 

– ДВД–програвач – 150 доларів; 

– сковорода – 30 доларів; 

– килим – 200 доларів; 

– сервіз чайний – 50 доларів;  

– віник – 5 доларів; 

– телевізор – 450 доларів;  

– набір ложок, виделок, ножів – 70 доларів; 

– набір каструль – 150 доларів; 

– журнальній столик – 100 доларів; 

– чашка з блюдцем – 5 доларів; 

– келихи – 30 доларів; 

– ваза для квітів – 15 доларів; 
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– комп’ютер – 550 доларів; 

– шафа – 800 доларів;  

– диван – 480 доларів; 

– чайник – 35 доларів; 

– праска – 45 доларів; 

– люстра – 120 доларів; 

– стіл обідній – 170 доларів; 

– дзеркало – 50 доларів; 

– холодильник – 800 доларів; 

– тарілки – 5 доларів; 

– дошка для прасування – 35 доларів; 

– стілець – 50 доларів [2, с. 131]. 

Вправа «Інтерв’ю» 

Студентам пропонується розділитися на дві групи. Одна група повинна 

взяти інтерв'ю на тему «Що потрібно робити, задля того, щоб бути хорошою 

дружиною?»; друга – «Що потрібно робити, задля того, щоб бути хорошим 

чоловіком?» [2, с. 128]. 

Чи є відмінності щодо уявлень про «хорошого чоловіка» і «хорошу 

дружину» у дівчат та юнаків? 

Моделювання і програвання суперечливих ситуацій. 

10 добровольців (5 хлопців і 5 дівчат) об’єднуються в різні пари, кожна з 

яких отримує завдання-ситуацію, яку необхідно програти. 

Ситуація 1. Ви вирішили купити меблі на кухню, але ваші смаки не 

збігаються: він хоче купити меблі «під дерево»; вона – яскраві кольорові меблі. 

Ситуація 2. Сьогодні вам необхідно випрати білизну, продукти і 

приготувати обід, помити посуд та підлогу, забрати взуття з ремонту, купити 

дитяче харчування, вітаміни для дитини. Запропонуйте порядок дружніх і 

узгоджених дій для чоловіка і дружини. 

Ситуація 3. На Різдво потрібно купити подарунки родичам. Запропонуйте 

список подарунків батькам та іншим родичам чоловіка (дружини). 

Ситуація 4. На роботі у чоловіка (дружини) виникли проблеми, про які 

він (вона) нічого не розповідає. Спробуйте розговорити її (його) і надати 

моральну підтримку. 
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Ситуація 5. Чоловік вечорами грає в комп’ютерні ігри. Дружина 

займається побутовими проблемами. Спробуйте зробити так, щоб чоловік 

перестав весь вільний час проводити за комп’ютером. 

V. Рефлексивний етап 

VІ. Підсумок заняття 

Література 

1. Подготовка учащихся к семейной жизни: пособие для педагогов общего 

среднего образования / А. А. Аладьин, Л. И. Смагина, А. С. Чернявская, 

Т. П. Елисеева. Минск : Национальный институт образования, 2012. 200 с. 

2. Формирование готовности студенческой молодежи к семейной жизни: 

учеб.-метод. пособие. [Н. И. Олифирович и др.]. Минск : БГПУ, 2008. 175 с. 
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ДОДАТОК Н 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ПОДРУЖНІ КОНФЛІКТИ: ПРИЧИНИ 

ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» 

Мета: активізація понять «конфлікт», «взаємні претензії»; визначення 

типів подружніх конфліктів, причини їх виникнення та шляхи подолання; 

усвідомлення шляхів виходу із конфліктної ситуації в сім’ї конструктивним 

способом. 

Обладнання: аркуші паперу, фломастери.  

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

ІІІ. Вступне слово куратора 

Конфлікти – невід’ємна частина наших взаємин з іншими людьми, зі 

світом і з самим собою. Конфлікти являють собою прояв незгоди між двома або 

кількома людьми та ідеями. Коли люди говорять про конфлікт, вони найчастіше 

асоціюють його з агресією, погрозами, війнами. В результаті існує думка, що 

конфлікт – явище завжди небажане. 

