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АНОТАЦІЯ 

Горбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій студентської молоді 

засобами східних єдиноборств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Харківська 

державна академія фізичної культури, Харків, 2018. 

Дисертація є педагогічним дослідженням проблеми виховання 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено 

ступінь її наукової розробки, об’єкт, предмет, мету і завдання, 

сформульовано гіпотезу, розкрито теоретико-методологічні засади 

дослідження, представлено наукову новизну, практичне значення результатів 

дисертаційної роботи, подано відомості про апробацію і впровадження 

результатів, структуру дисертації. 

Проведено науковий аналіз філософсько-культурологічної, 

психологічної, соціологічної та педагогічної літератури в контексті 

визначення понять «цінності» та «ціннісні орієнтації», розглянуто 

особливості впливу східних єдиноборств на ціннісні орієнтації студентської 

молоді, виокремлено й обґрунтовано педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій студентів засобами східних єдиноборств.  

Визначено, що цінності виступають одним із центральних аспектів 

творення  особистості, які формуються і змінюються під впливом соціального 

середовища, регулюють загальну активність і визначають вектори поведінки 

та діяльності людини. 

За результатами наукового пошуку встановлено, що ціннісні орієнтації 

– це складний психологічний феномен, що характеризує спрямованість 

особистості та визначає її вчинки, поведінку і спосіб життя; він формується і 
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змінюється протягом життя людини та є частиною системи відносин 

особистості й суспільства.  

Було обґрунтовано, що наявні у людини цінності проходять певний 

шлях, перш ніж трансформуються в ціннісні орієнтації. Забезпечення 

трансформації цінностей у ціннісні орієнтації людини можливе за умов 

цілеспрямованого та спеціально організованого виховання. Для того, щоб 

«запустити» процедуру трансформації цінностей у ціннісні орієнтації, 

необхідно активізувати, підсилити вплив тих зовнішніх чинників, які мають 

значний вплив на студентську молодь, зокрема, освіти, виховання та спорту.  

Встановлено, що східні єдиноборства – вид спорту, який має значну 

кількість течій та різновидів, але у своїй основі всі вони спрямовані на 

фізичне й духовне самовдосконалення людини. Виокреслено, що заняття 

східними єдиноборствами дозволяють формувати вольові (рішучість, 

дисциплінованість, самовладання, сміливість та ін.) й моральні (чесність, 

справедливість, працьовитість, скромність та ін.) якості особистості та 

розвивають значну кількість фізичних якостей (сила, швидкість, 

витривалість, гнучкість, спритність та ін.); задовольняють потребу молодої 

людини в активності та стимулюють її фізичний розвиток тощо.  

Виявлено й обґрунтовано педагогічні умови, реалізація яких в 

освітньому процесі вищого навчального закладу забезпечує формування 

ціннісних орієнтацій студентів засобами східних єдиноборств. 

Здійснено обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості 

ціннісних орієнтацій студентів і здійснено аналіз їх сформованості, 

запроваджено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів 

засобами східних єдиноборств, представлено динаміку сформованості 

ціннісних орієнтацій студентів за результатами експерименту. 

Установлено, що для оцінювання рівнів сформованості ціннісних 

орієнтацій студентів доцільно застосувати комплекс критеріїв: когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний та діяльнісний.  
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Когнітивний критерій (знання студентів про цінності, ціннісні 

орієнтації, структуру ціннісних орієнтацій людини). Цей критерій є одним із 

найбільш важливих, оскільки саме набуття знань про цінності та ціннісні 

орієнтації є першим етапом у їх формуванні. Мотиваційно-ціннісний 

критерій (наявні у студентів ціннісні орієнтації; їх ієрархія; мотивація до 

самовиховання і самовдосконалення). Цей критерій дозволяє оцінити зміни у 

ціннісних орієнтаціях студентів. Діяльнісний критерій (прагнення до 

фізичного й особистісного самовдосконалення, систематичність занять 

східними єдиноборствами та досягнення спортивних результатів).  

Реалізація першої з педагогічних умов – залучення студентів до 

опанування аксіологічних ідей традиційних східних учень, відповідно до яких 

практика бойових мистецтв гармонізує душу й тіло – передбачала 

здійснення таких заходів: коригування та оновлення змісту навчальних 

соціально-гуманітарних дисциплін («Філософія», «Психологія», 

«Соціологія», «Психологія розвитку», «Педагогіка», «Психологія спорту», 

«Теорія і методика обраного виду спорту») для опанування студентами 

знаннями аксіологічного спрямування та ознайомлення із традиційними 

східними вченнями (індуїзм, буддизм, даосизм, конфуціанство та ін.); у 

позааудиторній діяльності зі студентами здійснювалися заходи 

просвітницького та виховного характеру (диспути, дискусії, зустрічі зі 

спортсменами, які займаються східними єдиноборствами, тренерами із 

східних єдиноборств тощо); запроваджено в освітній процес авторський 

спецкурс «Східні філософські школи: духовне й тілесне», що спрямований на 

ознайомлення студентів із положеннями східної філософії, залучення їх до 

фізичного й особистісного самовдосконалення. 

Реалізація другої педагогічної умови – стимулювання інтеріоризації 

кожною особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі 

східних єдиноборств – пов’язана із залученням студентів до занять східними 

єдиноборствами для формування та розвитку їх ціннісних орієнтацій на 

основі ознайомлення із східними вченнями. 
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З метою формування ціннісних орієнтацій студентів  розроблено й 

запроваджено у виховний процес «Програма із залучення студентської 

молоді до занять східними єдиноборствами», яка діяла протягом 2010-2016 

рр. і реалізовувалася в три етапи. Перший етап – підготовчий (2010-2011 рр.) 

– ознайомлення студентів із культурними, філософськими, спортивними 

традиціями та оздоровчими практиками в рамках авторського спецкурсу і 

дисциплін соціально-гуманітарного спрямування; вибір східних єдиноборств, 

до занять якими будуть залучені студенти, а саме дзюдо, тхеквондо, карате-

до. Другий етап – основний (2012-2015 рр.) – систематичне проведення 

секційних занять зі студентамиз дзюдо, тхеквондо, карате-до; моніторинг 

змін ставлення студентів до занять східними єдиноборствами, участі в 

змаганнях. Третій етап – підсумковий (2015-2016 рр.) – з’ясування 

ефективності програми щодо залучення студентів до занять східними 

єдиноборствами. 

 На основі програми  розроблено й реалізовано план заходів щодо 

залучення молоді до занять східними єдиноборствами, який передбачав: 

заняття східними практиками (цигун, йога, тайцзицюань, медитації); 

проведення лекцій та семінарів за участю відомих тренерів східних 

єдиноборств, участь студентів у щорічних зборах зі східних єдиноборств, 

заохочення юнацтва, які долучилися до занять східними єдиноборствами, 

присвоєнням учнівських звань КЮ з відповідним поясом (від 9 до 1); звань 

майстрів–ДАНів (від 1 до 10), позначаються чорним поясом у разі 

відповідності й підтвердження. 

Реалізація третьої педагогічної умови – здійснення педагогічного 

супроводу самовиховної роботи студентів із відпрацювання власних 

ціннісних орієнтацій на основі використання виховного потенціалу східних 

єдиноборств – відбувалася шляхом урахування фізіологічних, психологічних 

та фізичних якостей студентів при організації спортивних тренувань із 

східних єдиноборств; здійснювався відбір методів та засобів організації 
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спортивних тренувань із східних єдиноборств, які спрямовані на фізичний 

розвиток і особистісне самовдосконалення студентів. 

Доведено, що врахування фізіологічних (формування скелету, м’язів, 

серцево-судинної системи, стабілізується центральна нервова система та ін.); 

психологічних (емоційної стійкості, мотивації, вольових рис та ін.) та 

фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості та ін.) під час 

організації тренувань із східних єдиноборств є необхідним і обов’язковим 

при виборі вправ та відпрацюванні прийомів, оволодінні різними техніками 

бою.  

Педагогічний супровід організації тренувань із східних єдиноборств 

передбачав спеціальну побудову тренувального заняття, його етапи, 

постановку спортивних завдань (рухових, ігрових, змістових та ін.) з вибором 

тактики їх використання під час тренувань, вибір методів (інтенсивності 

виконання вправ, повторювання рухів, поступового ускладнення дій, 

інтервального виконання вправ та ін.) та засобів (вправ і технік) тренувань, 

адекватних спортивним навантаженням, працездатності й рівню розвитку 

фізіологічних і фізичних якостей студентської молоді.  

Експериментально доведено, що визначені педагогічні умови здатні 

забезпечити виховання у студентської молоді ціннісних орієнтацій засобами 

східних єдиноборств. Так, в експериментальній групі кількість студентів із 

високим рівнем сформованості ціннісних орієнтацій за когнітивним 

критерієм збільшилася на 38,5%, за мотиваційно-ціннісним критерієм - на 

42,7%, за діяльнісним критерієм - на 37,5% респондентів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми, 

потребують вивчeння питання пiдвищeння мoтивaцiї студентів дo занять 

фізичною культурою та спортом, вплив різних видів спорту на особистісні 

структури молоді. 

Ключові слова: виховання, цінності, ціннісні орієнтації, студентська 

молодь, східні єдиноборства, фізичне й особистісне самовдосконалення. 
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SUMMARY 

Horbenko O.V. Value system development of young students by means 

of martial arts. - The qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation is for the scientific degree of the candidate of pedagogical 

Sciences on a speciality 13.00.07 – theory and methodology of education. – 

Luhansk Taras Shevchenko National University. – Starobіlsk, 2018. 

In the dissertation the question of the value system development of young 

students by means of martial arts is pedagogically researched. 

In the introduction the topicality of the research question is grounded; the 

degree of its scientific research results, the object, the subject, the aim and the task 

are determined; the hypothesis is formulated; the theoretical and methodological 

principles of the research are revealed; the scientific novelty and the practical 

significance of the results of the dissertation are presented; the information about 
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the approbation and implementation of the results, as well as the dissertation 

structure, is provided. 

The scientific analysis of philosophical and cultural, psychological, 

sociological and pedagogical literature in the context of defining the concepts of 

"values" and "value systems" is carried out; the peculiarities of the influence of 

martial arts on the value systems of young students are studied; the pedagogical 

conditions of value system formation of young students by means of martial arts 

are distinguished and grounded. 

It is determined that values appear to be one of the central formations of the 

individual, which are formed and changed under the influence of the social 

environment; they regulate the general activity and determine the vectors of human 

behaviour and activities. 

According to the results of the scientific research, it is established that value 

systems are a complex psychological phenomenon that characterizes the 

orientation of the individuals and defines their actions, behaviour and lifestyle; it's 

formed and varies throughout human life, and it's a part of the system of relations 

between personality and society. 

It is grounded that human values travel along a definite path before they are 

transformed into value systems. Ensuring the transformation of values into human 

value systems is possible in case of purposeful and specially organized 

development. In order to "launch" the process of transforming values into value 

systems, it is necessary to intensify and strengthen the influence of those external 

factors that have a significant impact on young students, in particular education, 

development and sports. 

It is established that martial arts are a sport that has a significant number of 

trends and varieties, but basically all of them are aimed at human physical and 

spiritual self-improvement. It is established that martial arts classes allow the 

formation of volitional (determination, discipline, self-control, courage, etc.) and 

moral (honesty, justice, diligence, modesty, etc.) personality traits and develop a 

significant amount of physical qualities (strength, speed, endurance, flexibility, 
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agility, etc.); they meet a young people's need of activity and stimulate their 

physical development, etc. 

The pedagogical conditions, the realization of which in the educational 

process of the higher educational establishment ensures the formation of value 

systems of young students by means of martial arts, is revealed and grounded. 

The grounds of criteria, indicators and levels of formation of students' value 

systems, as well as the analysis of their formation, are carried out; the pedagogical 

conditions of the formation of students' value systems by means of martial arts are 

established; the dynamics of the formation of students' value systems, based on the 

results of the experiment, is presented . 

It is established that for assessing the levels of formation of students' value 

systems it is expedient to apply a set of criteria, such as cognitive, activity, 

motivational and value ones. 

The cognitive criterion (students' knowledge of values, value systems and a 

structure of human value systems).This criterion is one of the most important, 

since the very acquisition of knowledge of values and value systems is the first 

stage in their formation. The motivational and value criterion (students' value 

systems, their hierarchy, motivation for self-education and self-improvement).This 

criterion allows assessing changes in students' value systems. The activity criterion 

(striving for physical and personal self-improvement, systematic martial arts 

classes and attainment of sports results). 

The implementation of the first of the pedagogical conditions – involving 

students in the acquisition of axiological ideas of traditional oriental doctrine, 

according to which the martial arts discipline harmonizes the soul and body –

envisaged the fulfilment of the following measures: correcting and updating the 

contents of educational social and humanitarian disciplines ("Philosophy", 

"Psychology", "Sociology", "Psychology of development", "Pedagogy", 

"Psychology of sport", "Theory and method of the chosen sport") for acquiring 

knowledge of the axiological orientation and acquaintance with the conventional 

oriental doctrines (Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism, etc.) by students; 
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the extracurricular activities of students including educational and pedagogic 

activities (disputes, discussions, meetings with athletes engaged in martial arts, 

coaches of martial arts, etc.); the author's special course "Oriental Philosophical 

Schools: Spiritual and Corporal" being introduced in the educational process, 

aimed at getting students aware of theses of the oriental philosophy and involving 

them in physical and personal self-improvement. 

The implementation of the second pedagogical condition – the stimulation of 

interiorization of socially significant values at martial arts classes by each person –

is connected with involving students in martial arts classes to form and develop 

their value systems on the basis of getting them aware of oriental doctrines. 

In order to form students' value systems "The program of involving young 

students in martial arts classes" which functioned during 2010-2016 and was 

implemented in three stages, was developed and introduced into the educational 

process .The first stage – preparatory (2010-2011) – is getting students aware of 

cultural, philosophical, sports traditions and health practices within the author's 

special course and social and humanitarian disciplines; selecting martial arts 

classes, which students will be engaged in, in particular judo, taekwondo, karate-

do. The second stage – the main (2012-2015 years) – is systematic holding of 

sectional classes with students, such as judo, taekwondo, karate-do; monitoring of 

changes in students' attitude towards martial arts classes and participating in 

competitions. The third stage – the final (2015-2016) – ascertaining effectiveness 

of the program on involving students in martial arts classes. 

On the basis of the program, a plan of measures to involve young people in 

martial arts classes was developed and implemented, which included: oriental 

practices classes (qigong, yoga, tai chiquian, meditation); conducting lectures and 

seminars with the participation of well-known martial arts coaches, students' 

participation in the annual martial arts camps, encouragement of youth engaged in 

martial arts classes; awarding pupils' kyu titles with a corresponding belt (from 9 to 

1), the titles of masters-dans (from 1 to 10) which are indicated by the black belt in 

case of conformity and confirmation. 
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The implementation of the third pedagogical condition – accomplishing 

pedagogical support of students' self-educational work on the development of their 

own value systems on the basis of the educational potential of martial arts – took 

place by taking into account the physiological, psychological and physical qualities 

of students during organizing sports martial arts classes; the selection of methods 

and means of organizing sports martial arts classes, aimed at physical development 

and personal self-improvement of students, was accomplished . 

It is proved that taking into account physiological (formation of skeletons, 

muscles, cardiovascular system, stabilization of central nervous system, etc.), 

psychological (emotional stability, motivation, volitional traits, etc.) and physical 

(strength, speed, endurance, flexibility, etc.) qualities during organizing martial 

arts classes is necessary and mandatory when choosing exercises and working out 

techniques, mastering various fight techniques. 

The pedagogical support of organizing martial arts classes envisaged the 

special construction of a training class, its stages, setting sports tasks (motor, 

gaming, content, etc.) with a selection of tactics during trainings, of methods 

(intensity of exercises, repetition of movements, gradual complication of actions, 

interval execution of exercises, etc.) and means (exercises and techniques) of 

trainings, adequate to the sports load, working capacity and the level of 

development of physiological and physical qualities of young students. 

It is experimentally proved that certain pedagogical conditions can provide 

young students with value system development by means of martial arts. Thus, the 

number of students with a high level of value system formation according to the 

cognitive criterion increased by 38.5%, according to the motivational and value 

criterion – by 42.7%, according to the activity criterion – by 37.5% of respondents 

in the experimental group. 

The conducted research does not exhaust all aspects of the outlined question; 

it requires studying the issue of the increasing students' motivation for physical 

culture and sports classes, the impact of various sports upon the personal structures 

of youth. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Важливість формування в молоді 

ціннісного ставлення до життя і здоров’я, розвиток потреби до духовного та 

фізичного вдосконалення відображено в державних документах, зокрема 

Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» 

на 2012–2020 рр. та Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 рр., 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. 

Сучасна ситуація, пов’язана із руйнуванням попередніх, традиційних 

суспільних ідеалів, призвела до своєрідного духовного вакууму й негативно 

вплинула на соціальне й духовне становище молоді, наслідком чого стали 

такі явища, як зміна ціннісних орієнтирів (переважання прагнення до 

матеріальних цінностей, відсутність мотивації до духовного зростання і 

самовдосконалення, зниження гуманістичних цінностей, зменшення 

культурних і духовних потреб), у студентської молоді має місце фрустрація 

щодо нереалізованих можливостей, невизначеність майбутнього, 

непередбачуваність індивідуального життєвого шляху, проблематичність у 

професійній самореалізації тощо.  

Значний і часто непередбачуваний вплив на формування цінностей 

сучасної молоді мають тенденції, що пов’язані із інформатизацією 

суспільства, віртуальною реальністю, переважанням опосередкованого 

спілкування юнацтва у соціальних мережах, зниження емоційного та 

духовного зв’язку між людьми. Ці явища негативно позначаються на 

ціннісних орієнтаціях молодих людей. У цьому контексті інтерес до східної 

філософії та єдиноборств, як їх прояву, не є випадковим. Саме у східних 

ученнях знайшли відображення та пропагуються загальнолюдські цінності, 

які мають незмінне значення для всіх верств населення й які є актуальними 

для студентської молоді: поєднання духовного й тілесного; готовність до 

фізичного й духовного вдосконалення; збереження тривалої фізичної й 
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інтелектуальної активності; підвищення значення вищих почуттів та 

естетичних переживань; прагнення до емоційної та душевної рівноваги.  

У контексті діалогу культур «Схід–Захід» значне місце посідають 

бойові мистецтва Сходу, заняття якими впливає не тільки на фізичний, а й на 

психологічний стан людини, зокрема, дозволяють сформувати фізичну 

витривалість та емоційну стійкість, розвивають вольові якості, розширюють 

світогляд і стимулюють інтелектуальну активність, сприяють прагненню до 

духовного зростання, змінюють систему ідеалів і цінностей людини. 

Залучення студентської молоді до східних учень та занять східними 

єдиноборствами є одним із шляхів пошуку виходу із сучасної духовної кризи, 

яка виникла в суспільстві. 

Проблему цінностей і ціннісних орієнтацій розглянуто у філософських 

працях С. Анісімова [11], В. Вишнякова [50], Ф. Гогоберідзе [62], 

О. Дробницького [88], Є. Золотухіної-Аболіної [97], В. Момова [142], 

Л. Столовича [192], В. Тугаринова [200], В. Франкла [207], Н. Чавчавадзе 

[215], та ін.; соціологічних наукових працях В. Бакірова[20], В. Бугуйчука 

[41], М. Візітея [51], О. Здравомислова [93], А. Кавалерова [102], 

В. Оссовського [156], В. Ядова [230; 231] та ін.; психолого-педагогічних 

працях Б. Ананьєва [8], О. Асмолова [17], І. Беха [24, 25], Л. Божович [32, 33], 

К. Волкова [54], Л. Виготського [55], І. Зязюна [98], Д. Кікнадзе [105], 

І. Кона [111], О. Леонтьєва [124; 125; 126], В. Мясищева [145], 

Ш. Надірашвілі [147], Н. Рейнвальд [167; 168], С. Рубінштейна [173; 174], 

М. Семеново ї[181], С. Сичова [184], В. Сластьоніна [186], 

О. Сухомлинської [195], Н. Ткачової [198], Д. Узнадзе [202], Ш. 

Чхартішвілі [217] та ін.  

Актуальність зазначеної проблеми посилюється виявленими в процесі 

дослідження суперечностями між:  

– потребами суспільства у молоді, яка має соціально корисні ціннісні 

орієнтації та відсутністю цілеспрямованої виховної діяльності у вищих 

навчальних закладах щодо їх формування;  
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 виникненням різного типу ціннісних орієнтацій та недостатньо 

розробленими педагогічними умовами їх виховання у студентів на основі 

східних єдиноборств;  

 необхідністю виховання ціннісних орієнтацій у процесі 

особистісного становлення студентської молоді та відсутністю методик 

виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді під впливом 

традиційних східних учень. 

Нині у суспільстві відбуваються глобальні зміни, які вимагають від 

студентської молоді здатності вдосконалювати себе, мати стійкі переконання 

та погляди щодо власного життя, бути самостійними, впевненими, емоційно 

стійкими і фізично витривалими. Заняття східними бойовими мистецтвами 

дозволяють формувати зазначені якості особистості та вдосконалювати їх, 

тому нині вони набувають поширення серед молоді.  

Таким чином, незважаючи на значні виховні можливості східних 

єдиноборств у формуванні ціннісних орієнтацій молоді, в сучасній 

вітчизняній педагогічній практиці вони не реалізовані. Наявність низки 

розробок, конкретних методик у зазначеному предметному полі також 

недостатньо висвітлені. Більш ґрунтовного дослідження вимагають питання 

виявлення педагогічних умов, які будуть сприяти вихованню ціннісних 

орієнтацій у студентів, використовуючи потенціал східних єдиноборств.  

Виходячи з актуальності та практичної значущості окресленої 

проблеми, можемо стверджувати про те, що ця тема тільки стає предметом 

самостійних досліджень. Це і визначило вибір нашого дослідження 

«Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних 

єдиноборств». 

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

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри 

гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури за 

темою «Людина в пошуках досконалості (філософсько-антропологічні, 

соціокультурні й культурологічні виміри)» (номер держреєстрації 
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0111U003129). Тему дослідження затверджено Вченою радою Харківської 

державної академії фізичної культури (протокол № 3 від 29.10.2010 р.) й 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 24.05.2011 р.). 

Об’єкт дослідження – процес виховання ціннісних орієнтацій у 

студентської молоді.  

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

Мета дослідження – змістовно розробити, теоретично обґрунтувати й 

експериментально перевірити педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що процес виховання у 

студентів ціннісних орієнтацій засобами східних єдиноборств набуде 

ефективності за умов: 1) залучення студентів до опанування аксіологічних 

ідей традиційних східних учень, відповідно до яких практика бойових 

мистецтв гармонізує душу і тіло; 2) стимулювання інтеріоризації кожною 

особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі східних 

єдиноборств; 3) здійснення педагогічного супроводу самовиховної роботи 

студентів з відпрацювання власних ціннісних орієнтацій на основі 

використання виховного потенціалу східних єдиноборств.   

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити науковий аналіз філософської соціологічної, психолого-

педагогічної літератури, розкрити й уточнити сутність ключових понять 

дослідження: «цінність», «ціннісні орієнтації» студентської молоді. 

2. Розкрити специфіку формування ціннісних орієнтацій студентів 

засобами східних єдиноборств. 

3. Визначити критерії, показники та рівні сформованості ціннісних 

орієнтацій студентів. 
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4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови виховання ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств та 

експериментально перевірити їх ефективність.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: концепції 

фахівців філософсько-культурологічного, соціологічного, психолого-

педагогічного, спортивно-наукового напрямів щодо вивчення проблеми 

формування цінностей, ціннісних орієнтацій (В. Василенко, Л. Виготський, 

В. Здравомислов, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Ю. Саарнійт, 

Є. Шиянов, В. Ядов та інші); філософські положення традиційних східних 

учень (індуїзму, буддизму, даосизму, конфуціанства та ін.) про єдність 

фізичного і духовного, фізичне і духовне самовдосконалення людини; 

положення вікової та педагогічної психології про формування, становлення і 

розвиток особистості (І. Бех, М. Гамезо, І. Кон, Г. Костюк, В. Крутецький, 

Т. Круцевич, С. Максименко, А. Петровський, А. Реан та ін.); положення 

теорії і методики тренувань зі східних єдиноборств (В. Дементьєв, 

О. Малков, Д. Тишлер, Г. Туманян, Ж. Холодов, А. Шаріпов, В. Шестаков, 

В. Шиян та ін.); концепція й наукові основи поетапної багаторічної 

підготовки в спортивних єдиноборствах Г. Арзютова. 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення філософської, 

соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з проблеми формування 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді для визначення базових понять 

дослідження; узагальнення й систематизація для науково-теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій 

студентської молоді засобами східних єдиноборств; емпіричні: 

спостереження, бесіди, анкетування, опитування, тестування, педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний) для перевірки 

обґрунтованості педагогічних умов формування у студентів ціннісних 

орієнтацій засобами східних єдиноборств; методи статистики для обробки 

отриманих експериментальних даних та перевірки їх достовірності. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася протягом 2010-2016 рр. До неї залучалися студенти 

Харківської державної академії фізичної культури, Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 

Львівського державного університету фізичної культури. Різними видами 

дослідження було охоплено 450 осіб (198 студентів безпосередньо взяли 

участь у експериментальній роботі); 7 викладачів та 3 тренери зі східних 

єдиноборств. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– уперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді 

засобами східних єдиноборств, а саме: 1) залучення студентів до опанування 

аксіологічних ідей традиційних східних учень, відповідно до яких практика 

бойових мистецтв гармонізує душу й тіло; 2) стимулювання інтеріоризації 

кожною особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі 

східних єдиноборств; 3) здійснення педагогічного супроводу самовиховної 

роботи студентів із відпрацювання власних ціннісних орієнтацій на основі 

використання виховного потенціалу східних єдиноборств; 

 уточнено: поняття «цінність», «ціннісні орієнтації» студентської 

молоді в контексті занять східними єдиноборствами; види ціннісних 

орієнтацій студентської молоді, які можуть бути сформовані засобами 

східних єдиноборств; специфіку формування ціннісних орієнтацій засобами 

східних єдиноборств; критерії, показники та рівні сформованості ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді. 

 набули подальшого розвитку наукові уявлення про виховні 

можливості східних єдиноборств у формуванні ціннісних орієнтацій 

студентської молоді; про особливості побудови спортивних тренувань із 

східних єдиноборств у контексті впливу на особистість молодої людини. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що визначені 

педагогічні умови виховання у студентської молоді ціннісних орієнтацій 

засобами східних єдиноборств експериментально перевірені, що дає 

можливість їх упровадження в практику роботи вищих навчальних закладів. 

Розроблений авторський спецкурс «Східні філософські школи: духовне й 

тілесне» може бути використаний у факультативній, секційній роботі та 

клубних заняттях як для залучення до занять східними єдиноборствами, так і 

для формування ціннісних орієнтацій студентів спеціальностей «Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини», «Фізична терапія», у фаховій 

підготовці майбутніх тренерів та викладачів фізичної культури; у написанні 

підручників, навчальних посібників з педагогіки, психології спорту, теорії та 

методики фізичного виховання та спорту, при написанні студентами 

курсових, бакалаврських та магістерських робіт, при викладанні дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ, спеціалізованих дитячо-юнацьких 

школах олімпійського резерву. 

Результати дослідження впроваджено в освітню діяльність кафедри 

єдиноборств Харківської державної академії фізичної культури (акт 

упровадження № 137 від 04.03.2009 р.); факультету здоров’я людини і 

туризму Львівського державного університету фізичної культури (акт 

упровадження № 228/14 від 01.08.2011 р.); факультету фізичної культури та 

спорту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (акт 

упровадження № 125 від 25.08.2011 р.); кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (акт упровадження № 234 від 02.09.2011 р.).  

Особистий внесок здобувача. У науковій статті, виконаній у 

співавторстві з В. О. Градусовим, особистий внесок здобувача полягає у 

розгляді питань про проектування процесу виховання ціннісних орієнтацій 

студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

Апробація і впровадження результатів дослідження Основні 

положення та результати дослідження доповідалися й обговорювалися на 
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засіданнях кафедр гуманітарних наук, східних єдиноборств і педагогіки та 

психології Харківський державної академії фізичної культури; на 

конференціях різного рівня: міжнародних – «Фізична культура, спорт і 

здоров’я» (Харків, 2008, 2009); «Сучасна україністика: наукові парадигми 

мови, історії, філософії» (Харків, 2008); «Традиція і культура: вічні цінності в 

сучасній культурі» (Київ, 2008); «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 

2010); «Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в 

высших учебных заведениях» (Харків, 2014); «Развитие науки в XXI веке» 

(Харків, 2017); всеукраїнських наукових конференцій «Молода спортивна 

наука України» (Львів, 2007, 2008). 

Публікації. Основні теоретичні положення, результати й висновки 

дисертаційного дослідження висвітлено в 14 публікаціях автора, зокрема 5 – 

у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 5 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях; 3 статті в інших виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ 

 

1.1. Формування ціннісних орієнтації як психолого-педагогічна 

проблема  

 

Філософський, психологічний та педагогічний аналіз розуміння 

поняття «ціннісні орієнтації» є запорукою проведення дослідження на 

належному рівні. Адже вказане поняття є своєрідним базовим елементом, 

необхідним для побудови світоглядної конструкції в будь-якій сфері як 

філософської думки, так і педагогічного знання. Вивчення та тлумачення 

поняття «ціннісні орієнтації» викликало інтерес у багатьох мислителів, 

починаючи від найдавніших часів і до наших днів. 

Методологічну основу дослідження становлять загальнотеоретичні 

положення філософії, психології, соціології та педагогіки, пов’язані з 

проблемами цінностей і ціннісних орієнтацій, виховання молоді. 

Використовується історичний підхід, що дозволяє виявити типологічні 

особливості ціннісних орієнтацій, відповідність їх конкретному етапу 

суспільного розвитку; діяльнісний підхід, за допомогою якого предмет 

дослідження розглядається як вид ціннісного ставлення суб’єкта й об’єкта.  

Сучасна українська культура як на інституціональному, так і на 

суб’єктно-діяльнісному рівнях нині перебуває у кризовому стані, як і саме 

суспільство. З одного боку, значущість культурного розвитку населення для 

успішної реалізації соціальних проектів і виходу з кризи неповною мірою 

усвідомлюють органи управління, з іншого боку – комерціалізація 

культурного процесу, помітний відхід від норм і цінностей «високої 

культури» до усереднених зразків масової культури, великий масив 

інформації, що з’являється в мас-медіа, також не можуть не впливати на 

систему установок, орієнтацій і культурних ідеалів молодої людини [112]. 
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На зламі ХХ-ХХІ століття в науці знову постає питання загального 

аналізу й дослідження філософських теорій цінностей, їхнього 

гуманістичного впливу на різні верстви населення, особливо студентську 

молодь.  

Початок ХХІ століття характеризується актуалізацією аксіологічної 

проблематики; активно розвивається аксіологія (від грецьк. aeia – цінність і 

loyos – слово, вчення) – філософська наука про цінності, в рамках якої 

розглядаються типи і функції цінностей, теорії їх походження. Запропоновані  

аксіологією цінності (природні, біологічні, соціальні, духовні та ін.) у 

подальшому стали об’єктами досліджень психології та соціології. 

В. Вишняков [50] зазначає, що Україна поступово переходить від 

командно-адміністративної системи управління до гуманістичної через 

утвердження теорій загальних цінностей. У цілому це формування можливе 

завдяки розгляду, аналізу, узагальненню та втіленню на практиці загальних 

філософських теорій світу цінностей з урахуванням психолого-педагогічних 

механізмів формування духовних цінностей особистості, яка займається 

фізичною культурою і спортом. 

Нині Україна переживає трансформацію ціннісних орієнтацій у всіх 

сферах суспільної діяльності. Суспільство й держава не можуть повною 

мірою забезпечити вплив на формування свідомості людини духовних ідеалів 

та цінностей, а відтак, стежити й керувати процесом розвитку майбутнього 

країни. Поряд із соціальними інститутами, які впливають на формування 

ціннісних орієнтацій молоді (сім’єю, навчальними закладами, засобами 

масової інформації тощо), спорт, як один із видів діяльності, також має свої 

можливості впливу на розвиток особистості в аспекті формування ціннісних 

орієнтацій. 

Кожна культурна історична епоха виокремлює ті цінності особистості, 

які є актуальними саме для певного часу. В останні десятиліття відбувається 

активний взаємовплив культур Заходу і Сходу, помітні трансформації у 

формуванні ціннісних орієнтацій особистості. Одним із проявів цієї тенденції 
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є посилений інтерес молоді до східних культур, а саме: способу життя, 

специфіки східного менталітету, правил і стосунків між людьми, ідеалів, 

цінностей та ціннісних установок. 

Упродовж історії розвитку людства тема становлення гармонійної 

особистості була однією із найголовніших. До того ж на Заході і Сході 

склалися різні погляди на співвідношення фізичного й духовного розвитку. В 

Європі ідеал як фізично, так і духовно розвиненої людини тривалий час 

відкидався, оскільки існувала думка, начебто досконалості можна спробувати 

досягти лише на одному із шляхів (тренувати або тіло, або дух). 

На Сході, а саме у Південно-Східній Азії, давно дійшли висновку, що 

одне від іншого є невіддільним, і доблесний воїн може досягти духовних 

вершин, паралельно вдосконалюючи свій фізичний розвиток. Так виникла 

головна настанова східних бойових мистецтв, яка стверджує, що перша 

перемога на довгому шляху бійця – це перемога над собою, над особистою 

слабкістю, перемога душі над тілом, а це вже запорука успішного освоєння як 

явних, так і прихованих можливостей організму [26; 71]. 

Поширення і широка популярність східних єдиноборств серед різних 

груп населення пов’язана з тим, що це не тільки спосіб фізичного 

вдосконалення особистості, але і вид духовної практики, який суттєвим 

чином впливає на формування світогляду людини, її поглядів, переконань і 

цінностей молодої людини. 

У східних бойових мистецтвах основу складають певні філософські 

ідеї, сенс. Перш за все – це навчання людини, складний комплекс духовної та 

фізичної культури, багатовікові традиції боротьби, що знаходяться в 

безперервному розвитку [26, с. 103], який має значний вплив на формування 

свідомості особистості спортсменів, котрі обрали цей шлях. 

Розглянемо філософський і культурологічний підхід до розуміння 

ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації культурних цивілізацій Сходу і 

Заходу відрізняються за своєю характеристикою. На Заході положення про 

суспільно-історичний характер цінностей набуло подальшого розвитку в 



29 

 

 

працях класиків соціологічної традиції, зокрема А. Тойнбі і П. Сорокіна, що 

ґрунтувалися на ідеях В. Дільтея про множинність культурно-історичних 

систем цінностей [85] і типології «культурних організмів» 

О. Шпенглера [223]. Так, П. Сорокін розглядав історію як процес циклічної 

зміни різних типів культурних систем, підпорядковуючи теорію соціального 

розвитку «цінностям, як головній спонукальній рушійній силі в 

суспільстві» [190].  

У молодого покоління одним із засобів формування гуманістичних 

цінностей та ідеалів, вивчення основ культури є залучення студентської 

молоді до занять східними єдиноборствами. 

Ціннісні відносини суб’єкта до зовнішнього світу опосередковані 

орієнтацією людини на інших людей, на суспільство в цілому, на ідеали, що 

існують у ньому, уявлення і норми. Як відзначає В. Тугаринов, «окрема 

людина може користуватися лише тими цінностями, які є в суспільстві. Тому 

цінності життя окремої людини в основі своїй містять суть цінності тієї, що 

оточує її в суспільному житті» [200, с. 27]. Він умовно поділяє їх на три 

категорії: 1) матеріальні цінності – техніка й матеріальні блага, які можуть 

виконувати функцію стимулятора індивідуально-психічного розвитку лише в 

поєднанні  суспільно-політичних і духовних цінностей; 2) суспільно-

політичні цінності – свобода, братерство, справедливість; 3) духовні цінності 

– освіта, наука, мистецтво; 4) спрямованість особистості на ті чи інші 

цінності, на думку  В. Тугаринова [200], складає її ціннісні орієнтації.  

На думку Л. Морозової [144], цінності виконують складні різноманітні 

регулятивні функції стосовно суспільства й особистості. Саме їх «подвійне» 

співвідношення зумовлює актуальність розробки в сучасній науці про людину 

проблеми ціннісних орієнтацій та їх роль в активізації людського фактора. Це 

є найважливішою частиною програми регулювання й управління в 

суспільстві на етапі його поновлення, коли одним із стратегічних завдань є 

вільне самовизначення людини у світогляді й духовних інтересах.  
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М. Кузнецов [120] зазначає, що особливе значення надається вивченню 

ціннісних орієнтацій, процесів, пов’язаних із їх розвитком, з активізацією 

людського фактора. Ціннісні орієнтації не виникають у людини раптово, а 

формуються поступово, упродовж усього процесу соціалізації індивіда. Як 

наслідок, створюється платформа ціннісних орієнтацій, яка дозволяє 

говорити про риси особистості певного соціального класу, соціально-

класовий тип культури, риси національного характеру. Кожна соціальна група 

має своє ставлення до добра і зла, але водночас  у цьому суто класовому 

підході міститься загальнолюдське, гуманістичне відношення.  

З позицій соціологічного підхіду розуміння цінностей та ціннісних 

орієнтацій розглядалося в контексті «людина – суспільство». 

Е. Дюркгейм [89, с. 158] у працях аналізував вплив ціннісно-

нормативних систем особистості й суспільства. На його думку, система 

цінностей суспільства є сукупністю ціннісних уявлень окремих індивідів, і, 

відповідно, «об’єктивна вже завдяки тому, що вона колективна». Е. Дюркгейм 

вважає, що «шкала цінностей виявляється, таким чином, вільною від 

суб’єктивних і мінливих оцінок індивідів. Останні знаходяться у 

встановленій класифікації, до якої вони вимушені пристосовуватися». 

Звертаючись до праць соціологів В. Гаврилюк, Н. Трикоз [57], що 

присвячені вивченню ціннісних орієнтацій у мотиваційній сфері студентської 

молоді, учені виділяють чотири основні типи систем цінностей: 

- життєву систему, що об’єднує цінності людського життя, визначає цілі 

буття, людської суті, цінності волі, правди, краси, тобто загальнолюдські 

цінності; 

- вітальну систему – це цінності збереження і підтримки повсякденного 

життя, здоров’я, безпеки, комфорту; 

- інтеракціоністську систему – це цінності й думки, важливі в 

міжособистісному й груповому спілкуванні: гарні стосунки, спокійна совість, 

влада, взаємодопомога; 
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- соціализаційну систему – цінності, які визначають процес формування 

особистості: соціально схвалені та навпаки». 

М. Бобнєва  [27] зазначає, що цінності й ціннісні уявлення, як вищі 

якісно визначені утворення суб'єктивного світу особистості, є основними 

регуляторами і посередниками соціальної дії і соціальної регуляції поведінки 

особистості. 

