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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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, 
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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. 

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). 

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 
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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 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 
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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, 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; 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 
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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 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 освіти» (Бердянськ, 2017), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2018). 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми формування ціннісного 

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

діяльності; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, 

охарактеризовано методи дослідницької роботи, розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів; висвітлено дані про впровадження та 

апробацію результатів дослідження, структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів як наукова проблема» – проаналізовано стан 

дослідження проблеми в наукових джерелах; шляхом аналізу філософських, 

соціологічних, психологічних та педагогічних джерел уточнено сутність та 

структуру ключових понять; розкрито особливості формування ціннісного 

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

діяльності. 

Дослідження українських науковців (Т. Алєксєєнко, А. Барбінової, І. Беха, 

Л. Гончар, Т. Кравченко, В. Постового, Т. Медіної, О. Максимович, О. Хромової та 

ін.) стали базисом для уточнення сутності поняття «сім’я», її типології та функцій на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства.  

Аналіз психологічних концепцій дозволяє стверджувати, що поняття 

«цінність» охоплює певну сукупність значень, серед яких: особистісний смисл 

(О. Леонтьєв, Г. Олпорт); характеристика усього, що підтримує людську здатність 

до життя (Е. Фромм); специфічне утворення свідомості, особлива індивідуальна 

реальність (Л. Виготський); еквівалент деякому комплексу психічних явищ, 

життєвій позиції (Л. Божович), психологічне ставлення (В. М’ясищев); одухотворені 

явища людського буття та утворення свідомості й самосвідомості людини, у яких 

віддзеркалені її актуальні життєві потреби, інтереси, погляди і ставлення до 

дійсності й до самої себе (М. Боришевський, З. Карпенко та ін.); ставлення до 

предмета як до самоцінності (І. Бех). 

З’ясовано, що більшість дослідників розуміють поняття «ціннісне ставлення» 

як: конкретне ставлення до навколишнього середовища (В. Водзинська), душевне 

прагнення і добровільний вибір, пов’язаний із почуттям задоволення, радості, 

душевного підйому; цілі, прагнення, життєві ідеали, система певних норм 
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(Б. Ольшанський); установки на ті чи інші цінності матеріальної і духовної культури 

суспільства (А. Здравомислов, В. Ядов). 

Аналіз педагогічних досліджень із проблеми формування ціннісного 

ставлення до створення сім’ї у молодого покоління дозволяє констатувати, що вчені 

визначають цей феномен як систему смислоутворювальних мотивів, що 

виявляються у потребах та побудованих на їх основі способах поведінки 

(Н. Уварова); педагогічний та соціокультурний процес прилучення старшокласників 

до сімейних цінностей (І. Левицька). 

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. 

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.  

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 фахової передвищої освіти, а саме: 

домінуванням сільської молоді, яка зазвичай характеризується більш раннім 

залученням до продуктивної виробничої діяльності; орієнтованістю на збереження 

сімейних традицій, цінностей своєї 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 
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хворобливе самолюбство, імпульсивність поведінки, надмірна чутливість, юнацький 

максималізм тощо. 

Доведено, що виховний потенціал позааудиторної діяльності аграрних 

коледжів у контексті досліджуваної проблеми визначається цілеспрямованою та 

злагодженою 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 

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 у контексті зазначеної проблеми; відсутність методичних рекомендацій із 

формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у зазначеного контингенту 

студентів. 

Розкриття особливостей формування ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів 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. 

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. 

З метою діагностування 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 

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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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 вдосконалення себе як майбутнього сім’янина. 

Для виявлення рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів використано такі діагностичні методи та методики: 

тестування (тест В. Бойка «Мій запас міцності»), експертну оцінку, сюжетно-

рольову гру «Взаємні претензії», рольову гру «Інтерв’ю», картку 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». 

До експериментальної роботи на констатувальному етапі дослідження було 

залучено 405 студентів аграрних коледжів (з них 197 юнаків і 208 дівчат) та  

22 педагоги аграрних коледжів. Одержані за результатами констатувального етапу 

експерименту дані дозволили виявити рівні сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький. 

Високий рівень сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї мають 

23,34 % студентів аграрних коледжів, 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 сторення; 

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 із представниками 

протилежної статі на засадах партнерства, взаємодопомоги, взаємопідтримки; готові 

розвиватися і вдосконалюватися в ролі майбутнього сім’янина. 

Студенти із середнім рівнем сформованості ціннісного ставлення до створення 

сім’ї (33,63 %) 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. 

У студентів із низьким рівнем сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї (43,03 %) спотворені уявлення про сімейні стосунки; відсутня 

мотивація до створення сім’ї; у них превалюють фрагментарні та поверхові знання 

щодо сутності та функцій сім’ї; вони не визнають цінність сім’ї; виявляють 

нетерпимість, нестриманість, агресивність у спілкуванні із представниками 

протилежної статі; не мають досвіду та прикладів адекватної поведінки майбутнього 

сім’янина. 
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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, ніж хлопці. Слід зазначити, що 

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

Суттєвих розбіжностей щодо рівнів сформованості ціннісного ставлення до 

створення сім’ї між дівчатами та хлопцями не виявлено. 

