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Дисертаційне дослідження Шелест Надії Анатоліївни «Формування 

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

позааудиторній діяльності» присвячене проблемі, актуальність якої не викликає 

сумнівів. Це пов’язано з тим, що cоціально-економічні перетворення, що 

відбуваються сьогодні в українському суспільстві, актуалізують проблему 

формування в молодого покоління готовності до створення в нових умовах сім’ї 

та сімейного життя.  

Сьогодні в сучасному українському суспільстві спостерігається 

кардинальна зміна вартостей, орієнтацій сучасної молоді, неприйняття 

соціальних і моральних цінностей. В учнівському середовищі зростає 

схильність до конфліктів, агресії, спостерігаються бездуховність, нігілізм, 

прагматичність, крайній егоцентризм, утрата життєвого оптимізму. Унаслідок 

цих кризових явищ інститут сім’ї переживає суттєві труднощі: руйнуються 

сім’ї, відслідковується поширення консенсуальних шлюбів, знижуються 

виховні функції сім’ї, масово поширюється соціальне сирітство. Саме в цьому 

аспекті тема дисертаційної роботи Шелест Надії Анатоліївни є нагальною і 

важливою на часі. Адже сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї 

є основою формування готовності студентської молоді до сімейного життя, 

усвідомленого батьківства. 

На пріоритетності означених вище положень наголошено у низці 

нормативних документів, вказаних автором у вступі дисертаційної роботи.  
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У державних документах, зокрема Конституції України, Сімейному 

кодексі України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національній 

стратегії розвитку України на період до 2021 року, рекомендаціях 

парламентських слухань з теми «Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та 

шляхи їх вирішення», Концепції сімейного виховання в системі освіти України 

«Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки, пріоритетним напрямом визначено 

впровадження програм підготовки студентської молоді до подружнього життя 

та формування відповідального батьківства, а отже, і формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї в студентів. 

Тема дисертації пов’язана з проблематикою наукових досліджень 

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 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 31.01.2017 р.). 

Дослідження дисертантки відзначається чіткістю і науковою виваженістю 

у визначенні об’єкта та предмета, формулюванні мети, постановці завдань. 

Мета дисертаційної роботи автора полягає в висвітленні теоретичних 

засад досліджуваної проблеми та вивчення освітньої практики; обґрунтуванні 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності та експериментальній 

перевірці їх ефективності. 

Для досягнення цієї мети автором опрацьовано низку наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, досліджено відповідний понятійно-

категоріальний апарат, проведено аналіз положень чинної нормативно-правової 
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бази у сфері досліджень із даної проблематики, а також рекомендації науково-

практичних форумів, конференцій та семінарів з досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів, що міститься у вступі до 

дисертації та в авторефераті, сформульована автором коректно й адекватно. Ми 

цілком погоджуємося з її положеннями: 

– уперше обґрунтовано педагогічні умови формування ціннісного 

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

діяльності; визначено критерії, відповідні показники та схарактеризовано рівні 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів; 

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

«сформованість ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів»; 

– подальшого розвитку набули зміст, форми та методи організації 

позааудиторної діяльності аграрних коледжів щодо формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у студентів. 

Важливість дослідження зумовлена реальним дефіцитом завершених 

науково-педагогічних доробок, які сягають рівня практичних рекомендацій 

щодо процесу формування ціннісного ставлення до створення сім’ї, його 

організацією в умовах закладів вищої освіти. 

Логічно побудованою та достатньо обґрунтованою є структура 

дисертації, яка складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних 

джерел. Значну цінність  для  дослідників  та  практиків  педагогічної  освіти  

мають 14 додатків,  які грамотно оформлені та представлені на 57 сторінках 

дослідження.  

Привертає увагу те, що зміст кожного розділу чітко підпорядкований меті 

та завданням дослідження. Підсумками кожного з підрозділів та розділів 

наукової праці є висновки автора дослідження. 
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Досить цікавим є хронологічний підхід до викладення матеріалу в 

першому розділі дисертаційної роботи «Формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів як наукова проблема».  

Шелест Надії Анатоліївні вдалося здійснити глибокий теоретичний аналіз 

наукових джерел з проблеми дослідження вітчизняних та зарубіжних учених; 

уточнити сутність і структуру ключових понять; з’ясувати особливості та 

виокремити ті чинники, які мали вплив на формування ціннісного ставлення до 

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

Заслуговують на увагу наукові тези, надзвичайно продуктивні для 

вивчення феноменології «ціннісне ставлення до створення сім’ї». 