Ціннісні орієнтації впливають на формування потреб індивіда. На 

думку В. Ануріна [13], потреби виникають як продукт суперечності між 

суб'єктом з його цілісною системою сприйняття світу (вікові, фізіологічні 

особливості особистості, її життєвий і соціальний досвід, етичні й естетичні 

переконання тощо) і об’єктивними умовами його існування. Зовнішні умови 

можуть, залежно від ціннісних орієнтацій, викликати неоднакові потреби у 

різних суб’єктів. Ступінь і характер цього порівняння залежать від певної 

потреби у системі його потреб, тобто суб’єкт обирає такий спосіб 

задоволення потреби, який узгоджується з іншими його потребами 

(моральними, етичними). Таким чином, ціннісні орієнтації відіграють роль 

зворотнього зв’язку між особистістю і суспільством, визначають характер 

виникнення потреби, соціально опосередковує її і одночасно визначає місце 

цієї потреби в загальній системі потреб особистості.  

І. Істомін [100] розглядає ціннісні орієнтації як певну категорію 

настанов. На його думку, за одночасної наявності потреби і відповідного 

середовища для її задоволення в індивіда формується певна настанова на 

конкретний предмет або явище, що істотно визначає його подальшу 

поведінку. Ціннісні орієнтації, які є елементом мотиваційної структури 

особистості, складаються з комплексу різних соціальних настанов. На основі 

ціннісних орієнтацій, залежно від конкретної ситуації, здійснюється вибір 

тих чи інших актуальних соціальних настанов, таких як цілі й мотиви 

діяльності. На його думку, наявність потреби в тих чи інших предметах - це 

результат поєднання всіх ціннісних критеріїв, – вибору поведінки з дійсною 

ситуацією.  



32 

 

 

У соціологічному аспекті цінність – це властивість того чи іншого 

суспільного явища, предмета задовольняти певні потреби, бажання, інтереси. 

Вона формується в кожної людини в процесі усвідомлення своїх потреб і 

співвідношення їх з предметами і явищами, що оточують. Розглядаючи 

цінності-нормативи чи регулятори діяльності, можемо зазначити, що їх 

поділяють на цінності-норми, цінності-ціннісні орієнтації, цінності-засоби і 

та ін. 

На основі ціннісної орієнтації особистість здійснює вибір лінії 

поведінки, вирішує життєво важливі питання. Основна функція ціннісних 

орієнтацій – регулювання поведінки як свідомої дії у визначених соціальних 

умовах. Ціннісні орієнтації розглядаються як концентроване вираження 

інтересів і потреб особистості, як сукупність соціальних установок, 

порівняних із реальними умовами діяльності. Ця категорія соціальних 

настанов підкреслює особистісно значущий характер діяльності, яка 

«сортується» відповідно до установок залежно від ситуацій. 

У соціології значну увагу дослідженню цінностей і ціннісних 

орієнтацій приділив А. Здравомислов. Цінності є для особистості еталоном 

оцінки явищ, предметів, вчинків людей, суспільних процесів і власних 

вчинків, тому це знання функціонує як ідеальна модель власної поведінки 

людини. Ціннісна орієнтація, таким чином, відображаючи внутрішній світ 

особистості, виконує для індивіда організовану, спрямовану, регулюючу 

поведінку роль. Вона вказує людині визначені норми, правила, принципи 

поведінки, які відповідають тому соціальному оточенню, в якому 

відбувається її діяльність. А. Здравомислов відзначає, що «сукупність 

сформованих і встановлених орієнтацій особистості наслідування певного 

типу поведінки і діяльності виражена в спрямуванні потреб та інтересів» 

[93, с. 199-200 ]. 

Проте в життєвих ситуаціях, на думку автора, досить часто 

трапляються випадки розбіжності ціннісних орієнтацій особистості і її 

реальної поведінки, які соціологи пояснюють, по-перше, поверхневим 
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засвоєнням цінностей і норм у суспільстві, по-друге, відсутністю умов і 

можливостей реалізації ціннісних орієнтацій особистості і її установок, по-

третє, незалежністю дій і вчинків людей від змісту засвоєних ними цінностей. 

Цінності в цьому разі  функціонують лише як засоби раціоналізованого 

обґрунтування вибору поведінки, а не як реальні суб’єктивні детермінанти 

активності. На думку А. Здравомислова [93], цінності є важливою сполучною 

ланкою між суспільством, соціальним середовищем і особистістю, її 

внутрішнім світом. 

Явище цінності фіксується тоді, коли розглядається суспільне буття 

людини в аспекті суб’єкт-об’єктного відношення і сприймається як форма 

прояву визначеного роду відносин між суб’єктом і об’єктом. Важливо 

зауважити, що феномен цінностей є двох різних родів: ціннісними 

характеристиками предметів, які суперечать людині, і ціннісними 

уявленнями, що формуються у свідомості людини. 

Культурна регуляція людської діяльності здійснюється через систему 

цінностей. Зазвичай наукові дослідження починаються з розгляду цінностей 

як глобального соціокультурного контексту реалізації життєвих проектів 

індивідів. Існують два різні підходи до вивчення цінностей. Система 

цінностей деталізується та ієрархізується. Зазвичай виділяють такі види 

цінностей: базові, операціональні, зовнішні та засвоєні. Цінності 

організовуються в багатовимірний простір, в якому визначається ступінь 

близькості й розглядаються різні проекції даного простору. Особливістю 

цього підходу є розуміння вибору поведінки людини і бажаних результатів дії 

способом «зверху-вниз»: від відповідей на прикінцеві запитання до 

конкретних переваг. Є і зворотний підхід – «знизу-вверх» (він більше 

характерний для соціальної психології): аналізуючи конкретну поведінку 

особистості, постає завдання визначити установки і цінності, які стоять за 

ним. За такого підходу цінності розглядаються як мета настанови. Під час 

роботи з емпіричними даними другий підхід є більш продуктивнішим. 

Результат масового опитування, який доступний для подальшої обробки, є 
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сукупністю факторів вербальної поведінки – «думок». Аналізуючи 

взаємозв’язки між фактами, можна виявити, якими установками вони 

виражені, які цінності (чи мета установки) стоять за ними. 

Ціннісно-орієнтовану діяльність суб’єкта можна розглядати як на рівні 

індивідуальної свідомості, так і на рівні суспільної свідомості. У першому 

разі відбувається оцінювання кожним індивідом в його практичній діяльності, 

враховуючи особистісні потреби та інтереси. Ідеологи визначають цінності 

для суспільства, класу, нації, різних соціальних груп. До того ж основою 

такого визначення є не особисті сенси, об’єктивні значення предметів і явищ. 

До системи суспільних цінностей входять тільки ті, які сприяють 

суспільному прогресу і всебічному розвиткові особистості. 

На думку М. Головатого [63], на основі існуючих цінностей 

формуються ціннісні орієнтації як окремої особистості, так і групові ціннісні 

орієнтації. Вищим рівнем таких орієнтацій є світоглядні, що визначають 

найзагальнішу ціннісну спрямованість пізнавальної, духовної та практичної 

діяльності людини, її вищі цілі життя. Тому ціннісні орієнтації – особливий 

компонент духовного світу людини, що є наслідком вільного обрання 

ціннісних переваг: формування прихильності до певних ідеалів, духовних 

пріоритетів, суспільних вимірів буття. 

В. Ядов [230, с.197-198] вважає, що система ціннісних орієнтацій 

утворює вищий рівень диспозиційної ієрархії особистості. 

Значну увагу визначенню сутності ціннісних орієнтацій людини 

приділяли закордонні вчені-психологи.  

На думку Е. Фрома [211], цінності, які названі гуманістичними, 

заслуговують пошани й уваги завдяки тому, що  одностайно прийняті в усіх 

вищих формах культури. Поставлене питання, чи існує об'єктивне наукове 

підтвердження, яке змушує думати або, принаймні, викликане думкою про те, 

що існують норми, які повинні мотивувати наше приватне життя і яким слід 

бути ключовими принципами всіх запланованих нами соціальних ініціатив і 

видів діяльності. Дієвість норм ґрунтується на умовах людського існування. 
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Людська особистість складає систему і може присвятити своє життя 

накопиченню або виробництву, любові або ненависті; тому, щоб бути, або 

тому, щоб мати. Не важливо, що людина вибирає; у будь-якому разі вона 

створює структуру характеру з однією домінуючою орієнтацією та іншими, 

які зумовлені нею. Закони людського існування в жодному разі не ведуть до 

встановлення одного набору цінностей як єдиного можливого. Вони 

призводять до вибору і нам належить вирішувати, якій з альтернатив надати 

перевагу.  

Г. Олпорт запропонував таку класифікацію цінностей: 1) теоретичні; 2) 

соціальні; 3) політичні; 4) релігійні; 5) естетичні; 6) економічні [154]. 

А. Маслоу [135] фактично не розділяє поняття «цінності», «потреби» і 

«мотиви», він  зазначав, що так зване ціннісне життя, «вище» життя, 

перебуває у тому самому континуумі (є такою самою якістю чи особливістю), 

що і життя матеріальне, – «нижче». Тобто духовне життя є складовою 

частиною нашого біологічного життя, людської сутності. Це характеристика 

людської природи, без якої людина не існуватиме взагалі, це частина її 

ідентичності, її внутрішньої серцевини.  

У дослідженнях В. Франкла [207] тлумачення поняття «ціннісні 

орієнтації особистості» по суті збігається з термінами, що характеризують 

мотиваційно-потребову або смислову сферу. У результаті узагальнення 

типових ситуацій, з якими суспільству або людству довелося стикатися в 

історії, В. Франкл виокремлює три групи вічних цінностей – смислових 

універсалій: 1) цінності творчості дозволяють людині усвідомити, що вона 

дає суспільству; 2) цінності переживання допомагають людині усвідомити, 

що вона бере від суспільства; 3) цінності відносин дозволяють людині 

усвідомити позицію, якої вона дотримується стосовно чинників, які 

обмежують її життя [207]. 

Ш. Шварц і У. Більськи наводять аналогічне концептуальне визначення 

цінностей, що містить такі формальні ознаки: цінності – це поняття або 

переконання; цінності стосуються бажаних кінцевих станів або поведінки; 
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цінності мають надситуативний характер; цінності управляють вибором або 

оцінкою поведінки і подій; цінності впорядковані за відносною 

важливістю [8, с. 35-36]. 

З ціннісними орієнтаціями особистості, зазвичай, дослідники вивчають 

мотиви поведінки людини. Так, Г. Олпорт [154], Г. Ліндсей [128, c. 115-121] 

розробили шкалу «дослідження цінностей» для визначення переважних 

інтересів особистості. 

Ціннісна система будь-якого суспільства також відрізняється 

неоднорідністю. Так, Г. Тріандіс пов’язує цінності людини і суспільства; 

виділяє «імічні» й «ітічні» суспільні цінності. Перші – конкретні 

соціокультурні по характеру, а другі – універсальні «метацінності», властиві 

будь-якому типу і стадії суспільного пристрою [214, с. 256]. Основою 

виділення соціально зумовлених типів ціннісних систем особистості можуть 

бути як універсальні суспільні цінності, так і специфічні особливості 

ціннісної ієрархії, властиві тим або іншим конкретним типам суспільства. 

Аналіз зв’язків між системами цінностей особистості й суспільства 

здійснювався також у процесі досліджень соціальної установки. 

Ф. Знанецький, У. Томас [249, с. 75] розглядали поведінку особистості в 

суспільстві з позицій «соціальної ситуації», що містить соціальні норми і 

цінності, соціальну установку індивіда й визначення ним ситуації. 

Визначення ситуації індивідом на основі власних установок або групових 

норм свідчить про ступінь його пристосованості до соціального оточення, 

конформності. «Свобода волі» в працях класиків вітчизняної і зарубіжної 

психології визначається здатністю до моральних думок, залежної від рівня 

загального інтелектуального розвитку. Як стверджує А.Маслоу, очевидно,що 

рівень розвитку базових здібностей визначає можливість того або іншого 

ступеня усвідомлення моральних норм і соціальних цінностей [136].  

У вітчизняній психологічній науці також широко досліджувалися 

поняття «цінності» та «ціннісні орієнтації».  
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Як зазначає Л. Виготський, між рівнями інтелектуального й фізичного 

розвитку існує глибока залежність, оскільки «фізичний розвиток є 

показником психічного розвитку і передумовою розумового» [55, с. 205]. 

С. Рубінштейн [174] вважає, що «цінності» – похідні від 

співвідношення світу і людини; те, що у світі створює людина в процесі 

історії є значним для людини. 

У літературі з психології є безліч трактувань цього поняття. 

В. Мясищев [146, с. 34] визначає ціннісні орієнтації як систему свідомого 

ставлення особистості до суспільства, праці, до самої себе. За О. Леонтьєвим, 

ціннісні орієнтації – взаємопроникнення сенсу і значення. Д. Узнадзе [202] та 

Л. Божович [32] визначають ціннісні орієнтації як динаміку установки, 

моральні позиції та мотиви поведінки особистості. За визначенням 

В. Василенко [45, с. 41], цінності – це ідеальне визначення особистості, 

реалізація яких відповідає розумному облаштуванню дійсності. Цілісність 

особистості, її стійкість у соціальному сенсі – як стійкість її ціннісних 

орієнтацій, особистісної позиції.  

І. Кон [111] підкреслює, що основу внутрішньої структури особистості 

складає система мотивів, установок і орієнтацій. Ціннісні орієнтації 

одночасно соціальні й індивідуальні. Соціальні вони тому, що зумовлені 

становищем особистості, а також системою суспільного виховання, 

пропаганди тощо. Водночас вони індивідуальні, оскільки в них акумулюється 

неповторний життєвий досвід певної особистості, своєрідність її інтересів і 

потреб. Також автор виокреслює роль сенсу в особистісному розвитку, 

«критична переоцінка цінностей, найбільш загальним визначенням якої є 

питання про сенс життя, психологічно, зазвичай, пов’язана з якоюсь паузою, 

«вакуумом» у діяльності або у відносинах з людьми» [111, с. 175]. 

Відповідно, найбільш значні зміни є в системі цінностей. Як зауважує 

О. Асмолов, «криза розвитку зрілої особи є неминучою, що супроводжуються 

перебудовою системи цінностей [18, с. 230].  
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Значну увагу вивченню ціннісних орієнтацій приділяє в дослідженнях 

В. Ядов [231]. У них розкривається поняття «ціннісні орієнтації», наводяться 

класифікації, розглядаються фактори, які визначають динаміку ціннісних 

орієнтацій і умови відповідності між ціннісними орієнтаціями й реальною 

поведінкою особистості. 

На думку В. Ядова [231, с. 28], цінності тісно пов’язані з потребами, 

інтересами й ідеалами особистості та є конкретизацією цінностей 

суспільства. Вид цієї конкретизації залежить як від позиції особистості в 

соціальній системі, так і від рівня її розвитку.  

Особливий інтерес для нашого дослідження мають виділені 

В. Ядовим [231; 232] чотири рівні диспозиційної регуляції соціальної 

поведінки особистості. Перший рівень, згідно з концепцією Д. Узнадзе, 

визначають елементарні фіксовані установки [202]. Вони формуються на 

основі вітальних потреб у звичайних умовах і регулюють прості реакції 

суб’єкта на актуальну предметну ситуацію, наприклад, в умовах сімейного 

оточення. У західних дослідженнях такий вид відношень дістав назву «set». 

Вчинки особистості в звичайних ситуаціях є результатом складніших 

диспозицій, які формуються на основі потреби людини в спілкуванні, яке 

відбувається в малій групі. На другому рівні особистість виробляє певне 

ставлення до соціальних об’єктів. Поняття соціально фіксованої установки 

тотожне поняттю «атитюд», яке використовується в зарубіжній психології і 

соціології. 

Третій рівень становлять диспозиції, в яких фіксується загальна 

спрямованість інтересів особистості стосовно конкретної сфери соціальної 

активності. Саме ця спрямованість пояснює сконцентрованість особистості 

на якості визначеної сфери діяльності, її ставлення до цієї сфери праці, 

відпочинку. Основою системи вчинків, поведінки людини на цій стадії є 

базові соціальні установки. 

Четвертим рівнем диспозиції регулюються цілісність поведінки, вся 

діяльність людини. Система ціннісних орієнтацій – теж різновид 
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диспозиційних утворень, але вони відрізняються від попередніх рівнів 

диспозицій тим, що регулюють поведінку й діяльність особистості в більш 

значущіших ситуаціях її соціальної активності. 

У сучасному суспільстві офіційно визнаними, усвідомленими 

цінностями є гуманістичні й релігійні: індивідуальність, любов, співчуття, 

надія тощо. Але для більшості людей ці цінності стали проявами ідеології і 

не надають реальної дії на мотивацію людської поведінки. Це цінності, 

породжені соціальною системою бюрократизованого індустріального 

суспільства, тобто власність, споживання, суспільне становище, розваги, 

сильні відчуття тощо. Розбіжності між усвідомленими та неефективними 

цінностями, з одного боку, і неусвідомленими й дієвими – з іншого, 

спустошують особистість. Вона змушена діяти не так, як її вчили і 

прихильність до чого вона відчуває, людина починає переживати відчуття 

провини, підозрілості до себе й інших. Це та сама невідповідність, яку 

помітило наше молоде покоління і проти якої дотримує безкомпромісну 

позицію. 

Цінним і благим є все, що сприяє повнішому розгортанню специфічно 

людських здібностей і підтримує життя. Негативне або погане все, що 

пригнічує життя й паралізує внутрішню активність людини. Всі норми 

великих гуманістичних релігій – буддизму, іудаїзму, християнства, ісламу – 

або великих філософів – гуманістів, починаючи з досократиків і закінчуючи 

сучасними мислителями, є специфічною розробкою цього загального 

принципу цінностей. Подолання власної алчності, любов до ближнього, 

пошук істини (на відміну від некритичного знання фактів – ось цілі, 

відповідні всім гуманістичним філософським і релігійним системам Заходу та 

Сходу. Людина змогла відкрити ці цінності тільки після досягнення певного 

соціального й економічного рівнів розвитку, що залишає досить часу і сили 

для роздумів виключно про те, що знаходиться по той бік  фізичного 

виживання. 
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Як офіційно визнані цінності, так і ті, що фактично існують, не 

позбавлені структурності; вони утворюють ієрархію, в якій деякі вищі 

цінності визначають усі інші як необхідні для реалізації перших.  

Найважливішим інтегральним чинником, що визначає ступінь 

ухвалення індивідом групових цінностей, є рівень комфортності. 

Індивідуальний рівень комфортності, складна соціально-психологічна 

характеристика особистості, визначається цілим комплексом як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників. Типи ставлення особистості до цінностей 

суспільства визначаються рівнем комфортності, за Р. Кілменом, проявляються  

перевагою одного з трьох процесів, які він називає «процесами соціального 

впливу»: підпорядкування, ідентифікації або інтернаціоналізації [79].  

У сучасних умовах надзвичайної мінливості всіх соціальних процесів в 

українському суспільстві культуру молоді варто розглядати в декількох 

площинах, які зумовлюють рівень і спрямованість культурної самореалізації, 

що розуміємо як змістовну сторону культурної діяльності молодої людини, 

втілення в предметних діях мотивів, потреб, умінь культурного 

спрямування [93], оскільки найшвидша реагуюча частина суспільства. 

Економічна криза сучасного суспільства, як зазначає М. Самойлов 

[178, с. 145-146], викликає невпевненість у завтрашньому дні, породжує 

«стрес-очікування», що призводить до тривалих нервово-психічних 

перенапружень.  

Чинники ослаблення усвідомлення ролі фізичної культури в оптимізації 

життєдіяльності людини такі: 

1) наявність суперечності між високим рівнем розвитку науково-

технічного прогресу, культури виробництва, його «технологізацією» і 

нечастим застосуванням фізичних зусиль м’язової активності особами, які 

працюють; 

2) усе більше домінування матеріальних інтересів людей над 

духовними, що значно знижує їхній загальний рівень культури; 
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3) уявлення про утилітарне значення фізичної культури, як про 

сукупність методів і засобів, що впливають тільки на тіло [178]. 

Соціум, системна криза, що торкнулися соціальної структури 

суспільства у зв’язку з переходом до нових економічних перетворень, як 

відмічає П. Корогод, В. Бугуйчук, В. Капустін [112, с. 57] закономірно 

зумовила зміну соціальних орієнтирів, переоцінку традиційних цінностей. 

Пошук свого шляху в нових соціально-економічних умовах, орієнтація на 

прискорене статусне просування і водночас прогресуюча соціальна 

неадаптованість – усе це зумовило специфічний характер культурної 

самореалізації молодої людини [112, с 57]. Виховання саме по собі не може 

змінити об’єктивних умов життєдіяльності суспільства й особистості, але 

формуючи духовний світ людини, її визначене суб’єктивне ставлення до 

об’єктивної реальності, розвиваючи визначений діапазон можливостей та 

потреб особистості, воно є важливою умовою формування духовної культури 

в цілому. У зв’язку з цим пошуки різноманіття шляхів радикальних змін до 

кращого потребують будувати всю культурно-виховну роботу так, щоб вона 

повніше задовольняла духовні запити людей, відповідала їхнім інтересам [6]. 

Перехід до інноваційної, особистісно-креативної, інформаційної 

культури різко змінив світовідношення ціннісного та нормативного 

механізмів регуляції поведінки – від домінування нормативного до переваги 

ціннісного [126]. 

Категорія «ціннісна орієнтація» є певним фокусом, в якому існують 

різні точки зору на особистість. З нею перетинаються всі основні поняття, які 

розроблюються у філософії, соціології, соціальній психології, педагогіці. У 

соціально-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях ціннісна 

орієнтація співвідноситься з такими поняттями, як соціалізація особистості, 

розвиток її потреб, формування ідеалів, визначення спрямованості, реалізація 

інтересів і та ін. Причому трактування ціннісних орієнтацій доволі 

багатозначне. З одного боку, звертається увага на максимально узагальнений 
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характер ціннісних орієнтацій, їх стійкість і сутність, а з іншого – на те, що 

вони є спрямованістю на визначені цінності в конкретній ситуації. 

Ціннісні орієнтації визначають сприйняття індивідом соціальної 

ситуації та вибору відповідного образу, дії. Таким чином, ціннісна орієнтація 

діалектично пов’язана з настановами особистості. Вказаний зв’язок 

проявляється в тому, що установки й ціннісні орієнтації виникають на основі 

потреб і конкретних ситуацій. Взаємовідносини між особистістю і 

суспільством регулюються за допомогою як установок, так і ціннісних 

орієнтацій. Установки виступають  як конкретна форма існування і прояву 

ціннісних орієнтацій; ціннісний підхід також є установчим, а установчий – 

ціннісним. 

Проблеми цінностей та ціннісних орієнтацій особистості розглядалися 

в працях таких дослідників, як Н. Антонова [12] Г. Байсаідова [19], 

М. Боришевський [37], Т. Бутківська [44], О. Власенко [53], Я. Гудачек [80], 

В. Денисенко [81], Л. Десфонтейнес [82], В. Дзюба [84], І. Клименко [108], 

Т. Кривко [116], Л. Ломако [130], А. Маслоу [135; 241], М. Рокіч [245, 246] 

Р. Скульський [185], В. Струманський [194], Е. Фром [211], В. Шахрай [220], 

Н. Шемигон [221], Л. Шумра [225] та ін. 

У період соціально-економічних і політичних змін ціннісні орієнтації 

молоді визначаються можливістю їх значущої переорієнтації. В умовах 

нестабільності молодь розглядається як своєрідний барометр суспільства. 

Особистісна структура молодої людини переживає психологічні та соціальні 

зміни. Головна проблема, з якою стикається студентська молодь, - втрата 

сенсу життя. Розгубленість, стосовно того, що їй потрібно досягти, ні того, 

що їй потрібно зробити, призводить до того, що людина втрачає ясне бачення 

того, чого вона бажає. Таким чином, вона бажає того, чого бажають інші, і 

проявляє повний конформізм або виконує те, чого очікують від неї (прояв 

тоталітаризму). Особливо це небезпечно в ситуації, коли настає відчуження 

від сенсу, який був закладений із зовні, «вихованні ідеологічно», проте, ще 

відсутні культура і спроможність власного сенсоформування. 
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Сучасний період трансформації ціннісних орієнтацій у деяких 

студентів породжує протиріччя, відсутність відповідальності. До того ж 

необхідно зважати на нестійкість ще не сформованого світобачення молодого 

покоління. А такий стан не лише реально існує, але й може посилюватися в 

ситуації ігнорування традиції та переосмислення історії. 

Ціннісний вимір має все, що підлягає процесу реформування людиною 

природи і суспільних відносин. Визначити суть цінності – означає розкрити, 

перш за все, її функції, значення, роль людини в контексті конкретного 

суспільства, обставин часу. У понятті змісту цінності як результату суб’єкт-

об’єктних взаємодій наявні відтінки, пов’язані з проблемою типології 

цінностей. Це, наприклад, відмінність цінностей життя й культури, 

матеріальних і духовних цінностей, уявних і дійсних цінностей [88].  

Активність студентської молоді так чи інакше характерна для всіх 

індустріально розвинених країн. Як тільки суспільство досягає відповідного 

рівня матеріального благополуччя, створюючи гарантії задоволення основних 

біологічних і соціальних потреб для переважної більшості людей, тоді молодь 

починає поводитися незвичайним чином, а отже, відрізняючись від дорослих, 

створює своє мистецтво, свій стиль життя, свої правила поведінки. Ці 

процеси характеризують створення і розвиток молодіжних субкультур. 

Формування духовного світу особистості – процес складний і тривалий; 

процес узагалі залежить як від духовного багатства особистості, так і від 

різноманіття її соціальних зв’язків і відносин, характеру відносин, які 

панують у суспільстві [3]. 

Серед запропонованих суспільством цінностей людина вибирає – 

вважає за краще, відмовляється, бореться «за» або «проти», зважує – свої 

цінності. Цінності – це не те, за що платимо, а те, заради чого живемо [178]. 

Науково доведено, що емоції розвиваються не самі по собі, вони 

здебільшого залежать від діяльності людини. Як відзначав О. Леонтьєв [124], 

специфіка емоцій у тому, щоб відображати зв’язок між мотивами і 

можливістю реалізації цих мотивів. 
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Аналіз літературних джерел свідчить про те, що мотивація, як 

провідний чинник регуляції активності особистості, має винятковий інтерес 

для розуміння природи людських вчинків. За об’єктивно абсолютно 

однаковими вчинками людини можна побачити абсолютно різні причини, 

тобто спонукальні джерела цих дій, їх мотивація буває абсолютно 

різною [166]. Вважають також, що мотив – це те, що відображається в голові 

людини, спонукає діяльність, спрямовує її на задоволення певної потреби. До 

того ж підкреслюють, що мотивом є не сама потреба, а предмет 

потреби [125]. 

Соціокультурний розвиток суспільства, на нашу думку, може 

здійснюватися за умови, коли система фізкультурно-спортивної підготовки є 

своєрідним полігоном, в якому нове покоління держави в період навчання 

інтеріоризує культурні цінності, норми, правила суспільного життя. 

Як стверджує К. Абульханова-Славська [3], формуванню цінностей 

сприяють певні особисті властивості, незважаючи на те, що зв’язок 

особистих властивостей і цінностей є багатозначним. Так, одна і та ж 

властивість взаємодіє з різними цінностями, а останні – одночасно з 

декількома способами поведінки. З’ясовано, що цінності й ідеали можна 

реалізувати через поведінку або зумовлену цією цінністю чи спрямовану на 

реалізацію інших цінностей. Водночас вони можуть залишатися 

нереалізованими, що може стати причиною особистого конфлікту. 

Конкретний прояв цінностей у поведінці людини залежить від особливостей 

структури цінностей цієї особистості».  

Як зазначає Ф. Василюк [47], «коли ознайомлюєшся із спробами 

психологічної науки відповісти на запитання, що є цінністю, часто 

створюється враження, що головне прагнення цих спроб – звільнитися від 

цінності як самостійної категорії і звести її до емоційної значущості, норми, 

установки та ін. Але цінність явно не вміщається у вузькі рамки цих понять». 

У зв’язку з цим для визначення місця ціннісних орієнтацій у загальній 

системі особистісних складових необхідно розмежовувати ціннісні орієнтації 



45 

 

 

із суміжними поняттями, перш за все, з такими, як «потреба», «мотив», 

«установка», «атитюд», «диспозиція», «особистий сенс», «переконання». 

Цінності – специфічні соціальні визначення об’єктів конкретної сфери, які 

виявляють позитивне чи негативне значення об’єктів навколишнього світу 

для людини, групи чи суспільства в цілому, які визначають їх залучення до 

людської життєдіяльності, зокрема і сфери фізичної культури та спорту, 

сфери інтересів, потреб, соціальних відносин [11; 35; 204]. 

На думку Є. Головахи [64, с. 34], «предмети потреб, які свого часу 

усвідомлені особистістю, стають її провідними життєвими цінностями». 

Проте, на нашу думку, абсолютно очевидно: якби так відбувалося насправді, 

не могло б існувати таких станів, як внутрішньо особистісний конфлікт, его-

дистонія і тому подібне, визначуваних із використанням метафори 

«заборонений плід», коли «хочеться, а не можна». У зв’язку з цим поділяємо 

думку Ф. Василюка, який вважає, що цінність не є ні предметом потреби, ні 

мотивом, оскільки останні завжди «корисливі» і борються тільки за «свій» 

інтерес, на відміну від цінності, яка може бути «нашою» і навіть в 

інтерапсихічному просторі виконує інтегруючі, об’єднувальні функції [47]. 

О. Леонтьєв також указує на те, що цінності «не егоїстичні». Він зазначає, 

що, на відміну від потреб, цінності не обмежені певним моментом і не 

ваблять до чого-небудь зсередини, а «притягають із зовні» [125, с. 18]. 

В. Оссовський  [156] подає таке визначення цінностей: «Цінності – 

своєрідні маятники, що допомагають помітити в потоці інформації те, що є 

важливішим для життєдіяльності людини, для її поведінки. Те, що 

суперечливо відповідає цінностям, буде неминуче ігноровано – або неувагою, 

або несприйняттям, або нерозділенням інформації». Суб’єкт обирає матеріал 

відповідно до точки зору, якої дотримується. Н. Наумова вважає ціннісні 

орієнтації одним із механізмів цілепокладання. Вони орієнтують людину 

серед об’єктів природного й соціального світу, створюючи впорядковану й 

осмислену, таку, що має для людини значення, картину світу. Вони дають 

підставу для вибору з наявних альтернатив дії (цілей і засобів), переваг 
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відбору й оцінки цих альтернатив, визначаючи «межі дії», тобто не тільки 

спрямовують, але й регулюють ці дії [148, с. 68]. 

О. Сєрий звертає увагу на те, що ціннісні орієнтації [182] є 

найважливішими компонентами в структурі особистості. Разом з іншими 

психологічними утвореннями вони виконують функції регуляторів поведінки 

і проявляються в усіх сферах людської діяльності. Система цінностей окремої 

особистості або соціальної групи залежить від вікових, статевих і 

психологічних особливостей, соціального, економічного, політичного, 

професійного, національного, етнічного статусу. Цінності – це соціальний 

феномен, що існує в діалектичному відношенні суб’єкт-об’єкт, який є 

важливою сполучною ланкою між особистістю, її внутрішнім світом і 

навколишньою дійсністю. Цінності мають подвійний характер, вони 

соціальні, оскільки в них зосереджений досвід відповідного суб’єкта. 

Соціальні цінності визначаються як щось відповідне, таке, що має 

емпіричний зміст, доступний членам відповідної соціальної групи або 

суспільства в цілому, значення, співвідноситься з будь-чим, що є об’єктом 

діяльності. 

Проблема цінностей була споконвіку складовою частиною філософії, як 

проблема ставлення суб’єкта до результатів людської праці. Сучасна 

філософська традиція розглядає систему цінностей як універсальну, 

пролонговану структуру пріоритетів, яка визначає бажаний життєвий проект і 

систему орієнтацій особистості. Ціннісні орієнтації – складний, але 

впорядкований комплекс принципів, який виникає в процесі оцінювання і 

взаємодії трьох різних елементів – когнітивного, афективного і директивного 

– визначає вчинки і думки особистості в тому напрямі і це пов’язано з 

вирішенням загальнолюдських проблем. 

Ціннісні орієнтації, які визначають життєві цілі людини, виражають 

відповідно те, що є для неї важливішим і має особливий сенс. 

К. Абульханова-Славська, О. Брушлинський описують роль смислових 

уявлень в організації системи ціннісних орієнтацій, яка виявляється в таких 
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функціях: ухваленні (або запереченні) та реалізації певних цінностей; 

посиленні (або зниженні) їх значущості; утриманні (або втраті) цих цінностей 

у часі [3]. Б. Братусь визначає особисті цінності як «усвідомлені та прийняті 

людиною загальні сенси її життя» [39, с. 18]. Він розділяє особисті цінності 

як усвідомлені сенсі життя і декларовані, «називні», зовнішні стосовно  

людини цінності, «не забезпечені «золотим запасом» відповідного смислу, 

такого, що емоційно переживається, зачіпає особистісне ставлення до життя, 

оскільки такі цінності суттєво не стосуються смислової сфери» [39, с. 19]. 

Г. Будінайте, Т. Корнілова також підкреслюють, що «особистісними 

цінностями стають ті сенси, щодо яких суб’єкт визначився» [42, с. 101], 

акцентуючи увагу на необхідності не лише усвідомлення сенсів, але і 

рішення про їх ухвалення або неприйняття. Внутрішнє ухвалення 

усвідомлених особистістю сенсів є, таким чином, необхідною умовою 

утворення особистих цінностей [42, с. 101]. 

Ф. Василюк [47] зазначає, що сенс є граничним утворенням, в якому 

поєднуються ідеальне й реальне, життєві цінності та можливості їх реалізації. 

Сенс як цілісна сукупність життєвих відносин, на думку Ф.Василюка, є 

своєрідним продуктом ціннісної системи особистості. Автор також вважає, 

що «цінність внутрішньо освітлює все життя людини, наповнюючи її 

простотою і справжньою свободою» [47]. Цінності набувають ознак мотивів, 

які реально діють, і джерел свідомості буття, які ведуть до зростання і 

вдосконалення особистості в процесі особистісного розвитку. Таким чином, 

ціннісні орієнтації є психологічним механізмом саморозвитку 

індивідуальності – є динамічною системою. 

На думку автора, виникнення цінностей пов’язане з емоційною 

реакцією людини на поведінку. Далі цінності набувають форми «відомих» 

мотивів, потім сенсоутворювальних мотивів і, нарешті, мотивів одночасно й 

сенсоутворювальних і тих, що реально діють: до того ж цінність на кожному 

етапі збагачується новою мотиваційною якістю, не втрачаючи попередніх. Це 

означає, що не будь-який відомий зміст, який може стати мотивом, сприяє 
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зростанню і вдосконаленню особистості. Таке розуміння цінності  в жодному 

разі не зводиться до мотиву, оскільки мотив утілює індивідуальний життєвий 

світ людини, засвідчує належність конкретній людині; цінність, навпаки, 

залучає особистість до деякої «надіндивідуальної спільності і 

цілісності» [47].  

Аналогічне бачення в своєму дослідженні має і О.Сєрий [183]. На нашу 

думку, розвиток і функціонування систем особистісних сенсів і ціннісних 

орієнтацій є взаємозв’язаним і взаємодетермінованим. Як справедливо 

зазначає О. Леонтьєв [125], особистісні цінності є одночасно і джерелами, і 

носіями значущих для людини сенсів. 

Уявлення про систему цінностей особистості як ієрархії її переконань 

набуло поширення і в американській соціальній психології. Так, М. Рокіч 

визначає цінності як «стійке переконання в тому, що певний спосіб поведінки 

або кінцева мета існування переважно з особистої або соціальної точок зору, 

протилежний чи зворотний спосіб поведінки, або кінцева мета існування» 

[7, с. 31-32]. На його думку, цінності особистості характеризуються такими 

ознаками: основи цінностей простежуються в культурі, суспільстві й 

особистості; вплив цінностей простежується практично в усіх соціальних 

феноменах, які потребують вивчення; загальна кількість цінностей, що є 

надбанням людини, порівняно невелика; усі люди мають одні й ті ж цінності, 

хоча і в різній мірі; цінності організовані в системи [8]. 

А. Сєрий [183] вважає, що залежно від завдань і цілей, котрим слугує та 

або інша цінність, вони поділяться на дві основні групи: цінності-цілі 

(термінальні) та цінності-засоби (інструментальні). Термінальні цінності є 

найважливішими, це основні цілі людини, вони відображають тривалу 

життєву перспективу, те, що вона цінує зараз і до чого прагне в майбутньому, 

визначають сенс життя людини, вказують, що для неї особливо важливе, має 

значення і цінне. Інструментальні цінності є стандартами під час вибору 

певного типу поведінки або дій. 
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Таким чином, ціннісні орієнтації – особливі психологічні утворення, 

складові ієрархічної системи осіб, що існують у структурі особистості як її 

елементи. Не можливо уявити собі орієнтацію особистості на ту або іншу 

цінність як певне ізольоване утворення, що не зважає на пріоритетність, 

суб’єктивну важливість щодо інших цінностей. 

Як зазначає З. Равкін: «Передусім змінюється ціннісне розуміння суті 

педагогічних процесів. Ми стаємо свідками того, як із зростанням рівня 

сформованості суспільної свідомості змінюється образ педагогічної науки. 

Виникнувши колись із глибин філософії, вона знову готується стати 

філософською сферою знань» [163, с. 41-42]. 

Слід відзначити особливий інтерес до проблеми цінностей, значних 

духовних ресурсів, системи потреб та інтересів, що стимулюють 

самореалізацію людини, навіть у таких сферах, як фізична праця, служба в 

армії, ідеологія й офіційна пропаганда, орієнтована переважно на духовну 

основу, суспільна пошана, гідність особистості. Багатство і прибуток 

розглядаються як своєрідні антицінності. 

Нині, коли змінилися соціально-економічні умови й такі матеріальні 

цінності як багатство, власність стають пріоритетними для деяких груп 

населення, акцентування на суто «духовному» трактуванні цінностей є не 

зовсім коректним. 

Вибір тієї чи іншої ієрархії цінностей виражає ціннісну позицію і 

ціннісну орієнтацію особистості студентів. Будь-яка ціннісна орієнтація є 

результатом вибору, перевагою визначеної цінності. 

У системі ціннісних переваг виражається ставлення людини до цілей 

життєдіяльності, до засобів досягнення цих ціннісних орієнтацій, до таких 

«обставин життя» особистості, які можуть бути детерміновані тільки 

загальними соціальними умовами, типом суспільства, системою його 

економічних, політичних, ідеологічних принципів. Цілеспрямування на 

цьому вищому рівні є «життєвим планом», важливим елементом якого стають 

окремі життєві ціннісні орієнтації, пов’язані з головними соціальними 
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сферами діяльності людини – сферою праці, пізнання, сімейного й 

суспільного життя. 