Звичайно, конфлікт не завжди носить позитивний характер, але в багатьох 

ситуаціях він допомагає виявити різноманітні точки зору, отримати додаткову 

інформацію [4, с. 149]. 

Безконфліктних сімей не існує. Щаслива сім’я відрізняється не 

відсутністю конфліктів, а їх малою глибиною й відсутністю серйозних 

наслідків. 

Конфлікти бувають конструктивними (вони бажані і навіть необхідні для 

розвитку відносин сім’ї) та деструктивні (що перешкоджають адаптаційним 

процесам). 

Конструктивний конфлікт передбачає зняття напруженості у відносинах 

партнерів. Наслідком деструктивного конфлікту є збереження на тривалий час 

напруженості між подружжям після сварки. Результатом деструктивного 

конфлікту може бути розлучення [1, с. 59–60]. 

М. Дойч вирізняє шість типів подружніх конфліктів: 

1. Справжній конфлікт, який легко усунути, хоча ні чоловік, ні дружина 

цього не бачать. 
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2. Випадковий або умовний конфлікт, який легко усунути. 

3. Змішаний конфлікт, коли за явним відкривається щось зовсім інше. 

4. Невірно прописаний конфлікт, коли дружина «лає чоловіка за те, що 

вона ж йому доручила зробити, але зовсім забула про це». 

5. Прихований конфлікт – коли існує об’єктивне протиріччя, 

неусвідомлюване подружжям з тих чи інших причин. 

6. Помилковий конфлікт, який існує тільки через помилки сприйняття 

подружжям без справжніх на те причин [4, с. 151–152].  

Подружні конфлікти частіше виникають через незадоволення потреб 

подружжя. Основними причинами подружніх конфліктів є: 

– психосексуальна несумісність; 

– незадоволення потреби в позитивних емоціях (відсутність ласки, 

турботи, уваги і розуміння); 

– пристрасть одного з подружжя до надмірного задоволення своїх потреб 

(алкоголь, наркотики, фінансові витрати тільки на себе тощо); 

– подружня невірність, зрада; 

– несумісність характерів обох партнерів; 

– приниження гідності одного з партнерів; 

– втручання у подружнє життя ззовні (з боку батьків, дітей, родичів, 

друзів та інших); 

– незадоволення потреби у взаємодопомозі і взаєморозумінні з питань 

ведення домашнього господарства; виховання дітей; у стосунках із батьками та 

ін.); 

– розбіжність у потребах щодо проведення дозвілля, захопленнях; 

– погані матеріальні умови життя сім’ї, побуту [2, с. 149]. 

ІV. Вправи 

Вправа «Сімейні історії» 

Учасникам пропонують намалювати скарбничку та помістити в неї 

сімейні образи, які вони переживали в батьківській сім’ї. 

Питання для обговорення: 

1. Як ви ставитися до тієї людини, яка вас образила? 

2. За рахунок яких ресурсів вам вдалося пробачити цю людину? 

3. Чи є серед ваших образ та, яка актуальна й сьогодні? 
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4. Як вибачати образи? [4, с. 152]. 

Вправа «Сімейний конфлікт» [4, с. 152] 

Учасникам запропоновано розподілитися на три групи та підготувати 

невеличку сценку на тему «Сімейний конфлікт». 

Питання для обговорення: 

1. Які сімейні конфлікти були представлені? 

2. Що лежить в їх основі, які причини даних конфліктів?  

Вправа «10 причин для конфліктів» 

Учасникам конфлікту пропонується назвати десять причин, за якими вони 

могли б вступати в конфлікт із шлюбним партнером. Потім кожний по колу 

озвучує свої причини. 

Вправа «Коли жити разом неможливо» [4, с. 513] 

Учасники в підгрупах обговорюють умови, за яких сім’я не може існувати та 

складають їх список. 

Питання для обговорення: 

1. Які причини здаються вам найбільш деструктивними для існування сім’ї? 

2. Як ви вважаєте, що важливіше – психологічні чи матеріальні причини? 

Чому? 

Вправа «Стратегії вирішення поведінки в міжособистісному конфлікті» 

Мета: усвідомлення власних стратегій поведінки в міжособистісному 

конфлікті. 