Проведений аналіз наукової та методичної літератури дозволив 

здобувачці визначити сутність та змістову структуру досліджуваного явища. На 

основі аналізу наукових теорій, концепцій, підходів вона висловлює свою 

авторську позицію стосовно поняття ціннісного ставлення студентів до 

створення сім’ї як свідомої позиції особистості щодо значущості процесу та 

результатів цієї діяльності в особистісному та суспільному розвитку. 

Сформована  автором  джерельна  база  відзначається  різноманітністю  і 

достатньою структурною повнотою. Вона містить 284 найменування, у тому 

числі 9 – іноземною мовою, що  слугує безперечним доказом інформативності 

та валідності представленої роботи.  

У другому розділі – «Стан сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» – 

визначено критерії, показники й охарактеризовано рівні сформованості 

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

висвітлено перебіг та результати констатувального етапу експерименту. 

У процесі дослідження автором використано сукупність діагностувальних 

методик та методів для виявлення рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: анкетування (авторські анкети), 

бесіди, методика (тест В. Бойка «Мій запас міцності»), експертна оцінка, 

розв’язання життєвих ситуацій, сюжетно-рольова гра «Взаємні претензії», 



 5 

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». 

 У практичній частині дослідження представлено аналіз рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів за їх 

гендерною ознакою як важливого об’єктивного чинника досліджуваного явища, 

який  виявився без суттєвих розбіжностей. 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, ніж хлопці. Слід зазначити, що 

хлопці високо оцінюють такий мотив вступу у шлюб, як «налагоджений побут». 

Вважаємо, що комплексне використання згаданих вище методів 

дослідження дало змогу дисертантці одержати більш достовірні результати 

діагностичного виміру щодо стану сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів та дійти ґрунтовного висновку 

щодо необхідності розроблення та обґрунтування педагогічних умов, які б 

ефективно сприяли реалізації зазначеного процесу. 

Виокремлені компоненти (емоційно-ціннісний, когнітивний, поведінково-

діяльнісний) успішно використані в констатувальній, експериментальній та 

контрольній частинах дослідження і можуть бути застосовані у практиці 

виховної роботи зі студентами аграрних коледжів з означеної проблеми. 

Автором доведено, що позааудиторна діяльність значно розширює 

можливості роботи педагогічного колективу зі створення відповідного 

освітнього середовища, спрямованого на формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї, а також сприяє залученню фахівців різного профілю (юристи, 

лікарі, педагоги, психологи) до виховної роботи. Значну роль у цьому 

відігріють використання різноманітних форм і методів формування означеного 

особистісного утворення; здійснення систематичного моніторингу рівнів 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів. 
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» – 

схарактеризовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних 

умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності на етапі формувального експерименту; 

наведено основні результати експериментально-дослідної роботи. 

Науковому рівню відповідає практична зорієнтованість здійсненого 

дослідження, логічно проведена експериментальна частина роботи, детально 

описано організацію та хід проведення експериментального дослідження. Про 

їх відповідність зокрема свідчить експертиза даних, отриманих в 

експериментальних закладах вищої освіти.  

Особливої уваги та позитивної оцінки заслуговують розроблені 

дисертанткою педагогічні умови та методичний апарат їх застосування з метою 

успішного розв’язання дослідницької проблеми одночасно за двома 

напрямками – безпосередньо зі студентами та наставниками студентських груп.  

Перша педагогічна умова здійснювалася за допомогою розробки й 

упровадження в позааудиторну діяльність авторської програми «Я – майбутній 

сім’янин».  

Пропонована програма містила сукупність як  традиційних, так  і 

інноваційних форм та методів виховання на основі особистісно орієнтованого 

підходу:  ділові та імітаційні ігри, зокрема «Сімейні цінності», «Сімейні 

труднощі молодої сім’ї», «Весільні гроші», «Соціум». Дієвими виявилися такі 

форми позааудиторної роботи, як: бесіди («Ще раз про любов», «Дружба, 

закоханість, любов», «Нерозділене кохання», «Про дівочу гордість та чоловічу 

гідність» тощо); дискусії («Ранні дошлюбні стосунки та їх наслідки», «Сім’я та 

цивільний шлюб: «за» та «проти», «Проблема вибору шлюбного партнера», 

«Сімейні цінності» та ін.),  заняття зі студентами за їх гендерною ознакою (для 

юнаків «Відповідальне батьківство», для дівчат «Відповідальне материнство»); 

заняття з елементами тренінгу («Моя майбутня сім’я», «Готовність до шлюбу», 
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«Подружні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання», «Перші 

кроки молодої сім’ї»); проектна діяльність («Сучасні форми шлюбу»); 

застосування різноманітних прийомів: «обмін думками», емпатійні, 

рефлексивні, діалогічні, що забезпечили суб’єкт-суб’єктну взаємодію, за якої 

обмін особистісними позиціями наставника й студентів зумовлював їх 

морально-духовне зростання.  