Як зазначено у філософській енциклопедії, ціннісна орієнтація людини 

– це персоніфіковане ставлення до об’єктивної системи соціальних цінностей 

– матеріальних і духовних, бажаних і належних. Як мікросередовище різних 

видів мотивів вона спрямовує, мобілізує й організовує ідейне життя, творчу 

діяльність і поведінку особистості надає цій соціальній діяльності активний і 

виборчий характер. У ціннісних орієнтаціях синтезовані ті, що соціалізують 

дію ціннісного життя суспільства й систему організованого ідеологічного 

виховання – політичного, морального, естетичного [115]. 

Належне ставлення утворює серцевину ідейного (особливо етичного) 

змісту ціннісної орієнтації, визначає ідейну позицію особистості. 

У ціннісних орієнтаціях людської особистості міститься багатий 

ідейний сенс, що відображає соціальну значущість об’єктивної системи 

матеріальних і духовних цінностей. Як стверджує В. Момов, ціннісна 

орієнтація у взаємодії зі світоглядом утворює ідеологічний фундамент 

цілісного мотивуючого фону особистості. При цьому ціннісна орієнтація є 

стійкою особистісною освітою, на відміну від мотивів, які залежать як від 

конкурентної ситуації, так і від особливостей індивіда [142]. Ціннісна 

орієнтація вказує на особистісно-значущу специфіку діяльності, яка 

«відбирається» відповідно до фіксованих установ  залежності від ситуації. 

Н. Рейнвальд [167, 168] вважає ціннісні орієнтації «дзеркальним» 

відображенням особистості, її справжніх мотивів і потреб. 

Мотив – дія зовнішнього середовища, опосередкована свідомо 

психічним життям людини, структурою особистості, потребами індивіда, 

його життєвим досвідом, світоглядом. Заохочення (моральне й матеріальне) є 

стимулюючою силою, тоді як прагнення особистості отримати моральну й 

матеріальну винагороду має мотивуюче значення. Загальні вимоги й 

обов’язки, оцінка праці та поведінка людини є чинниками, що стимулюють, 

належне ставлення, самооцінка і совість людини – внутрішніми мотивами. 
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Завдяки мотивам людина перестає бути рабом безпосередньої наявної 

ситуації. 

На думку В. Момова [142], мотивуючий фон особистості – це цілісна і 

єдина система спонукань, що функціонують у середовищі цінностей, – як 

об’єктивних (матеріальні й духовні феномени суспільства), так і 

персоніфікованих (ціннісні орієнтації та позиції людини). Мотиви не слід 

розглядати як якусь персоніфіковану силу поза соціальним середовищем, яке 

здійснює їх об’єктивну й суб’єктивну детермінацію. Типологія об’єктивної 

системи цінностей може бути проведена за допомогою різних критеріїв. 

Взявши за основу типологію суспільних відносин, можна виділити дві 

основні групи цінностей – матеріальні й духовні. До останніх належать 

політичні, естетичні, етичні, наукові, релігійні й інші цінності. Вони можуть 

поділятися також стосовно соціальної дійсності на реальні й потенційні. Зі 

свого боку, в потенційних цінностях різні ідеали, цілі, бажання, очікування 

тощо. 

Як відзначає О. Леонтьєв [125], індивідуальна ієрархія ціннісних 

орієнтацій, зазвичай, є послідовністю різноманітних «блоків». Він 

виокремлює групи цінностей, що об’єднані в блоки на різних підставах і 

полярні ціннісні системи.  

Зокрема, серед термінальних цінностей протиставляються: 

1. Конкретні життєві цінності (здоров’я, робота, друзі, сімейне життя) 

– абстрактні цінності (пізнання, розвиток, свобода, творчість). 

2. Цінності професійної самореалізації (цікава робота, продуктивне 

життя, творчість, активне діяльне життя) – цінності особистого життя 

(здоров’я, любов, наявність друзів, розваги, сімейне життя). 

3. Індивідуальні цінності (здоров’я, творчість, свобода, активне 

діяльне життя, розваги, впевненість у собі, матеріально забезпечене життя) – 

цінності міжособистісних відносин (наявність друзів, щасливе сімейне життя, 

щастя інших). 
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4. Активні цінності (свобода, активне діяльне життя, продуктивне 

життя, цікава робота) – пасивні цінності (краса природи і мистецтва, 

упевненість у собі, пізнання, життєва мудрість). 

Серед інструментальних цінностей О. Леонтьєв [126] виокремлює такі 

дихотомії: 

1. Етичні цінності (чесність, непримиренність до недоліків) – цінності 

міжособистісного спілкування (вихованість, життєрадісність, чуйність) – 

цінності професійної самореалізації (відповідальність, ефективність у 

справах, тверда воля, старанність). 

2. Індивідуальні цінності (високі запити, незалежність, тверда воля) – 

конформістські цінності (старанність, самоконтроль, відповідальність) – 

альтруїстичні цінності (терпимість, чуйність, широта поглядів). 

3. Цінності самоствердження (високі запити, незалежність, 

непримиренність, сміливість, тверда воля) – цінності схвалення інших 

(терпимість, чуйність, широта поглядів). 

4. Інтелектуальні цінності (раціоналізм, самоконтроль) – цінності 

безпосередньо емоційного світовідчуття (життєрадісність, чесність, 

чуйність). 

В. Момов [142] протиставляє цінності цільові (або бажані, можливі) і 

цінності, які існують (або наявні – актуальні). У процесі подальшого аналізу 

цільових цінностей він класифікує їх на власне цінності – цілі, цінності 

ідеали, цінності – бажання й нормативні цінності. 

Загальнолюдські цінності, як стверджує Л. Морозова [144], інтереси не 

є надкласовим або позакласовим феноменом, вони являють собою 

«загальнокласові імперативи», зумовлені необхідністю збереження людського 

роду. Критерієм цивілізованості в наш складний, суперечливий час є 

наявність у людини такого ступеня духовного розвитку і свободи, який 

дозволяє їй використовувати загальнолюдські цінності з урахуванням 

класового підходу і соціалістичної гуманної ідеології. 
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Система ціннісних орієнтацій – це найважливіший елемент 

внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда, 

всією сукупністю його переживань, які відмежовують значуще, суттєве для 

певної людини від незначного, несуттєвого. Ціннісні орієнтації найтісніше 

пов’язані із системою потреб особистості, більш динамічнішою стороною 

сутності людини. Основний зміст ціннісних орієнтацій – політичні, 

філософські (світоглядні), моральні переконання, глибокі та постійні 

вподобання, моральні принципи поведінки. У зв’язку з цим у суспільстві 

ціннісні орієнтації особистості стають об’єктом виховання, цілеспрямованого 

впливу. 

Ціннісні орієнтації діють як на рівні свідомості, так і на рівні 

підсвідомості, визначаючи спрямованість вольових зусиль, уваги, інтелекту. 

Механізм дії та розвитку ціннісних орієнтацій пов’язаний з необхідністю 

вирішення суперечностей і конфліктів у мотиваційній сфері. Стійка і 

несуперечлива сукупність ціннісних орієнтацій зумовлює такі явища 

особистості, як цілісність, надійність, віру в певні принципи й ідеали, 

здатність до вольових зусиль в ім’я цих ідеалів та цінностей, активність 

життєвої позиції, наполегливість у досягненні мети. Суперечність у ціннісних 

орієнтаціях породжує непослідовність у поведінці. Необхідно зважати на 

силу мотиваційного впливу ціннісних орієнтацій особистості, що 

зумовлюється глибиною наявності тієї чи іншої ціннісної орієнтації у 

внутрішній структурі особистості. Ціннісні орієнтації як елементи свідомості 

водночас стають необхідною сполучною ланкою між свідомістю, як цілісною 

системою, і діяльністю людини, тобто вони є основою суб’єктивної 

детермінації активності поряд з потребами, інтересами і стимулами. Ціннісні 

уявлення – це те стійке утворення в структурі особистості, яке характеризує її 

ставлення до цінностей суспільства, сукупності матеріальних і духовних благ. 

Системою своїх цінностей людина вважає все те, що є життєво важливим. 

Нормативно зрілі, чітко усвідомлені орієнтації роблять поведінку свідомою та 

організованою [144]. 
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Система ціннісних орієнтацій особистості має разом з притаманними 

конкретній людині індивідуальними ціннісними перевагами, також і 

історично зумовлені цінності суспільства. Ш. Щварц і У. Більськи [7] 

відповідно протиставляють цінності, що відображають інтереси самого 

індивіда або групи; К. Абульханова-Славська [3] – конкретні й абстрактні 

цінності; М. Лапін – «диференціюючи», тобто що відособляють людину, і 

«інтегруючі» ціннісні позиції [213]. У зв’язку з цим для нас важливою є точка 

зору О. Дробницького [88], який виокремлює два основні види ціннісно-

нормативної регуляції – «зазвичай традиційну» і «морально-етичну», оцінки, 

що розрізняються критеріями й інстанціями, які проводять таку оцінку. За 

«зазвичай традиційної» регуляції поведінки критеріями є норми суспільства, 

члени якого стежать за їх дотриманням, за «морально-етичної» – етичні 

принципи належного, властиві конкретній людині, яка сама відповідає за 

оцінку власних дій. 

Ціннісні орієнтації особистості, що пов’язують її внутрішній світ з 

навколишньою дійсністю, утворюють складну багаторівневу ієрархічну 

систему. Система ціннісних орієнтацій є одним із найважливіших 

компонентів структури особистості, займаючи приграничне положення між її 

мотиваційною сферою, сферою потреб і системою особистісних сенсів. Саме 

сукупність потреб і прагнень особистості складає систему тих чи інших 

цінностей, а ціннісні орієнтації є компонентом спрямованості особистості. Це 

роздільні та внутрішньо прийняті нею матеріальні і духовні цінності, 

схильність до сприйняття умов життя і діяльність в їх суб’єктивному 

значенні. Ціннісні орієнтації слугують опорними установками для прийняття 

рішень і регуляції поведінки. Суб’єктивна перевага тих чи інших цінностей – 

початок визначення ієрархії ціннісних орієнтацій: сім’я, багатство, творчість, 

кар’єра, честь, совість, здоров’я, інтимні стосунки, турбота про інших. 

Несуперечливість ціннісних орієнтацій – показник стійкості особистості. Як 

показали дослідження О. Горбенко, в системі ціннісних орієнтацій кожної 

людини відбуваються зміни і діє своя динаміка й розвиток. Детермінантами 
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особистості є умови життя, діяльність, а також схильність, здібність, 

інтереси, потреби людини [68, с. 205-208]. Розвиток особистості, формування 

її світогляду – дуже складний процес, на який впливають різноманітні 

фактори. Проблема ціннісних орієнтацій, як одного із важливих стимулів 

розвитку, є показником індивідуальної характеристики у світогляді 

особистості та привертає все більшу увагу вчених. 

Таким чином, розглянувши проблему виховання ціннісних орієнтацій з 

позицій філософії (аксіології, як її галузі), психології та педагогіки вважаємо 

за необхідне відзначити значну увагу науковців до цього питання. 

Проведений аналіз літератури дозволяє нам зробити висновок, що цінності – 

це внутрішні регулятори поведінки людини, які виникають, формуються і 

змінюються під впливом соціального середовища; вони відображають 

найбільш значущі для людини явища (об’єкти, предмети). Узагальнюючи 

накопичений досвід, ми дійшли висновку, ціннісні орієнтації – це складний 

психологічний феномен, що характеризує спрямованість особистості та 

визначає її вчинки, поведінку і спосіб життя; він формується і змінюється 

протягом життя і є частиною системи відносин особистості і суспільства. 

На підставі проведеного аналізу досліджень з проблеми сутності 

поняття «ціннісні орієнтації» було установлено, що воно є похідним  від 

поняття «цінності», але є більш складне за характером виникнення і розвитку. 

На формування ціннісних орієнтацій людини (рис.1.1) впливають зовнішні 

чинники (соціальні умови, в яких живе людина; етнокультурні та релігійні 

чинники; сім’я та родинне оточення; референтна група; засоби масової 

інформації; електронні засоби спілкування; освіта, культура, спорт тощо). 

Кожен із зазначених чинників з різною «силою» впливає на формування 

ціннісних орієнтацій людини.  
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Рис. 1.1. Процес формування ціннісних орієнтацій студентської молоді 

 

Формування ціннісних орієнтацій переважно зумовлене і внутрішніми 

чинниками: особистим та культурним досвідом; потребами і мотивацією; 

інтересами та схильностями; індивідуально-психологічними особливостями 

людини. Становлення і розвиток структури ціннісних орієнтацій – процес 

складний, який відбувається в процесі розвитку самої особистості і певною 

мірою залежить від віку людини. Проте ціннісні орієнтації людей одного віку 

вказують лише на загальну тенденцію їх розвитку, в житті кожної людини 

шляхи розвитку цінностей та їх «набір» визначаються впливом зазначених 

зовнішніх та внутрішніх чинників. У контексті дослідження це означає, що на 

формування ціннісних орієнтацій студентської молоді можна впливати, 

«підсилюючи» дію певних зовнішніх та внутрішніх чинників, створюючи 
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сприятливі умови для формування соціально корисних ціннісних орієнтацій у 

молоді. 

Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді має відповідати 

соціальним та культурними запитами суспільства, які будуть залишатися 

актуальними і в подальшому житті молодої людини. Такими ціннісними 

орієнтаціями ми вважаємо фізичне й особистісне самовдосконалення. 

У широкому розумінні «самовдосконалення» – це свідомий розвиток в 

собі будь-яких позитивних якостей, здібностей, умінь [227]. В інших 

джерелах [139; 159] самовдосконалення визначається як свідома та 

систематична робота над собою з метою удосконалення раніше набутих та 

формування нових якостей особистості; а також як процес усвідомленого, 

керованого самою особистістю розвитку, в якому в суб’єктивних цілях та 

інтересах самої особистості цілеспрямовано формуються та розвиваються її 

якості та здібності. Самовдосконалення включає дві основні складові – 

самоосвіту та самовиховання, які визначють напрямок самовдосконалення і 

можливість його реалізації. 

Самовдосконалення людини може відбуватися в різних напрямках, 

мати різний зміст. Відповідно до цього виділяють види самовдосконалення 

особистості: фізичне, розумове, моральне та ін. Потреба у фізичному 

самовдосконаленні пов’язана із дозріванням у людини пізнавальної сфери та 

самосвідомості, що яскраво проявляється у юнацькому віці. Ця потреба 

належить до класу соціальних потреб.   

З позицій особистісно-діяльнісного підходу фізичне 

самовдосконалення розглядають як систематичну діяльність людини, 

спрямовану на перетворення свого фізичного й духовного потенціалу 

відповідно до вимог різних сфер життєдіяльності.  

А. Кошолап виділяє основні функції фізичного самовдосконалення:  

 соціалізаційна – сприяння становленню здорової, мобільної, толерантної і 

комунікативної особистості, здатної адаптуватися до вимог сучасного 

суспільства й активно працювати відповідно до суспільних потреб; 
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 розвивальна – пов’язана з розвитком здатності до фізичного й духовного 

самовдосконалення шляхом самопізнання, саморегуляції та 

самовизначення; 

 збереження здоров’я – створення умов для організації здорового способу 

життя; 

 культуротворча, пов’язана з освоєнням, творчим розвитком і трансляцією 

фізкультурно-спортивних цінностей (знань, інноваційних підходів, 

технологій та ін.) [113]. 

Фізичне самовдосконалення спрямоване на розвиток власних фізичних 

якостей (сили, витривалості, спритності та ін.); передбачає роботу над своїм 

тілом, його красою; збереження здоров’я. 

Отже, можна виділити основні складові фізичного самовдосконалення. 

По-перше, це самостійна діяльність людини, яку вона здійснює для 

удосконалення себе. Для цього людина має чітко усвідомлювати необхідність 

і важливість роботи над собою, мати стійку мотивацію, яка сприятиме 

самостійній діяльності із самовдосконалення. Для досягнення поставленої 

мети людині необхідні сформовані вольові якості (цілеспрямованість, 

наполегливість, витримка тощо). Тому першою складовою фізичного 

самовдосконалення є психологічна складова. По-друге, необхідним є 

достатній рівень розвитку фізичних якостей (витривалість, сила, швидкість, 

гнучкість тощо) та відповідне функціонування фізіологічних процесів 

(дихальної, серцево-судинної, опорно-рухової та ін. систем), що дозволять 

людині активно займатися фізичними вправами. 

Особистісне самовдосконалення – це найвища форма усвідомленого 

саморозвитку особистості [195]. Самовдосконалення базується на прагненні 

людини до досконалості, певного ідеалу, шляхом набуття відповідних рис та 

якостей або зміни вже наявних. Наявний ідеал (образ) відображає уявлення 

особистості про фізичні, моральні, розумові якості, які є орієнтиром для їх 

набуття. Порівнюючи себе з ідеалом, людина визначає перспективи 

подальшого розвитку.  



59 

 

 

 Особистісне вдосконалення також охоплює різні сфери особистості: 

розумову, фізичну, духовну та ін. Це дає підстави для висновку, що фізичне й 

особистісне самовдосконалення являють собою єдність двох 

взаємопов’язаних процесів, які забезпечують самовиховання людини. У 

контексті дослідження, на нашу думку, саме фізичне й особистісне 

самовдосконалення є тими ціннісними орієнтаціями, які можуть бути 

сформовані у студентської молоді засобами східних єдиноборств. Важливо 

підкреслити, що ціннісні орієнтації відносять до особистісної сфери людини, 

зокрема мотиваційно-ціннісної, а східні єдиноборства забезпечують фізичний 

розвиток людини. Формування ціннісних орієнтацій під час занять східними 

єдиноборствами дозволяє реалізувати і особистісне, і фізичне 

самовдосконалення людини.  

Для формування й розвитку зазначених ціннісних орієнтацій можуть 

бути обрані різні шляхи, проте, на нашу думку, ознайомлення студентської 

молоді із положеннями східної культури і філософії, залучення їх до занять 

східними єдиноборствами та духовними практиками має значний виховний 

потенціал.  

1.2. Особливості виховання ціннісних орієнтацій студентської 

молоді засобами східних єдиноборств.  

 

Виховання молоді є центральною проблемою в педагогічних 

дослідженнях, яка з часом не втрачає актуальності, а лише набуває нових 

аспектів для вивчення. У контексті цього дослідження важливо з’ясувати 

особливості виховання ціннісних орієнтацій студентів засобами спортивної 

діяльності, зокрема східних єдиноборств. 

Сутність, структуру, зміст, принципи, методи та форми організації 

виховання дітей та молоді досліджували такі вчені-педагоги як І. Бех [24], 

І. Зязюн [98], В. Лозова [129], В. Струманський [ 194], О. Сухомлинська 

[195], Н. Ткачова [198], Г. Троцко [129] та ін.; виховання молоді засобами 

спортивної діяльності вивчали В. Бугуйчук [41], М. Горобей. [76], 
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Г Грибан [77], Л. Корогод [112], Т. Круцевич [118, 119], А. Лотоненко [132], 

Ю. Макєшина [41] , В. Саєнко [179, 247]. 

Узагальнюючи дослідження вчених, можна сказати, що виховання – це 

процес цілеспрямованого і планомірного формування світогляду, переконань 

і почуттів, волі й характеру, потреб і здібностей, моральних, трудових, 

естетичних та фізичних якостей людини, рис характеру особистості. 

У педагогічній науці виділяють два смислових значення поняття 

«виховання»: у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні 

виховання охоплює всю систему впливів, весь процес формування 

особистості та підготовки її до активної участі в суспільному й культурному 

житті, навчальну й виховну роботу освітніх закладів, громадських та 

молодіжних організацій, вплив усього укладу життя суспільства, літератури, 

мистецтва, засобів масової інформації тощо. У такому розумінні поняття 

«виховання» є близьким до поняття «соціалізація» особистості. 

У рамках цього дослідження виховання ціннісних орієнтацій вважаємо 

доцільним розглядати з позицій більш вузького (прикладного) розуміння, як 

цілеспрямований процес поетапного формування у студентів ціннісних 

орієнтацій на підставі урахування зовнішніх і внутрішніх чинників та 

створення педагогічних умов, які сприятимуть їх розвитку й закріпленню.  

Важливо підкреслити, що наявні у людини цінності (або система 

цінностей) «проходять певний шлях», перш ніж трасформуються в ціннісні 

орієнтації. Цей шлях можна відобразити у вигляді ланцюга (рис.1.1): 

цінності <=> ціннісні знання <=> ціннісне ставлення <=>ціннісна позиція 

<=>ціннісна орієнтація. Забезпечення трансформації цінностей у ціннісні 

орієнтації людини можливе за умов цілеспрямованого та спеціально 

організованого виховання.  

Цінності належать до мотиваційно-ціннісної сфери людини, яка є 

одним із внутрішніх чинників, що впливають на формування ціннісних 

орієнтацій людини. Для того, щоб «запустити» процес трансформації 

цінностей у ціннісні орієнтації, необхідно, на нашу думку, активізувати, 
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«підсилити» вплив тих зовнішніх чинників, які мають значний вплив на 

студентську молодь, зокрема, освіти, виховання та спорту.  

Отже, формування у студентської молоді ціннісних орієнтацій щодо 

фізичного та особистісного самовдосконалення передбачає цілеспрямовану 

та спеціально організовану діяльність, яка буде поєднувати освітню (для 

опанування знаннями про цінності, їх філософським, соціальним і 

психологічним змістом), виховну (вибір методів, прийомів та форм 

виховання задля забезпечення трансформації ціннісних знань у ціннісну 

позицію особистості) та спортивну діяльність (вибір методів та засобів 

спортивної діяльності, зокрема східних єдиноборств, які сприятимуть 

закріпленню ціннісних орієнтацій студентів шляхом відповідних дій щодо 

власного фізичного та особистісного самовдосконалення). 

Виховання ціннісних орієнтацій студентської молоді базується на таких 

принципах: цілеспрямованості; систематичності і послідовності; зв’язок 

виховання з життям; опори на позитивне в людині; гуманізації виховання; 

урахування вікових та індивідуальних особливостей особистості; принцип 

єдності виховних впливів та вимог. 

Дотримання принципу цілеспрямованості полягає в тому, що всі 

виховні впливи повинні бути спрямовані на досягнення поставленої мети – 

виховання ціннісних орієнтацій студентів щодо фізичного та особистісного 

самовдосконалення. Відповідно до поставленої мети обирають зміст, форми і 

методи виховання.  

Ефективність виховання значною мірою залежить від того, наскільки 

послідовно здійснюється наступність і безперервність педагогічних впливів 

на особистість. Йдеться про систему педагогічних впливів, яка має на меті 

забезпечення формування в кожного студента світогляду, ціннісних знань, 

ціннісних уявлень, вольових та моральних рис, фізичних якостей та ін., що 

сприятиме закріпленню ціннісної орієнтації до фізичного й особистісного 

самовдосконалення. Реалізація цього принципу передбачає послідовність, 

узгодженість, систематичність, планомірність педагогічних впливів, 



62 

 

 

підпорядкованих меті, принципам, змісту, формам і методам виховної 

діяльності в цілому. 

Урахування принципу зв’язку виховання з життям у контексті 

дослідження доцільне в двох напрямках: по-перше, для усвідомлення 

студентами ролі цінностей та ціннісних орієнтацій, їх ролі та впливу на вибір 

життєвого шляху; по-друге, активне залучення студентської молоді до 

формування власних ціннісних орієнтацій засобами спортивної діяльності, 

зокрема східних єдиноборств. 

Виховання ціннісних орієнтацій, на нашу думку, дасть очікуваний 

результат тільки тоді, коли педагог (викладач, тренер) буде орієнтуватисья на 

позитивне в людині, з довір’ям ставитися до прагнень студентів, 

підтримувати й заохочувати їхні наміри до самовдосконалення; акцентувати 

увагу на успіхах, позитивних намірах та вчинках, вселяти впевненість в 

досягення успішних результатів, підтримувати при невдачах. Дотримання 

цього принципу дозволить більш ефективно впливати на формування 

ціннісних орієнтацій та їх закріплення у процесі занять східними 

єдиноборствами.  

Принцип гуманізації виховання тісно пов’язаний із попереднім 

принципом і передбачає: гуманне ставлення до остистості людини; повагу до 

її прав і свобод; висунення посильних та розумно сформульованих вимог; 

повагу до позиції студента, навіть якщо він відмовляється виконувати 

вимоги; повагу права людини бути самою собою; доведення до свідомості 

студента конкретних цілей виховання. Педагог (викладач, тренер) не повинен 

чинити тиск на студента й зловживати власними повноваженнями. 

Виховання ціннісних орієнтацій, як і будь-яких інших особистісних 

характеристик, не можливо здійснити без бажання самої людини, без її 

внутрішнього прагнення до змін. 

Необхідність дотримання принципу урахування вікових та 

індивідуальних особливостей студентів при вихованні ціннісних орієнтацій 

пов’язана з тим, щоб розпізнати, виявити, розкрити наявні в них особливості 
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характеру, прагнення, ціннісні уявлення та позиції, взагалі ресурси (як 

фізичні й особистісні), та в процесі спільної діяльності (освітньої, виховної, 

спортивної) їх розвинути, закріпити або змінити у разі необхідності. Цей 

принцип у контексті дослідження пов’язаний з тим, що під час занять 

східними єдиноборствами тренер обов’язково повинен враховувати вікові й 

індивідуальні особливості психофізіологічного розвитку, які впливають на 

вибір спортивних навантажень і визначають працездатність людини під час 

тренувань. Неправильно підібрані спортивні навантаження призводять до 

зниження працездатності спортсмена, швидкого втомлення, не можливості 

досягнення ним високого спортивного результату, і, як наслідок, знижують 

самооцінку, впевненість  у собі, що негативно позначається на прагненні до 

фізичного й особистісного вдосконалення.  

Принцип єдності виховних впливів та вимог називають принципом 

координації, узгодження зусиль викладачів та тренерів в питаннях виховних 

впливів на особистість студента. Це означає, що в одному напрямі повинні 

діяти сім’я, освітні, спортивні та інші організації, пропагуючи єдині 

соціально корисні цінності та ціннісні установки, узгоджені вимоги, які б 

доповнювали та підсилювали педагогічний вплив на особистість молодої 

людини. Практична реалізація цього принципу вимагає створення єдиної 

системи виховання як під час занять, так і під час позааудиторної роботи. 

Систематичність процесу виховання забезпечується дотриманням 

спадкоємності та послідовності у формуванні ціннісних орієнтацій 

особистості. У виховній роботі слід опиратися на вже набуті студентом 

позитивні уявлення про цінності, ціннісні знання, судження, ціннісну 

позицію.  

Виховання як цілеспрямований процес здійснюється певними шляхами 

або методами. Методи виховання – це способи впливу на свідомість, волю, 

почуття, поведінку вихованців з метою формування визначених метою 

виховання якостей [129].  
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У педагогічній науці мають місце багато класифікацій методів 

виховання. При вихованні ціннісних орієнтацій студентської молоді ми 

використовували класифікацію методів виховання, яка побудована з позицій 

цілісного педагогічного процесу, в якій всі методи виховання поділяють на 

чотири групи: перша група – методи формування свідомості особистості; 

друга група – методи організації діяльності, спілкування, поведінки; третя 

група – методи стимулювання та мотивації діяльності й поведінки; четверта 

група – методи контролю, самоконтролю та самооцінки діяльності й 

поведінки. Також використовували методи виховання, які властиві 

спортивній діяльності, зокрема східним єдиноборствам. 

При вихованні ціннісних орієнтацій студентів засобами східних 

єдиноборств використовували такі методи першої  групи: бесіда, лекція, 

диспут, метод прикладу, які дозволяють впливати на свідомість людини 

засобами слова.  Методи цієї групи активно використовувалися при набутті 

студентами ціннісних знань, ціннісного ставлення та ціннісної позиції. 

Використання методів виховання другої групи спрямоване на  

організацію діяльності студентів та формування досвіду суспільної 

поведінки. До складу цієї групи методів входять: педагогічні вимоги, 

суспільна думка, вправи, привчання, створення виховних ситуацій. Методи 

другої групи використовувалися для закріплення ціннісних орієнтацій 

студентів, шляхом безпосереднього виконання вправ, привчання та 

створення виховних ситуацій. 

Третя група методів виховання поєднує методи, що виконують функції 

регулювання, коригування та стимулювання поведінки та діяльності 

студентів. Вчинки та дії, які здійснюють студенти, повинні отримати певну 

оцінку, яка буде закріпляти або, навпаки, руйнувати, стримувати, 

обмежувати форми та мотиви поведінки й діяльності. До цієї групи методів 

належать: змагання, заохочення, покарання. 
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Дослідити рівень досягнутих результатів, виявити якість виховних 

впливів дозволяє четверта група методів виховання – методи контролю та 

аналізу ефективності виховного процесу. 

Ефективність виховання розуміємо як ступінь відповідності досягнутих 

результатів поставленій меті – формуванню у студентів ціннісних орієнтацій 

до фізичного та особистісного самовдосконалення. Один із показників 

сформованості ціннісних орієнтацій студентів проявляється в їх активності 

щодо занять  східними єдиноборствами. 

Серед методів, які використовуються у східних єдиноборствах 

нактивнішим є метод наочності, а саме безпосередній показ рухів тренером 

або показ відповідних зображень (малюнків, фотографій, схем), що 

обов’язково супроводжується коментарем викладача. У тренувальному 

процесі переважно застосовується безпосередній показ фізичної вправи 

(рухів, ударів, прийомів) самим тренером, який одразу пояснює відповідні 

особливості її виконання. Технічно складні прийоми тренер повинен 

продемонструвати кілька разів, іноді разом із кимось зі спортсменів, з 

уповільненою швидкістю, зосереджуючись на складних моментах. Іноді 

тренер показує найбільш типові помилки у виконанні певних дій. Значні 

можливості має використання відео методу, який дозволяє найбільш точно 

сприймати рухи, прийоми та техніки виконання вправ. 

У формуванні цінісних орієнтацій до фізичного та особистісного 

вдосконалення під час занять східними єдиноборствами провідну роль 

відіграє метод виконання вправ. У практиці спортивної діяльності «вправа» 

розглядається у двох розуміннях: 1) як засіб фізичного розвитку особистості 

(виконання певних рухів, дій, прийомів) та 2) як метод, який передбачає 

багаторазове повторення рухів, дій, ударів з метою їх відпрацювання, 

закріплення на рівні навички, доведення до автоматизму. Залежно від 

конкретного спортивного завдання використання методу багаторазового 

повторення здійснюється по-різному. 
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Розглянемо особливості формування ціннісних орієнтацій студентів до 

фізичного й особистісного самовдосконалення засобами східних 

єдиноборств.  

Як свідчать дослідження В. Бугуйчука, А. Кравченко, С. Лисенко та ін., 

будь-який вид східних єдиноборств у своїй основі орієнтований на духовно-

практичну діяльність людини, яка забезпечує трансляцію спеціалізованих 

знань у формі світоглядних установок на свідомість студентів-спортсменів, є 

своєрідною сполучною ланкою між системою духовної діяльності й 

системою практики. Найважливішим видом духовно-практичної діяльності, 

що допомагає здійснювати перехід спеціалізованого знання в свідомість, є 

комунікативний. Він забезпечує «проникнення» у свідомість людини певної 

інформації у формі оцінок, явищ і фактів, актуальних з точки зору 

соціуму [112]. 

Інформатизація суспільства не лише сприяє швидкій зміні 

матеріального світу, що оточує людину, і наростанню темпу життя, але й 

помітно впливає на психологічну зовнішність самої людини. Один із 

тривожних аспектів пов’язаний з технізацією суспільства і перенасиченням 

повсякденного життя людини інформацією. Постійне збільшення обсягу 

знань і у зв’язку з цим зростання потоку інформації цілком природно 

змушують замислитися: чи не призведе все це до непередбачених розумових 

перевантажень. Перевантаження інформацією, неспокійний ритм життя, 

скупчення людей у великих містах, відірваність від природи – усе це 

позначається на настрої людини, призводить до втоми і пригніченості, 

відчуття неблагополуччя. Необхідно збагачувати, зміцнювати психіку 

людини, оскільки в сучасних умовах саме психічні резерви багато в чому 

визначають суспільний клімат, повсякденну працездатність і здоров’я. 

Залежно від віку, рівня підготовки, типу мислення – потрібний 

диференційований підхід до навчання. У цьому контексті існують уже деякі 

розробки вітчизняних спортивних психологів, що зважають на раціональний 

тип європейського сприйняття і мислення в процесі навчання. Зокрема, 
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пропонується спосіб побудови тренувань через формування думки 

правильного руху, який був би ідеомоторною програмою для подальших 

рухових відтворень, а також через гру, стимулюючу творчу активність, 

внутрішню свободу у виявленні можливостей людини. Як говорив Лао-цзи, 

людина з високою духовністю світ ставить вище всіх речей; вона не бачить 

задоволення в перемозі. Тому усвідомлена з цих позицій сила, як розумна і 

добра, і відповідатиме не злом на зло, а сприйматиметься як перешкода на 

шляху до зла [205]. Використовуючи поняття, східні єдиноборства й східні 

бойові мистецтва ми розуміємо, що у східних єдиноборствах є спортивна 

цілеспрямованість, а у східних бойових мистецтвах важливу роль відіграють 

духовні принципи й певні ідеали. І тому, Східні бойові мистецтва, перш за 

все, передбачають здобути перемогу над собою і знайти себе у світі. 

Ю. Зіневич [95, с. 67-77] звертає увагу на важливі тенденції, що 

існували в головних системах стародавньої і середньовічної філософії Сходу. 

Тобто маються на увазі тенденції як підкреслення діяльного начала в 

пізнавальному процесі, так і заперечення цього начала, визнання (відповідно 

заперечення) пізнавальних, зокрема раціонально-пізнавальних принципів, як 

керівних для діяльності. Важливо зауважити, що саме ці тенденції, по-перше 

стали основою відповідно зовнішніх і внутрішніх стилів у різних системах 

східних єдиноборств. 

З позицій філософсько-культурологічного підходу культура Сходу 

вважається інтровертивною, а Заходу – екстравертованою. 

Екстравертованість західної культури пов’язують із недовірою до 

«внутрішнього світу» і, навпаки, інтровертованість східної культури – 

переважно до «зовнішнього світу». Це позначається не тільки на 

прихильності Заходу в основному до «зовнішніх» стилів східних 

єдиноборств, а Сходу – переважно до «внутрішніх», але й на збільшенні 

спроб і на Заході, і на Сході підпорядкувати життя людини розуму, а не 

почуттям, переживанням.  
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Психологічна підготовка в східних єдиноборствах [203] спрямована на 

розвиток здатності людини до самоуправління та самопрограмування 

психічних і фізичних функцій. Емпірично встановлено, що 

самопрограмування організму здійснюється найефективніше не в будь-якому 

стані, а у стані повної врівноваженості психіки. При цьому рівновага психіки 

є не тільки неодмінною умовою самопрограмування особистості, але і вищою 

складовою частиною його кінцевого результату. 

Таким чином, психічна саморегуляція в системі східних єдиноборств 

має такі основні цілі: 1) розуміння психологічних особливостей і 

закономірностей формування своїх основних психічних станів; 2) розуміння 

психологічних механізмів корекції і самокорекції своїх психічних станів з 

метою усунення негативних (зокрема стресових) станів; 3) опанування 

прийомів управління своїм життєвим тонусом, рівнем працездатності і 

творчих можливостей; 4) набуття необхідних навичок психогігієни, 

раціональних звичок, властивостей особистості, позитивних рис; 

5) розуміння впливу моральної зовнішності на стійкість своєї нервово-

психічної сфери і стану здоров’я. 

Досягнення людиною цих цілей сприятиме самовдосконаленню, 

допоможе стати розвинутою інтелектуально і фізично; свідомо перемогти 

негативні настрої, а також допоможе використовувати здобуті знання в житті, 

знаходити вихід із складного становища, бути стійкою до невдач і 

невразливою до труднощів. 

Ці методи психічного самовиховання склалися в результаті природного 

багатовікового й різностороннього досвіду людства, продовжують 

відточуватися і вдосконалюватися з розвитком науки. Вони надають 

можливість мобілізувати ті внутрішні резерви людського організму, які не 

використовуються без вживання навіть у тих випадках, коли існує нагальна 

необхідність. Як приклад одного з методів психічної саморегуляції, які 

використовуються в бойових мистецтвах Сходу, це – медитація. Медитація – 

це надзвичайної сили зосередженість уваги, коли людина ніби цілком 
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зливається з предметом свого роздуму. Досягти цього злиття не так просто, 

для цього потрібний особливий внутрішній настрій. У процесі медитації 

людина начебто пробивається до внутрішньої глибини свого існування, до 

свого «істинного», «вищого» «Я». З позицій науки, це своєрідна 

саморегуляція, завдання якої полягає в тому, щоб забезпечити адекватність і 

економічність поведінкових реакцій, тобто високу ефективність психічної 

діяльності в цілому [203]. Будь-який поєдинок супроводжується боротьбою, 

яка передбачає боротьбу розуму, емоцій. І це доволі творчий процес, який 

потребує не тільки фізичної підготовки, а й творчого підходу, що стає 

зрозумілим з вищезазначеного. 

Людська особистість у системі соціального цілого є сукупністю 

біологічних і психологічних компонентів індивіда. Тому поняття 

«особистість» не можна розглядати у відриві від соціального середовища, 

суспільства. Початковим моментом індивідуальних характеристик людини як 

особистості, на думку Б. Ананьєва [8], є її статус у суспільстві, як і статус 

спільності, в якій формувалася ця особистість. На основі соціального статусу 

особистості формуються системи її соціальних ролей і ціннісних орієнтацій. 

Статус, ролі і ціннісні орієнтації, утворюючи первинний клас особистісних 

властивостей, визначають особливості структури й мотивації поведінки і, у 

взаємодії з ними, – характер і схильності людини.  

Людина є частиною світу, мікрокосмом, який містить у собі в 

концентрованому вигляді всі фундаментальні властивості й закономірності 

світового вчення про неї, має узгоджуватися з ученням про світ загалом. 

Необхідно показати специфіку людини не як істоти, відмежованої від інших, 

унікальність якої визначається універсальністю, співвідносністю зі світом. 

Загальна природа людини існує в її соматичній заданості, яка доповнюється 

такими атрибутами людського, як розум, свобода, гра, духовність, 

соціальність тощо. Усе це – лише окремі характеристики людини, водночас 

важливо уявити її цілісну істоту, яка втілює в собі єдність світового 

цілого [58]. Усі компоненти людської культури, здоров’я та індивідуального 
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вдосконалення перебувають у постійній взаємодії. Осмислення спорту, його 

соціально-філософський сенс є засобом досягнення людської ідентичності, 

гармонією з оточуючою природою і соціумом. Прогрес науки, сучасна техніка 

й нові технології надзвичайно важливі для оцінки фізичного вдосконалення. 

У нинішній час майбутнє людства і наукові досягнення тісно зливаються в 

свідомості людини як два фактори сучасної техногенної цивілізації. 