Також було проведено опитування педагогів аграрних коледжів за авторською 

анкетою, бесіди, ранжування, тестування, цілеспрямовані педагогічні 

спостереження. Встановлено, що причинами недостатнього рівня сформованості 

ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів є: відсутність належного 

пропагування і поширення сімейних цінностей та 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; переважання одноманітних та неефективних форм і методів 

виховання. 

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. 

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. 

На основі аналізу наукових досліджень та результатів констатувального етапу 

експерименту визначено й обґрунтовано такі 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. 

Розробка та впровадження у позааудиторну діяльність аграрних коледжів 

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

включала такі методи: ділові ігри («Сімейні цінності», «Сімейні труднощі молодої 

сім’ї», «Весільні гроші»), імітаційну гру «Соціум» тощо. Дієвими виявилися такі 

форми, як: 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», 
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«Сучасна студентська сім’я, її специфіка», заняття для юнаків «Відповідальне 

батьківство», заняття для дівчат «Відповідальне материнство» та ін.; дискусії 

(«Ранні дошлюбні стосунки та їх наслідки», «Сім’я та цивільний шлюб: «за» та 

«проти», «Проблема вибору шлюбного партнера», «Сімейні цінності» та ін.), 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»).  

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

спрямовувалася на формування 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; ознайомлення з 

типологією і причинами виникнення подружніх конфліктів та конструктивними 

шляхами їх розв’язання. Наставники студентських груп організували зустрічі з 

лікарем-гінекологом, лікарем-урологом, під час яких обговорювалися проблеми та 

негативні наслідки ранніх інтимних стосунків; попередження небажаної вагітності; 

профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом; відповідального 

ставлення до репродуктивного здоров’я. 

Формуванню ціннісного ставлення до створення сім’ї сприяло започаткування 

у позааудиторній діяльності аграрних коледжів проведення вечорів поезії  

(«Усе розпочинається з любові», «Історія двох сердець»); літературних подорожей 

«Святе й величне слово – Мамо»; розважальних вечорів-конкурсів «Під знаком 

Купідона»; перегляду та обговорення фільмів: «Мамо» (Д. Аронофскі), «Щасливі 

разом» (Д. Реднор), «Валентин та Валентино» (Г. Натансон), «Твої, мої, наші» 

(Р. Госнелл), «Крамер проти Крамера» (Р. Бентон), «Одного разу двадцять років 

тому» (Ю. Єгоров), «Мій хлопчик» (К. Вайц, П. Вайц); застосування різноманітних 

прийомів («обмін думками», емпатійні, рефлексивні, діалогічні тощо). 

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 

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

діяльності; розкрити зміст програми годин наставника студентської групи  

«Я – майбутній сім’янин», сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних взаємин 

викладачів і студентів. 

У рамках семінару для наставників студентських груп упроваджено 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»); 

проведено 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»). 

Після завершення формувального етапу дослідно-експериментальної роботи 

проведено контрольний зріз. 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 зазначеного феномену у студентської молоді (табл.) 

Таблиця  

Динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів (у %) 
 

Рівні  
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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 

 

Показники сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів 

аграрних коледжів експериментальної групи після завершення формувального етапу 

дослідження значно перевищують показники у контрольній групі. 

Слід зазначити, що в експериментальній групі збільшилася кількість 

студентів, які поглибили свої знання щодо сутності та функцій сучасної сім’ї; 

усвідомили для себе цінність сім’ї та розуміють її суспільну значущість; майбутні 

сімейні стосунки вони готові будувати на основі любові, дружби, вірності. Дівчата і 
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хлопці вдосконалили свої вміння спілкуватися на засадах партнерства, 

взаємодопомоги, взаємоповаги. 

Вірогідність та статистичну значущість результатів дослідно-

експериментальної роботи 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. 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. Установлено, що відмінності 

рівнів сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних 

коледжів ЕГ і КГ не випадкові, а є результатом упровадження розроблених 

педагогічних умов формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

позааудиторну діяльності.  

 

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 на особистість 

студента 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 фахової передвищої освіти. До цих особливостей належить 

домінування сільської молоді, яка зазвичай характеризується більш раннім 

залученням до продуктивної виробничої діяльності; орієнтованістю на збереження 
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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, 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 

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 
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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. 

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 

є несуттєвою. 

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 дослідження гендерних 

відмінностей у процесі формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів; на професійну підготовку наставників студентських груп закладів 

фахової передвищої освіти щодо формування ціннісного ставлення до створення 

сім’ї у студентської молоді. 

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». 
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АНОТАЦІЇ 

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, 2018. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2018. 

У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми формування 

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

позааудиторній діяльності. 

На основі уточнення змісту ключових понять дослідження: «цінності», 

«ставлення», «ціннісне ставлення до створення сім’ї» розкрито сутність феномену 

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

коледжів» та визначено його структуру.  

З’ясовано особливості формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. Визначено критерії 

(емоційно-ціннісний, когнітивний, поведінково-діяльнісний), показники та рівні 

(високий, середній, низький) сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї 

у студентів аграрних коледжів.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

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

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, серед яких – 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 у студентів аграрних коледжів. 