Так, друга педагогічна умова реалізувалася шляхом використання 

педагогічного потенціалу традицій українського народу щодо формування 

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

Особливо імпонує широкий спектр форм та методів 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». 

Третя педагогічна умова – методична підготовка наставників 

студентських груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї – 

реалізувалася шляхом цілеспрямованої роботи під час проведення семінару 

«Формуємо ціннісне ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів» з метою ознайомлення наставників з діагностичним інструментарієм, 

педагогічними умовами, програмою годин наставника студентської групи «Я – 

майбутній сім’янин», яка спрямовувалася на формування у студентів 

пріоритету подружнього життя, усвідомленої мотивації на створення сім’ї; 

поглиблення знань про сутність та функції сучасної сім’ї тощо. 

Практична реалізація третьої педагогічної умови впроваджувалася через 

основні форми організації позааудиторної діяльності:  лекції, заняття-

практикуми, круглі столи, організація зустрічей із лікарем-гінекологом, 

лікарем-урологом, під час яких обговорювалися проблеми та негативні наслідки 

ранніх інтимних стосунків; попередження небажаної вагітності; профілактики 
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інфекцій, що передаються статевим шляхом; відповідального ставлення до 

репродуктивного здоров’я. 

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. 

Подано чіткий аналіз та інтерпретацію результатів дослідження щодо 

ефективності впровадження запропонованих педагогічних умов з 

використанням математичних методів обробки даних. Вірогідність 

експериментальних даних забезпечується використанням сучасних засобів і 

методик проведення дослідження, розробленим комплексом занять з 

елементами тренінгу. 

У роботі дисертант грамотно й коректно використовує математичний 

апарат. Положення, покладені в основу змісту дисертації та її структуру, 

підкріплюються статистичними даними.  

Заслуговує на позитивне супроводження результатів педагогічного 

експерименту ілюстративним матеріалом у вигляді таблиць, рисунків, діаграм, 

представлених у самому тексті дисертації та в її додатках.  

Робота пройшла належну апробацію шляхом презентації її матеріалів і 

результатів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. Основні положення і результати дисертаційного дослідження  

відображено автором у 13 одноосібних публікаціях, із них 7 статей 

відображають основні наукові результати, 5 – апробаційного характеру, 1 – 

додатково висвітлює наукові результати. 

Вищесказане свідчить, що представлене дисертаційне дослідження є 

завершеним, а зроблені в ньому узагальнення та висновки – теоретично 
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обґрунтовані. Автореферат відповідає загальному змісту дисертації й висвітлює 

основні її положення. 

Зазначаючи позитивні сторони дисертації, доцільно вказати, що 

дослідження не позбавлене певних недоліків. Це дозволяє зробити такі 

зауваження і побажання: 

1. У розробці теоретичних засад та понятійного апарату авторові бажано 

було б більше уваги приділити таким аспектам досліджуваної проблеми, як 

тьюторство (аналіз доробку відповідних фахівців: А. Бойко, Н. Костіна, М. 

Петров, Ю. Хабермас та ін.), тьюторській технології як передумові суб’єкт-

суб’єктної взаємодії у вищій педагогічній школі.   

2. Рукопис містить чимало матеріалу, який міг би слугувати дисертантці 

відправним у розробці авторської моделі формування ціннісного ставлення до 

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

наочного зображення системи виховної роботи, яка  забезпечила реалізацію 

визначених у дослідженні педагогічних умов.   

3. На думку опонента, для обґрунтування необхідності впровадження 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності на констатувальному 

етапі експерименту варто було б продіагностувати не тільки рівні 

сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів, а й проаналізувати наявну технологічну складову цього інтегрованого 

утворення (зміст, форми, методи, засоби). 

4. Доцільно було б на робочих сторінках автореферату (С. 7-8) більш 

ємно відобразити характерні особливості позааудиторної діяльності, детальніше 

розкрити механізм їх впливу на процес формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів. 

5. Одним із важливих напрямів формування ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів у позааудиторній діяльності є організація 

індивідуальної роботи куратора з батьками, однак у дисертації цей аспект 

висвітлено недостатньо (розділ 3, 3.1).  У дослідженні варто було б звернути 
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