М. Візітей стверджує, що феномен спорту має соціально-філософський 

сенс. Спорт має в житті суспільства й людини важливе значення разом з 

іншими видами діяльності. Перш за все, це прагнення людини до 

зовнішнього самоствердження. Спорт – діяльність, в якій таке прагнення, 

характерне західній культурі, має особливу основу для свого розвитку. 

Спортсменові високого рівня притаманна висока мотивація досягнення. Ця 

якість справді формується спортом, у будь-якому разі, необхідно відзначити, 

що спорт збільшує його прояв [51].  

Для збереження спорту як компоненту культури необхідне, перш за все, 

пізнання його сенсу, його генетичних коренів [114]. 

Як зауважує М. Візітей [51], самовідданість, доблесть і героїзм пов’язані 

в спорті не з реалізацією прагнення до особистої перемоги, а з діяльно-

практичним ствердженням оптимістичної думки, що у сфері спорту (в 

соціальному житті в цілому) всупереч відвертості протидії окремих індивідів 

можлива стійка ситуація співпраці. Безперечно, спорт у найближчому 

розгляді несе радикальну ідею: розрізнення і протистояння інтересів окремих 

осіб і є фактором зміцнення законності й порядку, підтримки суспільства в 

стійкому й одночасно продуктивно відкритому стані, стані високого творчого 

тонусу. Справді, найбільш явно принцип «закону і порядку» реалізується в 

соціальному житті, причому не тоді, коли всі схожі в своїх прагненнях, а коли 

кожен зберігає свою індивідуальність, цінує її і у зв’язку з цим протистоїть 

іншому, але все ж таки цінність «суспільного блага» залишається для нього  

безумовною. Закон, який зберігає свою ефективність у таких обставинах, 

відповідно, найміцніше й одночасно найгнучкіше.  
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Східні єдиноборства об’єднують у собі як духовну, так і тілесну 

практики. З точки зору М. Візітея [51], питання тілесності є значно 

ускладненим: незалежність буття предметного аналізу від особистого досвіду 

дослідника, від суб’єктивного початку, від самої операції – спостереження 

об’єкта не може існувати як дещо само собою зрозуміле. Тоді загальна теорія 

людської тілесності повинна з самого початку брати за основу всю сукупність 

емпіричних фактів, як стверджує дослідник (такого роду логіка реалізується в 

рамках будь-якого пізнавального процесу). 

У самому понятті спорту закладений глибинний психолого-

педагогічний сенс, який розкривається в початкових природних факторах 

«культивування» особистих якостей людини, котра живе в гармонії з 

оточуючою природою. 

О. Красніков досліджував [114], що об’єктивна необхідність 

збереження культурних цінностей зумовлює актуальність розробки загальної 

концепції функціонування сфери спорту як одного із компонентів культури. 

Вирішення проблеми формування ціннісних орієнтацій спортсменів за 

допомогою занять східними бойовими мистецтвами є актуальною з точки 

зору суспільства. Найактуальнішою нині є проблема вміння керувати 

процесами формування свідомості спортсменів, ефективно й раціонально 

використовувати їх з метою розвитку самих спортсменів, а також розвитку 

суспільства. З цієї точки зору, виховний процес, спрямований на залучення 

студентів до культури Сходу, має соціальний сенс, оскільки студентську 

молодь потрібно залучати до соціально-активного суспільного життя, щоб 

його соціокультурно наповнити. 

Г. Агафонов дослідив [4], що східні бойові мистецтва сформовані на 

релігійно-філософській основі конфуціанських, буддійських і синтоїстських 

поглядів – спеціальних методів морально-психологічної підготовки і 

саморегуляції. Ці різновиди японських бойових мистецтв основуються на 

моральному кодексі самурайської честі – «бусідо» [4]. 



72 

 

 

На думку академіка В. Шадрікова, без здібності духу важко 

проявлятись іншим здібностям. У кожному творчому початку є духовність, а 

не навпаки. Ціннісні орієнтації можуть суттєво впливати на становлення 

особистості спортсмена [206]. 

У контексті цього дослідження доречно звернутися до історичного 

походження й розвитку східних бойових мистецтв і специфічних 

особливостей основних видів східних єдиноборств. Протягом життя багатьох 

поколінь людей виникло багато різновидів єдиноборств. Одним із основних 

факторів розвитку і популярності їх є поєднання утилітарної цінності, 

оригінальної рухової активності й внутрішнього сакрального змісту цієї 

діяльності. Головна мета всіх систем єдиноборств – не тільки захистити себе 

фізично або добитися переваги над суперником, але й виробити певний 

моральний кодекс, який полягає в тому, щоб бути благородним, готовим 

завжди допомогти слабшому, який потребує цієї допомоги [16; 68; 76]. 

Східні єдиноборства – це ефективний засіб не тільки фізичного, але й 

морального удосконалення, гармонійного розвитку особистості. Вони 

формують внутрішню культуру людини, дисципліну, волю, колективізм, 

розвивають почуття обов’язку та відповідальності. Не перемога над 

суперником є кінцевою метою, а перемога над самим собою, подолання 

власних слабкостей і недоліків для життя у згоді із самим собою, 

навколишнім світом, природою, космосом.  

Опанувати ними в досконалості – це означає залучитися до 

тисячолітньої традиції, що йде корінням в глибинні культури стародавніх 

цивілізацій Сходу, у яких поняття «військові мистецтва» наділялось зовсім 

іншим змістом, ніж на Заході і були сплавом фізичних вправ і філософського 

навчання (Гил К., Чур Хван,1991; Соколов І.С., 1994; Цой Хонг Хи., 1991) 

[87].  

Бойові мистецтва Сходу: китайське у-шу, корейське тхеквон-до, 

японське дзюдо, джиу-джитсу, айкідо, карате визначаються у спорті одним 

загальним словом «кемпо». Однак, слід пам’ятати, що термін «кемпо» не 
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відображає національної специфіки і своєрідності різних національних шкіл 

східних єдиноборств.  

Який же сенс закладений у понятті «кемпо»? Кемпо – це вчення, 

складний комплекс духовної і фізичної культури, це багатовікові традиції 

боротьби, які перебувають у безперестанному розвитку; це шлях реалізації 

популярної на Сході концепції єдності мікрокосму людської особистості й 

макрокосму, досягнення гармонії зі світом та із самим собою [206]. 

Японське слово «кемпо» є родовим поняттям, пишеться тими ж 

ієрогліфами, що й китайське цюань-фа, корейське квон-поп, в’єтнамське 

куень-фат. Пряме його значення – «Вчення кулака» або «Наука рукопашного 

бою» [206]. У деяких рівнозначних найменуваннях японський термін набув 

значного поширення. Якщо в Китаї під цюань-фа розуміють як бій без зброї, 

то в Японії поняття кемпо – це узагальнення різних східних єдиноборств. У 

цьому ж значенні  термін використовується і на Заході [87].  

Джерелами кемпо є різні філософські східні школи: 

– даоська філософія; 

– йога, як система психотренінгу, фізичного й духовного 

вдосконалення людини; 

– традиційні теорії китайсько-тибетської медицини про циркуляцію 

життєвої енергії, про точки й меридіани, їхній зв’язок з внутрішніми 

органами, а також про розвиток енергетики організму ци-гун; 

– спостереження за звичками тварин (тваринні стилі кемпо); 

– системи рукопашного бою і ритуальні танці різних народів; 

– військова наука стародавнього Китаю, принципи стратегії й тактики, 

які основуються на теорії даоських мислителів; 

– Чань (Дзен) – буддійська психотехніка, яка надає можливості досягти 

значних результатів у концентрації та самонавіянні [191]. 

Складовими кемпо є: 1) конфуціанські етнічні норми у формуванні 

особистості; 2) детально розроблені методики навчання: підготовка тіла, 

психічна перебудова, способи роботи з п’ятьма стихіями, предметами і 
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формами-образами; 3) арсенал способу боротьби національних видів, 

спрямувань, стилів і шкіл. 

Така класифікація надає можливість розглядати кемпо як єдину 

систему, як соціально-психологічну й культурну царину знань у сфері 

культури, історії, медицини, філософії, етики, релігій Сходу [87]. 

Фундамент усієї системи кемпо – філософське бачення даоських 

мислителів, які набули відображення в гуманітарних і в природних науках 

стародавнього Китаю [87].  

Поняття військових мистецтв Сходу наповнювалося зовсім іншим 

сенсом, ніж на Заході. Остаточною метою вивчення кемпо була не перемога 

над суперником, а перемога над самим собою, подолання власних слабкостей 

і недоліків. Школа кемпо ставала школою життя людини. 

У  наукових працях І. Оранський [155] відзначає, що різні види 

єдиноборств існували практично в усіх народів. Історія донесла до наших 

днів різні відомості про систему боротьби в єгиптян та інків, про грецький 

панкратіон та індійські ваджрамушти, про давньоруську, лицарську боротьбу, 

про стрільбу із лука й арбалетів, поєдинки на мечах, списах, дубинках, про 

метання бумерангів. Були власні види боротьби у кельтів і скіфів, у 

північноамериканських індійців і австралійських аборигенів, у вікінгів і 

монголів. 

Про цілісність культури далекосхідного регіону у відповідному сенсі 

можна говорити, як стверджує В. Фомін [205], у застосуванні до всієї 

багатовікової традиції військового мистецтва Сходу, що охоплює етику і 

філософію військової справи, але кардинальне переосмислення бойових 

мистецтв Сходу як одного із шляхів духовного вдосконалення людини в 

першу чергу пов’язане із дзеном. 

«Дзен (санскр. – дхьяна, кит. – чань) – «зосередження», вчення про 

досягнення осяяння (саторі), стан нескаламученості, нерозрізнення не-«Я» 

(відсутність індивідуального «Я»), результатом якого є реалізація 

«порожнечі» й вихід за межі власного «Я», коли проявляється істинна 
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природа всього світу» [204]. 

Одним із результатів цієї взаємодії і стала унікальна культура психічної 

діяльності, система психотехніки і психорегуляції. Саме вона значною мірою 

визначає специфіку традиції бойових мистецтв, що перетворилися на 

особливий шлях удосконалення людини. 

Східні єдиноборства побудовані на методах психорегуляції і свого часу 

використовувалися в професійній діяльності. У різні часи в різних народів 

військова професія диктувала специфічні вимоги до психологічної 

підготовки. Їх сутність полягає у такому подоланні страху смерті, яке 

дозволяло б воїну діяти з максимальною ефективністю. 

У реальній практиці єдиноборств на перший план можуть виходити ті 

чи інші фактори психорегуляції. Важливо те, що в основі психорегулюючих 

установок свідомості, методів, засобів, прийомів – переважає інтелектуальна, 

емоційна діяльність свідомості. Вона створює «стратегію» психорегуляції на 

нездоланній волі до життя (яка опиняється вище біологічного інстинкту 

самозбереження). Але лише одна інтелектуальна складова ще не є 

безумовною гарантією збереження необхідної для воїна психологічної 

рівноваги. Екстремальна природа бойових дій потребує від воїна 

зосередженості на підсвідомому рівні, прибираючи без свідомих реакцій, що 

прибирають бар’єри інтелектуальної рефлексії. Тому, якими б міцними не 

були установки свідомості, вони повинні отримувати не менш міцне 

підкріплення в таких механізмах «несвідомої» спонтанної поведінки, які б 

забезпечували максимальну ефективність бойових дій. Саме цей аспект 

психорегуляції в далекосхідних бойових мистецтвах і був освоєний дзеном.  

Відмінною ознакою дзенської психорегуляції є та «психотехніка 

несвідомого», яка в цілому відповідала корінним установкам дзена, стала 

основою всієї системи психорегуляції в бойових мистецтвах Сходу. 

Органічність поєднання дзена з бойовими мистецтвами на базі східної 

традиції мала природні передумови. Сам тип поведінки в дзені, включаючи 

практику зосередженості (медитацію), був зорієнтований на спонтанні, 
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інтуїтивні, несподівані й непередбачені способи досягнення стану осяяння 

(саторі). У цьому й полягала принципова відмінність від методів йоги, де весь 

шлях до вищого стану свідомості (самадхи) був інтелектуально 

прорахований. Саме ця непередбаченість дзенського «прориву» у відповідний 

стан свідомості, що був джерелом ефективності в будь-яких діях, якнайкраще 

відповідала екстремальній, непередбаченій природі самого процесу боротьби. 

Як  результат, дзенська психотехніка перетворилася на базі бойових мистецтв 

у техніку активної медитації, яка ґрунтувалася вже не на особистісно-

інтелектуальних механізмах свідомості, а на універсальних принципах і 

загальних природних законах. 

Для людини, яка здолала дуалізм особистості й відчула зв’язок з 

єдиним природним універсумом, особисте благополуччя й душевну рівновагу 

ототожнюють із поняттями «природної гармонії і справедливості», а його дії 

немовби відбуваються «по іншу сторону добра і зла, життя і смерті». Для 

«порожньої» свідомості, знайдення якої є метою всієї системи психорегуляції 

в бойових мистецтвах, смерть як категорія особистісного сприйняття взагалі 

відсутня. Отже взагалі немає необхідності переборювати страх смерті – у 

спонтанній, «несвідомій» поведінці воїна в конкретній бойовій ситуації йому 

взагалі немає місця. У такому стані воїн нічого не чекає і готовий до всього, в 

будь-який момент усього, що відбувається, він не пов’язаний із минулим, не 

залежить від майбутнього і живе тільки нинішнім, сприймаючи і наповнюючи 

його всім своїм єством. Саме це і стає немовби вищою гарантією 

ефективності як самої психорегуляції воїна, так і всіх його дій на даній 

основі. 

Охарактеризовані традиційні для східної свідомості установки на 

«психотехніку підсвідомого» є фактом історії і входять до культурного спадку 

далекосхідного регіону. Саме такими вони постійно були предметом 

раціонального усвідомлення, в якому переплавлявся досвід видатних 

учителів дзена й майстрів бойових мистецтв. Результати відповідної 

практики і її усвідомлення знаходять свій багатоаспектний прояв на всіх без 
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винятку рівнях традиційної бойової підготовки, у всіх без винятку методах і 

формах традиційного навчання. У відомому сенсі вони перетворюються в 

загальну й невід’ємну із соціокультурної традиції в цілому, систему 

психорегуляції далекосхідних бойових мистецтв. Проте в «дзенських видах 

боротьби» є також відносно автономна сфера «прикладної психотехніки». 

Вона має відношення до того, що в спорті використовується як аутотренінг і в 

адаптованому виді може знайти практичне застосування навіть за межами 

спортивних єдиноборств і взагалі за межами спорту. 

Серцевиною цієї сфери «прикладної психотехніки» є класичні форми 

медитації. У східних видах спортивних єдиноборств класичній медитації 

приділяється значна увага. Дзадзен практикується по дві хвилини на початку 

і наприкінці тренування. Правильна поза, дихання і техніка зосередження 

допомагають спортсменам в одному випадку звільнити свідомість і 

підготувати себе до інтенсивної «несвідомої» роботи на тренуванні, а в 

іншому – компенсувати великі психічні й енергетичні затрати. Медитація 

використовується і як допоміжний засіб для закріплення спеціальних навиків 

психорегуляції. У свій час видатний майстер сучасного карате М. Ояма 

провів характерний експеримент. Першого із двох обдарованих учнів він 

готував головним чином фізично й технічно. Другому учневі давав менше 

навантаження, але рекомендував щодня двічі по півгодини виконувати 

дзадзен: після пробудження і перед вечірнім тренуванням. Через півроку ці 

учні склали екзамен на чорний пояс. Перший став мускулястим, набрав вагу 

до 5 кілограмів. Другий здавався мускулястим і жилавим, але в єдиноборстві 

із суперником здобув переконливу перемогу [205]. 

Медитація за межами бойових мистецтв чи спорту зберігає значення як 

істотний психорегулятивний і психогігієнічний фактор. Численні 

дослідження лікарів різних спеціальностей дозволили виявити цілий ряд 

медитативних систем позитивного впливу на організм людей. До цього 

позитивного впливу належать: нормалізація нервових процесів, підвищення 

життєвого тонусу, інтелектуальних здібностей, зміна деяких рис, формування 
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волі, темпераменту, працездатності, різке зниження конфліктів при 

взаємодіях, звільнення від багатьох хронічних недругів і припинення 

виникнення гострих захворювань. Це необхідно мати на увазі, приступаючи 

до практичного освоєння медитативної техніки незалежно від конкретних 

ціннісних орієнтацій такого роду занять. 

Подібні тренування сприяли і сприяють формуванню цілісного 

характеру людини, коли свідомість і підсвідомість зливаються в єдине ціле, 

що запобігає «роздвоєнню особистості». 

У східній традиції бойові мистецтва широко практикувалися не у 

військових державах, а й у середовищі миролюбних буддійських монахів, а 

також китайських і японських монастирів, які стали центрами формування 

багатьох відомих шкіл боротьби. Як відомо, шляхи економічного, соціально-

історичного й культурного розвитку в державах Заходу і Сходу виявилися 

різними. Традиції Сходу більш життєві, а механізми передачі культури 

наступним поколінням точні. Тому зібрати різноманітні прийоми в струнку 

систему з чіткою класифікацією, традиціями, принципами і методами, 

підвести під неї філософську і морально-етичну базу, зробити її способом не 

тільки фізичного, але й морального, психологічного, духовного 

вдосконалення змогли тільки на Сході. Саме там єдиноборства були 

перевтілені в мистецтво, таке як каліграфія, чайна церемонія, ікебана, 

китайський чотиривірш й інші соціокультурні аспекти життєдіяльності 

людини [155]. 

У середні століття військові мистецтва потребували від людини віддачі 

всіх життєвих сил. Девізом воїнів було: «Все або нічого!» Але це означає, що 

заняття військовими мистецтвами повинні були перетворити людину в 

подвижника для радості до життя. Навпаки, самосвідомість у процесі 

опанування військового мистецтва загострювала сприйняття людини до 

прекрасного, живої природи, мистецтва. Невипадково поняття Вень 

(культура) і Унь (войовничість) в історії Сходу тісно переплітаються один з 

одним. Наприклад: великий поет Лі Бо епохи Тан був прекрасним 
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фехтувальником, а відомий фехтувальник Міямото Мусасі – прекрасним 

художником і письменником. Найвідоміший внесок військові мистецтва 

Китаю і Японії зробили до розвитку класичного театру. Ретельно розроблені 

комплекси формальних вправ зі зброєю і без зброї ввійшли до режисури 

пекінської опери, спектаклів Ноо й Кабукі [87]. 

У дослідженнях І. Оранський відзначає [155], що японські актори 

вивчали техніку фехтування на мечах і списах для того, щоб володіти 

пластикою справжнього бійця. З цією ж метою в Китаї вивчали формальні 

вправи у-шу. Почуття ритму, необхідне у військових мистецтвах, поріднює їх 

з музикою. Військове мистецтво стає не тільки невід’ємною частиною 

культури і традиції народу, але і способом життя, стилем мислення тих, хто 

займається цим серйозно. Саме тому воно збереглося до нашого часу. 

Військове мистецтво потребує не сліпого повтору встановлених канонів, а 

осмислення, психологічного захоплення, проникнення в кожний рух великої 

творчості. Військове мистецтво надає можливість людині повніше 

розкритися, глибше зрозуміти себе й оточуючих, самореалізуватися у будь-

якій сфері життя. 

С. Могильова [141] стверджує: східні єдиноборства є синтезом як 

духовної, так і тілесної практик. Перш за все, тіло – це спосіб, завдяки якому 

природа стає людиною, матеріальний носій життя організму, безпосередній 

прояв того, ким насправді є людина. На основі спостережень за фізичною 

поведінкою (рухи, жести, поза), можна дійти багатьох висновків про людину. 

Тілесність формується в результаті роботи людини над собою, на що також 

значно впливають різні види єдиноборств. Особливості цього виду спорту 

полягають у безпосередньому контакті з іншим «Чужим», тому – саме 

завдяки зустрічі в поєдинку з «Чужим» – формується «Моя власна» 

тілесність, змінюється світогляд і система ціннісних орієнтацій. Зустріч з 

«Чужим», поєдинок – відбувається в ситуації боротьби, що в перекладі з 

грецького означає агон. Об’єктивний зміст спорту – змагальні відносини, 

означає, що спорт – це агон. Усі агони з часів античності – публічні змагання. 
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Саме змагальність і публічність дозволяють характеризувати агон як одну із 

реалізації жаги визнання. Спортсмен бажає бути кращим, бажає, щоб це 

бачили і визнавали інші люди, а в спорті як феномені закладена соціальна 

практика, яка має для цього специфічні можливості. 

Єдиноборства поділяються з точки зору стратегії боротьби на такі види: 

наступальні, оборонні та контратакувальні. На нашу думку, доцільно 

виділити поняття агональної практики, як дії, що демонструють східні 

єдиноборства як синтез духовної і тілесної практик. 

Тілесно-духовні практики, які застосовуються у східних єдиноборствах 

поєднують у собі і сакральне (священне), і профанне (буденне), і духовно-

емоційне сприйняття (бачення) як фактичності, так і контрфактичності. Для 

психолого-педагогічної галузі знання важливі як мотивація звернення 

особистості до тих чи тих цінностей, так і сам факт такого звернення, тобто 

те, до чого студентська молодь прагне і що вважає за необхідне важливе для 

своєї самореалізації в різних сферах життя – особистому житті, навчанні, 

професії, спорті.  

Таким чином, східні єдиноборства мають певну філософську єдність 

поглядів і спрямовані на формування у людини таких ціннісних орієнтацій, 

як духовне зростання, фізичне вдосконалення, інтелектуальний розвиток. 

Східні єдиноборства і практики дозволяють поєднати духовне й тілесне, 

сприяють самоактуалізації як процесу розгортання особистісного потенціалу, 

закладеного в людині як родовій істоті з орієнтацією на ідеал та майбутню 

перспективу й опору на внутрішній духовний світ. У процесі залучення до 

занять східними одноборствами самоактуалізація може розглядатись як 

базовий процес саморозвитку особистості та інтегральна мета освітньої 

діяльності, що на нього орієнтується. Отже, самореалізація в контексті 

ціннісних орієнтацій постає як процес втілення людиною своїх знань, умінь, 

талантів у життя, самоствердження у суспільстві як особистості. Заняття 

східними одноборствами стимулюють прагнення до духовного, фізичного 
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(тілесного) та інтелектуального самовдосконалення, а, отже, стимулює 

молоду людину до самовиховання. 

 

1.3. Обґрунтування педагогічних умов виховання ціннісних 

орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств  

 

Багатоаспектний аналіз проблеми виховання ціннісних орієнтацій 

студентської молоді, виявлення сутності цього психологічного феномену 

становить достатню теоретичну та методологічну базу для розробки 

педагогічних умов для їх формування в освітньому процесі вищого 

навчального закладу. 

Подальше дослідження спиратиметься на три основні концептуальні 

ідеї, які покладені в основу обґрунтування педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств.  

Перша концептуальна ідея полягає в тому, що виховання ціннісних 

орієнтацій студентської молоді – це цілеспрямований і організований процес, 

спрямований на формування ціннісних орієнтацій та розвиток власне 

особистості молодої людини, її мотиваційно-ціннісної сфери. Тому цей 

процес розглядаємо як процес впливу на особистість, спрямований на 

формування й розвиток системи цінностей, шляхом застосування комплексу 

психолого-педагогічних методів та заходів. 

Друга концептуальна ідея дослідження пов’язана з першою й полягає в 

тому, що виховання ціннісних орієнтацій необхідно здійснювати з 

урахуванням вікових особливостей студентської молоді, що дозволить 

досягти очікуваних результатів виховання. 

Третьою концептуальною ідеєю дослідження є положення, що 

формування ціннісних орієнтацій студентської молоді доцільно здійснювати 

шляхом залучення до занять східними єдиноборствами. 

Визначивши основні концептуальні ідеї дослідження, переходимо до 

наукової розробки й теоретичного обґрунтування педагогічних умов 
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ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

С. Ожегов визначає умову в різних значеннях: а) як вимогу, що 

ставиться однією із сторін, які домовляються; б) як усну чи письмову згоду 

про що-небудь; в) як правила, що встановлені у будь-якій сфері життя, 

діяльності; г) як обставини, за яких відбувається або залежить будь-що 

[152, с. 602].  

У психології умову розуміють як сукупність явищ зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на розвиток конкретного 

психічного явища; до того ж це явище опосередковується активністю 

особистості чи групи людей [230, с. 197-198.].  

Термін «педагогічна умова» визначено як «певна обставина або 

обстановка, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток 

педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості» [15, с. 97]. 

Дотримуючись цього визначення, ми вважаємо, що педагогічними 

умовами виховання ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами 

східних одноборств є сукупність психолого-педагогічних методів, засобів і 

прийомів, необхідних для здійснення виховного впливу на особистість з 

метою формування ціннісних орієнтацій студентської молоді. 

На нашу думку, такими педагогічними умовами є: 1) залучення 

студентів до опанування аксіологічних ідей традиційних східних учень, 

 відповідно до яких практика бойових мистецтв гармонізує душу й тіло; 

2) стимулювання інтеріоризації кожною особистістю соціально значущих 

цінностей на тренуваннях зі східних єдиноборств; 3) здійснення 

педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів з відпрацювання 

власних ціннісних орієнтацій на основі використання виховного потенціалу 

східних єдиноборств.   

Обґрунтування окреслених педагогічних умов потребує означення 

методологічних підходів, які складають стратегію дослідницької діяльності й 

детермінують тактику подальших практичних педагогічних дій. 

В основу формування ціннісних орієнтацій студентської молоді 
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покладено такі методологічні підходи:  

– системний (С. Архангельський, Я. Болюбаш, В. Докучаєва, 

Н. Кузьмін, В. Сластьонін та ін.). Передбачає вивчення явищ у їх цілісності, 

неподільності й комплексності; певний взаємозв’язок і взаємодію різних 

форм роботи, орієнтованих на досягнення поставленої мети. Виховання 

особистості з позиції системного підходу розглядаємо як процес кількісних і 

якісних змін, що зумовлюють формування у людини нових якостей і 

розвиток уже наявних;   

– особистісно-зорієнтований (Л. Божович, Г. Костюк, В. Сєриков, 

С. Сисоєва та ін.). Ставить у центр формувального процесу особистість 

студента з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; згідно з 

позицій цього підходу кожна людина сприймається як самостійна цінність. 

Умовою й результатом особистісно зорієнтованого виховання є прагнення 

студентів до самовдосконалення, творчості та саморозвитку;  

– діяльнісний (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) підхід базується на 

положенні, що розвиток особистості відбувається в діяльності. Він 

зумовлений тим, що, з одного боку, діяльність у будь-яких видах, формах 

безпосередньо та опосередковано впливає на зміни в структурі особистості, 

а, з іншого, – особистість має право обирати ті види і форми діяльності, до 

яких вона схильна та які задовольняють потреби особистісного розвитку. 

Саме через залучення людини до певної діяльності, наприклад, занять 

східними єдиноборствами, можна досягти необхідних особистісних змін;  

– гуманістичний (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) підхід розглядає 

виховання як процес становлення і вдосконалення цілісної особистості, яка 

прагне до самореалізації, відкрита для здобуття досвіду та нових знань; 

створення необхідних умов для вираження її унікальної сутності, життєвої 

позиції, самореалізації та самовдосконалення особистості, підтримка 

розвитку особистості через надання максимальної свободи вибору; 

збереження та зміцнення стану здоров’я й почуття власної гідності; 

– аксіологічний (Л. Божович, Г. Залеський, А. Здравомислов, 
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В. Мясищев та ін.). Акцентує увагу на дослідженні структур ціннісно-

смислової сфери особистості. Передбачає виділення педагогом основних 

цінностей, норм і еталонів, що мають стати об’єктом ціннісного ставлення 

студентів у процесі їх засвоєння, залучення студентів до діяльності, яка має 

ціннісний сенс, дозволяє змінити ставлення до себе та інших, зокрема, занять 

східними єдиноборствами.  

Перша педагогічна умова – залучення студентів до опанування 

аксіологічних ідей традиційних східних учень,  відповідно до яких практика 

бойових мистецтв гармонізує душу й тіло. 

Цінністні орієнтації та система особистісних смислів складають 

цінністно-смислову сферу особистості та зумовлюють спонукальну й 

поведінкову сторони суб’єкта [13]. Дослідники трактують ціннісно-

смислову сферу з погляду соціально зумовлених компонентів, що 

формуються під впливом соціальних законів, під впливом виховання, що 

дає можливість людині надалі саморозвиватися, але обмежуючись 

межами даної спільноти [13, c. 116-129]. Багато авторів пов’язують 

ціннісно-смислову сферу із внутрішньою діяльністю людини, з її 

переживаннями, які надалі трансформуються в зовнішнє життя.  

Ціннісні орієнтації – це вибіркова, відносно стійка система потреб і 

інтересів особистості, спрямована на певний аспект соціальних або 

культурних цінностей [35]. Ціннісні орієнтації не тільки виконують функцію 

мотивації соціальної діяльності особистості, але й функцію формування 

диспозицій особистості, які фіксуються в установках різного рівня. 

 Визначна роль цінностей як організатора людської діяльності 

підкреслюється багатьма філософами (А. Здравомислов [93], В. Тугаринов 

[193] та інші, у більшості психологічних концепцій (О. Леонтьев [126], 

С. Рубінштейн [174] та інші) саме рівень цінностей є найвищим у ієрархічній 

структурі особистості. На думку О. Гогоберідзе, С. Явоненко [60; 229], 

цінності визначають сенс життя людини, її мотивацію, життєву стратегію; 

ідеали, основні переконання й цілі індивідуума. 
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За останні десятиріччя значно підвищилася роль цінностей у житті 

суспільства й більшість науковців (В. Дзюба [84], А. Здравомислов [93], 

Н. Ткачова [198], В. Ядов [231] та ін.), акцентують увагу на необхідності 

цілеспрямованого формування системи цінностей у сучасної молоді. 

Категорію цінностей тлумачать у словниках, як продукт (предмети чи 

абстрактні ідеї) активної діяльності людини, спрямованої на трансформацію 

особистісних смислів-орієнтацій [204, с. 476]; відображення значущості явищ 

і предметів реальної дійсності з точки зору їхньої відповідності (або 

невідповідності) потребам суспільства, соціальних груп чи особистості (у 

широкому значенні вказаного поняття), а також як моральні й естетичні 

імперативи (вимоги), що розроблені людською культурою і які виступають 

продуктами суспільної свідомості (у більш вузькому значенні) [126, с. 442]. 

Важливим є той факт, що цінності, які сформовані у людини, є 

своєрідним регулятором її самоактивності. М. Боришевський зазначає, що 

«…система цінностей втілюється, опредметнюється у тих чи інших 

конкретних феноменах, пов’язаних із відповідними формами 

життєдіяльності, у яких і здійснюється оволодіння цінностями, їх поступове 

перетворення із явища «зовнішнього» у явище «для себе», тобто відбувається 

переведення цінностей суспільних у цінності суб’єктивно значущі для самого 

індивіда» [37, с. 21–25]. Отже, цінності є результатом суб’єктивної оцінки 

особистістю певних явищ (предметів, об’єктів); тісно пов’язані з її 

емоційною й мотиваційною сферами; вони є основою для визначення 

індивідуальних життєвих пріоритетів, регулюють соціальну взаємодію з 

іншими людьми. 

Існує безліч визначень поняття «цінність», що мають як загальний, 

широкий смисл, так і зводять це поняття до одного з явищ мотиваційного 

процесу [24, С. 57-67]. У більш загальних визначеннях поняттю «цінність» 

може надаватися кілька значень, залежно від аспекту, що розглядається: 
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1. Цінність як суспільний ідеал, вироблене суспільною свідомістю 

абстрактне уявлення, що вміщує в собі атрибути належного в різних сферах 

суспільного життя. Це загальнолюдські й конкретно-історичні цінності. 

2. Цінності, що з’являються в об’єктивованій формі у вигляді 

витворів матеріальної й духовної культури або людських вчинків. 

3. Соціальні цінності, які відбиваються через призму 

індивідуальної життєдіяльності, входять у психологічну структуру 

особистості  форм особистісних цінностей. 

У контексті цього дослідження акцентуємо увагу переважно на 

соціальних цінностях студентської молоді, а саме: здоров’я, сім’я (шлюб), 

освіта, робота (працевлаштування). 

Визначаючи сутність категорії «ставлення»,  Б. Ананьєв стверджує, що 

ставлення – це індивідуальна система суб’єктивно-оцінних, свідомо-

вибіркових ставлень людини до дійсності і вона є ядром особистості, через 

особливості цих ставлень особистість виявляється й формується [9, с. 35]. Як 

зазначає В. Мясищев, «досліджуючи людину з позицій її ставлення, ми 

встановлюємо її змістовні зв’язки з навколишньою суспільною дійсністю»; 

ставлення є «концентрат мотиваційних утворень людини і впливів 

середовища суспільної діяльності» [145, с. 127-128]. Узагальнюючи вище- 

викладене, можемо констатувати, що ставлення є усвідомленим, якщо 

особистість свідомо ставить перед собою завдання, пов’язане з цим 

ставленням, і виявляє активність (дії, вчинки) щодо його вирішення.Це 

яскраво виявляється у формуванні ціннісного ставлення до здоров’я. Якщо 

таке ставлення сформоване у людини, то вона ставить відповідні завдання 

для себе щодо його збереження і виявляє відповідну активність: займається 

спортом, не має шкідливих звичок, веде здоровий спосіб життя тощо. 

Отже, щоб сформувати у студентської молоді ціннісні орієнтації щодо 

фізичного й особистісного самовдосконалення, необхідно сформувати у 

студентів певні знання в цій галузі.  

Змістову спрямованість освітнього процесу на формування ціннісних 
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орієнтацій студентської молоді можна, на нашу думку, забезпечити через 

доповнення змісту навчальних дисциплін «Філософія», «Психологія», 

«Соціологія», «Педагогіка», «Психологя спорту», «Теорія та методика 

обраного виду спорту». 

Нововведення у змісті вищезгаданих дисциплін полягають в оновленні 

змісту навчальних програм, зокрема доповнення і збагачення теоретичними 

положеннями щодо загальнолюдських цінностей, ціннісного ставлення до 

світу і себе, ціннісних орієнтацій, їх роллю у житті людини. 

Розробляючи першу педагогічну умову, передбачали те, що зміст 

соціально-гуманітарних знань має сприяти чіткому усвідомленню 

студентами змісту понять «цінність», «ціннісна орієнтація», розумінню ролі 

ціннісних орієнтацій у виборі життєвого шляху, способу життя, професії, 

ставлення до себе і оточуючих. Знання, яких студенти мають набути під час 

вивачення зазначених дисциплін у процесі їх засвоєння повинні стати 

об’єктом ціннісного ставлення студентів, набути статусу оцінних знань, що 

«фіксують у навчальному процесі у явному вигляді особистісне ставлення 

суб’єкта до об’єкта, яке відмінне від пізнавального» [128]. Ціннісне 

ставлення є необхідним засобом для засвоєння знань і одночасно є 

особистісно значущим pезультатом їх засвоєння, перетворюючись на 

особистісне ціннісне знання. 

При виборі змісту знань були враховані такі аспекти. В контексті 

дослідження увагу студентів зосереджували на глобальних соціальних 

цінностях – єдності всього світу – живого і неживого, неповторності кожної 

окремої особи, її духовного і фзичного розвитку; загальнолюдських 

цінностях (любові, честі, відповідальності, чесності та ін.), на цінності сім’ї, 

сімейних стосунків; здобуття освіти і оволодіня професією, цінності 

міжособистісного спілкування; самовдосконалення, самореалізації 

особистості та ін. Насичення змісту зазначеними ціннісними аспектами 

сприяє формуванню у студентів уявлень про значний культурологічний, 

духовний, ціннісно-смисловий потенціал системи соціально-гуманітарних 
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знань, умінь, і сприяє формуванню у студентів ціннісного ставлення до них 

та до формування ціннісних орієнтацій. 

Вибираючи зміст навчання, керувалися ідеями особистісного підходу, 

який орієнтує викладача на усвідомлення студентами особистісних 

цінностей, розвиток їх особистісного досвіду, системи поглядів, переконань, і 

в кінцевому результаті – ціннісних орієнтацій. 

На цій підставі вважаємо, що є безпосередній зв’язок між знаннями, 

ставленнями, поведінкою людини і саме ціннісні орієнтації визначають 

характер цього зв’язку. 

На думку Г. Залеського [92, C. 45-48], знання принципово 

відрізняються за способом виникнення й функціонування від ставлення, 

виступаючи засобом розпізнавання, виділення об’єктів, виконуючи 

пізнавальну функцію. Ставлення особистості як єдність об’єктивного й 

суб’єктивного забезпечує зв’язок засвоєних знань з особистою оцінкою. 

Функціонування прийомів оцінки, актів цілепокладання й вибору дій є 

невід’ємною умовою і критерієм формування ставлення особистості. Аналіз 

літературних джерел показав, що ставлення людини до свого здоров’я  

залежить від рівня знань про особливості будови й фізіології її організму 

[133, С.26-37] . 

Зі свого боку, ставлення виступає критерієм під час вибору провідних 

мотивів [92, c.32-40]. Наявність тісного і навіть однозначного зв’язку між 

сформованим ставленням особистості й поведінкою виявлено у працях 

О. Леонтьєва [124, с. 25], С. Рубінштейна [174, с. 325].  

Отже, можемо зробити висновок, що ставлення є соціально 

зумовленою змістовною структурою особистості, що формується шляхом 

виховання, відбиває особистісну оцінку певних явищ (предметів, об’єктів, 

подій) дійсності; має індивідуальний вибірковий характер. Воно є 

усвідомленим і різним за ступенем активності й динамічності, у ньому 

виявляється досягнута особистістю єдність емоції, оцінки, думки й дії. 

Спираючись на погляди О. Соколенко [189, с. 50], ставлення розуміємо як 
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внутрішню активну, вибіркову позицію особистості, яка відображає 

особистісну оцінку певних явищ (предметів, об’єктів, подій) дійсності; що 

має індивідуальний вибірковий характер і визначає її  поведінку. 

Зупинимося на тлумаченні категорії «ціннісне ставлення». Для цього 

слід звернутися до наукових праць І. Кобиляцького[175], В. Лозової [129], 

В. Мясищева [145], Л. Рувинського [175], В. Тугаринова [200] та ін.  

Ціннісне ставлення (як різновид ставлення), на думку В. Тугаринова 

[200], є відображенням у свідомості особистості позитивної значущості того 

або іншого об’єкта. 

В. Мясищев [145] вважає, що ціннісне ставлення є основою розвитку 

багатьох якостей особистості, оскільки саме у ціннісному ставленні 

виявляється здатність людини адекватно відбивати дійсність у її основних 

рисах, її можливість обирати засоби впливу на навколишню дійсність і 

здатність узгоджувати свої дії з узагальненим змістом набутого досвіду. 

Отже, ціннісні ставлення людини виконують роль внутрішніх механізмів 

регуляції поведінки, спрямовують і корегують процес цілепокладання, що є 

важливим для нашого дослідження. 