Перший крок у вирішенні конфлікту – виявити його причину, уявити своє 

становище в ньому, шукати вихід із ситуації, яка склалася. 

Учасники розподіляються на пари, стають один проти одного, і, не відриваючи 

ступні від підлоги, «борються» долонями. Задача – зберегти рівновагу. 

Далі викладач характеризує основні стратегії партнерів в конфлікті: 

конкуренція; уникнення; співробітництво; пристосування; компроміс. 

– Яка стратегія поведінки у конфлікті є для вас найбільш звичною? 

– Яка стратегія поведінки є для вас більш дискомфортною? [4, с. 152]. 

Вправа «Помилки в конфлікті» [4, с. 155] 

Мета: усвідомлення різних стратегій поведінки в конфлікті, набуття 

навичок співробітництва та творчого підходу до проблеми. 

Приклад ситуації 
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«Настя хоче піти ввечері на побачення із своїм однокласником. Вона 

хвилюється. Як до цього буде ставитися її молодий чоловік, бо хвилюється, що 

у Насті зможуть виникнути симпатії до колишнього однокласника. Вона 

намагається домовитися із своїм молодим чоловіком, але він категорично не 

хоче її відпускати». 

Питання для обговорення: 

1. «Які стратегії партнерів у конфлікті?» 

V. Правила вирішення та попередження конфліктів 

Одна із умов усунення конфлікту між люблячим подружжям – не 

домагатися перемоги, оскільки перемога одного із подружжя обов’язково 

обертається поразкою сім’ї в цілому. Психологи розробили методику вирішення 

та попередження конфліктів. 

Правило 1. Старайся не йти на конфлікт. 

Правило 2. Не лишай образу на завтра – чим скоріше вирішений конфлікт, 

тим менше образ він принесе. 

Правило 3. Перш ніж пред’являти претензії іншому, слід розібратися 

чесно наодинці із самим собою, що саме тебе не влаштовує. 

Правило 4. Враховуй настрій та страждання іншого, навіть якщо 

впевнений, що він не правий. 

Правило 5. Не докоряй [3, с. 248–249]. 

VІ. Підсумок заняття 

Література 

1. Клещева Е. А., Рзаева Ж. В. Подготовка молодежи к семейной жизни. 

Барановичи : БарГУ, 2016. 125 с. 

2. Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної 

програми «Сімейні цінності» (70 годин) [для 8-9-х класів] / [О. В. Мельник, 

Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. М. Пархоменко]. Івано-Франківськ : 

НАІР, 2014. 252 с. 

3. Урбанович Л. Н. Нравственные основы семьи и брака. Система работы 

со старшеклассниками и родителями: методические рекомендации, разработки 

заданий, тесты, анкеты, психологические практикумы. Москва : Издательство 

«Глобус», 2009. 256 с. 
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ДОДАТОК О 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ» 

Мета: формування відповідального ставлення до репродуктивного 

здоров’я студентської молоді; привернення уваги студентської молоді до 

проблеми репродуктивного здоров’я. 

Обладнання: мультимедійна презентація. 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

Вправа «Сюрприз» [3, с. 67] 

Педагог кладе в непрозору коробочку або мішечок будь-який незначний 

предмет. Повідомляється те, що там лежить – «не можна», «погано», 

«заборонено» (причини не пояснюються). Коробочку кладуть посередині кола. 

При цьому педагог говорить про те, що кожен учасник може проявити себе по 

відношенню до цієї коробочки, як хоче. Може відкрити і подивитися (не кажучи 

про зміст іншим учасникам), може потрясти, понюхати, послухати). При цьому 

педагог постійно нагадуєте: те, що знаходиться в цій коробці – це «погано», «не 

можна». Але незважаючи на це, ви можете не захотіти прийняти це до уваги. 

Питання для обговорення: 

1. Чому ви заглянули в коробку, не дивлячись на заборони? 

2. Чи потрібно вам було те, що знаходиться в коробці? 

3. Що ви відчули, коли побачили там не потрібний вам предмет? 

4. Чому ви не заглянули в коробку? 

5. Чи був момент, коли ви майже вже вирішили подивитися, що там. Що 

вас зупинило? 