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

педагогічні умови, позааудиторна діяльність. 
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This dissertation presents a theoretical justification and offers a new approach to 

solving the problem of the formation of a value attitude to creating a family in students of 

agrarian colleges in after class activities. 

We have found out that the problem of the formation of a value attitude to creating a 

family in students of agrarian colleges in after class activities is urgent nowadays and it 

needs a further study. The author used a theoretical analysis to clarify the notion «a value 
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attitude to creating a family», which we define as a complex personality entity, which is 

characterized by motivation to a marital lifestyle and responsible parentship as a conscious 

need, the acceptance of the priority of marital life and is manifested through a 

personality’s orientation to create a family on the basis of moral values. 

The author has specified a three componentional structure of a value attitude to 

creating a family which includes an emotional and value component, a cognitive one, and 

a behavioral and activity one. 

The author has clarified the definition of «the formation of a value attitude to 

creating a family in students of agrarian colleges», which is the result of a all-round 

organized impact of an educative environment of an agrarian college which is 

characterised by a conscious motive to create a family, profound knowledge of its 

functions in the society, by obtained skills of self-improvement as a future family member, 

by the orientation to preserve family 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 which refer to the specifics of students who study at 

establishments of professional (professional and technical) education: the dominance of 

rural youth who are characterized by an early involvement into the efficient production 

activity; the orientation to preserving family traditions, values of their motherland. The 

author confirmed that the efficiency of the formation of a value attitude to creating a 

family in students of agrarian colleges is also determined by the sensitivity of early 

adolescence. At this age young people form their outlook, self-reflexion, the focus into the 

future, the search of the meaning of life, acceptance themselves as representatives of some 

sex, an active search of a spouse, love. Among negative factors which make the process of 

the formation of a value attitude to creating a family in students complicated we should 

mention sick selfishness, impulsive behavior, excessive sensitivity, youth maximalism. 

We have figure out factors which complicate the process of the formation of a value 

attitude to creating a family in students of agrarian colleges as following: teacher’s 

careless attitude to after class activities, turning it into fragmentic events of entertainment; 

information literacy which is accepted by students as lecturing; an insufficient use of 

possibilities of after class activities when it comes to the problem of the formation of a 

value attitude to creacting a family; the lack of methodical recommendations about the 

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

We have described criteria and indications of the structure of the notion «a value 

attitude to creating a family». They are an emotional and value component (a conscious 

motivation to create a family and admittance of the necessity of fulfilling marital and 

parental duties; the ability of empathy; the urge to establish marital relationships and 

develop them on the basis of moral values such as love, friendship, love, faith, mutual 

help, mutual respect; a cognitive one (to obtain the knowledge about the meaning and the 

functions of family; motives of its creation; the awareness of family and marriage values 

for a specific personality and for a society on the whole); a behavioral and activity one (the 

ability to adequately choose the style of one’s behavior in different life situations; the 

ability to communicate with representatives of the opposite sex; the readiness and the 

ability to self-improvement as a future family member). We have described levels of the 
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formation of a value attitude to creating a family in students of agrarian colleges. They are 

high, medium, and low. 

We have justified and experimentally confirmed the efficiency of pedagogical 

conditions of the formation of a value attitude to creating a family in students of agrarian 

colleges in after class activity. They are the development and the inmplementation in after 

class activity an author’s program for academic group mentor communication hours «I am 

a future family member», the use of a pedagogical potential of traditions of Ukrainian 

people about the formation of a value attitude to creating a family in students of agrarian 

colleges; methodic training od academic group mentors about the formation of a value 

attitude to creating a family. 

The realization of the first condition was done through the development and the 

implementation in after class activity an author’s program for academic group mentor 

communication hours «I am a future family member» which included such forms of work 

as talks, discussion, classes with elements of training, the solving of problematic 

situations, the creation of thematic creative works, round table discussion, a competition, a 

thematic meeting, a videopresentation, project activity, drama, small group work, group 

watching and discussion of movies and so on. The efficiency of this condition was 

achieved by using a set of methods such as talk, explanation, persuasion, modelling, 

training, actualization, pedagogical demand, public opinion, brainstorming, roleplaying, 

etc. 

The second pedagogical condition was realized through the use of a pedagogical 

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

creating a family in students of agrarian colleges. We used such forms of work as parties 

(vechornytsi), the celebration of religious and custom holidays, a competition on the best 

knowledge of Ukrainian proverbs about family and family relationships, educative hours, 

role playing, musical «Wedding customs of Ukrainian people». 

While realizing the third pedagogical condition we trained academic group mentors 

so that they have well-developed skills to form a value attitude to creating a family in 

students and trained them at the seminar «The formation of a value attitude to creating a 

family in students of agrarian colleges» (lectures, a round discussion, practical classes). 

The comparison of before and after tests of an experiment confirmed the efficiency 

of theoretically justified pedagogical conditions and the necessity of their creative use in 

after class activity of agrarian colleges in order to form a value attitude to creating a family 

in students. 

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

conditions, after class activity.  

 