На думку В. Лозової, ціннісне ставлення «регулює вибіркове ставлення 

до об’єктів, явищ дійсності та діяльності (зокрема до себе, здоров’я, освіти, 

професії та ін.), визначає відповідність діяльності й об’єктів потребам 

особистості, створює імпульс до діяльності, відбивається на її темпі, якості і 

рівні» [129, с. 156-157].  

Узагальнюючи вищевикладене, можемо констатувати, що ціннісне 

ставлення є компонентом ціннісно-змістовної сфери особистості, що 

характеризує систему цінностей певної людини стосовно певного об’єкта 

(наприклад, до здоров’я) й визначає її діяльність щодо даного об’єкту, а й  

отже, здійснення людиною відповідних дій щодо його збереження. 

На нашу думку доцільно з’ясувати, яким чином відбувається процес 

формування ціннісних орієнтацій.  

Л. Рувинський та І. Кобиляцький вважають, що формуванню 
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ціннісного ставлення сприяє пізнання цінності (набуття знань об’єкт 

цінності) та відповідна емоція. Оцінка, охоплюючи пізнавальний і емоційний 

компоненти, сприяє як пізнанню, так і певному ціннісному ставленню. 

Автоpи відмічають, що «ціннісне ставлення пов’язане як із пізнавально-

оцінним аспектом діяльності суб’єкта, так і з його пеpетвоpювальною 

діяльністю і складає їх стpижень. В основі ціннісного ідейно-моpального 

ставлення – оцінка, тобто усвідомлення духовної цінності [175, с. 124]. 

Отже, формування ціннісних орієнтацій доцільно розглядати як процес 

особистісний, що реалізується на ціннісно-мотиваційному, емоційному 

рівнях, основними етапами якого є:  

Перший етап пов’язаний із набуттям студентами знань про цінності, 

ціннісні орієнтації, їх сутністю, видами; визначенням системи цінностей та 

ціннісних орієнтацій шляхом психологічної діагностики з використанням 

стандартизованих методик.  

Другий етап – ознайомлення зі «змістом» цінностей та ціннісних 

орієнтацій, які діагностовано. Виокремлення з масиву інформації знань, які 

мають особистісне значення, що є надзвичайно важливим, оскільки 

накопичення інфоpмації може «підсилювати» ціннісне ставлення особистості 

до об’єкта цінності; надання знанням особистісного сенсу сприяє 

становленню системи особистісних смислів студентів. Отже, накопичення 

знань про ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини має за мету 

усвідомити й переосмислити їх значення в житті людини. 

Третій етап – побудова студентами власного оцінювального судження 

щодо необхідності їх усвідомлення і формування шляхом ознайомлення із 

запропонованою ззовні оцінкою і зіставлення наявних у них знань (досвіду, 

цінності) з новими. Порівняння нових знань із власним досвідом – це 

своєрідна суперечка (переважно внутрішня), її результатом може бути нове 

ставлення до вже наявних знань, їх прийняття або відхилення. Прийняття 

нових знань і виникнення оцінного судження – є важливим етапом у 

формуванні ціннісних орієнтацій.  
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Четвертий етап пов’язаний із формуванням ціннісної позиції та 

побудовою певної ієрархії цінностей, яку умовно поділяють на три рівні у 

системі цінностей особистості: 

1) найбільш узагальнені, абстрактні: духовні, соціальні, матеріальні. 

Духовні цінності зі свого боку диференціюються на пізнавальні, естетичні, 

гуманістичні тощо; соціальні – на цінності соціальної поваги, соціальних 

досягнень, соціальної активності тощо; 

2) цінності, які закріпляються в життєдіяльності і проявляються як 

властивості особистості: активність, домінантність, схильність до 

спілкування; 

3) найбільш характерні способи поведінки особистості як засоби 

реалізації і закріплення цінностей-властивостей [41]. 

П’ятий етап стосується діяльності, певних дій (кроків, вчинків), які 

пов’язані із формуванням у себе обраної ієрархії цінностей і ціннісних 

орієнтацій. Наприклад, якщо студент обрав здоров’я та здоровий спосіб житя 

як найважливішу (найвищу в ієрархії) ціннісну орієнтацію, то відповідно він 

повинен вибрати ті дії, які повинен здійснити, щоб реалізувати здоровий 

спосіб життя. Це повинно проявлятися у виробленні корисних навичок та 

звичок систематично займатися спортом, правильно харчуватися, 

відмовитися від шкідливих звичок. Слід враховувати, що існують різні 

мотиви, які стимулюють людину до визнання тих чи тих цінностей, зокрема 

на прикладі збереження здоров’я, а саме: піклування про своє здоров’я після 

пережитого нею болю, перенесеного захворювання; щоб уникнути болю (або 

захворювань) у майбутньому, а також можливих критичних зауважень з боку 

батьків або інших людей, для отримання заохочень; як результат прийняття 

особистістю цінностей референтної групи, яка має певне ставлення до 

збереження здоров’я (потреба бути прийнятим групою, потреба прийняття); 

бажання самої людини бути здоровою, оскільки вона відчуває свою 

компетентність у цих питаннях (потреба поваги); щоб досягти поставлених 

цілей, досягнення яких залежить і від здоров’я (потреба самоактуалізації). 
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При формуванні у студентської молоді ціннісних орієнтацій важливо 

враховувати зазначені мотиви в організації виховного процесу, а також те, 

що заняття східними єдиноборствами дозволяють реалізувати будь-який із 

вказаних мотивів.  

Отже, ціннісне ставлення студентської молоді до конкретного, 

визначеного самою людиною аспекту власного життя є підґрунтям для 

формування ціннісних орієнтацій, як більш широкого феномену. Сформоване 

ціннісне ставлення до обраного й визнаного важливим акспекту життя, 

стимулює людину до систематичної активної діяльності із 

самовдосконалення (як фізичного, тілесного, так і особистісного), і східні 

єдиноборства дозволяють це реалізувати. 

Другою педагогічною умовою є стимулювання інтеріоризації кожною 

особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі східних 

єдиноборств. 

Як свідчить діяльнісний підхід, розвиток психіки та свідомості людини 

відбувається через різні форми діяльності, які умовно поділяють на зовнішні 

та внутрішні види. Психіка та свідомість належать до внутрішніх видів 

діяльності людини (Л. Виготський, О. Леонтьєв). На підставі цього виникли 

два поняття, які пов’язані із зовнішніми і внутрішніми формами діяльності 

людини: інтеріоризация та екстеріоризація.  

Зовнішня діяльність людини, з позицій діяльнісного підходу, 

представлена практичними операціями та діями, які можна реально 

побачити. Внутрішня форма діяльності – розумова, невидима для інших 

людей. Тривалий час предметом вивчення психології була тільки внутрішня 

діяльність, тому що зовнішня вважалася її похідною. Згодом дослідники 

дійшли висновку, що обидві форми діяльності складають єдине ціле, 

залежать один від одного, підпорядковані одним і тим же закономірностям 

(спонуканням, потребам, мотивам та меті). Інтеріоризация й екстеріоризація - 

це механізми взаємодії зовнішньої і внутрішньої  форм діяльності людини.  

Інтеріоризация і екстеріоризація – це взаємопов’язані механізми, 
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завдяки яким відбувається процес засвоєння людиною суспільного досвіду, 

знань, цінностей. Людина набуває, накопичує і «привласнює» соціальний 

досвід попередніх поколінь, засвоює певні соціальні норми та цінності. Це 

інтеріоризация, активний внутрішній процес формування свідомості на 

основі засвоєного досвіду. Відповідно до засвоєного досвіду, норм, цінностей 

людина формує власні дії. Цей термін у психології вперше  використаний 

Ж. Піаже, але в працях Л. Виготського і О. Леонтьєва він набув дещо іншого 

змісту. Інтеріоризація надає психіці людини можливість оперувати образами 

предметів, які є незримими, внутрішніми. Процес переходу від зовнішньої, 

реальної дії до внутрішньої, ідеальної називається інтеріоризацією.  

Поняття «екстеріоризація» означає формування поведінки, дій, вчинків 

на підставі внутрішньо набутого і засвоєного соціального досвіду, норм, 

цінностей. Це зворотній процесс, існування одного з них неможливе без 

іншого [55]. 

Екстеріоризація – це процес, результатом якого є перехід внутрішньої 

(психічної, незримої) діяльності людини у зовнішню, практичну. 

Дослідженням поняття займалися представники вітчизняної психології 

(О. Леонтьєв, П. Гальперин), але перше призначення йому дав Л. Виготський. 

У своїй культурно-історичної теорії вчений висловлював думку, що процес 

становлення психіки людини, розвиток її особистості відбувається через 

засвоєння культурних знаків суспільства. 

У контексті формування ціннісних орієнтацій студентської молоді 

засобами східних єдиноборств яскраво проявляються процеси інтеріоризації 

та екстеріоризації. Спочатку відбувається процес інтеріоризації – 

ознайомлення, засвоєння і накопичення людиною суспільного досвіду у 

вигляді знань та цінностей, а у подальшому відбувається екстеріоризація – 

процес побудови і реалізації зовнішніх дій людини на основі набутих знань, 

досвіду. Прикладом цього може бути засвоєння ціннісних орієнтацій щодо 

фізичного та особистісного самовдосконалення людини і його прояв зовні 

через відповідні систематичні заняття східними єдиноборствами. 
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Останніми роками спостерігається активний вплив різних культур, які 

спричиняють трансформації у формуванні ціннісних орієнтацій молоді. 

Активні процеси культурної взаємодії спостерігаються й у сфері спортивної 

діяльності. Одним із доказів цієї тенденції є посилений інтерес спортсменів 

до східних культур, зокрема, до способу життєдіяльності, специфіки східного 

менталітету, особливостей ціннісних установок, правил і відносин між 

людьми. Частіше реалізація такого інтересу відбувається через ознайомлення 

зі східними бойовими мистецтвами [68; 206]. 

Крім рухової активності єдиноборства задовольняють дуже важливу 

потребу – емоційного розвантаження, так необхідного під час сучасних 

напружених ритмів життя [17; 68]. З цієї точки зору відбувається формування 

за новими принципами виховного процесу, спрямованого на залучення 

студентів до культури Сходу. Такий процес має соціальний сенс, оскільки 

готує студентську молодь до соціально-активного суспільного життя в 

темпорально соціокультурному визначеному середовищі. 

Важливим є те, що заняття східними єдиноборствами мають значний 

виховний потенціал, а саме:  

 стимулюють повсякденний контроль рівня функціональної 

підготовленості; 

 є засобом об’єктивної оцінки якості навчальних програм і методики 

функціональної та техніко-тактичної підготовки в спортивній та професійній 

діяльності;  

 задовольняють біологічну потребу у фізичних і психічних стресах 

«позитивного» забарвлення. Участь людини в навчально-тренувальному 

процесі та в змаганнях з їх етичними нормами ставить фізичну культуру і 

особливо спорт на перше місце серед засобів зняття соціально-психологічної 

та емоційної напруженості [224, с 24-25 ].  

Останнім часом значної популярності серед людей різного віку набули 

східні єдиноборства, кількість прихильників перевищує 50 мільйонів людей в 
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усьому світі. Розглянемо особливості цієї групи видів спорту з різних 

позицій. 

З позицій східної філософії, будь-яке єдиноборство – це вид мистецтва 

(іноді бойового), в якому східні тренери-майстри змогли поєднати стародавні 

принципи і методи тренувань з тенденціями сучасного спорту, що зробило їх 

унікальною системою саморозвитку і фізичного виховання, а також 

видовищними і динамічними видами спорту. Метою тренувань і оволодіння 

прийомами і практиками східних єдиноборств є досягнення гармонійної 

єдності фізичного, психічного і духовно-морального начал в людині [6]. 

З позицій спорту, східні єдиноборства – це видовищні виступи, з 

високим емоційним напруженням спортивної боротьби і різнобічним 

впливом на рухові, психічні та вольові якості людини. Молодь обирає певний 

вид єдиноборств, перш за все, для того, щоб навчитися боротися або 

оволодіти бойовими прийомами, оскільки ці дії дозволять бути сильними та 

спритними, захистити себе у разі необхідності та підвищити свій статус у 

колективі однолітків. Регулярні заняття східними єдиноборствами дають 

можливість доволі швидко досягти певної майстерності, брати участь у 

спортивних змаганнях різного рівня і отримати високі спортивні результати. 

З позицій фізичного виховання, східні єдиноборства не обмежуються 

тільки суто спортивними проблемами завоювання однією людиною (в кожній 

ваговій категорії) чемпіонського титулу. Це ефективна система фізичного 

розвитку для великих мас людей різного віку, яка сприяє продовженню 

періоду їх фізичної дієздатності.  

Слід також виділити переваги заняттями східними єдиноборствами. 

По-перше, східні єдиноборства – це система функціонального розвитку 

людини будь-якого віку; використовуючи їх прийоми та вправи з метою 

власного функціонального розвитку і підтримки форми, ними може 

займатися практично кожен  залежно від поставлених завдань і методів 

організації занять. Якщо почати займатися східними єдиноборствами в 

дитинстві (наприклад, у 5-6 років), не маючи за мету обов’язкову участь в 
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змаганнях і посіданні призових місць, то до періоду дозрівання можна 

досягти й оптимального фізичного розвитку, й оптимального для суб’єкта 

володіння сенсомоторикою, і оволодіння прикладними для життя навичками 

самооборони. Головне у будь-якому виді спорту, зокрема й у східних 

єдиноборствах – це регулярність занять, прагнення до різнобічного фізичного 

і духовного вдосконалення, оволодіння всім багатством техніки й тактики 

певного різновиду східних одноборств як виду спортивної діяльності. 

По-друге, східні одноборства – це соціально корисно спрямований вид 

спортивної діяльності. Підлітки і юнаки, які займаються в спортивних 

секціях, як свідчать дослідження, не потрапляють до кримінальної 

молодіжної субкультури з трьох причин: 1) абсолютна зайнятість цікавою 

діяльністю; 2) можливість реалізувати прагнення самоствердження або 

самовираження; 3) наявність своєї, але не кримінальної групи, яка може тебе 

захистити від агресорів [224, С. 163-170]. У вирішенні проблеми молодіжної 

криміналізації, утримання молоді від асоціальної поведінки значна роль 

належить саме фізичній культурі та спорту. 

По-третє, східні єдиноборства як система спортивного 

вдосконалення. У період бурхливого фізичного розвитку природа вимагає 

прояву більшої енергії та реалізації прагнення до самоствердження, 

інстинкту протиборства. З метою обмеження конфліктної поведінки у спорті 

існують правила змагань. Відповідно до цих правил і ведеться техніко-

тактична, фізична і психологічна підготовка для успішної участі в змаганнях. 

Почуття суперництва, боротьби за лідерство в групі є біологічно зумовленою 

потребою молодої людини. Тому спорт з його змагальної системою є 

найбільш прийнятною формою діяльності в молодості. Таким чином, система 

спортивного вдосконалення є основним засобом фізичного виховання і 

фізичного розвитку цієї вікової групи період життя. 

По-четверте, східні єдиноборства розглядаються як система 

підтримки функціональної форми (що є необхідним у професіях військових, 

правоохоронців і т.д.). Згідно з дослідженням В. Бальсевича, в середньому 
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пік біологічного розвитку для осіб, які активно не займаються фізичною 

культурою, обмежений терміном в 20 років [21, c. 3-53.].  

Для тих, хто активно займається фізичною культурою цей термін – 

30 років. Автор зазначає, що важко визначити, що саме впливає на ці 

терміни. Чи то заняття фізичною культурою продовжують термін розвитку 

функціональних якостей, чи то активно займатися фізичною культурою 

можуть ті, у кого генетично зумовлений такий режим розвитку. Головне 

полягає в тому, що регулярні заняття фізичними вправами змушують 

організм адаптуватися до навантажень, що і забезпечує вегетативно-

енергетичну й моторну дієздатність. Якщо діяльність людини пов’язана з 

необхідністю організовувати складно-координаційні дії в ситуаціях, які 

постійно змінюються, то роль регулярних занять із навантаженням на 

сенсомоторні функціональні системи організму важко переоцінити. Тому 

особи, які закінчили за віком заняття за спортивної спрямованістю, повинні 

плавно переходити до занять з постійним професійним тренінгом, для того 

щоб якомога довше зберігати професійну форму (наприклад, працівники 

правоохоронної сфери). Найбільш оптимальний шлях до підтримки 

функціональної форми: а) зниження нормативних вимог; б) виключення 

змагальної системи оцінки якості підготовки; в) перехід на систему заліку 

технічної підготовленості і т.д.; д) використання неконтактного, ігрового 

видів східних єдиноборств, наприклад, тхеквон-до. 

Для того, щоб залучити студентів до занять східними єдиноборствами з 

метою формування у них ціннісних орієнтацій, необхідна, на нашу думку, 

розробка спеціальної програми, до якої входять: 1) компонент знання: 

ознайомлення студентів із філософією та культурою різних країн Сходу, 

особливостями певних видів східних єдиноборств; 2) емоційний компонент: 

формування позитивного ставлення до занять будь-яким із видів східних 

єдиноборствами; 3) діяльнісний компонент: залучення до систематичних 

занять різними видами східних одноборств. 
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Головне полягає в тому, що займатися східними єдиноборствами (як 

формою бойового мистецтва) можна як фізичною культурою, тривалий час, 

навіть протягом усього життя. 

Отже, визначені переваги і виховні можливості східних єдиноборств 

дають підстави для висновку, що під час занять ними можливе формування 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді, а саме до фізичного й 

особистісного самовдосконалення.  

Третя педагогічна умова, яку доцільно реалізувати – здійснення 

педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів з відпрацювання 

власних ціннісних орієнтацій на основі використання виховного потенціалу 

східних єдиноборств.   

У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «педагогічний 

супровід» має різні аспекти трактування.  

М. Рожков розглядає «соціально-педагогічний супровід людини» як 

процес, що містить комплекс цілеспрямованих послідовних педагогічних дій. 

Результатом цих дій є надання допомоги людині в розумінні життєвої 

ситуації, що виникла, і забезпечення ії саморозвитку на основі рефлексії 

[171, c. 5]. На думку Є. Казакової, педагогічний супровід – це метод, що 

забезпечує створення умов прийняття суб’єктом оптимальних рішень у 

різних ситуаціях життєвого вибору. До того ж суб’єкт визначається і як 

людина, що розвивається, і як система, котра розвивається [103, c. 78]. 

М. Шакурова розглядає педагогічний супровід як один із «механізмів 

тривалої двосторонньої педагогічної взаємодії». До цієї взаємодії автор 

відносить такі характеристики: суб’єктна позиція всіх учасників процесу; 

спільність і взаємореферентність, яка приймається та підтримується 

суб’єктами взаємодії; багатопроектність; схожість інтерпретацій; 

адаптивність; переважне використання «м’яких» методів педагогічної 

взаємодії [218, c. 90].  

У контексті цього дослідження педагогічний супровід розуміємо як  

стимул самовиховання ціннісних орієнтацій студентів  під час занять 
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східними єдиноборствами. Це означає, що тренер повинен виконувати 

організаційну й корекційну функції, спрямовуючи діяльність студентів під 

час тренувань, здійснювати відбір вправ і прийомів з урахуванням рівня 

фізичного і функціонального розвитку студента, здійснювати відбір методів 

спортивного тренування, які дозволять ефективно оволодіти технікою і 

тактикою східних єдиноборств, стимулюватимуть до фізичного і 

особистісного самовдосконалення.  

Таким чином, педагогічний супровід визначаємо як цілісну, 

організовану педагогом (тренером) діяльність, яка спрямована на 

забезпечення самовиховної роботи студента, побудована з урахуванням його 

індивідуальних і вікових особливостей розвитку, на основі вибору 

адекватних методів і прийомів проведення спортивного тренування із 

східних єдиноборств. 

Педагогічний супровід самовиховної роботи студентів необхідно 

здійснювати у таких напрямках: психологічному, фізичному та спортивному. 

Розглянемо кожен із напрямків педагогічного супроводу із 

відпрацювання студентами власних ціннісних орієнтацій. 

Психологічний напрямок самовиховної роботи студентів орієнтований 

на врахування вікових змін у мотиваційній сфері (потреби, інтереси, 

досягнення), особистісних якостях (вольові та моральні риси), спілкуванні та 

соціальній взаємодії,  освітній діяльності. 

У юнацькому віці відбуваються кардинальні зміни у мотиваційній 

сфері, які мають як кількісний, так і якісний характер. Як зазначав 

Л. Виготський [55], протягом порівняно невеликого терміну відбуваються 

інтенсивні і глибокі зміни у рушійних силах поведінки. У мотиваційній сфері 

замість переліку мотивів вибудовується їх ієрархія. Мотиви виникають не 

стихійно, під впливом інтересу, а на основі поставленої мети й усвідомленого 

наміру. Молода людина починає чітко усвідомлювати власні потреби і 

свідомо ними управляти, прагне будувати довгострокові життєві плани та 

перспективи. У цей віковий період важливо спрямовувати процес розвитку 
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мотивації таким чином, щоб у студентів сформувалися і закріпилися 

соціально крисні цінності та ціннісні орієнтації, пов’язані із прагненням до 

фізичного й духовного вдосконалення, інтелектуального розвитку і 

самореалізації. Це можливо за умов здійснення педагогічного супроводу 

самовиховної роботи студентами вищого навчального закладу.  

Важливою психологічною особливістю юнацького віку є прагнення до 

ризику. У психологічній літературі виділяють фізичний і соціальний ризики 

[138]. Ситуації фізичного ризику (наприклад, ризиковані ігри), які обирають 

юнаки, пов’язані зі самоствердженням.  

Соціальний ризик пов’язаний з тим, що дотримання групових 

цінностей (або їх заперечення) є критерієм оцінки юнака переважно з боку 

однолітків. Щоб юнак був прийнятий групою, він має дотримуватися 

групових цінностей. Це тісно пов’язано з різними ризиками для здоров’я 

молоді – курінням, вживанням алкоголю, наркотиків, психотропних речовин 

тощо. Отже, в цьому віці молода людина значно залежить від тієї соціальної 

групи, в якій проводить багато часу (наприклад, студентський колектив). І 

завдання полягає в тому, щоб знизити соціальні ризики для здоров’я  

студентської молоді. Це може бути досягнуто шляхом формування 

відповідних ціннісних орієнтацій, наприклад, усвідомлення цінності 

здоров’я. 

Спілкування і соціальна взаємодія – ще одна галузь, в якій яскраво 

проявляється прагнення молоді до самовираження, що виявляється у 

афіліації – потребі у спілкуванні, в емоційних офарблених контактах. 

Афіліативна потреба у приналежності до певної групи, іноді, на думку, 

І. Кона [110], у деяких юнаків стає гіпертрофованою, занадто вираженою: 

вони прагнуть постійно перебувати в компанії, навіть якщо немає своєї – то у 

будь-якій іншій. Пізнання людиною самої себе відбувається тільки у 

спілкуванні з іншими, і в юнацькому віці через спілкування з однолітками 

відбувається пошук своєї ідентичності. Інші люди виступають для юнака 

дзеркалом, у якому відображаються ставлення і реакції оточуючих на його 
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поведінку, які його вчинки та дії приймають і які не приймають у суспільстві. 

Накопичуючи таку інформацію, у молодої людини поступово формується 

уявлення про себе. У подальшому ці уявлення ще багато разів будуть 

уточнюватися і змінюватися у процесі взаємодії з іншими людьми.  

Отже, в юнацькому віці надзвичайно важливим є коло спілкування, 

оскільки формуючи певне ставлення, приймаючи певні рішення, саме на 

думку оточуючих і орієнтується молода людина, це також стосується 

формування цінностей. У цьому віці цінності й ціннісні орієнтації в одній 

референтній групі є, як правило, спілними для всіх членів цієї групи. Отже, 

важливо звертати увагу і вивчати оточення юнака, прагнути з’ясувати, які 

цінності й ціннісні орієнтації домінують у цій групі і засобами виховної 

роботи залучити його до тих референтних груп однолітків, які займаються 

спортом, ведуть здоровий спосіб життя, прагнуть фізичного і духовного 

зростання, самовдосконалення і самореалізації. 

Провідною діяльністю у цей період є професійне навчання. Завдяки 

цьому студенти засвоюють соціальні норми спілкування (професійного, 

особисного та ін.), а також вони набувають певних професійних умінь. Даний 

вік характерний стійкою соціалізацією особистості, а саме закріплюються 

особистісні властивості, стабілізуються психічні процеси, завершується 

процес формування особистості. 

Під час навчання студент витримує значні фізичні, розумові, моральні, 

вольові навантаження. Не всі студенти здатні адекватно оцінити власні 

можливості й організовувати власну навчальну діяльність. Тому з педагогічної 

точки зору в цей період є важливою, особливо на молодших курсах, організація 

систематичного контролю навчальної діяльності студентів, надання 

індивідуальних консультацій, організація дозвілля, роботи кураторів і т. ін. 

Студентський вік є важливим етапом розвитку соціального інтелекту 

людини, коли інтенсивно розвивається теоретичне і критичне мислення, уміння 

аналізувати, порівнювати, абстрагувати, робити узагальнення і висновки. Також 

відбуваються якісні зміни в пізнавальних процесах студентів, часто вони 
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виявляють нестандартний підхід до вирішення проблем, уміння самостійно 

вести пошук, критично оцінювати навколишні явища. Це позначається і на 

ціннісних орієнтаціях студентської молоді. Інтелектуальний рівень, який в 

середньому властивий більшості студентів, як правило, дозволяє адекватно і 

критично оцінити ті цінності, які демонструються у суспільстві. Це стає 

підставою для вибору власних цінностей і формування ціннісних орієнтацій. 

Розвиток інтелекту студентів починає носити професійний характер і 

пов’язаний з творчими здібностями  майбутнього фахівця. Тобто студенти не 

просто набувають готових знань з професії, а здатні до прояву 

інтелектуального пошуку та ініціативи, виявляють прагнення до 

самостійного отримання і створення нового. Відповідно до вікових норм у 

студентів формується дивергентне мислення, яке стимулює студентів до 

оригінальних, творчих рішень, на пошук різних способів рішення одного й того 

ж завдання. Цю вікову особливість також необхідно враховувати при 

формуванні у студентів ціннісних орєнтацій.  

Для з’ясування ставлення студентів до навчання, їх прагнення до 

саморозвитку було проведено пілотажне дослідження, в якому взяли участь 

256 студентів першого курсу Харківської державної академії фізичної 

культури. Отримані результати свідчать про те, що 58% студентів потребують 

зовнішної допомоги, підтримки інтелектуальної дисципліни, організованості й 

систематичності у роботі; 26% студентів має достатньо високий 

інтелектуальний й творчий потенціал, але недостатньо організовані і 

відповідальні; лише 16% студентів мають прагненя до навчання та роботи 

над собою. Тому актуальності набуває необхідність впливу на мотивацію 

навчальної діяльності студентів. Ці мотиви в контексті  дослідження набувають 

також і соціального змісту, оскільки сформовані й стійкі мотиви навчальної 

діяльності будуть проявлятися і в інших видах діяльності (позанавчальну, 

дозвіллєву) й впливатимуть на формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді. 
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Важливим мотивом, який у юнацькому віці впливає на формування 

особистості, зокрема, ціннісних орієнтацій, є мотив досягнення. Сутність його 

полягає в прагненні до успіху, досягнення найвищого результату та поліпшення 

вже наявних результатів, змагання за успіх. Потреба в досягненнях 

проявляється в цілеспрямованій діяльності задля досягнення певних (іноді 

далеких) цілей, одержанні найкращих результатів. Ця потреба стимулює 

студента до пошуку видів діяльності (або ситуацій), у яких він міг би досягти 

успіху й відчути задоволення від його досягнення. Навчальна діяльність є не 

єдиною сферою, у якій студент може з успіхом задовольняти потребу в 

досягненні високих результатів. Часто молоді люди можуть не показувати 

високої навчальної успішності і не прагнути її, а реалізовувати свою потребу в 

досягненнях  занять іншими видами діяльності (спорт, музика, танці та ін.). 

Юнацький вік характерний становленням інтелектуальної незалежності, 

тобто здатності мислити самостійно, критично оцінюючи думку інших людей, 

активно проявляється прагнення самостійно приймати рішення [55]. З одного 

боку,  залежно від того, яким обсягом знань, інформації володіє молода людина, 

чого прагне, які має погляди і переконання, чим захоплюється, з ким 

спілкується, як проводить свій вільний час – від цього залежить які ціннісні 

орієнтації  будуть домінувати у цієї людини. З іншого боку, навпаки, ціннісні 

орієнтації визначають ставлення до себе та інших людей, спосіб життя людини, 

коло її спілкування, інтереси і потреби, прагнення. Отже, маємо двобічний 

зв’язок між ціннісними орієнтаціями і віковим розвитком людини. 

Це означає, що для формування у студентів ціннісних орієнтацій 

засобами східних єдиноборств необхідно враховувати цей зв’язок між віковими 

соціально-психологічними особливостями та ціннісними орієнтаціями.  

При педагогічному супроводі самовиховної роботи студентів із 

відпрацювання власних ціннісних орієнтацій до фізичного та особистісного 

самовдосконалення необхідно враховувати фізичний розвиток студентів під 

час організації спортивних тренувань. 

Важливо підкреслити, що заняття спортом, зокрема східними 
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єдиноборствами, регулярні фізичні  заняття можуть задовольнити багато 

психологічних потреб молоді. По-перше, вони дають можливість змінювати 

своє тіло, удосконалювати зовнішність, достатньо швидко побачити позитивні 

зміни, які відбуваються під час регулярних фізичних навантаженнях, оцінити 

власні можливості у силі, швидкості, витривалості, навчитися володіти своїм 

тілом. По-друге, для багатьох передставників цього віку основним мотивом до 

занять фізичними вправами є бажання відповідати сучасним ідеалам жіночої і 

чоловічої краси, які активно культивуються у сучасних засобах масової 

інформації. По-третє, у молоді часто існує бажання вміти постояти за себе, 

володіти певними бойовими прийомами, як провідний мотив до занять 

фізичними вправами і спортом. Такий мотив є провідним для тих юнаків, які 

займаються східними єдиноборствами [101].  

Інтерес до східних єдиноборств стимулюється модою, яка підтримується 

друкованою, кіно- і відеопродукцією. Також необхідно враховувати таку 

психологічну рису молоді, як інтерес до всього незвичайного, нетрадиційного, 

прагнення його зрозуміти, спробувати. У діяльності із формування ціннісних 

орієнтацій важливо враховувати, що молодь надає перевагу колективним 

видам спорту, оскільки вони розкривають для юнака більші можливості, ніж 

просто фізичне навантаження. Наприклад, секція із східних єдиноборств є для 

юнака  соціальною групою однодумців, які мають схожі інтереси і захоплення, 

там він проводить вільний час, спілкується, набуває нових умінь, має 

можливість побачити свої сильні і слабкі сторони і це стимулює його до роботи 

над собою, самовдосконалення. 

Отже, організовані заняття спортом, зокрема східними 

єдиноборствами, фізичними вправами та практиками позитивно впливатиме 

на формування у студентів ціннісних орієнтацій, а також сприятиме 

задоволенню їх вікових потреб у спілкуванні, самовдосконаленні і 

самореалізації.  

Потреба в уникненні невдачі є протилежною потребі в досягненні успіху. 

Студенти, у яких сформувалася потреба уникнення невдачі, як правило, 
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виявляють відсутність бажання поліпшити досягнуті результати, надають 

перевагу нескладним завданням, які не потребують значних зусиль, уникають 

спроб зробити щось нове, оригінальне [80, с. С. 202-109]. Молоді люди з 

прагненням уникнути невдачі часто не вірять у власні сили, недооцінюють 

свої можливості, готові докладати зусиль, якщо повністю будуть впевнені в 

успіху. При формуванні ціннісних орієнтацій таких студентів необхідно 

обов’язково залучати до занять східними єдиноборствами, оскільки заняття 

цими видами спорту дозволяють змінювати ставлення до себе, власних 

можливостей, підвищує впевнесть у собі, стимулює до саморозвитку. 

Пізнавальна потреба посідає важливе місце в групі мотивів, потенційно 

орієнтованих на формування ціннісних орієнтацій молоді. Якщо ця потреба 

сформована, то у  студента проявляється прагнення набуття нових знань,  

досвіду, підвищення компетентності, розвитку власних здібностей тощо. 

Поєднання сформованих пізнавальних потреб з потребою досягнення успіху 

впливає на виникнення стійких переконань, поглядів, світогляду, і, в підсумку, 

на формування ціннісних орієнтацій.  

Період навчання студентів у вищому навчальному закладі умовно 

розділяють весь на два етапи: молодші й старші курси. Перший етап, в 

основному, орієнтований на адаптацію студента до нової соціальної ролі – 

студент, нових умов навчання, взаємин, на засвоєння нових вимог з боку 

суспільства. Другий етап покликаний вирішувати завдання, пов’язані із 

становленням студента як майбутнього фахівця, ознайомленням і 

проектуванням майбутньої професійної діяльності. 

Перший етап студентського періоду пов’язаний переважно зі зміною 

наявних уявлень та звичок школяра, необхідністю змінювати модель 

поведінки і спілкування, пристосуватися до нових умов навчання. 

Адаптаційні механізми індивіда спрямовані на оволодіння новими способами 

й прийомами навчальної діяльності, набуття необхідної системи знань з 

різних галузей науки (зокрема, про здоров’я), усвідомлення соціального 

статусу студента. 
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З метою успішного формування у студентів ціннісних орієнтацій доцільно  

враховувати виокремлені нами психологічні, педагогічні і соціальні фактори під 

час організації виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

Виховна система вищого навчального закладу, студентський колектив, 

виховний простір, педагогічна підтримка особистісного саморозвитку 

студента, викладач, куратор студентської групи як вихователь – саме вони є 

основними джерелами і зразками для молоді у формуванні ціннісних 

орієнтацій. Взаємодія всіх зазначених ланок виховного процесу сприятиме 

ефективному впливу на процес особистісного розвитку студента, тобто на 

формування його ціннісних орієнтацій. Ці позиції відстоюють А. Гаврилін, 

О. Заславська, В. Караковський, Л. Новікова, Н. Селіванова та ін. Ми 

адаптували до умов вищого навчального закладу аспекти управління, 

запропоновані О. Новолодською [150, с. 107-111]: у рамках навчального 

закладу: створення сприятливих умов (освітніх і виховних) для залучення 

студентів до занять східними єдиноборствами; у рамках студентської групи: 

забезпечення обміну інформацією та досвідом, створення в групі сприятливої 

атмосфери для особистісного розвитку студентів; стосовно окремого 

студента: залучення до занять східними єдиноборствами, підтримка у 

фізичному і духовному вдосконаленні та самореалізації. 

Під час педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів щодо 

формування ціннісних орієнтацій тренер повинен враховувати рівень 

фізичної підготовки студентів, зокрема: розвиток рухових якостей та 

володіння руховими діями; розвиток фізичних якостей особистості (сили, 

витривалості, швидкості, спритності, гнучкості); наявність досвіду занять 

спортом, участь у різних фізкультурно-оздоровчих заходах.  

Педагогічний супровід спортивної діяльності студентів під час занять 

східними єдиноборствами повинен враховувати: 

 теоретичні основи тренування у східних єдиноборствах 

(спрямованість занять на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток, 

формування вмінь, відпрацювання і закріплення навичок обраного виду 
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єдиноборств, виховання вольових і моральних рис особистості, набуття знань 

про східну філософію бойових мистецтв та застосування їх під час 

тренувань); 

 побудову спортивних тренувань (зміст підготовчої, основної та 

кінцевої частин тренування; створення умов для швидкого відновлення 

спортсмена); 

 вибір методів спортивного тренування (методи частково-

конструктивних вправ, методи цілісних вправ, які спрямована на технічну 

підготовку; методи вибірково спрямованих вправ і методи генералізованого 

впливу на фізичні здібності спортсмена, які спрямовані на фізичну 

підготовку спортсмена; методи стандартності та варіативності виконання 

вправ, спрямовані на відпрацювання окремих прийомів); 

 обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень; 

 тренування технічних (вибір найбільш ефективних способів 

виконання дій) та тактичних (відпрацювання певних прийомів) дій 

спортсмена; 

 поетапне навчання студентів руховим діям за принципами 

доступності, посильності, поступового ускладнення та збільшення 

навантаження; 

 підготовка студентів до участі в змаганнях різного рівня. 

Підводячи підсумок, вважаємо, що розроблені й обґрунтовані 

педагогічні умови формування, запровадженні до освітньо-виховного 

процесу вищого навчального закладу, сприятимуть вихованню ціннісних 

орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі ретроспективного аналізу наукової літератури з аксіології, 

психології, соціології та педагогіки, вивчення сучасних підходів до 
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визначення категорій «цінності» та «ціннісні орієнтації» вивчення було 

встановлено, що цінності виступають одним із центральних утворень 

особистості, які формуються і змінюються під впливом соціального 

середовища; регулюють загальну активність та визначають вектори 

поведінки та діяльності людини.  

Ціннісні орієнтації – це складний психологічний феномен, що 

характеризує спрямованість особистості та визначає її вчинки, поведінку і 

спосіб життя; він формується і змінюється протягом життя людини і є 

частиною системи відносин особистості і суспільства. Становлення і 

розвиток ціннісних орієнтацій – процес складний, який відбувається 

поетапно під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників в процесі розвитку 

особистості, переважно в період юнацького віку. 

Було обґрунтовано, що наявні у людини цінності проходять певний 

шлях, перш ніж трансформуються в ціннісні орієнтації. Цей процес можна 

відобразити у вигляді ланцюга: цінності <=> ціннісні знання <=> ціннісне 

ставлення <=> ціннісна позиція <=> ціннісна орієнтація. Забезпечення 

трансформації цінностей в ціннісні орієнтації людини можливо за умов 

цілеспрямованого та спеціально організованого виховання. Для того, щоб 

«запустити» процедуру трансформації цінностей в ціннісні орієнтації, 

необхідно активізувати, підсилити вплив тих зовнішніх чинників, які мають 

значний вплив на студентську молодь, зокрема, освіти, виховання та спорту.  

Розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді, який відображає вплив зовнішніх (соціальних умов, етнокультурних 

та релігійних чинників, сім’ї, референтної групи, засобів масової інформації, 

електронних засобів спілкування, освіти, виховання, спорту) та внутрішніх 

(культурного досвіду, моралі, особистого досвіду, потреб і мотивації, 

інтересів та схильностей, індивідуально-психологічних особливостей) 

чинників на формування ціннісних орієнтацій людини. Представлено етапи 

формування ціннісних орієнтацій: етап ознайомлення із цінностями, їх 
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змістом (їх усвідомлення, оцінка); етап інтеріоризації та екстеріоризації 

цінностей; етап трансформації і закріплення ціннісних орієнтацій. 

Отже, виховання ціннісних орієнтацій розглядаємо, як 

цілеспрямований процес поетапного формування у студентів ціннісних 

орієнтацій на підставі врахування зовнішніх і внутрішніх чинників та 

створення педагогічних умов, які сприятимуть їх розвитку і закріпленню.  