Під час обговорення можна провести паралель між грою і ситуацією з 

життя, коли заборона, навпаки, стимулює цікавість, інтерес і бажання 

спробувати [3, с. 67]. 

ІІІ. Основний зміст заняття 

Куратор студентської групи «Що таке репродуктивне здоров’я?» 

Більшість людей можуть почуватися щасливими, лише виконавши 

особливе призначення – продовження роду. 
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Дехто з вас поки ще не вважає це головним, але мине час, і питання 

створення сім’ї, народження і виховання дітей стане найважливішим і 

найвідповідальнішим у вашому житті. 

Педагог коментує мультимедійну презентацію. 

Репродуктивне здоров'я – стан певного фізичного, психічного і 

соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх 

питаннях, які стосуються репродуктивної системи та її функцій і процесів. 

(Визначення ІV Міжнародної конференції з питань народонаселення і 

розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.). 

Сексуальне здоров’я – це така взаємодія соматичних і соціальних 

чинників сексуальної суті людини, завдяки якій її внутрішній світ стає 

багатшим, а її особистісні якості до спілкування і вираження любові 

виявляються з новою силою [2, с. 296]. 

Охорона сексуального здоров’я повинна полягати у створенні 

сприятливих умов для життя і міжособистісного спілкування, а не зводитися 

лише до проблем консультування і лікування з приводу ІППСШ або 

відтворення потомства. 

(Визначення ІV Міжнародної конференції з питань народонаселення і 

розвитку, проведеної ООН в Каїрі в 19994 р). 

Планування сім’ї – це система соціальних, культурних, правових заходів, 

спрямованих на вільне і відповідальне вирішення подружніми парами і 

окремими особами питання щодо числа дітей і часу їх народження, на 

народження здорових і бажаних дітей. 

(Визначення ІV Міжнародної конференції з питань народонаселення і 

розвитку проведеної ООН в Каїрі в 1994 р.). 

Вправа «Репродуктивне здоров’я» 

– Які чинники впливають на репродуктивне здоров’я (робота в групах)? 

(Очікувані відповіді: основними чинниками, які негативно впливають на 

стан репродуктивного здоров’я є аборти, які використовуються багатьма 

жінками, як метод регулювання народжуваності; захворювання, що передаються 

статевим шляхом; хронічні захворювання, що передаються статевим шляхом 

(СНІД, гепатит В, С.; шкідливі звички (тютюнопаління, зловживання 

алкогольними напоями, наркотична залежність). 
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Куратор студентської групи. Проблеми охорони репродуктивного 

здоров’я невіддільні від проблем сексуального здоров’я та повинні 

розглядатися, виходячи з рівності чоловіків і жінок на репродуктивне і 

сексуальне здоров’я. 

За визначенням ВОООЗ, сексуальне здоров’я – це така взаємодія 

соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних факторів сексуальної суті 

людини, завдяки якому його внутрішній світ стає багатшим, а його особисті 

якості, здібності до спілкування і вираження любові передаються з новою 

силою. Тому під сексуальним здоров’ям мається на увазі позитивне ставлення 

до прояву сексуальності, причому мета охорони сексуального здоров’я повинна 

полягати у створенні сприятливих умов для життя і міжособистісного 

спілкування, а не зводитися лише до проблем консультування і лікування з 

приводу ІППСШ або відтворення потомства. 

Сексуальна культура – це частина загальної культури, здатної 

перешкоджати моральному падінню суспільства [3, с. 72]. 

Одним з аспектів зрілості особистості є статеве дозрівання, під яким 

розуміють усвідомлення людиною себе самого як носія певної статі, а також 

вироблення системи емоційно-етичних настановлень, що регламентують 

сексуальну поведінку [3, с. 72]. 

Гра «Соціум» [3, с. 68] 

З групи обирається одна людина (за бажанням). Вона є сторонньою 

особою, яка поки-що не має певної точки зору (нейтральна особа). 

Решта учасників розподіляються на дві команди. Одна пропагує 

безпечний секс і відповідальний підхід щодо початку статевого життя. Друга, 

навпаки, безладні статеві зв’язки, відсутність турботи про безпеку. Їх завдання, 

навести по черзі аргументи на користь «своєї точки зору». 