Східні єдиноборства – це ефективний засіб не тільки фізичного, але й 

особистісного вдосконалення, гармонійного розвитку особистості. Заняття 

східними єдиноборствами впливають на дисципліну, волю, дозволяють 

поєднати духовний і тілесний розвиток. Встановлено, що заняття східними 

єдиноборствами мають значний виховний потенціал для формування 

ціннісних орієнтацій студентів, якими є фізичне й особистісне 

самовдосконалення. 

Враховуючи сутність поняття «ціннісні орієнтації» студентської молоді 

та психолого-педагогічний потенціал східних єдиноборств, було 

обгрунтовано педагогічні умови, створення яких в освітньому процесі 

вищого навчального закладу сприятиме їх формуванню, а саме: 1) залучення 

студентів до опанування аксіологічних ідей традиційних східних учень, 

відповідно до яких практика бойових мистецтв гармонізує душу й тіло; 

2) стимулювання інтеріоризації кожною особистістю соціально значущих 

цінностей на тренуваннях зі східних єдиноборств; 3) здійснення 

педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів з відпрацювання 

власних ціннісних орієнтацій на основі використання виховного потенціалу 

східних єдиноборств.   

Вибір зазначених педагогічних умов пов’язаний із етапами формування 

ціннісних орієнтацій. Перша педагогічна умова відбиває сутність першого 

етапу формування цінностей; друга умова – відображає етап перетворення і 

засвоєння ціннісних орієнтацій, третя – спрямована на трансформацію і 

закріплення у студентів ціннісних орієнтацій під час занять східними 

єдиноборствами. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ СХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ  

 

2.1. Критерії, показники рівнів сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів 

 

Питaння щодо визнaчeння нaукoвo-oбґpунтoвaниx кpитepiїв oцiнки 

piвня cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентської молоді є дocтaтньo 

cклaдним, ocкiльки вaжкo пiддaєтьcя кiлькicним вимipювaнням.  

Характеристики за рівнями сформованості можна виявити лише на 

основі орієнтирів, як критеріїв. 

В енциклопедичному словнику поняття «критерій» визначається як 

ознака, за якою можна говорити про щось, мірило для визначення, оцінки 

предмета чи явища, підстава для оцінки або класифікації чогось [227]. У 

педагогічній теорії поняття «критерій» розуміють як об’єктивну ознаку, за 

допомогою якої здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища, 

ступеня розвитку його у різних обстежених осіб або сукупність таких 

якостей явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому 

потребують оцінки [172].  

Так, П. Ясінець, вивчаючи сучасні проблеми освіти, конкретизує 

значення критерію як «міри оцінювання досліджуваного явища та тих змін, 

які відбулися в розвитку окремих складових чи особистості в цілому в 

результаті експериментального навчання та виокремлених педагогічних 

умов, за яких визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам 

експерименту» [223]. Саме це визначення критеріїв  взято за основу у нашому 

дослідженні.  

Отже, кpитepiєм ввaжaєтьcя oзнaкa, нa пiдcтaвi якoї пpoвoдитьcя 

oцiнкa, визнaчeння aбo клacифiкaцiя будь-якoгo явищa, пpoцecу, дiяльнocтi. 
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Бeз фopмулювaння кpитepiїв poбoтa з виховaння ціннісних орієнтацій 

студентської молоді вжe нa  пoчaтку виявляєтьcя нeвизнaчeнoю: нeвiдoмo, зa 

якими oзнaкaми мoжнa cстверджувати, щo вдaлocя вибpaти нaйкpaщий у цих 

умoвax вapiaнт виховaння ціннісних орієнтацій студентської молоді.   

Суттєвими ознаками будь-якого критерію є повнота (критерій має 

досить повно відображати сутність явища, що аналізується); достовірність та 

об’єктивність (критерій має сприяти отриманню об’єктивних даних про стан 

розвитку якості, що діагностується); системність (критерії мають слугувати 

засобом установлення зв’язків між усіма компонентами системи, що 

досліджуються) [186]. 

Aнaлiз дocлiджeнь Л. Тpeтьякoв [199], Т. Щербан [226] тa iнших 

cвiдчить пpo тe, щo вибip кpитepiїв мaє здiйcнювaтиcя з уpaxувaнням таких 

вимoг: чиcлo кpитepiїв пoвиннo бути нeвeликим зa кiлькicтю, aлe дocтaтнiм 

для визнaчeння сформованості ціннісних орієнтацій студентів; cиcтeмa 

кpитepiїв мaє oб’єктивнo вiдoбpaжaти сутність досліджуваного явища (зміст, 

структуру, види); кoжeн oкpeмий кpитepiй пoвинeн бути cфopмульoвaний 

чiткo, дoпуcкaти як якicну, тaк i кiлькicну xapaктepиcтику; cиcтeмa кpитepiїв 

пoвиннa вiдoбpaжaти нaйбiльш icтoтнi oзнaки пpoцecу виховaння ціннісних 

орієнтацій студентської молоді тa йoгo peзультaти. 

Критерій, на думку Т. Щербан, є сукупністю основних показників, що 

розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. Отже, як 

компонент критерію, показник є конкретним і типовим проявом однієї із 

суттєвих сторін, на підставі якого можна «визнати» наявність якості, 

говорити про рівень її розвитку. Для того, щоб показник відповідав своєму 

призначенню, він повинен за кожним критерієм розкривати сутність 

відповідної якості [226, с. 309-315]. 

Показники, як cклaдoва чacтина кpитepiїв, cлугують типoвими й 

кoнкpeтними пpoявaми нaйвaжливiшиx cтopiн oцiнювaнoгo явищa. 

Пoкaзники пoвиннi вiдпoвiдaти тaким вимoгaм: пo-пepшe, бути пpocтими й 

дocтупними для їxньoгo poзумiння i викopиcтaння, пo-дpугe, oxoплювaти 
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icтoтнi cтopoни, явищa, пo-тpeтє, вpaxoвувaти cпeцифiку фeнoмeнa, пo-

чeтвepтe, дaвaти мoжливicть пpoвoдити кiлькicну тa якicну oцiнку poзвитку 

дocлiджувaнoгo явищa [38]. 

Аналіз різних підходів до розв’язання проблеми виховaння ціннісних 

орієнтацій студентської молоді, визначені нами сутність і структура поняття 

«ціннісні орієнтації» студентів дали можливість визначити основні критерії, 

показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів. 

Виокремлення когнітивного критерію зумовлено тим, що саме він 

надає можливості визначити ступінь оволодіння знаннями про цінності, 

ціннісні орієнтації, їх роль у виборі вчинків, поведінки і способу життя 

людини. Цей критерій є одним із найбільш важливих, оскільки саме набуття 

знань про цінності й ціннісні орієнтації є першим етапом у їх формуванні.  

Діагностування за мотиваційно-ціннісним критерієм передбачало 

виявлення у студентів мотивації до зміни наявних ціннісних орієнтацій, їх 

структури та ієрархії, самооцінку здатності до самовиховання і 

самовдосконалення. Цей критерій дозволяє оцінити зміни у ціннісних 

орієнтаціях студентів. 

Діяльнісний критерій передбачає практичну перевірку опанування 

ціннісними орієнтаціями щодо фізичного й особистісного 

самовдосконалення на основі занять східними єдиноборствами. Показниками 

цього критерію є відпрацювання власних ціннісних орієнтацій під час занять 

східними єдиноборствами, систематичність занять східними єдиноборствами 

та досягнення спортивних результатів.  

Вiдпoвiднo дo визначених кpитepiїв було видiлено такі показники та 

piвнi, щo xapaктepизують cтупiнь cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій 

студентів: виcoкий, cepeднiй, низький (див. тaбл. 2.1). 
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Тaблиця 2.1 

Кpитepiї та пoкaзники piвнiв cфopмoвaнocтi  

ціннісних орієнтацій студентів 
 

№ 

з/

п 

Нaзвa   

кpитepiю 

Пoкaзники Piвнi 

1. Когнітивний 

критерій  

- наявність знань 

про зміст,  

структуру, 

етапи, 

формування 

ціннісних 

орієнтацій;  

 активність у 

пошуку шляхів 

фізичного і 

особистісного 

самовдосконале

ння 

 виcoкий piвeнь виpaжaєтьcя у 

наявності знань про цінності та 

ціннісні орієнтації, їх структуру, 

чинники та етапи формування 

ціннісних орієнтацій; 

 сepeднiй piвeнь характери-

зується не достатньо глибокими 

знаннями про цінності та 

ціннісні орієнтації, структуру, 

чинники та етапи формування 

ціннісних орієнтацій; 

 низький piвeнь пpoявляєтьcя у 

нeдocтaтній обізнаності 

студентів про сутність, зміст, 

структуру, етапи, формування 

цінностей та ціннісних 

орієнтацій. 

2. Мотиваційно

-ціннісний  
 наявна ієрархія 

цінностей та 

ціннісних 

орієнтацій 

 

 виcoкий piвeнь виpaжaєтьcя в 

наявності стійкої потреби у 

вивченні власних ціннісних 

орієнтацій та формуванні 

ціннісної орієнтації до фізичного 

та особистісного вдосконалення;  

 сepeднiй piвeнь пpoявляєтьcя у 

недостатньо стійкій потребі до 

вивчення власних ціннісних 

орієнтацій та формуванні 

ціннісних орієнтацій;  

 низький piвeнь пpoявляєтьcя у 

нeдocтaтньo вираженій потребі 

до вивчення власних ціннісних 

орієнтацій та формування 

орієнтації до фізичного та 

особистісного вдосконалення. 

3. Діяльнісний 

критерій 
 прагнення до 

фізичного та 

особистісного 

 виcoкий piвeнь виpaжaєтьcя в 

активному й систематичному 

відвідуванні тренувань із 
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самовдоскона-

лення; 

 систематичність  

занять східними 

єдиноборствами; 

 досягнення 

спортивних 

результатів 

 

східних єдиноборств, стійким 

прагненням до фізичного і 

особистісного самовдоско-

налення, досягнення спортивних 

результатів;; 

 сepeднiй piвeнь характе-

ризується активно-ситуативним 

відвідуванням занять із східних 

єдиноборств; прагнення до зміни 

ціннісних орієнтацій має 

нестійкий характер; досягнення 

спортивних результатів 

проявляється епізодично; 

 низький piвeнь пpoявляєтьcя в 

пасивному ставленні до занять 

східними єдиноборствами; 

досягнення високих спортивних 

результатів студент вважає не 

обов’язковим.  

 

Зaзнaчeнi кpитepiї тa пoкaзники cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій 

студентів ґpунтуютьcя нa ocнoвниx зacaдax cиcтeмнoгo пiдxoду тa 

cтpуктуpнo пoдiляютьcя нa тpи умoвнi гpупи: кpитepiї та пoкaзники умов, 

процесу й peзультaтивнocтi, щo дaє мoжливicть aнaлiзувaти cфopмoвaність 

ціннісних орієнтацій студентів oднoчacнo як пpoцecу й peзультaту. Ocнoвним 

зaвдaнням нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi булo з’яcувaння piвня cфopмoвaнocтi 

ціннісних орієнтацій студентів та з’ясування наявної ієрархії цінностей. 

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася поетапно протягом 

2010-2017 рр. 

Перший етап – пошуково-підготовчий (2010-2011 роки) – передбачав 

аналіз стану дослідження проблеми у філософській, психологічній, 

соціологічній, педагогічній літературі; формулювання мети й завдань 

дослідження; теоретичне обґрунтування і визначення сутності поняття 

«ціннісні орієнтаці» студентської молоді; вивчення питання виховних 

можливостей східних єдиноборств у контексті формування ціннісних 

орієнтацій студентів; розробку педагогічних умов формування ціннісних 
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орієнтацій студентської молоді; визначення стратегії формувального 

експерименту впродовж чотирьох років навчання відповідно до окреслених 

умов; вибір діагностичного інструментарію; уточнення кількості учасників 

експерименту. 

Другий етап – дослідно-експериментальний (2012-2015 роки) – 

передбачав апробацію педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій 

студентської молоді; уточнення і корекцію діагностичних методик; 

проведення педагогічної діагностики сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів; відбувалося визначення видів східних єдиноборств, під час яких 

буде відбуватися їх формування. На даному етапі надано консультації 

викладачам тих навчальних дисциплін, в рамках викладання яких буде 

запроваджено педагогічні умови, спрямовані на формування ціннісних 

орієнтацій. 

Третій етап – узагальнювальний (2016-2017 роки): систематизація, 

узагальнення й обробка отриманих даних, зіставлення одержаних результатів 

експерименту з прогнозованими, формулювання загальних висновків 

дослідження, окреслено перспективи подальших досліджень означеної 

проблеми. 

Склад контрольної й експериментальної груп було визначено 

відповідно до таких вимог: 

 для забезпечення репрезентативності отриманих даних 

експериментальна та контрольна група за кількістю студентів не повинні 

значно відрізнятися; 

 приблизно однаковий вік студентів, які беруть участь у 

експериментальній роботі, що свідчить про приблизно однаковий рівень 

знань, цінностей, відсутність значних відмінностей у розвитку 

психологічних характеристик особистості;  

 на початку формувального експерименту учасники обох груп повинні 

мати приблизно однаковий рівень розвитку досліджуваних 

характеристик особистості. 
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Для діагностики за визначеними рівнями на етапі проведення 

констатувального експерименту було проведено анкетування 450 студентів 

Харківської державної академії фізичної культури та Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з метою 

з’ясування їх ставлення до занять східними єдиноборствами, бажання 

займатися даними видами спорту та дослідити власні ціннісні орієнтації. За 

результатами анкетування виявили бажання займатися східними 

єдиноборствами 96 осіб, які увійшли до експериментальної групи і 98 осіб 

виступили в якості контрольної групи. 

Oбcяг вибipки (кiлькicть студентів eкcпepимeнтaльнoї тa кoнтpoльнoї 

гpуп) зaбeзпeчує peпpeзeнтaтивнicть oтpимувaниx дaниx. Poзбiжнicть мiж 

чиceльнicтю в eкcпepимeнтaльнiй i кoнтpoльнiй гpупax є нeзнaчнoю 

(2 студенти) i зумoвлeнa кiлькicтю студентів у нaвчaльниx гpупax, щo нe 

мaлo cуттєвoгo впливу нa peзультaти дocлiджeння (P<0,001).  

У процесі відбору респондентів для констатувального експерименту ми 

застосовували вибірковий метод, сутність якого полягає в тому, що 

вивчається лише частина осіб (студенти), які входять до складу об’єкта 

дослідження (генеральної сукупності). Ця частина називається вибірковою 

сукупністю або вибіркою. Зауважимо, що в досліджуваній вибірковій 

сукупності мали бути всі властивості об’єкта дослідження загалом, тобто 

генеральної сукупності. Отже, вибіркова сукупність – це певна кількість 

студентів усієї генеральної сукупності, відібрана за встановленими 

правилами, що забезпечує можливість поширення висновків, отриманих на 

підставі аналізу вибірки, на всю генеральну сукупність.  

При формуванні експериментальної та контрольної груп ми виходили з 

таких ключових позицій: кількість студентів в експериментальній групі (ЕГ) 

має дорівнювати кількості студентів у контрольній групі (КГ); на початок 

формувального етапу експерименту експериментальна та контрольна групи 

за основними показниками-критеріями мають відрізнятися несуттєво.  
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Нa eтaпi виявлeння piвня cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів 

нами було викopиcтaнo наступні мeтoдики дocлiджeння. 

1. Авторська анкeтa виявлeння рівня знань студентів про ціннісні 

орієнтації особистості (Додаток А). 

2. Авторська анкeтa самооцінки здатності до самовиховання і 

самовдосконалення студентів (Дoдaтoк З). 

3. Мeтoд cпocтepeжeння тa дiaгнocтичнoгo iнтepв’ю, якi 

викopиcтoвувaлиcя пpoтягoм вcьoгo дocлiджeння з мeтoю дoпoвнeння i 

утoчнeння дiaгнocтичниx дaниx, oтpимaниx зa peзультaтaми нижче 

зaзнaчeниx мeтoдик.  

4. Мeтoди мaтeмaтичнoї oбpобки peзультaтiв. 

Для діагностики цінностей та ціннісних орієнтацій використовувалися 

наступні методики та тести: 

1. Методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич) (Додаток Б) [161]. 

2. Самоактуалізаційний тест (Е. Шостром) (Дoдaтoк В) [162]. 

3. Тест «Смисло-життєві орієнтації» в адаптації Д. Леонтьєва 

(Дoдaтoк Г) [162]. 

4. Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості 

(С. Бубнова) (Дoдaтoк Д) [162]. 

5. Методика вивчення життєвих орієнтацій особистості (Must–тест) 

(П. Іванов, Є. Колобова) (Дoдaтoк Е) [161]. 

Для визнaчeння дocтoвipнocтi oтpимaниx peзультaтiв, 

викopиcтoвувaвcя χ2 (xi–квaдpaт) тecт, в ocнoвi якoгo лeжить визнaчeння  

кpитepiя згoди Пipcoнa. Кpитepiй χ2 вiдпoвiдaє нa питaння пpo тe, чи з 

oднaкoвoю чacтoтoю зуcтpiчaютьcя piзнi знaчeння oзнaк  в eмпipичнoму й 

тeopeтичнoму poзпoдiлax, aбo в двox i бiльше eмпipичниx poзпoдiлax. 

Пepeвaгa мeтoду пoлягaє в тoму, щo вiн дoзвoляє зicтaвляти poзпoдiли oзнaк, 

пpeдcтaвлeниx у будь-якiй шкaлi, пoчинaючи вiд шкaли нaймeнувaнь. 

Aлгopитм мaтeмaтичнoї oбpoбки peзультaтiв iз зacтocувaнням χ2тecт такий: 

виpaxoвуєтьcя χ2 cтaтиcтикa, пoтiм пiдcумoвуєтьcя piзниця мiж знaчeннями 
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пopiвнювaниx гpуп. Виxoдячи з мip cвoбoди df, визнaчaєтьcя  вipoгiднicть 

piзницi дaниx. 

Мaтeмaтичнa oбpoбкa пpoвoдитьcя зa фopмулoю:  

χ2ТECТ=p(X> χ2),  

  

 

(2.1) 

 

дe 

Aij= чacтoтa знaчeнь 1-ї гpупи в i-му pядку, в j-му cтoвпцi; 

Eij= чacтoтa знaчeнь 2-ї гpупи в i-му pядку, в j-му cтoвпцi; 

r= чиcлo pядкiв;             c=чиcлo cтoвпцiв; 

df=cтупiнь cвoбoди, дe df=(r-1)(c-1) [30, c. 118]. 

Для з’яcувaння нaдiйнocтi aнкeтниx дaниx шляxoм вимipювaння зa 

дoпoмoгoю пoвтopнoгo  її пpoвeдeння  нa тiй жe вибopцi pecпoндeнтiв чepeз  

двa тижнi пicля пepшoгo aнкeтувaння poзpaxoвуєтьcя кoeфiцiєнт кopeляцiї  
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дe x1i – тecтoвий бaл i-гo pecпoндeнтa пpи пepшoму aнкeтувaннi;  

     x2i – тecтoвий бaл тoгo ж  pecпoндeнтa  пpи пoвтopнoму aнкeтувaннi; 

  n – кiлькicть pecпoндeнтiв [160, c. 121]. 

До того ж, eмпipичнe знaчeння кoeфiцiєнтa вaлiднocтi poзpaxoвуєтьcя 

як лiнiйнa aбo paнгoвa кopeляцiя мiж двoмa pядaми знaчeнь: aнкeтними 

бaлaми й cумapними бaлaми eкcпepтнoї oцiнки. Для циx пiдpaxункiв 

виpaxoвуєтьcя «дocтeмeннa» вaлiднicть aнкeти зa фopмулoю:  
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дe rtx – «дocтeмeннa» вaлiднicть тecту; rcx – eмпipичнa кopeляцiя з 

кpитepiєм;  ac — нaдiйнicть кpитepiю [30, c. 123]. 

Для cтaндapтизaцiї aнкeт викopиcтoвувaвcя мeтoд paнгoвoї кopeляцiї 

Cпipмeнa, який дoзвoляє визнaчити тicнoту (cилу) i нaпpям кopeляцiйнoгo 

зв'язку мiж двoмa oзнaкaми aбo двoмa пpoфiлями (iєpapxiями) oзнaк.  

Фopмулa paнгoвoї кopeляцiї пo Cпipмeну: 

 

 

            (2.4) 

 

  

дe  Rs – кoeфiцiєнт paнгoвoї кopeляцiї пo Cпipмeну; 

di – piзниця мiж paнгaми пoкaзникiв oдниx i тиx жe випpoбoвувaниx у 

впopядкoвaниx pядкax; 

n – чиcлo випpoбoвувaниx aбo цифpoвиx дaниx (paнгiв) в кopeльoвaниx 

pядкax [160]. 

Вибip уcix пepepaxoвaниx вищe мeтoдик, якi викopиcтoвувaлиcя нaми 

пiд чac кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту, визнaчaвcя за тaкими 

кpитepiями: 

 вaлiднicть мeтoдики i її aдaптoвaнicть дo умoв нaшoгo дocлiджeння;  

 пpocтoтa в peaлiзaцiї i в oцiнцi peзультaтiв; 

 мoжливicть викopиcтaння вибpaниx мeтoдик у пpaктичнiй 

дiяльнocтi  закладів вищої освіти.  

Для визначення рівня cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів  

відповідно до визначених нами критеріїв (когнітивний, мотиваційно-

ціннісний, діяльнісний)  використано такі методи й методики дослідження 

(див. табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Мeтoди й мeтoдики дocлiджeння cфopмoвaнocтi  

ціннісних орієнтацій студентів  

№ Критерії Методи і методики дослідження 

1 Когнітивний   Анкeтa виявлeння рівня знань студентів про ціннісні 

орієнтації особистості. 

 Методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокч). 

 Контент-аналіз студентських робіт (міні-твори, ессе, 

розв’язання завдань), спостереження, бесіди. 

2 Мотиваційно-

ціннісний 
 Діагностика реальної структури ціннісних 

орієнтацій особистості (С. Бубнова). 

 Тест «Смисло-життєві орієнтації» в адаптації 

Д. Леонтьєва. 

 Методика вивчення життєвих орієнтацій 

особистості (Must–тест) (П. Іванов, О. Колобова). 

 Анкeтa самооцінки здатності до самовиховання і 

самовдосконалення студентів  

3 Діяльнісний    Самоактуалізаційний тест (САТ) (Е. Шостром).  

 Систематичність занять східними єдиноборствами. 

 

Для діагностики показників сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів за когнітивним критерієм було використано розроблену нами 

анкету виявлeння рівня знань студентів про ціннісні орієнтації особистості, 

методику вивчення ціннісних орієнтацій (М. Рокич), контент-аналіз 

студентських робіт (міні-твори, ессе, розв’язання практичних завдань), 

спостереження, бесіди. 

За даними анкетування студентів для виявлeння рівня знань студентів 

про ціннісні орієнтації особистості з використанням авторської анкети 

(Додаток А) були отримані наступні результати (див. табл. 2.3).  

Студентам було запропоновано оцінити (у балах від 0 до 10) наявність 

у себе цінностей, які поділено на дві групи : духовні (повнота та емоційна 

насиченість життя, пізнання і саморозвиток, духовне вдосконалення, духовна 

і фізична близькість з коханою людиною, внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) і прагматичні (матеріальне забезпечення, 

фізичне та психічне здоров’я, престижна робота, щасливе сімейне життя, 
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суспільне визнання).  

Таблиця 2.3 

Узагальнені результати анкетування, у балах 

(констатувальний експеримент) 

№ 

з\п 

Цінності  ЕГ 

(96 осіб) 

КГ 

(98 осіб) 

1 Повнота та емоційна насиченість життя 2,9 2,8 

2 Пізнання й саморозвиток 1,8 1,8 

3 Духовне вдосконалення 1,3 1,4 

4 Духовна і фізична близькість з коханою 

людиною 

2,8 2,8 

5 Внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів 

2,2 2,2 

6 Матеріальне забезпечення 8,9 9,1 

7 Фізичне та психічне здоров’я 7,8 7,8 

8 Престижна робота 7,9 7,9 

9 Щасливе сімейне життя 6,2 6,3 

10 Суспільне визнання 4,2 4,4 
 

Як видно із наведених даних (табл. 2.3), у студентів ЕГ і КГ помітне 

домінування прагматичних цінностей над духовними. Що засвідчує 

домінування в ціннісних орієнтаціях прагматичної спрямованності у 

студентів. На думку більшості студентів на розвиток ціннісних орієнтацій 

особистості впливає сім’я (64,3%) і освітні заклади (32,4%). Найменший 

впплив мають освітній процес у навчальному закладі (12,3%) і 

самовиховання, робота над усуненням власних недоліків (11,2%). 

Відповідуаючи на третє запитання анкети: «Чи впливає на розвиток 

ціннісних орієнтацій особистості заняття східними єдиноборствами?» - 

більшість студентів не змогли відповісти (58,7%), 26,2% дали відповідь «Ні»; 

тільки 15,1% студентів відповіли ствердно; 79,3% студентів ніколи не 

займалися східними єдиноборствами (четверте питання анкети; 20,7% 

студентів займалися раніше і продовжують займатися. На запитання: «Чи 

хотіли б Ви займатися східними єдиноборствами?» позитивну відповідь 

надали 56,4% студентів, які й увійшли до складу експериментальної групи.  
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Також студентам було запропоновано оцінити за 5-ти бальною шкалою 

визначити приоритетність (ієрархію) ціннісних орієнтацій: історичні, 

культурні надбання; сім’я та близькі люди; особистісне і фізичне 

самовдосконалення, професійна діяльність та її результати. З цією метою 

необхідно було в балах (від 1 до 5) оцінити кожне судження, яке 

характеризує певну ціннісну орієнтацію. Максимальна кількість балів за 

кожною ціннісною орієнтаціює становила 20 балів. За результатами 

підрахунку балів визначали ієрахію ціннісних орієнтацій. Узагальнені 

результати наведено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Узагальнені результати анкетування у % 

(констатувальний експеримент) 

№ Ціннісні орієнтації ЕГ 

(96 осіб) 

КГ 

(98 осіб) 

1 Історичні, культурні надбання суспільства 12,7 12,3 

2 Сім’я та близькі люди 26,3 25,8 

3 Особистісне та фізичне самовдосконалення 8,4 9,5 

4 Професійна діяльність та її результати 52,6 52,4 

 

Отримані результати свідчать, що у студентів ЕГ і КГ превалює 

ціннісне ставлення до професійної діяльності та її результатів, яке 

проявляється в бажанні досягти успіху в житті, мати матеріальний достаток, 

престижну роботу,суспільне визнання. Друге місце, як в експериментальній 

(26,3%), так і контрольній групі (25,8%), посідає ціннісна орієнтація, 

пов’язана із сім’єю та близькими людьми. Ціннісна орієнтація, пов’язана із 

збереженням історичних, культурних надбань суспільства має третю позицію 

в ієрархії цінностей (ЕГ – 12,7%, КГ – 12,3% студентів). Четверте місце 

посідає ціннісна орієнтація щодо особистісного і фізичного 

самовдосконалення, яку обрали 8,4% студентів експериментальної групи та 

9,5% студентів контрольної групи. Зазначеначені показники є вкрай 
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низькими і потребують відповідної виховної роботи з формування ціннісних 

орієнтацій. 

Для здійснення діагностики ціннісних орієнтацій студентів 

використовували методику «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич). У змісті 

методики всі ціннісні орієнтації поділено на дві групи: термінальні цінності 

(переконання в тому, що якась певна кінцева мета індивідуального існування 

варта того, щоб до неї прагнути) та інструментальні цінності (переконання в 

тому, що якийсь образ дії або властивість особистості є кращим у певній 

ситуації). У дослідженні ми здійснювали діагностику ціннісних орієнтацій 

студентів за шкалою термінальних цінностей, оскільки їх перелік відображає 

зміст ціннісних орієнтацій у контексті дослідження.  

За методикою вивчення ціннісних орієнтацій (М. Рокич) були отримані 

наступні результати (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Узагальнені дані щодо розвитку ціннісних орієнтацій у студентів  

(констатувальний експеримент) 

 

№ 

з\п 

Цінності ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

Ранг цінності 

1 активне діяльне життя 4 3 

2 життєва мудрість 13 13 

3 здоров'я (фізичне і психічне) 2 1 

4 цікава робота 6 7 

5 краса природи і мистецтва 16 16 

6 любов 10 9 

7 матеріально забезпечене життя 1 2 

8 наявність хороших і вірних друзів 12 12 

9 суспільне покликання 8 8 

10 пізнання 15 15 

11 продуктивне життя 3 4 

12 розвиток 14 14 

13 розваги 7 6 

14 свобода 5 5 

15 щасливе сімейне життя 9 10 

16 щастя інших 17 17 
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Продовження табл. 2.5 

17 творчість 18 18 

18 упевненість у собі 11 11 

 

Студентам пропонувалося проранжувати термінальні цінності за 

ступенем важливості для них особисто, починаючи з найбільш важливої. 

Як видно із наведених даних, у студентів ЕГ і КГ відмічається 

фактично однакова тенденція. Найбільш значущими цінностями для 

студентів є: матеріально забезпечене життя – 83,4%, здоров’я (фізичне і 

психічне) – 79,3%, продуктивне життя – 77,3%, активне діяльне життя – 

76,4%, свобода – 74,1%, цікава робота та суспільне покликання – 72,2%. 

Найменьш значущими є впевненість у собі - 23,4%, наявність хороших і 

вірних друзів – 19,2%, життєва мудрість – 17,4%, розвиток – 12,2%, пізнання 

– 11,8%, краса природи і мистецтва – 10,2%, щастя інших – 9,8%, творчість – 

8,4%. Отримані дані свідчать про те, що ціннісні орієнтації студентів 

пов’язані із матеріальним збагаченням і соціальною реалізацією, у них 

відсутня орієнтація на фізичне та особистісне самовдосконалення. 

Також було застосовано контент-аналіз студентських робіт, незакінчені 

речення, ессе, розв’язання завдань (Додаток А), спостереження, бесіди. 

Так, з метою з’ясування суб’єктно оцінного характеру набутих знань 

студентів, рівня їх усвідомленості щодо ціннісних орієнтацій особистості, ми 

проводили зі студентами індивідуальні діагностичні бесіди. Так, наприклад, 

студенти розкривали сутність понять цінності, давали визначення ціннісних 

орієнтацій. Зміст отриманих відповідей на поставлені запитання свідчить, що 

лише 17,4% із опитаних студентів розуміють сутність ціннісних орієнтацій 

особистості. Лише 11,2% опитаних студентів усвідомлюють цінності як 

систему установок, які регулюють поведінку людини у суспільстві. Більше 

ніж 50% студентів не орієнтуються в ціннісних орієнтаціях особистості; не 

можуть їх назвати та інтерпретувати.  



125 

 

 

Аналіз відповідей студентів свідчить також про поверхневе розуміння 

ними ціннісних орієнтацій особистості. Значний відсоток студентів (68,7%) 

не замислювались над необхідністю формування у себе ціннісних орієнтацій. 

При оцінюванні відповідей студентів на поставлені запитання, зміст 

їхніх міні-творів, есе, розв’язання завдань, правильними ми вважали тільки ті 

відповіді, в яких була вказана вичерпна й ґрунтовна інформація. Друга 

категорія відповідей студентів – це частково правильні, тобто такі, що 

містили приблизно 50% необхідної інформації (неповні відповіді). І нарешті, 

третя категорія відповідей – це неправильні, поверхневі відповіді, тобто такі, 

які містили менше половини необхідної інформації.  

Результати свідчать про те, що студенти недостатньо володіють 

понятійно-категоріальним апаратом з досліджуваної проблеми; у більшості 

переважають частково правильні та неправильні відповіді. Особливо 

важкими для усвідомленого сприйняття та засвоєння студентами є поняття 

«ціннісні орієнтації» особистості та їх види. 

Таким чином, одержані дані свідчать про те, що у студентів 

переважають фрагментарні та поверхневі знання про ціннісні орієнтації 

особистості, відсутня системність у їх засвоєнні. Студенти посередньо 

орієнтуються в ціннісних орієнтаціях особистості.  

Проведений контент-аналіз студентських робіт, міні-творів, ессе, 

розв’язання завдань (Додаток А), спостереження, бесіди підтверджують 

загальну тенденцію – домінування у студентів прагматичних цінностей над 

духовними. 

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм наведено у таблиці 2.6.  

Як видно із наведених даних, у  більшості студентів  ЕГ і КГ (70,9% і 

71,5% відповідно) сформованість ціннісних орієнтацій за когнітивним 

критерієм знаходиться на низькому рівні.  
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Таблиця 2.6 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів за когнітивним критерієм (констатувальний експеримент) 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Експериментальна група 

(96 осіб) 

Контрольна група 

(98 осіб) 

осіб % осіб % 

1 Виcoкий 8 8,3 9 9,2 

2 Cepeднiй 20 20,8 19 19,3 

3 Низький 68 70,9 70 71,5 

 

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння булo визначення рівня 

cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій у студентів  зa мотиваційно-ціннісним 

критерієм, для цього було використано методики: «Діагностика реальної 

структури ціннісних орієнтацій особистості» (С. Бубнова), тест «Смисло-

життєві орієнтації» в адаптації Д. Леонтьєва, «Методика вивчення життєвих 

орієнтацій особистості» (Must–тест) (П. Іванов, Є. Колобова).  

Досліджуючи реальну структуру ціннісних орієнтацій особистості 

(методика С. Бубнової «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості»), отримано результати, які наведено за інформативними 

шкалами методики у таблиці 2.7. 

Отримані результати свідчать, що у студентів експериментальної та 

контрольної груп має місце фактично однакова тенденція в оцінюванні 

ціннісних орієнтацій. Найбільш значущими цінностями визнали: матеріальне 

благополуччя – 81,4% (81,6%), здоров’я – 74,3% (74,4%), соціальний статус – 

71,2% (71,7%), визнання – 70,4%, соціальна активність та спілкувння – 66,2% 

(66,3%) студентів. Найменш значущими є пізнання нового – 21,4% (21,5%), 

милосердя – 13,1% (13,2%), насолодження прекрасним – 11,2% (11,3%) 

студентів, які ми відносимо до цінностей особистісного вдосконалення. 

Oтpимaнi дaнi пiдтвepджують peзультaти пoпepeдньoгo тecтувaння і свідчать 

про недостатній рівень розвитку ціннісних орієнтацій щодо особистісного 

вдосконалення. 
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Таблиця 2.7 

Узагальнені дані щодо розвитку ціннісних орієнтацій 

у студентів, у % 

(констатувальний експеримент) 

№ 

з\п 

Ціннісні орієнтації ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

1 проведення вільного часу 44,5 43,2 

2 матеріальне благополуччя 81,4 81,6 

3 насолодження прекрасним 11,2 11,3 

4 милосердя 13,1 13,2 

5 любов 43,8 44,1 

6 пізнання нового 21,4 21,5 

7 соціальний статус 71,2 71,7 

8 визнання 70,4 70,4 

9 соціальна активність 66,2 66,3 

10 спілкування 66,2 66,3 

11 здоров’я  74,3 74,4 
 

Дані тестувaння студентів за методикою «Смисло-життєві орієнтації» 

(в адаптації Д. Леонтьєва) наведено у тaбл. 2.8.  

Тaблиця 2.8 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів  

сенсо-життєвих орієнтацій, у % (кoнcтaтувaльний eкcпepимeнт) 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Eкcпepимeнтaльнa 

гpупa (96 осіб.) 

Кoнтpoльнa  

гpупa (98 осіб.) 

1 Виcoкий 5,1 5,4 

2 Cepeднiй 17,3 17,4 

3 Низький 77,6 77,2 

 

Аналіз відповідей студентів щодо власних смисло-життєвих орієнтацій 

свідчить про те, що при оцінюванні «ваги» кожного з 20 тверджень від 1 до 3 

балів, у більшості студентів (у КГ – 77,2%, у ЕГ – 77,6%) переважали вибори 

низьких балів (1 або 2), що свідчить про несформованість у студентів 

ціннісних орієнтацій. 

 У відповідях студентів часто застрічався вибір тверджень, який 

свідчить про невпевненість у собі, занепокоєння сучасністю, про відсутність 
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чітких цілей на майбутнє, не визначеність поглядів та ін., що пов’язано із 

відсутністю визначених ціннісних орієнтацій. 

Дані, отримані за методикою вивчення життєвих орієнтацій 

особистості (Must–тест) (П. Іванов, Є. Колобова) наведено у тaбл. 2.9. 

Тaблиця 2.9 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів  

життєвих орієнтацій (кoнcтaтувaльний eкcпepимeнт) 

№ 

з\п 

Цінності ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

Ранг цінності 

1 Свобода, відкритість і демократія  2 2 

2 Безпека і захищеність 7 7 

3 Служіння людям  12 12 

4 Влада і вплив 3 3 

5 Автономність 5 5 

6 Матеріальний успіх 1 1 

7 Багатство духовної культури 13 13 

8 Особистісне зростання 11 11 

9 Здоров’я 8 8 

10 Прихильність і любов 9 9 

11 Привабливість 6 6 

12 Почуття задоволення 4 4 

13 Міжособистісні контакти і спілкування 10 10 

14 Багате духовно-релігійне життя 14 14 
 

Аналіз сенсо-життєвих пріоритетів студентської молоді передбачав 

ранжування студентами цінноֹстей, що відображають основні сфери 

особистої позиції та суспільної діяльності, за ступенем важливості для них 

особисто, починаючи з найбільш важливої. Запропоновані цінності (усього – 

14) поділили на три групи:  

- «цінності соціальної взаємодії» – цінності, що відображають 

взаємини особистості з оточенням (прихильність і любов, здоров’я, безпека і 

захищеність, міжособистісні контакти і спілкування);  

- «особистісні цінності» – цінності, що відображають прагнення 

людини як особистості (влада і вплив, свобода, відкритість і демократія в 
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суспільстві, матеріальний успіх, почуття задоволення, автономність, 

привабливість, особистісне зростання);  

- «духовно-альтруїстичні цінності» – цінності, що відображають 

суспільно корисну спрямованість діяльності людини (служіння людям, 

багатство духовної культури, багате духовно-релігійне життя).  

Аналіз результатів (див. табл. 2.9), отриманих у ході опитування, 

свідчить про те, що особистісні цінності – цінності, що відображають 

направленість людини як особистості: матеріальний успіх, свобода, 

відкритість і демократія в суспільстві, влада і вплив, почуття задоволення, 

автономність, у респондентів займають перші п’ять місць за ступенем 

значущості. Ціннісна орієнтація до особистісного зростання посіла за 

результатами опитування студентів 11 місце, що свідчить про недостатню 

усвідомленість важливості данної ціннісної орієнтації та її впливу на різні 

сфери життя людини та відповідно не сформованість системи ціннісних 

орієнтацій у студентів. 

За ступенем значущості, цінності соціальної взаємодії, які 

відобֹражають взаємини особистості з оточенням (прихильність і любов, 

здоров’я, безпека і захищеність, міжособистісні контакти і спілкування) 

посідають друге місце.  