Після закінчення гри головний учасник ділиться своїми враженнями: що 

він відчував під час гри, яка команда була переконливішою, до якої думки він 

дійшов. Решта учасників висловлюються після нього [3, с. 68]. 

Розглянемо ситуацію 

Олена давно задивлялася на десятикласника Максима. І не лише вона. Він 

подобався багатьом дівчатам: гарний, дотепний, має власний мотоцикл. Правда, 
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репутація в нього не вельми – багато дівчат уже плакали через нього. Та це 

лише додавало йому популярності. 

Одного дня Максим зустрів Олену після школи і запросив покататися. 

Дівчина одразу погодилась: нарешті її мрія здійснилася. 

«Головне, – подумала вона, – не розчарувати його». 

Коли вони залишилися па самоті, Максим запитав: «Я тобі подобаюсь? Ти 

мене любиш?» 

«Так», – відповіла дівчина. 

«Тоді довірся мені», – сказав Максим. Він запропонував їй фізичну 

близькість, і вона не насмілилася відмовити... 

Наступного дня Олена побачила Максима в школі, коли той розмовляв з 

хлопцями. Підійшла, привіталася, але він навіть не глянув у її бік. Дівчина 

кілька тижнів переживала, шукала зустрічі з Максимом (який, навпаки, усіляко 

уникав її), аж поки відчула, що вагітна... [4]. 

Робота в групах 

Обговоріть і розкажіть про наслідки одного з можливих варіантів 

розвитку подій.  

Варіант 1. Під тиском батьків Олена і Максим погоджуються взяти 

шлюб. З якими психологічними і матеріальними проблемами вони зустрінуться? 

Чи готові вони вирішувати ці проблеми? Чи вдасться їм продовжити навчання? 

Чи великі шанси на збереження цього шлюбу? 

Варіант 2. Олена зважується на аборт – штучне переривання вагітності, 

яке дуже небезпечне для здоров’я (може спричинити психологічну травму і 

безпліддя). 

Варіант 3. Олена вирішує народити дитину. Які можливі негативні 

наслідки для здоров’я матері-підлітка і дитини під час вагітності, пологів, після 

народження дитини (незрілість материнського організму, безсонні ночі, 

матеріальні проблеми, осуд батьків і громади)? Які шанси має Олена 

продовжити навчання і отримати професію? Які наслідки цього рішення для 

Максима (тест на ДНК крові є підставою для визнання батьківства і 

призначення аліментів на дитину)? 

Варіант 4. Олена вирішує народити дитину і віддати її на всиновлення 

[4]. 
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Мозковий штурм «Що таке контрацепція?» 

– Що ви знаєте про засоби запобігання небажаній вагітності? 

Робота в групах. Кожна група записує свої знання про засоби 

контрацепції на листках ватману. 

Обговорення результатів роботи 

(Список методів контрацепції – утримання, презерватив, гормональні 

протизаплідні пігулки, перерваний статевий акт, внутрішньо маткова 

контрацепція, спринцювання, ритм-метод). 

Потім запрошений на кураторську годину лікар детально розповідає про 

вибір методів і засобів контрацепції  

ІV. Рефлексивний етап 

V. Підсумок заняття 

Література 

1. Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів: метод. посіб. 

/ Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, О. Б. Бернадська, 

Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. д. п. н., проф. 

Л. В. Канішевської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 176 с. 

2. Психология здоровья: учебн. для ВУЗов / Под ред. Г. С. Никифорова. 

СПб. : Питер, 2003. 607 с. 

3. Формирование семейных ценностей студенческой молодежи: метод. 

указания / под ред. Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Скопковой. 

Могилев : УОМГУ им. А. А. Кулешова, 2009. 76 с. 

4. Конспекти виховних заходів [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http ://osytniazhka kir.edukit.kr.ua/vihovna_robota_v_shkoli/konspekti_vihovnih_zah

odiv/безпеки. 
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ДОДАТОК П 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ВІДПОВІДАЛЬНЕ МАТЕРИНСТВО 

(ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІВЧАТ) 

Мета: сприяти усвідомленню материнства як життєвого завдання жінки; 

розкрити значущість відповідального вибору у питаннях сексуальних відносин. 

Хід проведення кураторської години 

І. Організаційний момент 

ІІ. Повідомлення теми, мета кураторської години 

ІІІ. Вступне слово куратора 

ІV. Основний зміст заняття 

Сьогодні ми поговоримо про  роль материнства у житті жінки. 

Прослухайте притчу про матір. 

«Молода жінка ступила на шлях материнства. Вона тримала на руках своє 

дитя і мріяла, що її щастя ніколи не закінчиться. Це прагнення було таким 

щирим, що сягнуло небес і змусило Ангела спуститися на землю. Він промовив: 

«Шлях материнства довгий і важкий. Долаючи його, ти постарієш і стомишся. 

Але знай, що кінець цієї дороги буде навіть кращий, ніж її початок». Та молода 

Мати була дуже щаслива і не уявляла більшої радості за ту, якою вона 

насолоджувалася зі своїми малятами. Їм радісно світило сонце, дарувало яскраві 

квіти і духмяні трави. Мати тішилася своїми дітьми, коли вони бавилися на 

галявині чи купались у чистих водах цілющих джерел. Материнська душа 

співала. Жінка було впевнена, що не може бути нічого прекраснішого, ніж цей 

чудовий час блаженства. 

Але, раптом, почалася буря, не стало неба, лютий вітер ламав дерева, а 

злива розтікалася по землі стрімкими потоками. Діти тремтіли від холоду і 

страху. Мати міцно обняла їх, притиснула до серця – ніби вкрила покривалом. У 

затишку маминих обіймів перелякані діти збадьорились: «Матусю, ми уже не 

боїмося, бо коли ти поруч – нічого страшного статися не може». Потім настав 

ранок. Перед матір'ю з дітьми постала велика гора. Вони довго піднімалися і 

дуже стомилися, але Мати весь час підтримувала: «Ви сильні, ви зможете 

здолати цей шлях» Крок за кроком – наша мета ближче й ближче. І, коли діти 

досягли вершини, то зізналися: «Матусю, без тебе ми ніколи б не піднялися так 

високо!» Лягаючи ввечері спати, Мати подивилась на зорі і подумала: 
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«Сьогодні день ще кращий, ніж учора. Вчора я навчила своїх дітей хоробрості, а 

сьогодні вони випробували міць свого духу в боротьбі з труднощами і стали 

сильними». 

Наступного дня все навколо затяглось важкими хмарами. Це була темрява 

війни, ненависті і зла. Діти губилися в ній, та вчасно почули мамин голос: 

«Дивіться крізь хмари – на Світло». Діти спрямували погляд у Небеса, і Вічна 

Слава Всесвіту осяяла їх та вивела з пітьми. Тоді Мати з упевненістю 

промовила: «Цей день найкращий з усіх. Я показала своїм дітям шлях до Бога». 

Так проходили дні, тижні, місяці й роки. Мати постаріла та згорбилась. А 

її діти стали високими і сильними, вони сміливо крокували дорогою життя. 

Тепер уже вони підставляли матері плече і намагалися уберегти її від труднощів 

Але настав день, коли Мати сказала своїм дорослим дітям: «Мій шлях 

закінчується. Я переконалася, що його кінець справді кращий, ніж початок: 

бачу, що ви впевнено йдете і ведете за собою уже своїх дітей» [2, с. 112]. 

Обговорення притчі (звертаємо увагу дівчат на те, що материнство для 

дівчат є щастям). 

– Які функції матері? 

– Якою має бути ідеальна мама? 

– У скільки років дівчина може і повинна стати матір'ю? 

Вправа «Скарбничка для найкращої матусі» 

Мета: сприяти виокремленню та аналізу тих позитивних якостей, які є 

необхідними для справжньої, найкращої матері. 

Вправа проводиться в малих групах. 

Педагог пропонує зібрати скриньку для справжньої матері. У цю скриньку 

мають увійти всі якості, які, на думку студенток, є необхідними для 

оптимального виконання материнських функцій (допоможуть їй у вихованні 

власних дітей)? [1, с. 151]. 

– Які найважливіші риси матері можна виділити? 