Духовно-альтруїстичні цінності – цінності, що відображають 

суспільно корисну спрянованість діяльності людини (служіння людям, 

багатство духовної культури та ін.), отримали низьке рейтингове місце у 

студентів.  

Цінність «служіння людям» за ступенем важливості для студентів 

знаходиться на останніх місцях, що є результатом прагматичного ставлення 

до життя, недостатньої розвиненості основних духовно-моральних прагнень 

та намагань.   

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за особистісним критерієм наведено у таблиці 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів за мотиваційно-ціннісним критерієм  

(констатувальний експеримент) 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Експериментальна група 

(96 осіб.) 

Контрольна група 

(98 осіб.) 

чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 7 7,3 7 7,1 

2 Cepeднiй 18 18,7 17 17,3 

3 Низький 71 74,0 74 75,6 

 

Як видно із наведених даних, сформованість ціннісних орієнтацій у 

студентів ЕГ і КГ за особистісним критерієм знаходиться здебільшого на 

низькому рівні (74,0% 75,6% відповідно).  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння булo визначення рівня 

cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій у студентів зa діяльнісним критерієм, 

для чого використовували «Самоактуалізаційний тест» (САТ) (Е. Шостром), 

анкeту самооцінки здатності до самовиховання і самовдосконалення 

студентів, систематичність занять стентами східними єдиноборствами. 

«Самоактуалізаційний тест» (САТ) (Е. Шостром) містить дві базові 

шкали (шкала орієнтації у часі і шкала підтримки) і 12 додаткових шкал 

(шкала ціннісної орієнтації, шкала гнучкості поведінки, шкала сенситивності, 

шкала спонтанності, шкала самоповаги, шкала самоприйняття, шкала 

уявлень про природу людини, шкала синергії, шкала прийняття агресії, 

шкала контактності, шкала пізнавальних потреб, шкала креативності.  

З огляду завдань нашого дослідження першочергове значення мають 

шкали: орієнтації у часі, підтримки, ціннісної орієнтації, гнучкості поведінки, 

сенситивності, самоприйняття, контактності, пізнавальних потреб, 

креативності, які відображають певні аспекти особистісного 

самовдосконалення як ціннісної орієнтації особистості. 
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За результатами діагностики ціннісних орієнтацій студентів з 

використанням «Самоактуалізаційного тесту» (САТ) (Е. Шостром) були 

отримані наступні результати, які наведено за інформативними шкалами 

опитувальника у таблиці 2.11.  

Таблиця 2.11 

Узагальнені дані щодо розвитку особистісних орієнтацій 

у студентів, в балах (констатувальний експеримент) 

№ 

з\п 

Шкали ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

1 Орієнтація в часі 2,1 2,0 

2 Підтримка  1,9 1,9 

3 Ціннісні орієнтації 2,0 2,0 

4 Гучкість поведінки 1,4 1,4 

5 Почуття  3,2 3,1 

6 Самосприйняття 2,1 2,2 

7 Міжособистісні контакти 3,0 3,1 

8 Пізнавальні потреби 3,9 4,0 

9 Креативність  1,9 1,9 
 

Примітка: дані наведено в балах за 5-ти бальною шкалою, де показники в діапазоні від 1,0 до 1,9 

– дуже низький рівень прояву або розвитку, від 2,0 до 2,9 – низький, від 3,0 до 3,9 – середній, від 4,0 до 5,0 – 

високий. 

 

Як видно із наведених даних, у студентів ЕГ і КГ фактично однакова 

тенденція. Так, за шкалою «орієнтація в часі», яка діагностує здатність 

людини жити нинішнім, отримано низькі бали, що свідчить про дискретне 

сприйняття свого життя студентами. За шкалою «підтримки», яка діагностує 

самостійність і незалежність, також  спостерігаємо низькі бали, що свідчить 

про високий ступінь залежності, конформності студентів обох груп. За 

шкалою «ціннісні орієнтації», що вимірює, в якому ступені людина розділяє 

цінності, притаманні самоактуалізації особистості, та за шкалою «гнучкість 

поведінки», яка вимірює ступінь активності і гнучкості поведінки людини в 

реалізаціїї власних цінностей, було також отримано низькі бали. За шкалою 

«сенситивність», яка діагностує здатність людини виражати свої почуття,  

отримано середні бали. За шкалою «самоприйняття»  з’ясовано, що студенти 
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мають низький рівень розвитку рефлексії. За шкалою «міжособистісні 

контакти»  отримано середні значення, що свідчить про здатність більшості 

студентів до встановлення продуктивних контактів з оточуючими. За шкалою 

«пізнавальних потреб» з’ясовано, що у студентів вони знаходяться на 

достатньо високому рівні. До того ж  відмічається низька творча 

спрямованість у студентів (за шкалою креативності). 

За результатами використання анкети щодо самооцінки здатності до 

самовиховання і самовдосконалення студентів (Додаток З)  отримано такі 

результати (див. табл. 2.12).  

 

Таблиця 2.12 

Узагальнені результати сформованості у студентів здатності  

до самовиховання і самовдосконалення, у % 

(констатувальний експеримент) 
 

№ 

з\п 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна група 

(96 осіб.) 

Контрольна група 

(98 осіб.) 

1 Високий 11,5 11,3 

2 Середній 19,2 18,4 

3 Низький 69,3 70,3 
 

Анкета містить 10 блоків із твердженнями, за кожним з яких можна 

набрати від 5 до 25 балів. Кожен блок тверджень орієнтований на певну 

сферу самовиховання і самовдосконалення особистості (пізнання самого 

себе, самовиховання психофізичного стану, самовиховання організаторських 

умінь, навички самовиховання і самовдосконалення тощо). З позицій цього 

дослідження було проаналізовано ті блоки, які безпосередньо стосуються 

фізичного та особистісного самовдосконалення, а саме «Володіння методами 

самопізнання», «Володіння методами самоконтролю», «Самовдосконалення 

психофізичного стану», «Навички самовиховання і самовдосконалення», 

«Перспективи професійного зростання». Залежно від того, яку кількість балів 

було набрано студентом за кожним із блоків, здійснювалася оцінка здатності 

до самовиховання та вдосконалення (5-10 балів – низький рівень, 11-19 балів 

– середній рівень, 20-25 балів – високий рівень). 
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Як свідчать отримані дані, у значної кількості студентів (ЕГ – 69,3%, 

КГ – 70,5%) діагностовано переважно низький рівень сформованості 

здатності до самовиховання і самовдосконалення.   

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за діяльнісним критерієм наведено у таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів за діяльнісним критерієм (констатувальний експеримент) 

 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Експериментальна група 

(96 осіб.) 

Контрольна група 

(98 осіб.) 

осіб. % осіб. % 

1 Виcoкий 10 10,4 11 11,2 

2 Cepeднiй 16 16,7 18 18,4 

3 Низький 70 72,9 69 70,4 

 

Як свідчать узагальнені дані, у  більшості студентів (ЕГ – 72,9%, КГ – 

70,4%) діагностовано низький рівень сформованості ціннісних орієнтацій за 

діяльнісним критерієм. Виявлено також значну кількість студентів (табл. 

2.12) з низьким рівнем сформованості здатності до самовиховання та 

самовдосконалення як виду ціннісних орієнтацій.  

Загальні результати констатувального етапу експерименту 

представлені у таблиці 2.14 та схематично у вигляді діаграм на рис. 2.1. 

Таблиця 2.14 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентів  

(кoнcтaтувaльний eкcпepимeнт) 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна 

група (96 осіб.) 

Контрольна група 

(98 осіб.) 

Кі-сть % Кі-сть % 
Сформованість ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм 

високий  8 8,3 9 9,2 

середній 20 20,8 19 19,3 

низький 68 70,9 70 71,5 
Сформованість ціннісних орієнтацій за мотиваційно-ціннісним критерієм 

високий  7 7,3 7 7,1 
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Продовження табл. 2.14 

середній  18 18,7 17 17,3 

Продовження табл.2.14 

низький 71 74,0 74 75,6 

Сформованість  ціннісних орієнтацій за діяльнісним критерієм 

високий 10 10,4 11 11,2 

середній 16 16,7 18 18,4 

низький  70 72,9 69 70,4 

Загальний рівень сформованості ціннісних орієнтацій студентів 

високий 8 8,7 9 9,2 

середній 18 18,7 18 18,3 

низький  70 72,6 71 72,5 
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ЕГ КГ

 Рис. 2.1 Результати констатувального етапу експерименту: рівні 

сформованості ціннісних орієнтацій у студентів, (у%)  

 

Отримані результати констатувального експерименту свідчать про те, 

що загальний рівень сформованості ціннісних орієнтацій можна оцінити як 

низький, оскільки значна кількість студентів ЕГ (72,6%) та КГ (72,5%) має 

низький рівень їх сформованості.  

За когнітивним критерієм високий рівень діагностовано у 8,3% 

студентів ЕГ і 9,2% студентів КГ; середній рівень – у 20,8% і 19,3% студентів 

ЕГ та КГ відповідно; низький – у 70,9% студентів ЕГ і 71,5% КГ. Це означає, 
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що студенти не мають достатньої інформації щодо цінностей та ціннісних 

орієнтацій людини, їх видів, не усвідомлюють її ролі в житті людини. 

Діагностика результатів за мотиваційно-ціннісним критерієм показала, 

що високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій мають 7,3% студентів 

ЕГ і 7,1% студентів КГ, середній рівень – 18,7% студентів ЕГ і 17,3% 

студентів КГ; низький – 74,0% студентів ЕГ і 75,6% студентів КГ. Отримані 

результати дають підстави для висновку про не сформованість ціннісних 

орієнтацій у студентів. 

Аналіз отриманих результатів за діяльнісниим критерієм засвідчив, що 

високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій мають 10,4% студентів 

ЕГ і 11,2% студентів КГ; середній рівень – 16,7% студентів ЕГ і 18,4% 

студентів КГ;  низький  – 72,9% і 70,4% студентів ЕГ і КГ відповідно. Це 

означає, що більшість студентів не здійснюють активних дій щодо 

формування власних ціннісних орієнтацій. 

Таким чином, більшість студентів експериментальної та контрольної 

груп за всіма критеріями (когнітивним, мотиваційно-ціннісним та 

діяльнісним) має низький рівень сформованості ціннісних орієнтацій. 

Отримані результати можна пояснити відсутністю недостатністю уваги і 

відсутністю цілеспрямованої та спеціально організованої роботи щодо 

формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді. 

Узагальнення результатів анкетування і тестування студентів 

експериментальної та контрольної груп (методика «Ціннісні орієнтації» 

(М. Рокич), методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості» (С. Бубнової), тест «Смисложиттєві орієнтації» в адаптації 

Д. Леонтьєва, методика вивчення життєвих орієнтацій особистості (П. Іванов, 

Є. Колобова), «Самоактуалізаційний тест» (САТ) (Е. Шостром) з’ясовано 

ієрархію ціннісних орієнтацій студентів (див. табл. 2.15, рис. 2.2). 
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Таблиця 2.15 

Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів, у % 

(констатувальний експеримент) 
 

№ 

з\п 

Ціннісні орієнтації ЕГ (96 осіб.) КГ (98 осіб.) 

1 Матеріальне забезпечення 82,4 81,6 

2 Здоров’я (фізичне і психічне) 77,3 77,5 

3 Соціальний статус і престижна робота 76,2 75,9 

4 Суспільне визнання 74,1 74,1 

5 Повнота та емоційна насиченість життя 18,9 18,9 

6 Пізнання, постійний саморозвиток і 

самовдосконалення 

14,4 14,6 

7 Духовне вдосконалення(служіння 

людям, гуманність, милосердя, 

насолодження прекраснимта ін.) 

12,2 12,5 

8 Внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів 

14,1 13,9 

 

Як видно із наведених даних, у студентів ЕГ і КГ має місце фактично 

однакова тенденція: домінування матеріальних цінностей над духовними. 

Так, найбільш значущими цінностями для студентів є: матеріально 

забезпечене життя – 82,4%, здоров’я (фізичне і психічне) – 77,3%, 

продуктивне життя – 77,3%, соціальний статус і престижна робота– 76,2%, 

суспільне визнання – 74,1%. Найменш значущими є повнота та емоційна 

насиченість життя – 18,9%, пізнання, постійний саморозвиток і 

самовдосконалення – 14,6%, внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів – 14,1%, духовне вдосконалення (служіння людям, 

гуманність, милосердя, насолода прекрасним та ін.) – 12,2%.  

Отримані дані свідчать про наявність прагматичної ціннісної 

спрямованості у студентів.  
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Примітка:1) Матеріальне забезпечення; 2) здоров'я (фізичне і психічне); 3) соціальний статус і престижна 

робота; 4) суспільне визнання; 5) повнота та емоційна насиченість життя; 6) пізнання, постійний 

саморозвиток і самовдосконалення; 7) духовне вдосконалення (служіння людям, гуманність, милосердя, 

насолода прекрасним та ін.); 8) внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів. 

 

Рис. 2.2 Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів, у % (констатувальний 

експеримент) 

 

Отже, у ході констатувального етапу експерименту було 

експериментально доведено, що необхідно здійснювати цілеспрямовану 

роботу щодо формування ціннісних орієнтацій студентів, оскільки їх перелік 

та ієрархія пов’язані переважно із матеріальними цінностями та цінностями 

соціальної самореалізації (влада, активне суспільне життя та ін.), в структурі їх 

цінностей відсутня орієнтація на фізичне і особистісне самовдосконалення як 

основу розвитку особистості. Отримані дані свідчать про те, що необхідно 

визначити, теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді 

засобами східних єдиноборств, що потребує подальшого вивчення та 

впровадження в системі вищої освіти. 
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2.2. Реалізація педагогічних умов виховання ціннісних орієнтацій у 

студентської молоді в освітньо-виховному процесі закладів вищої освіти 

 

Сутність формувального етапу експерименту полягала в тому, щоб 

реалізувати таку систему організації освітньо-виховного процесу, яка б 

стимулювала формування ціннісних орієнтацій студентів засобами східних 

єдиноборств. Упровадження розроблених педагогічних умов здійснювалося з 

урахуванням таких психологічних та дидактичних чинників: створення 

ситуації успіху кожному студентові впродовж експериментальної роботи; 

створення комфортної атмосфери, емоційного співпереживання при оцінці 

фактів та явищ культури; створення ситуацій, спрямованих на максимальний 

вияв можливостей студентів – ситуацій співробітництва в рамках «викладач-

студент», що дають можливість для самостійного, творчого й активного 

самовираження. 

Кожна з педагогічних умов реалізовувалася як під час аудиторної, так і 

позааудиторної роботи зі студентами.  

Процес упровадження першої педагогічної умови – залучення студентів 

до опанування аксіологічних ідей традиційних східних учень, відповідно до 

яких практика бойових мистецтв гармонізує душу й тіло – спирався на 

обґрунтовану в попередньому розділі дисертації її теоретичну основу. 

Формування ціннісних орієнтацій студентів відбувалося через 

організацію комунікації та взаємодії суб’єктів виховання (студентів, науково-

педагогічного складу, тренерів) між собою та з оточуючими їх носіями 

інформації (психологами, спортсменами та ін.); джерелами й факторами 

виховних впливів на мотиваційно-ціннісну сферу особистості студента.  

Виховна діяльність у  закладі вищої освіти охоплювала такі напрямки 

діяльності, як: 

1. Збагачення змісту навчальних дисциплін соціально-гуманітарного 

спрямування («Філософія», «Психологія», «Соціологія», «Психологія 

розвитку», «Педагогіка», «Психологія спорту», «Теорія і методика 
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обраного виду спорту»), які дозволяють здійснювати виховний вплив на 

ціннісно-мотиваційну сферу особистості, зокрема на ціннісні орієнтації 

студентської молоді. 

2. У позааудиторній діяльності зі студентами здійснювалася низка заходів 

просвітницького та виховного характеру (диспути, дискусії, круглі столи, 

зустрічі зі спортсменами, які займаються східними єдиноборствами, 

тренерами зі східних одноборств тощо). 

3. Організація взаємодії та спілкування студентів (під час занять, так і у 

позанавчальній діяльності), створення позитивного психологічного 

клімату в колективі: 

 досягнення згуртованості колективу студентів шляхом організації їх 

спільної діяльності (проведення заходів, відвідування спортивних 

секцій, участь у змаганнях тощо); 

 формування позитивної емоційної атмосфери та сприятливого 

психологічного клімату; 

 залучення студентів до різноманітних видів соціальної та 

комунікативної діяльності (участь у змаганнях -  як глядачі та 

учасники). 

2. Організація взаємодії педагогічного колективу з тренерами зі східних 

єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, карате-до): 

– створення чинного, динамічного механізму взаємодії студентів і 

тренерів, їх залучення до виховної роботи зі студентами; орієнтація цієї 

взаємодії на формування у студентів ціннісних орієнтацій (на 

збереження здоров’я, на фізичне й духовне самовдосконалення і 

зростання);  

– створення системи регулярного проведення занять із питань впливу 

східних єдиноборств на стан здоров’я людини. 

3. Корекція впливу різних соціальних факторів на ставлення студентів до 

здоров’я:  
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– педагогічна та психологічна допомога у вигляді консультацій 

психологів, викладачів, тренерів у залученні студентів до занять 

східними єдиноборствами; 

– організація спільної взаємодії тренерів зі східних єдиноборств та 

спортсменів, які займаються східними єдиноборствами з педагогічним 

колективом у питаннях виховання студентів, організації їх дозвілля; 

– корекція та нейтралізація негативних впливів соціального середовища на 

ціннісні орієнтації студентів шляхом залучення до взаємодії і 

спілкування фахівців різного профілю (психологів, тренерів, спортсменів 

та ін.). 

Як зазначалося вище, для орієнтації освітньо-виховного процесу на 

формування у студентів ціннісних орієнтацій було скориговано зміст 

соціально-гуманітарних дисциплін, знання з яких дозволяють розширити 

уявлення студентів про особистість людини, про цілі, цінності, ціннісні 

орієнтації, їх вплив на вибір життєвого шляху.  

Таблиця 2.16 

Збагачення змісту навчальних дисциплін з метою формування  

ціннісних орієнтацій студентів 

Навчальна 

дисципліна 

Зміст оновлення навчальної дисципліни 

«Філософія» 

(1 курс) 

«Космогонічне розуміння початку (започаткування) духу 

людини, їх духовного походження і індійській 

філософії»; 

«Походження світобудови та її вплив на духовний 

розвиток людини з позицій індійської філософії»; 

«Індійська концепція гун про поєднання в людині раджас 

(активність, діяльність), тамас (стійкість, інертність) і 

саттва (свідомість, спокій, рівновага), які визначають 

духовне її зростання»; 

«Основні тенденції до розуміння філософських позицій 

китайської «Книги змін»; вчення про побудову душі 

людини, її єдиного начала»; 

«Буддизм – про єдність в людині духовного і тілесного, 

взаємообумовленість двох начал» 

«Традиційні цінності у різних східних філософських 
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концепціях і вченнях» 

«Психологія» 

(1 курс) 

«Ціннісно-мотиваційна сфера людини, її характеристика. 

Поняття про цінності»; 

«Розуміння сутності цінностей людини; їх класифікація 

та ієрархія»; 

«Психологічні методи та практики особистісного 

саморозвитку»; 

«Східні методики саморозвитку особистості: медитація 

та….» 

«Фактори, які визначають формування у людини системи 

цінностей»; 

«Ціннісні орієнтації як ставлення людини до себе та 

соціального середовища»; 

«Визначальний вплив ціннісних орієнтацій на вибір 

життєвого шляху (сценарію) людини»; 

«Цінісні орієнтації як регулятор вибору стратегії 

поведінки» 

«Педагогіка» 

(1 курс) 

«Особливості виховання ціннісних орієнтацій у 

юнацькому віці»; 

«Зміст і розуміння сутності ціннісних орієнтацій людини 

з позицій педагогіки»; 

«Методи і прийоми виховання ціннісних орієнтацій у 

юнацькому віці»; 

«Особливості здійснення педагогічного впливу на процес 

формування ціннісних орієнтацій студентської молоді»; 

«Виховні заходи у ВНЗ, спрямовані на формування 

ціннісних орієнтацій студентів»; 

«Власний приклад тренера як засіб впливу на 

формування ціннісних орієнтацій спортсмена»  

«Психологія 

розвитку» 

(2 курс) 

«Періоди становлення і розвитку ціннісно-мотиваційної 

сфери особистості»; 

«Особливості та етапи становлення системи ціннісних 

орієнтацій людини»; 

«Юнацький вік як період завершення соціалізації та 

становлення системи цінностей»; 

«Самосвідомість. Розвиток уявлення про себе. 

Формування ставлення до себе і соціального оточення»  

«Соціологія» 

(2 курс) 

«Цінності людини з позицій їх соціального значення»; 

«Соціальні фактори, що впливають на формування 

цінностей і ціннісних орієнтацій людини»; 

«Роль соціальних інститутів (сім’ї, освітніх закладів, 

засобів масової інформації, молодіжної моди та ін.) у 

формуванні ціннісних орієнтацій молоді»; 

«Сучасні ціннісні орієнтації студентської молоді»  
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«Психологія 

спорту» 

(3 курс)  

«Ціннісні орієнтації як фактор високих досягнень в 

спорті»; 

«Спортивні досягнення як один з видів ціннісних 

орієнтацій спортсмена»; 

«Роль ціннісних орієнтацій людини у заняттях спортом»; 

«Види ціннісних орієнтацій спортсменів 

(саводосконалення, саморозвиток,високі досягнення»; 

«Психологічні особливості східних єдиноборств»; 

«Вплив занять східними єдиноборствами на систему 

цінностей та ціннісні орієнтації спортсмена»; 

«Система ціннісних орієнтацій у східних єдиноборствах» 

«Теорія і 

методика 

обраного виду 

спорту»  

(1-4 курси) 

«Філософська основа побудови спортивного тренування 

у східних єдиноборствах (тхеквондо, дзюдо, карате-до)»; 

«Цінності єдності фізичного і духовного, 

самовдосконалення і саморозвитку – ключові цінності 

східних єдиноборств»; 

«Психологічні аспекти взаємодії тренера і спортсмена у 

східних єдиноборствах»; 

«Структура спортивного тренування із східних 

єдиноборств»; 

«Особливості проведення тренувань із східних 

єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, карате-до)»; 

«Етапи особистісного зростання спортсмена із східних 

єдиноборств» 

 

Формування ціннісних орієнтацій та системи цінностей відбувалося 

поетапно (див. п.1.3). 

На першому етапі відбувалося виокремлення з масиву інформації 

знань, які мають для студентів особистісне значення; у подальшому 

студентам необхідно було надати знанням особистісного сенсу, тобто 

співвіднести їх із власним досвідом і пояснити навіщо потрібно 

дотримуватися тих чи тих правил (положень) збереження здоров’я. Це  

сприяло становленню системи особистісних смислів студентів щодо  

збереження здоров’я. Отже, накопичення знань про здоров’я має за мету 

«підвищити» його цінність та «закріпити» ціннісне ставлення. 

Із цією метою, використовуючи різноманітні форми і методи 

виховання, викладачі під час занять надавали студентам інформацію про 

цінності, їх види, вікові періоди формування; акцентували увагу на факторах, 



143 

 

 

які впливають на формування ціннісних орієнтацій, їх становлення і зміни у 

молодої людини; визначали методи й засоби формування ціннісних 

орієнтацій як основи вибору життєвого шляху.  

При реалізації першої педагогічної умови відбувалося формування 

ціннісних орієнтацій у позааудиторній діяльності.  

Для розширення кола знань студентів щодо ціннісних орієнтацій 

проводилися проблемні бесіди, диспути, дискусії. 

Наприклад, зі студентами проводилися проблемна бесіда на тему: 

«Цінності сучасної молоді», на якій обговорювалися такі питання: 1. Що є 

цінним у Вашому житті? Чому? 2. Чи всі молоді люди вашого віку мають 

однакові цінності? Чим це можна пояснити? 3. Що (або хто?) впливає на 

формування цінностей людини?  У процесі обговорення використовувалися 

знання, набуті студентами під час навчальних занять із психології, 

педагогіки, соціології. 

У процесі проведення проблемної бесіди шляхом постановки серії 

проблемних запитань: («Хто з Вашого оточення має на Вас найбільший 

вплив?», «У Ваших друзів такі ж цінності, як і у Вас?», «Хто, на Вашу думку, 

найбільше вплинув на формування Вашої системи цінностей?», «Як Ви 

вважаєте, Ваші нинішні цінності будуть такими завжди? Від чого (від або 

кого) це залежить?») та створення проблемних ситуацій (наприклад, «Ви 

здорова молода людина. І є інша молода людина (також віку, як і Ви), але 

вона має певні проблеми зі здоров’ям. Ця людина інвалід. У Вас і у цієї 

людини обов’язково будуть однакові цінності? Від чого залежать цінності 

людини? Які фактори на це впливають? Поясніть відповідь.) Відбувалося 

спільне їх розв’язання студентами і пошук відповідей.  

Проведення диспуту: «Вплив засобів масової інформації на 

формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді» також супроводжувалося 

постановкою проблемних запитань (наприклад, «Якщо подивитися сучасне 

телебачення (телешоу, рекламу, фільми та ін.), які цінності та ціннісні 

орієнтації можуть сформуватися у молодої людини?», «Чи впливають 
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соціальні мережі та спілкування в них на формування ціннісних орієнтацій 

молоді», «Передачі (фільми, сюжети та ін.) якого змісту необхідні та будуть 

цікаві для сучасної молоді?», «Що вони повинні пропагувати, до чого 

заохочувати сучасну студентську молодь?» Обґрунтуйте відповідь.); 

обговорювалися проблемні ситуації (наприклад, «Наведіть приклад 

позитивного впливу молодіжної моди на ціннісні орієнтації молоді», наведіть 

приклад з власного життя). 

Для формування ціннісних орієнтацій у позааудиторний час зі 

студентами проводилася дискусія на тему: «Ціннісні орієнтації людини – як 

вони впливають на її життя?», в рамках якої обговорювалися такі питання: 

1. Що визначають ціннісні орієнтації в житті людини? На які сфери життя 

впливають цінісні орієнтації? 2. Чи можна змінити ціннісні орієнтації? Від 

кого це залежить і що для цього потрібно робити? 3. Як з’ясувати, чи 

змінилися ціннісні орієнтації людини? При проведенні дискусії студенти 

дійшли висновку про те, що ціннісні орієнтації формуються і змінюються в 

процесі життя, є цінністю не тільки самої людини, але й суспільства. Якщо у 

людини змінюються ціннісні орієнтації – змінюється спосіб її життя 

відповідно до обраних цінностей. 

Проводилася дискусія на тему: «Ціннісні орієнтації людини і спортивна 

діяльність. Що є визначальним?» Студенти були поєднані в дві групи: у 

першій групі – ті, хто постійно займаються спортом або фізкультурою 

(відвідують спортивні секції, тренажерний зал), а в другій – ті, хто спортом 

(фізкультурою) постійно не займаються. Для обговорення пропонувалися 

такі запитання: 1. З яких причин Ви почали (не почали) займатися спортом? 

2. Яка мета Ваших занять спортом? (Чому Ви не займаєтеся спортом 

постійно?). 3. Фізична культура і спорт у житті людини – це обов’язково чи 

ні? 4. На які сфери Вашого життя може вплинути заняття спортом? 5. Чи є 

зв’язок між ціннісними орієнтаціями й вибором – займатися спортом чи не 

займатися ? У процесі дискусії студенти висловлювали власну думку з 

питань необхідності та важливості заняттми спортом або фізичними 
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вправами для підтримки фізичного здоров’я, покращення самопочуття та 

настрою, підвищення впевненості в собі, можливості самовдосконалення та 

самоствердження в колективі, підкреслювали позитивний вплив занять на 

зовнішній вигляд.   

Проведені круглі столи на теми, пов’язані різними східними 

практиками, які дозволяють поєднати фізичний і телесний розвиток людини: 

«Філософія східних єдиноборств», «Традиційні східні вчення про єдність 

тілесного і духовного (індуїзм, буддизм, даосизм, конфуціанство)». Їх 

проведення охоплювало спектр таких питань: 1. Традиційні цінності східної 

філософії і їх вплив на виховання ціннісних орієнтацій студентської молоді у 

системі занять східними єдиноборствами. 2. Порівняльний аналіз західної і 

східної філософії. 3. Поняття «Схід» і «Захід» в сучасній культурології та 

філософії. 4. Специфіка східної філософії. Єдність філософського етичного і 

ціннісного аспектів східної мудрості у контексті виховання ціннісних 

орієнтацій студентської молоді під час занять східними практиками і 

єдиноборствами. 

Запропоновані теми знайшли значний відклик у студентів-спортсменів, 

вони активно обговорювали проблему цінностей сучасної молоді, 

висловлювали власну думку щодо питань, пов’язаних із східними 

одноборствами і положеннями східної філософії, наводили приклади з життя 

однолітків та підкреслювали важливість формування ціннісних орієнтацій, 

які будуть спрямувати вибір життєвого шляху і способу життя. Ускладнення 

і цікавість викликало питання зміни цінісних орієнтацій, практичні поради 

щодо практичних дій в цьому напрямку. 

Для закріплення у студентів позитивних ціннісних орієнтацій 

проводилися ділові й рольові ігри, спрямовані на відпрацювання в умовах 

ігрової діяльності умінь протистояти впливу негативних факторів, і на основі 

наявних ціннісних орієнтацій відстоювати власну життєву позицію, 

наприклад, обирати способи поведінки відповідно до власних цінностей і 

ціннісних орієнтацій. При проведенні гри «Провокаційні тези», група 
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студентів за розрахунком на «перший-другий» розділялася на дві підгрупи. 

Ведучий зачитує список тез. «Перші» номери аргументують «за» висловлену 

тезу, «другі» – проти. Запропоновані тези стосувалися необхідності 

збереження здоров’я, занять спортом, набуття професії, створення сім’ї як 

важливих аспектів життя. Студентам можуть бути запропоновані тези на 

будь-яку тему стосовно ціннісних орієнтацій (заняття спортом, фізичне 

вдосконалення, професійне самовизначення та ін.). 

Також у процесі експериментально-дослідної роботи використовували 

й традиційні методи: бесіду, диспут, семінар, роз’яснення, переконання, 

позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ 

тощо. 

Важливе місце при формуванні ціннісних орієнтацій та залучення до 

занять східними єдиноборствами, взаємодія із тренерами східних 

єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, карате-до) - знайшло відображення при 

реалізації другої педагогічної умови. 

Друга педагогічна умова була спрямована на стимулювання 

інтеріоризації кожною особистістю соціально значущих цінностей на 

тренуваннях зі східних єдиноборств спрямована на засвоєння соціального 

досвіду та цінностей, на підставі яких студенти будуть здійснювати 

конкретні дії щодо занять східними єдиноборствами (інтеріоризація) задля 

фізичного та особистісного самовдосконалення, як прояву власних ціннісних 

орієнтацій. Реалізація цієї педагогічної умови відображає етап перетворення і 

засвоєння студентською молоддю соціально значущих цінностей і ціннісних 

орієнтацій. 

При теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій студентів  визначено переваги й позитивні сторони 

занятями східними єдиноборствами (див. п.1.3). З метою формування 

ціннісних орієнтацій у студентів  було розроблено й запроваджено до 

освітньо-виховного процесу «Програму із залучення студентської молоді до 



147 

 

 

занять східними єдиноборствами» (Додаток Л). Програма була розрахована 

на періоди 2010-2016 рр. й реалізовувалася в три етапи. 

Етап I. Підготовчий (2010-2011 рр.). Ознайомлення студентів із 

культурними, історичними, філософськими, спортивними традиціями, 

здоров’язберігаючими та оздоровчими практиками в рамках спецкурсів та 

дисциплін соціально-гуманітарного та професійно-спортивного спрямування. 

Вибір східних єдиноборств, до занять якими будуть залучені студенти. 

Розробка планів та методичних матеріалів для роботи спортивних секцій із 

дзюдо, тхеквондо, карате-до. Створення матеріально-технічних умов для 

проведення тренувань.  

Етап II. Основний (2012-2015 рр.). Систематичне проведення секційних 

занять із студентами з дзюдо, тхеквондо, карате-до. Моніторинг змін 

ставлення до занять східними єдиноборствами, участі в змаганнях, змін 

ставлення до себе, власного здоров’я, вибору способів проведення дозвілля 

та ін., тобто змін ціннісно-мотиваційної сфери. 

Етап III. Завершальний (2015-2016 рр.) Удосконалення матеріально-

технічної бази для забезпечення подальшої роботи спортивних секцій із 

східних єдиноборств. Підведення підсумків та з’ясування ефективності 

програми щодо залучення студентів до  занять східними єдиноборствами. 

Цілі програми: 

 ознайомлення студентів із філософією та культурою країн сходу (Індії, 

Китаю, Кореї та ін.); 

 виховання у студентів ціннісних орієнтацій самозбереження, 

самовдосконалення та саморозвитку через залучення до занять східними 

одноборствами;  

 забезпечення збереження, зміцнення і підримка здоров’я студентів, 

залучення їх до здорового способу життя; 

 систематизація та посилення роботи з формування у студентської молоді 

мотивації та ціннісних орієнтацій соціально корисної спрямованості. 

Завдання програми: 
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 запровадження до освітньо-виховного процесу навчальних дисциплін і 

спецкурсів, які спрямовані на формування ціннісних орієнтацій молоді;  

 удосконалення медико-гігієнічної освіти і виховання студентів; 

 створення ефективної системи боротьби із шкідливими звичками; 

 формування мотивації до здобуття професії, набуття професійних умінь 

та навичок тренера з обраного виду спорту; 

 формування переконань щодо цінності здоров’я, гармонійного розвитку; 

 формування ціннісних уявлень про самовдосконалення і самореалізацію  

фахівця-тренера; 

 формування у студентів мотивації до досягнення успіху в спорті та 

фізичному розвитку; 

 регулярне ( раз на семестр) проведення анонімних соціологічних 

опитувань з питань здорової та самозбережувальної поведінки;  

 створення заохочувального фонду з метою залучення студентів до занять 

східними єдиноборствами (для заохочення студентів за досягнення в 

спорті, фізичному розвитку); 

 створення у закладі вищої освіти матеріально-технічних умов для занять 

східними єдиноборствами; 

 перепідготовка та орієнтація викладачів фізичної культури на 

оволодіння певним видом східних єдиноборств; 

 максимально можливе залучення студентів до участі у змаганнях зі 

східних єдиноборств (як  учасники, так і  глядачі) з метою підвищення 

мотивації до занять цими видами спорту;  

 залучення тренерів із східних одноборств (дзюдо, тхеквондо, карате-до) 

до пропагування серед студентів переваг заняттями даними видами 

спорту. 

Основні напрямки реалізації Програми: 

 проведення заходів з оздоровлення та залучення студентів до занять 

східними єдиноборствами; 
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 розробка та запровадження в освітній процес дисциплін та спецкурсів, 

спрямованих на ознайомлення студентів з культурою та філософією 

східних країн світу, їх світоглядними, здоров’язберігаючими практиками 

для набуття позитивного досвіду і його подальшого врахування; 

 організація роботи секцій із східних єдиноборств та стимулювання і 

заохочення студентів за участь у їх роботі; 

 інформаційне забезпечення пропагування серед студентської молоді 

здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками.  

Під час організації роботи секції зі східниих єдиноборств враховували 

такі напрямки виховання студентської молоді: 

 фізичне самовдосконалення і розвиток, систематичні, правильно 

розраховані фізичні навантаження, що сприяють зміцненню м’язів, 

правильному функціонуванню опорно-рухового апарату, підвищенню 

працездатності, а також загальному оздоровленню організму. Привабливість 

до заняттями східними єдиноборствами підсилюється тим фактом, що у будь-

якому віці можна почати займатися цими видами спорту, відсутні обмеження 

за віком, статтю й станом здоров’я; 

 психологічна підготовка сприяє формуванню соціально корисних 

ціннісних орієнтацій та мотивації фізичного й духовного розвитку, 

позитивного мислення; дозволяє сформувати і розвинути такі риси характеру 

як стійкість, наполегливість, самовладання, терпіння, сміливість, як результат 

– це сприяє вихованню соціальних цінностей і ціннісних орієнтацій, які 

впливають на особистісні самовдосконалення і самореалізацію; 

 спортивна підготовка має за мету розвинути спортивну майстерність 

(оволодіння тактикою і прийомами бойових мистецтв), досягти певних 

спортивних результатів та статусу шляхом участі у спортивних зборах, 

показових виступах, змаганнях різного рівня. 
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Для реалізації зазначеної Програми  розроблено відповідний план 

організаційних заходів та роботи секції із східних єдиноборств. Зокрема, 

було заплановано таке. 

Таблиця 2.17 

Організаційні заходи із залучення студентів до занять східними 

єдиноборствами 

№п/п Заходи Терміни виконання 

1. 

Складання календарного плану роботи секції 

зі східних єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, 

карате-до) в рамках фізкультурно-оздоровчої 

виховної роботи зі студентською молоддю, 

спрямованою на зміцнення здоров’я та 

всебічний фізичний розвиток і спортивне 

самовдосконалення. 

Вересень 

(2010-2015 рр.) 

 

2. 

Перспективный план занять східними 

практиками (цигун, йога, тайцзицюань, 

медитації). 

Вересень 

(2010-2015 рр.) 

3. 

Проведення бесід із студентської молоддю з 

метою пропагування здорового способу 

життя та занять східними єдиноборствами. 

Листопад 2010 р. 

 

4. 

Проведення заходів щодо залучення 

студентської молоді до системи східних 

практик (за їх власним вибором), 

спрямованих на самовдосконалення і 

оздоровлення. 

Протягом 

2011-2012 рр. 

 

5. 

Проведення заходів щодо виховання 

особистості студентів, які займаються 

східними єдиноборствами, розвиток 

спортивного інтелекту та культури 

спортивного спілкування. 

Протягом 

2012-2015 рр. 

6. 

Проведення лекцій та семінарів за участю 

відомих тренерів східних єдиноборств 

(Хітоши Касуя, Осинський Сергій, Гідрат 

Антон, Ананченко Костянтин). 

Протягом 

2012-2015 рр. 

7. 

Участь студентів, які займаються східними 

єдиноборствами у щорічних зборах зі східних 

єдиноборств (за їх власним вибором). 

Липень-серпень 

2012-2015 рр. 

8. 

Проведення заходів, спрямованих на 

формування спортивного характеру, 

позитивного ставлення до навколишнього 

Протягом 

2013-2014 рр. 

 



151 

 

 

світу, патріотизму, виховання ціннісних 

орієнтацій засобами східних єдиноборств. 

9. 

Участь студентів, які займаються східними 

єдиноборствами, у спортивних заходах, 

круглих столах для пропагування цих видів 

спорту і здорового способу життя. 

Протягом 

2015-2016 р. 

10. 