– Як допоможуть ці риси у вихованні дитини? 

Куратор студентської групи: 

На жаль, зараз зростає кількість вагітних дівчат-підлітків. Отже, діти 

народжують дітей. 
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Фахівці зауважують: неповнолітнім може зашкодити як аборт, так і 

пологи. 

В Україні за рік офіційно фіксується в середньому 80 випадків переривань 

вагітності дівчатами віком до 14 років. Стосовно 15–17 річних дівчат – майже 

три тисячі переривань вагітності щорічно. 

Сучасною наукою встановлено, що, незважаючи на акселерацію, фізична, 

інтелектуальна і соціальна зрілість, необхідна для народження і виховання 

дитини, у 16–17 років ще не настає. 

У віці 18–21 років організм жінок повністю сформований для народження 

дитини, але для цього віку характерна зайнятість навчанням, що є головним 

мотивом обмеження народжуваності на цьому етапі [2, с. 113]. 

У жінок у віці від 21 до 23 років навчання, зазвичай, закінчується. Жінка 

замислюється про заміжжя, сім’ю, народження дитини. 

Учені-медики також вважають вік від 24 до 26 років сприятливим для 

народження дитини. Але, починаючи з 25 років, виявляється закономірність: 

чим старше жінка, тим частіше вона відмовляється від народження дитини [2, 

с. 113]. 

Вправа «Що може зашкодити стати справжньою мамою» [1, с. 152] 

Мета: сприяти виявленню факторів, які можуть негативно вплинути на 

виконання материнської ролі. 

Техніка проведення – групова робота, мозковий штурм. 

Студентки називають фактори, якості жінки, які можуть зашкодити їй 

стати хорошою матусею. 

Обговорення: 

– Чи всіх факторів, що ви назвали, можна уникнути? 

– Які наслідки ранньої вагітності? 

– Чи можна запобігти небажаній вагітності? 

– Який вік, на вашу думку, є найбільш сприятливим для виховання 

дитини? Чому? 

Отже, до материнства треба бути готовими. 

Усвідомлене материнство – це, насамперед, відмова від небажаного 

настання материнства. Усвідомлене материнство, крім бажання мати дітей, 
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полягає в осмисленні, позитивному ставленні до тих нових обов’язків нового 

життя, в яке вступає жінка, коли вирішує стати матір'ю. Велике значення 

мають ті мотиви, якими жінка керувалася під час вирішення питання щодо 

народження дитини [2, с. 114]. 

Вправа «Я – майбутня мама» 

Мета: укріплення позитивної мотивації щодо народження бажаних 

дітей у шлюбі. 

Написання міні твору на тему « Я – майбутня матуся». Презентація 

творів (за бажанням). 

Запитання: 

– Що ви відчували, коли писали твори? 

– Які риси характеру майбутніх мам висвітлюються у ваших творах? [2, 

с. 152–153]. 

V. Рефлексивний етап 

VІ. Підсумок заняття 

Література 

1. Виховуємо сімейні цінності у вихованців шкіл-інтернатів: метод. 

посіб. / Л. В. Канішевська, С. О. Свириденко, Л. В. Кузьменко, 

О. Б. Бернадська, Л. Р. Карпушевська, А. І. Грітчина, О. С. Лящук; за заг. ред. 

д. п. н., проф. Л. В. Канішевської. Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. 176 с. 

2. Сімейні цінності: навчально-методичний посібник до навчальної 

програми «Сімейні цінності» (70 годин) [для 8-9-х класів] / [О. В. Мельник, 

Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. М. Пархоменко]. Івано-Франківськ : 

НАІР, 2014. 252 с. 
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ДОДАТОК Р 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 

1. Шелест Н. А. Теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів 

академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, 

філософія». 2017. Вип. 259. С. 288–294. 

2. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді: теоретичний аспект. Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 7 (312) Ч. ІІ. С. 259–264. 

3. Shelest N.А. Practical Aspects of Realization Problem for Value Attitude 

Formation in the Making a Family by Agriculture Students. World scientific 

extent: Collection of scientific articles. 2017. P. 419–422. 

4. Shelest N.А. Training of Mentors of Student Groups for the Formation of 

a Value Attitude in Creating of a Family by Students of Agrarian Colleges. 

Intellectual Archive. 2017. Vol. 6. No. 5. P. 86–93. 

5. Шелест Н. А. Вивчення стану сформованості ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Молодь і ринок. 2018. 

№ 2 (157). С. 141–145. 

6. Шелест Н. А. До питання формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Молодь і ринок. 2018. 

№ 6 (161). С. 159–163. 

7. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика 

констатувального етапу експерименту. Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 1 (315). Ч. ІІ. С. 204–210. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

8. Шелест Н. А. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентської молоді. Розвиток сучасної 
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освіти: теорія, практика, інновації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф., 23–24 лют. 2017. Київ, 2017. С. 164–165. 

9. Шелест Н. А. До питання готовності кураторів академічних груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді. 

Наукові розробки, передові технології, інновації: матеріали ІV Міжнар. наук.-

практ. конф., 06–08 травн. 2017 р. Прага–Брно–Київ, 2017. С. 520–523. 

10. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентської молоді як педагогічна проблема. Людина, суспільство, 

держава у філософському дискурсі: історія і сучасність (до 60-річчя 

кафедри філософії НУБіП України): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

18–19 травн. 2017 р. Київ, 2017. С. 195–196. 

11. Шелест Н. А. Форми роботи куратора студентської групи з 

виховання ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф., 29 верес. 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 28. С. 180–181. 

12. Шелест Н. А. Критерії і показники сформованості ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів. Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку: матеріали ХХХІХ 

Всеукр. наук.-практ. конф., 24 січн. 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. 

Вип. 39. С. 169–171. 

Опубліковані праці, які додатково відображають 

наукові результати дисертації 

13. Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методичні 

рекомендації для кураторів студентських груп. К., 2017. 108 с. 
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ДОДАТОК С 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Шелест Надії Анатоліївни «Формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

1. «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф.) (Україна, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», 23–24 лют. 2017 р.). Форма участі – дистанційна; 

публікація тез «Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення 

до створення сім’ї у студентської молоді» у збірнику матеріалів конференції. 

2. «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і 

сучасність» (до 60–річчя кафедри філософії Національного університету 

біоресурсів і природокористування України). (Україна, м. Київ, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 18–19 травн. 2017 р.). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему «Формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентської молоді як педагогічна проблема»; 

публікація тез «Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентської молоді як педагогічна проблема» у збірнику матеріалів 

конференції. 

3. «Наукові розробки, передові технології, інновації» (ІV Міжнар. наук.-

практ. конф.). (Прага–Брно–Київ). 06–08 травн. 2017 р)). Форма участі – виступ 

на секційному засіданні на тему: «До питання готовності кураторів академічних 

груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської 

молоді»; публікація тез «До питання готовності кураторів академічних груп до 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді» у 

збірнику матеріалів конференції. 

4. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (ХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.), (Україна, м. Переяслав-

Хмельницький Київської області, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 29 верес. 2017 р.). Форма 

участі – дистанційна; публікація тез «Форми роботи куратора студентської 

групи з виховання ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності» у збірнику матеріалів конференції. 

5. «Тенденції і перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 

(ХХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.), (Україна, м. Переяслав-Хмельницький 

Київської області, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», 31 січн. 2018 р.) Форма участі – 

дистанційна; публікація тез «Стан сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» у збірнику матеріалів 

конференції. 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

6. «Тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на сході 

України» (Україна, м. Старобільськ Луганської області, Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 16 черв. 

2017 р.). Форма участі – виступ на секційному засіданні на тему: «Формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді: теоретичні 

аспекти». 

7. «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової 

освіти» (Україна, м. Бердянськ Запорізької області, 14 верес. 2017 р.). Форма 

участі – дистанційна. Доповідь на тему: «Форми і методи формування 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів». 

8. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку» 

(ХХХІХ Всеукр. наук.-практ. конф.), (Україна, м. Переяслав-Хмельницький 

Київської області, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 24 січн. 2018 р.). Форма участі – дистанційна; 

публікація тез «Критерії і показники сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів» у збірнику матеріалів 

конференції. 

 