Заохочення студентів, які долучилися до 

занять східними єдиноборствами, 

присвоєнням учнівських звань КЮ з 

відповідним поясом (від 9 до 1); звань 

майстрів–ДАНів (від 1 до 10), позначаються 

чорним поясом у разі відповідності й 

підтвердження. 

Листопад – грудень 

2016 р. 

 

У роботі секції східних єдиноборств були три спрямування: тхеквондо, 

дзюдо, карате-до. 

Під час роботи секції враховувалися особливості кожного з трьох видів 

спорту, оскільки вони мають різні країни походження, історію виникнення і 

першопочаткові цілі та систему оцінювання спортивних досягнень людини. 

Розглянемо особливості формування ціннісних орієнтацій під час 

організації тренувань на прикладі карате-до. 

В основу роботи цього спрямування секції  покладено принципи, на яких 

побудована діяльність Федерації бойових єдиноборств в Україні (ФБЄ) – 

громадської організації, основна мета якої сприяти формуванню здорової та 

гармонійно розвинутої особистості, фізично і психологічно підготовленої до 

роботи над собою, подолання життєвих труднощів, здатної до здобуття 

спортивної майстерності.  

Такими (основними) принципами побудови тренувань з карате-до є: 

добровільність вибору спорту; індивідуальний підхід до учнів; свобода 

вибору спортивної техніки бою; адекватність і посильність фізичних 

навантажень; поступовість збільшення навантажень та їх варіативність; 

циклічність тренувань; єдність і взаємозв’язок змагальної діяльності та 

підготовленості спортсмена; поєднання навантажень і відпочинку. 
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Карате-до (WKF) є видом східного бойового єдиноборства, країна 

походження – Янонія, входить до переліку видів спорту, які беруть участь у 

олімпійських іграх; на сьогодні є наймасовішим у світі за чисельністю клубів 

і кількістю прихильників (як аматорів, так і професіоналів), 

Особливістю карате-до є те, що існує багато його відгалужень,  і кожен 

учень може вибрати собі заняття, які найбільш повно розкривають його 

здібності та вподобання; для бажаючих зосередитись на прикладному аспекті 

єдиноборств існує рукопашний бій, де застосовується не тільки ударна, але й 

кидкова техніка. Для тих, хто надає перевагу більш контактним видам 

боротьби є можливість займатися відносно новим видом східних 

єдиноборств – косікі-карате і вже традиційними кік-боксингом та боксом.  

Для роботи нашої  секції зі східних єдиноборств ми обрали Шотокан 

карате-до, яке є найбільш масовим у світі.   

Характерною рисою стиляю Шотокан є те, що по-перше, займатися 

карате-до можуть усі, незалежно від їх початкового фізичного рівня; по-

друге, в цьому виді бойових мистецтв поєднується базова техніка, реальний 

спаринг та ката. Послідовність підготовки спортсмена складається з трьох 

рівноправних складових: кіхон (основна техніка), ката (формальні вправи) та 

куміте (робота з партнером, спарринг). Як наслідок – техніка у всіх трьох 

розділах має бути рівнозначною. Учень має послідовно складати іспити на 

учнівські ступені, вивчаючи кіхон та ката і підтверджуючи свої знання на 

змаганнях з куміте. 

Методика наших тренувань була спрямована на те, щоб виробити в учня 

звичку до систематичних занять, до роботи над власним тілом (сила, 

витривалість, гнучкість, спритність), до роботи над духовними 

(психологічними) якостями: витримка, наполегливість, емоційна стійкість, 

вміння переборювати труднощі у різних життєвих ситуаціях.  

Тренувальний процес стає стилем життя, що дає можливість об’єднати 

заняття карате-до з інтелектуальним та духовним розвитком людини. Як 
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засвідчили спостереження, студенти, які досягають успіхів у східних 

єдиноборствах, як правило, мають кращу навчальну успішність.  

Наведемо деякі приклади понять із яноської філософії карате-до, які 

склають основу даного виду спорту і з якими обов’язково знайомлять, тих, 

хто починає займатися карате-до. 

Йаікі. В японській стрільбі з лука існує слово «йаікі». Це означає момент 

стріли. Навіть коли стріла влучає в ціль, ми бачимо шлях потрапляння – 

поганий чи ні. Ви можете подумати, що якщо стріла потрапила в ціль, то 

спосіб потрапляння не так важливий. Однак, якщо стріла має поганий 

«йаікі», стріла може потрапити в ціль, але не може пройти через броню або 

дошку. Це є суттю техніки виконання карате. Техніки спортсменів 

першокласного рівня карате-до характеризуються надзвичайною швидкістю, 

потужністю і контролем спортсмена. Незрілі спортсмени каратеки можуть 

виконувати удари швидко, але не достатньо технічно досконало. Це ж також 

означає поганий «йаікі», якому не вистачає чогось істотного в бойових 

мистецтвах. У спорті, отримування очок, як правило, вважається важливим і 

багато тренерів (інструкторів) із карате вчать учнів, як «вигравати» матч або 

бій. Однак, хоча карате має аспект спорту, воно засноване на концепції будо, 

бойовому мистецтві.  

Найважливіше в карате-до – це не тільки перемога, а шлях до перемоги 

і процес протиборства. У цьому процесі спортсмени, які займаються карате-

до не тільки оволодівають спортивною технікою, а й психічно 

загартовуються розвиваються.  

Менталітет карате-до. Що робить «йаікі» поганим чи хорошим – це 

розум людей. Якщо людина перебуває в стані духовної темряви, «йаікі» буде 

поганим. У карате є «тест на розбивання», в якому рукою розбивають дошку 

або камінь на дві частини. Якщо у вас занепокоєння або сумнів у вашому 

розумі, в собі, ви не зможете розбити дошку, бо це діє, як гальма. Це 

проявляється також у куміте та ката. Нерішучість зміни динаміки ваза 

(техніки). Молода людина часто виявляє стурбованість і вагання своєї 
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свідомості. Сильне бажання виграти робить тіло людини негнучким, і 

людина не може проявити свої здібності повною мірою і багато втрачає 

енергії. Навіть коли спортсмен виграє поєдинок, він не може перемогти в 

ідеальний спосіб. Спортсмен може звільнитися від духовної темряви не 

відразу, коли починає Необхідно дати тілу можливість самому обрати 

техніку двобою – це найвище досягнення, прояв вивільнення від духовної 

темряви.  

Ката. У карате-до є ката (форми). Більшість із них створені в Китаї, 

потім були завезені на Окінаву (південні острови в Японії). З давніх часів ті, 

хто займався карате, поліпшували свою техніку, практикуючи ці форми. 

Технікою карате-до можа оволодіти, практикуючи ката. Останнім часом 

спостерігається тенденція до практики куміте (бої), щоб вигравати змагання. 

Ката є сутністю карате. Виконувати куміте (бій), людина може маючи тільки 

бойовий інстинкт і швидко відставатимете без вивчення форм і технік. Якщо 

хтось практикує тільки куміте, то не зможе виконувати карате-до у більш 

старшому віці, наприклад після 40 років. Практикуючи ката, людина може 

навчитися ідеальному балансу руху, швидкості і диханню. Сьогодні, в епоху 

спортивних змагань, ті, хто займаються карате-до, зацікавлені у 

видовищності й красоті виконання ката, в яких реально потужного удару 

рукою чи ногою не видно. З іншого боку, це не означає, що можна отримати 

гарні ката, використовуючи тільки швидкість і міць.  

Головна мета практики ката – це надання великого значення психічному 

аспекту. Людина може заспокоїти себе перед початком ката, не 

напружуватись і розслабитись (Зеншін), коли  виконує ката, у подальшому 

підтримує динамічний стан під час виконання статичного руху, та підтримує 

статичний стан при проведенні стрімкого нападу, щоб робити ката з 

почуттями виконання і боротьби (тсушін) і в кінці, без зайвих думок, що 

дуже важко досягти (заншін). Є тренери (майстри), які займаюся карате-до 

більше 40 років майже кожен день і щоразу прагнуть досягти цього почуття. 
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Контролювати себе набагато складніше, ніж контролювати суперників у бою. 

Треба пам’ятати – ваш розум контролює рухи вашого тіла.  

Рей (повага). У бойових мистецтвах, рей вважається дуже важливим, що 

означає повагу людей. Це має важливе значення в карате-до, особливо для 

молоді та дітей. Звичайно ж, карате є ідеальним видом спорту, який робить 

тіло молодої людини добре збалансованим. Проте найголовніше в тому, що 

карате дає юнаку (або дівчині) почуття поваги та самовпевненості, крім 

володіння техніками.  

Скромність. Для японців скромність дуже важлива. Хоча це може бути 

важко зрозумілим для інших несхожих культур, але це найважливіший 

момент у процесі навчання бойовим мистецтвам. Якщо людина занадто 

впевнена в собі, вона не зможете побачити важливих речей. Якщо вона 

вважає, що є недосконалою, вона не зможе попросити поради в інших. Ось 

чому ті, хто практикує карате, кланяються перед входом в додзьо 

(тренувальна зала). Іншими словами, людина повинна залишити свою 

гордість і кар’єрні досягнення за межами додзьо, щоб вивчати все зі 

скромністю. У Японії людина, яка демонструє свою самовпевненість, 

розглядається як неосвічена і некультурна персона. Однак, у деяких країнах, 

демонструвати свою впевненість, свої здібності вважається важливим. Це 

питання культурних відмінностей.  

Краса. Нарешті, квінтесенція бойового спорту карате-до, це коли боєць 

сходится у двобої з суперником. Він належним чином кланяється з повагою, 

показує бойовий інстинкт, як звір після команди судді – «хаджіме», б’єтеся з 

повною віддачею і всемогутністю; повертайтеся до суперника з командою 

судді, який оголошує кінець - «яме»; потім кланяється зі скромністю та 

повагою, незалежно від поразки чи перемоги. Ця дія – краса бойових 

мистецтв. 

Ознайомленяя із філософськими, культурними традиціями, оволодіння 

технікою певного східного єдиноборства, систематичні заняття будь-яким з 

них, обов’язково призводять не тілько до покращання фізичного стану, але й 
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змінюють психологію молодої людини, її погляди (на здоров’я, на красу, 

силу та ін.), ставлення до себе та інших, впливають на систему цінностей і 

ціннісні орієнтації. 

У подальшому дослідженні була запроваджена третя педагогічна умова – 

здійснення педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів з 

відпрацювання власних ціннісних орієнтацій на основі використання 

виховного потенціалу східних єдиноборств.  

Реалізація заначеної педагогічної умови відбувалася шляхом здійснення 

тренером педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів, який 

реалізовувався за трьома напрямками: психологічному (урахування вікових 

психологічних особливостей студентської молоді, їх ціннісних орієнтацій та 

вікових особливостей); фізичному та спортивному (побудова й організація 

спортивних тренувань під час занять східними єдиноборствами). 

Останнім часом у спортивних єдиноборствах є орієнтація на раннє 

залучення до занять спортом і ранню спеціалізацію. Натепер у секціях можна 

зустріти учнів 11-12-ти і навіть 9-10-ти років. Це пов’язано з тим, що, чим 

раніше дитина починає займатися цими видами спорту, тим «легше» 

досягаються психологічні зміни та є перспектива досягнення більш високих 

спортивних результатів. Правильність і обґрунтованість цього курсу на 

омолодження тих, хто займається східними одноборствами, підтверджує не 

тільки тренерський досвід, але й висловлювання вчених. 

У контексті цього дослідження виховна робота із формування 

ціннісних орієнтацій здійснювалася із студентською молоддю юнацького 

віку – юнаками й дівчатами 18-21 року. У процесі цієї роботи акцент було 

зроблено на такі психологічні вікові особливості ціннісних орієнтацій, як 

фізичне самовдосконалення і самореалізація; формування потреби у 

досягненні успіху засобами східних єдиноборств. 

У психічному розвитку молоді юнацького віку спостерігаються значні 

зміни, які обов’язково повинен враховувати тренер: підвищена емоційна 

збудливість (іноді – роздратованість), емоційність вчинків, підвищена 
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стомлюваність, недостатня сформованість рис вольової сфери: 

наполегливості, послідовності, витримки, терпіння, самостійності в 

прийнятті рішень тощо, тобто тих рис, що визначають «перемінний» 

характер його поглядів, думок, а, отже, переконань та ціннісних орієнтацій. 

Така нестійкість юнаків відображається на ставленні до тренувань, 

недостатній зосередженості уваги на спортивному тренуванні, на 

психологічному настрої під час самого тренування; часто юнак втрачає віру в 

себе, власні сили після критичних зауважень тренера або після невдач і 

поразок на змаганнях; розгубленості перед важливими змаганнями тощо.  

У зв’язку із формуванням соціального інтелекту у юнацькому віці 

відбувається його долучення до соціальних та моральних цінностей: 

справедливості, чесності, порядності, дружби, взаємопідтримки та ін., що 

необхідно враховувати при спілкуванні з ним та оцінюванні його спортивних 

досягнень, не принижуючи їх та не завищуючи, тобто прагнути 

об’єктивності. Потребу юнака у спілкуванні і взаємопідтримці необхідно 

стимулювати для створення сприятливого психологічного клімату під час 

тренувань, об’єднати колектив спортсменів спільними корисними інтересами 

й почуттям єдності. 

Тренерові необхідно вести систематичну роботу з юнаком, розвиваючи 

у нього не тільки фізичні якості, навчаючи не тільки техніці та тактиці 

єдиноборства, а й формувати зосередженість, терплячість, витримку під час 

виконання певних вправ та прийомів. 

Для даного вікового періоду характерним є схильність до ризику та 

героїзму, мужніх та романтичних вчинків; бажання бути самостійним та 

підвищення (іноді – загострення) самолюбства, особливо, якщо тренер під 

час занять більше критикує, ніж схвалює спортсмена. Характерним є 

підвищення інтересу й захоплення певними проблемами або темами 

негативного спрямування (вживання стимуляторів, енергетиків тощо), на що 

також тренер повинен звертати увагу. Іноді це призводить до неправильної 

(неадекватної) оцінки власних можливостей спортсмена. Необхідно впливати 
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на самолюбство юнака, ставлячи перед ним певні завдання і вимагати їх 

виконання, підкреслюючи, що колектив негативно оцінить його поведінку у 

разі їх не виконання.  

У східних єдиноборствах, зокрема у карате-до, підвищене 

самолюбство, надмірна впевненість в собі, не бажання визнати необізнаність 

–  вважається негативними рисами особистості, яких необхідно позбутися, 

оскільки вони блокують, гальмують особистісний розвиток спортсмена і 

розвиток спортивної майстерності. 

Також тренерові важливо звертати увагу на підвищену емоційність та 

зниження самоконтролю, які властиві молоді юнацького віку, що призводить 

до грубості, образливих висловів та оцінок, глузування, брутальності у 

ставленні до оточуючих, тобто тих якостей, які характеризують негативну 

соціальну спрямованість особистості. У східних єдиноборствах цінними 

якостями спортсмена вважають скромність, ввічливість, толерантність,  

самоконтроль, емоційну стриманість, повагу до всіх людей, навіть до 

суперника.   

Важливою особливістю юнацького віку є схильність до копіювання 

дій, окремих рухів і поведінки людей, які є для них авторитетом. Тренерові зі 

східних єдиноборств необхідно обов’язково використовувати цю схильність 

юнаків, прагнути для них стати авторитетом, щоб під час проведення 

тренувань, вони наслідували його техніку, тактику, спосіб виконання вправ 

та прийомів, зразки соціально крисної поведінки. У спілкуванні зі 

спортсменами тренер повинен бути зразком високих моральних цінностей: 

бути чесним, справедливим, тактовним, стриманим, емоційно виваженим. 

Педагогічний супровід самовиховної роботи студентів із 

відпрацювання ціннісних орієнтацій реалізовувався через організацію і 

проведення спортивних тренувань. Тренерові необхідно враховувати вікові 

фізичні особливості розвитку спортсменів, оскільки вони також впливають 

на систему цінностей та ціннісні орієнтації юнаків. До того ж важливо 

враховувати як загальні вікові особливості розвитку, так і індивідуальні 
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особливості кожного спортсмена. Це є важливим з тих позицій, щоб 

правильно обрати фізичне навантаження для спортсмена. Неправильно 

підібрані фізичні навантаження (слабкі або надмірні) негативно 

позначаються на прагненні людини до занять спортом. Слабкі, недостатні 

навантаження не дають змогу спортсменові проявити себе, побачити власні 

досягнення, а високі, надмірні – можуть бути непосильними для виконання, 

викликати швидке втомлення і, як результат, у спортсмена з’явиться сумнів у 

власних можливостях, у спроможності виконати поставлені тренером 

спортивні завдання. У гіршому випадку – людина може відмовитися від 

занять спортом, зокрема і східними єдиноборствами, не зважаючи на те, що 

ці види спорту вимагають «помірних» фізичних зусиль, а більше акцентують 

увагу на систематичності, точності, правильності виконання дій та вимагають 

«роботи з внутрішньою енергією» людини. 

З позицій фізичного розвитку молоді юнацького віку тренер враховує: 

 період завершення статевого дозрівання і формування скелету 

людини (відбулося зрощення тазових кісток, окостеніння стопи, кістей рук, 

грудної клітки), зміцнюються зв’язування та сухожилля верхнього плечового 

поясу та ніг; відбувається подальше збільшення м’язової маси, м’язової сили, 

витривалості, вдосконалюється координація рухів. Ці особливості необхідно 

враховувати при виборі вправ та відпрацюванні прийомів, оскільки ці 

аспекти фізичного розвитку мають важливе значення саме для спортсменів 

східних єдиноборств, в яких присутній бій ногами, різкі удари руками та 

інше; 

 удосконалюється серцево-судинна система, збільшується хвилинний 

об’єм серця, зменшується частота сердечних скорочень у стані спокою, 

стабілізується кров’яний тиск, збільшується життєва ємність легенів. Це 

дозволяє під час тренувань із східних єдиноборств підвищити швидкість бігу 

на малі дистанції та швидкість виконання певних рухів; 

 завершується розвиток центральної нервової системи; незважаючи 

на те, що процеси збудження поки домінують над процесами гальмування, 
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молоді люди стають більш урівноваженими, а їх емоційні прояви більш  

піддаються самоконтролю. Цей факт також необхідно враховувати під час 

спілкування тренера зі спортсменами. 

Важливим аспектом проведення тренувань із східних єдиноборств є 

побудова тренувального заняття, що також впливає на ставлення 

студентської молоді до занять східними єдиноборствами та їх систему 

цінностей, зокрема на прагнення фізичного вдосконалення. 

Структура занять фізичними вправами в значній мірі визначається 

типовими змінами працездатності спортсмена. У динаміці працездатності 

виділяють фазу передробочих зрушень, фазу входження в «робчий стан», 

фазу відносно стійкої працездатності, фазу зниження працездатності 

спортсмена. Ці зрушення відображають біологічні закономірності людини і 

проявляються при виконанні будь-яких фізичних вправ.  Відповідно до 

принципів управління навантаженнями на тренуванні тренерові необхідно 

забезпечити поступову активізацію функцій організму, їх входження в 

«робочий стан» (на підготовчому етапі); використовувати підвищену 

працездатність спортсмена для вирішення головних навчальних завдань і 

досягнення достатнього тренувального ефекту (на основному етапі); 

нормалізувати функціональну активність організму і створити сприятливі 

передумови для переключення на інший вид діяльності (на завершальному 

етапі тренування). 

Загальна тривалість підготовчого етапу становить 20-30% від 

загального часу і залежить від тривалості заняття та особливостей його 

змісту.У східних єдиноборствах тривалість заннятя не перевищує двох годин, 

отже, підготовча частина заняття може бути до 40 хвилин. 

Основний етап тренування пов’язаний із тим матеріалом, який 

необхідно опанувати, він складає основний зміст заняття і для нього 

необхідно відводити більшу частину часу від загального обсягу часу. Мета 

основного етапу тренування – вирішення найбільш значущих завдань 

тренування, які визначає тренер з урахуванням наявних у спортсмена вмінь. 
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Тривалість основної частини заняття визначається, з одного боку, 

працездатністю спортсмена, з іншого – правильністю підібраних 

навантажень і тривалістю заняття. У східних єдиноборствах тривалість 

основної частини складає до  години.  

Заключна частина заняття передбачає поступове зниження 

інтенсивності виконання вправ і зменшення функціональної активності 

спортсмена, приведення його у відносно спокійний стан. 

Досвід провідних тренерів із східних єдиноборств свідчить, що 

основною організаційною формою та елементом структури спортивного 

тренування є спортивне завдання. Як правило, тренер має певний набір 

завдань (рухових, ігрових, змістових та ін.) з певною тактикою їх 

використання під час тренувань. Для східних єдиноборств характерним є те, 

що кожен тренер (майстер з виду єдиноборства) має свою авторську, 

індивідуальну стратегію і тактику організації та проведення тренувань, яка 

базується на певній східній спортивній школі. 

Дотримання тренером зазначених правил організації тренування із 

східних єдиноборств сприятиме правильному розподілу фізичних 

навантажень, збереженню спортивної працездатності спортсмена, якісним 

змінам у фізичному стані, удосконаленні фізичної форми та набуттю 

необхідних вмінь та навичок. Це в цілому позитивно позначиться на 

ставленні спортсмена до занять східними єдиноборствами, підвищить 

впевнесть у власних можливостях, і сприятиме закріпленню ціннісних 

орієнтацій щодо фізичного самовдосконалення.  

При педагогічному супроводі самовиховної роботи студентів із 

відпрацювання власних ціннісних орієнтацій є вибір тренером фізичних 

вправ як засобу оганізації тренувань із східних єдиноборств.  

Фізичні вправи є основним засобом досягнення результату в 

спортивній діяльності, зокрема і в східних єдиноборствах. Вони є руховими 

діями, за допомогою яких здійснюється спрямований вплив на спортсмена 

під час тренувань. Головною умовою ефективності фізичних вправ є їх 
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багаторазове повторення. Фізичні вправи класифікуються за такими 

ознаками: 

 за цільової спрямованістю – загальні, спортивні (загально-підготовчі, 

спеціально-підготовчі, змагальні, тобто такі, які обов’язково виконуються 

відповідно до правил змагань з даному виду спорту), професійно-прикладні, 

відновлювальні, рекреаційні, лікувальні та інші вправи; 

 за спрямованістю – на розвиток окремих фізичних і псіхічних якостей - 

вправи, які розвивають витривалість, силу і швидкісно-силові здатності, 

швидкість, спритність, гнучкість, а також сміливість, рішучість та інші 

якості; 

 за структурою рухів – циклічні, ациклічні та змішані вправи; 

 за спрямованістю на розвиток окремих м’язових груп – вправи для 

м’зів тулуба, шеї, верхніх та нижніх кінцівок; 

 за режимом роботи м’язів – динамічні, статичні, комбіновані; 

 за механізмом енергозбереження – вправи аеробного, анаеробного і 

змішаного характеру; 

 за зонами потужності – вправи малої, помірної, великої, 

субмаксимальної потужності. 

Як було обґрунтовано, заняття східними єдиноборствами мають 

значний виховний потенціал в аспектах фізичного й духовного 

самовдосконалення людини, як ціннісної орієнтації людини. 

Педагогічний супровід передбачав вибір методів тренування, які 

дозволяють отримати високий спортивний результат і впливають на 

формування ціннісних орієнтацій до фізичного й особистісного 

самовдосконалення. Основний методичний арсенал тренування становить 

система методів суворо регламентованих вправ. Ця велика група методів 

включає багато різновидів, зокрема:  

1. Методи конструктивних вправ і методи цілісних вправ (технічна 

підготовка). 
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2. Методи вибірково спрямованих вправ і методи генералізованих (із 

загальним впливом на комплекс здібностей спортсмена) вправ (фізична 

підготовка). 

3. Методи розрізняються також за ознаками стандартності або 

варіативності, пов’язаних з ними впливів, їх переривчастості або 

безперервності, а саме: 

 повторний метод, який характеризується повторенням одних і тих 

же рухів кілька разів з інтервалами для відпочинку. До того ж необхідно 

стабільно зберігати якість рухів і швидкість;  

 коловий метод – почергове виконання різних вправ, підібраних і 

об'єднаних в єдину схему. Для кожної вправи визначається місце, таких місць 

може бути 8-10. На кожному з них спортсмен виконує одну з вправ; 

 варіаційний (перемінний) метод заснований на зміні основних 

характеристик і параметрів базових вправ і комплексів. Прикладом може 

бути тренування базових стійок у більш повільному темпі, тренування 

стрибків і пересувань на піску тощо. Цей метод характеризується 

безперервною роботою з мінливою інтенсивністю, до цієї групи належить 

метод безперервного виконання вправ;  

 ігровий метод дозволяє тренувати такі якості і здатності спортсмена 

як спритність, швидкість, спритність, самостійність, варіативність. 

Ефективність методу пояснюється високим емоційним фоном, яким 

супроводжується участь в іграх; 

 змагальний метод – це виконання комплексів або поєдинків в 

умовах близьких до змагань.  

 Крім вказаних, у процесі спортивного тренування і в тісному зв’язку з 

ним використовуються багато інших засобів і методів. Це перш за все, 

загально педагогічні методи: словесного і наочного пояснення, методи 

спонукання, переконання, привчання, заохочення тощо. 

 У теорії і методиці східних єдиноборств, наприклад, карате-до, 

акцентують увагу на важливості формування і розвитку таких фізичних 
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якостей спортсмена, як сила й силова витривалість; швидкість; витривалість 

(загальна і спеціальна); гнучність (загальна і спеціальна); спритність. Ця 

група фізичних якостей спортсмена забезпечує технічну ефективність 

виконання різних прийомів та ударів у карате-до. Фізичне 

самовдосконалення спортсмена, що займається карате-до, має бути 

спрямоване на оволодіння і відпрацювання саме цих фізичних якостей. 

Розглянемо фізичне самовдосконалення спортсмена на прикладі 

формування і розвитку його витривалості під час занять карате-до.  

Під витривалістю у широкому сенсі розуміють здатність людини 

переносити несприятливі на організм Загальна витривалість як загальна 

фізична якість – це здатність організма спортсмена переносити несприятливі 

впливи високих фізичних навантажень [104]. У карате-до, як бойовому 

мистецтві, витривалість бійця – це здатність спортсмена долати 

навантаження, які виникають у двобої під час змагань. Показником того, що 

організм спортсмена не справляється із навантаженням є зниження 

працездатності. Вимірюється витривалість спортсмена часом, протягом якого 

він може виконувати прийоми, вести поєдинок у високому темпі, а також 

здатністю зберігати хорошу фізичну форму під час всього змагання (виступу) 

або циклу змагань.   

У формуванні витривалості має значення функціонування дихальної, 

серцево-судинної, нервової та м’язової систем спортсмена. На розвиток 

функціональності саме цих систем організму і має бути спрямоване фізичне 

тренування. Під час тренувань для досягнення цієї мети використовують такі 

методи: 1) збільшення часу (обсягу) виконання вправ; 2) збільшення 

інтенсивності (темпу) виконання вправ; 3) збільшення навантаження. [201]. 

Коротко розглянемо особливості використання цих методів для 

формування витривалості студентів, які займаються карате-до.  

Метод збільшення часу (обсягу) виконання вправ передбачає поступове 

наростання часу, який відводиться на заняттях на виконання однієї і тієї ж 

вправи при збереженні інтенсивності. Тобто збільшується кількість повторів 
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виконання вправ. Цей метод має за мету розвинути здатність дихальної 

системи виконувати дію певної інтенсивності більш тривалий час. Цей метод 

орієнтований на те, щоб передбачити можливість виконання спортсменом 

прийомів (дій) більш тривалий час, ніж триває поєдинок. 

Метод збільшення інтенсивності (темпу) виконання вправ полягає в 

тому, щоб збільшити кількість повторів однієї і тієї дії (прийому) в той же 

проміжок часу. Поступове підвищення від тренування до тренування 

інтенсивності виконання вправ підвищує загальну витривалість спортсмена і 

впливає на формування таких особистісних рис як самовладання і 

терплячість. 

Метод збільшення навантаження виконання вправ із збільшенням  ваги 

і подоланням сили тяжіння, а також із збільшенням опору суперника. 

Збільшення навантаження вимагає більших затрат енергії і вияву сили та   

напору. 

Цей метод необхідно використовувати із обмеженнями, оскільки його 

тривале застосування призводить до розумового та емоційного втомлення і 

зниження спортивної працездатності. Розумова втома у спортсмена  під час 

змагань настає в результаті інтенсивного пошуку способу тактичних дій для 

отримання перемоги над суперником. Емоційне втомлення виникає в 

результаті пливу на спортсмена позитивного (або негативного) подразника, 

що викликає підвищене емоційне збудження (або зниження емоційного 

стану). Цей метод виконання вправ та прийомів стимулює формування у 

спортсмена таких вольових якостей особистості молодої людини, як 

витримка, наполегливість, самовладання.  

Комплексне використання зазначених методів під час тренувань 

карате-до сприяє, як ми бачимо, не тільки формуванню фізичної 

досконалості людини, а й дозволяє формувати та удосконалювати вольові 

якості спортсмена. На нашу думку, заняття східними єдиноборствами 

дозволяють поєднати процес фізичного і психологічного вдосконалення 

особистості, сприяють формуванню у студентськох молоді поглядів і 
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переконань про необхідність саморозвитку, дозволяють набути соціально 

корисних навичок і звичок, що забезпечує виховання у них соціально 

корисних ціннісних орієнтацій. 

Таким чином, запровадження в освітній процес закладів вищої освіти 

запропонованих педагогічних умов (залучення студентів до опанування 

аксіологічних ідей традиційних східних учень, відповідно до яких практика 

бойових мистецтв гармонізує душу й тіло; стимулювання інтеріоризації 

кожною особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі 

східних єдиноборств; здійснення педагогічного супроводу самовиховної 

роботи студентів з відпрацювання власних ціннісних орієнтацій на основі 

використання виховного потенціалу східних єдиноборств) дозволяє 

формувати у студентів ціннісні орієнтації. 

 

2.3. Аналіз та оцінка результатів контрольного етапу педагогічного 

експерименту  

 

У цьому параграфі наведено дані під час дослідження  контрольного 

етапу експерименту. Основним завданням на цьому етапі дослідження було 

з’ясування ефективності визначених і удосконалених нами педагогічних умов 

формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних 

єдиноборств. 

Для вирішення поставлених завдань  розроблено такий алгоритм 

експериментального дослідження: 

1 етап – констатувальний: оцінка рівня сформованості ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді за допомогою обраного діагностичного 

інструментарію. 

2 етап – реалізація визначених нами педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 
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3 етап – контрольний – педагогічна діагностика сформованості 

ціннісних орієнтацій у студентів експериментальної (ЕГ) та контрольної груп 

(КГ). 

4 етап – аналіз і зіставлення отриманих даних. Висновок про 

результати експериментального дослідження. 

У пeдaгoгiчнoму eкcпepимeнтi бpaли учacть студенти Харківської 

державної академії фізичної культури. Уcьoгo булo зaдiянo 194 студентів: у 

кoнтpoльній гpупі (КГ) - 98 осіб, в eкcпepимeнтaльній (EГ) - 96 осіб.  

Після завершення формувального етапу експерименту проведено 

перевірку ефективності визначених нами педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

На контрольному етапі експерименту виявлення рівня сформованості 

ціннісних орієнтацій у студентів здійснювалося за методиками, що 

використано на констатувальному етапі експерименту.  

Для діагностики показників сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів за когнітивним критерієм було використано розроблену нами 

анкету виявлeння рівня знань студентів про ціннісні орієнтації особистості, 

методику «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич), контент-аналіз студентських 

робіт, міні-твори, ессе, виконання завдань, спостереження, бесіди. 

За даними анкетування студентів щодо виявлeння рівня знань 

студентів про ціннісні орієнтації особистості (Додаток А)  отримано такі 

результати (див. табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Узагальнені результати анкетування студентів, у балах 

(порівняльний аналіз) 
 

№ 

з\п 

 

Цінності 
Констатувальний  

етап 

Контрольний етап 

 

ЕГ 

(96 осіб) 

КГ 

(98 осіб) 

ЕГ 

(96 осіб) 

КГ 

(98 осіб) 

1 Повнота та емоційна 

насиченість життя 
2,9 2,8 4,9 2,9 

2 Пізнання і саморозвиток 1,8 1,8 5,4 2,1 

3 Духовне вдосконалення 1,3 1,4 4,3 1,8 
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Продовження табл.2.18 

4 Духовна і фізична близькість 

з коханою людиною 
2,8 2,8 3,8 2,9 

5 Внутрішня гармонія, свобода 

від внутрішніх протиріч, 

сумнівів 

2,2 2,2 6,2 2,9 

6 Матеріальне забезпечення 8,9 9,1 8,8 9,1 

7 Фізичне та психічне здоров’я 7,8 7,8 8,8 7,9 

8 Престижна робота 7,9 7,9 7,5 7,9 

9 Щасливе сімейне життя 6,2 6,3 7,2 6,8 

10 Суспільне визнання 4,2 4,4 5,2 4,7 
 

Студентам було запропоновано оцінити (у балах від 0 до 10) наявність 

у себе цінностей, які поділено на дві групи: духовні (повнота та емоційна 

насиченість життя, пізнання і саморозвиток, духовне вдосконалення, духовна 

і фізична близькість з коханою людиною, внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) і прагматичні (матеріальне забезпечення, 

фізичне та психічне здоров’я, престижна робота, щасливе сімейне життя, 

суспільне визнання).  

Отримані результати свідчать, що у студентів експериментальної групи 

після проведеної роботи помітна знaчнa пoзитивнa динaмiкa зміни ціннісних 

орієнтацій. Так, у студентів експериментальної групи спостерігається 

тенденція до збалансування прагматичних і духовних цінностей при 

домінуванні ціннісно-вольової регуляції. У cтудeнтiв контрольної групи 

тaкoж є пoзитивнi змiни, aлe несуттєві; як і на констатувальному етапі 

експерименту відмічається домінування прагматичних цінностей над 

духовними. 

Після проведення формувального експерименту під час анкетування 

(Додаток А) студентам було запропоновано визначити пріоритетність 

(ієрархію) ціннісних орієнтацій: історичні, культурні надбання; сім’я та 

близькі люди; особистісне і фізичне самовдосконалення, професійна 

діяльність та її результати. Узагальнені результати наведено в табл. 2.19. 
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Таблиця 2.19 

Узагальнені результати анкетування, у % 

(порівняльний аналіз) 

№   

Ціннісні орієнтації 
Констатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 

ЕГ 

(96 чол.) 

КГ 

(98 чол.) 

ЕГ 

(96 чол.) 

КГ 

(98 чол) 

1 Історичні, культурні надбання 

суспільства 

12,7 12,3 15,7 14,3 

2 Сім’я та близькі люди 26,3 25,8 21,8 28,8 

3 Особистісне та фізичне 

самовдосконалення 

8,4 9,5 26,3 9,5 

4 Професійна діяльність та її 

результати 

52,6 52,4 36,2 47,4 

 

Отримані результати показали, що у студентів експериментальної 

групи має місце зміна ставлення щодо ціннісної орієнтації, спрямованої на 

особистісне і фізичне самовдосконалення, яка з четвертої позиції 

перемістилась на другу (ЕГ – 26,3%, КГ – 9,5% студентів). Кількість осіб, які 

обрали ціннісну орієнтацію «професійна діяльність та її результати» 

зменшилася, але продовжує перебувати на першій позиції. Ціннісна 

орієнтація, що пов’язана із сім’єю і близькими людьми та історичними, 

культурними надбаннями суспільства знаходяться на третій і четвертій 

позиціях відповідно. Суттєвих змін в іерархії ціннісних орієнтацій cтудeнтiв 

контрольної групи не зафіксовано. 

За методикою «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич) було отримано такі 

результати (див. табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Узагальнені дані щодо розвитку ціннісних орієнтацій у студентів  

(порівняльний аналіз) 
 

№ 

з\п 

 

Цінності 

Констатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 

Ранг цінності 

ЕГ 

(98 чол.) 

КГ 

(96 чол.) 

ЕГ 

(98 чол.) 

КГ 

(96 чол.) 

1 активне діяльне життя 4 3 6 2 

2 життєва мудрість 13 13 13 12 
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Продовження табл.2.20 

3 Здоров’я (фізичне і психічне) 2 1 1 3 

4 цікава робота 6 7 3 7 

5 краса природи і мистецтва 16 16 14 16 

6 любов 10 9 16 9 

7 матеріально забезпечене 

життя 

1 2 2 1 

8 наявність хороших і вірних 

друзів 

12 12 12 13 

9 суспільне покликання 8 8 8 8 

10 пізнання 15 15 7 15 

11 продуктивне життя 3 4 5 4 

12 розвиток 14 14 4 14 

13 розваги 7 6 18 6 

14 свобода 5 5 10 5 

15 щасливе сімейне життя 9 10 9 11 

16 щастя інших 17 17 11 17 

17 творчість 18 18 15 18 

18 впевненість у собі 11 11 17 10 

 

Студентам пропонувалось проранжувати термінальні цінності за 

ступенем важливості для них особисто, починаючи з найбільш важливої. 

Результати тестування показали, що у студентів експериментальної 

групи має місце пoзитивнa динaмiкa у перегляді власних ціннісних 

орієнтацій. Так, у студентів експериментальної групи спостерігається 

тенденція до зміни ціннісних орієнтацій. На констатувальному етапі 

експерименту (табл.. 2.20) зафіксовано такий перелік перших п’яти цінностей 

за ступенем значущості: 1 – матеріально забезпечене життя; 2 – здоров’я; 3 – 

продуктивне життя; 4 – активне життя; 5 – свобода. Після проведеної 

експериментальної роботи із формування ціннісних орієнтацій студентів 

засобами східних єдиноборств отримано такий розподіл цінностей: 1 – 

здоров’я; 2 – матеріальне забезпечення; 3 – цікава робота; 4 – розвиток; 5 – 

продуктивне життя. Як свідчать отримані результати, у першу п’ятірку 

цінностей увійшла цінність «розвиток» (4 місце), яка на констатувальному 

етапі посідала 14 місце в рейтингу цінностей. Це означає, що у студентів 

відбувається процес перегляду наявних ціннісних орієнтацій та формування 
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нових. Отриманий в результаті проведеної роботи перелік найбільш 

значущих цінностей дозволяє зробити висновок, що студенти ЕГ почали 

усвідомлювати важливість власного розвитку як ціннісної орієнтації, яка 

пов’язана із такими цінностями як цікава робота, матеріальне забезпечення і 

здоров’я. Отже, запроваджені педагогічні умови, спрямовані на виховання 

ціннісних орієнтацій, дозволили вплинути на ціннісні орієнтації студентів, 

змінити їх та розглядати розвиток як основу фізичного і особистісного 

самовдосконалення. 

У студентів контрольної групи значних змін в ієрархії цінностей не 

зафіксовано. 

Проведений контент-аналіз студентських робіт, незакінчених речень, 

ессе, розв’язання завдань засвідчив підвищення рівня обізнаності студентів 

експериментальної групи (високий рівень діагностовано у 46,8%)  порівняно 

з контрольною (високий рівень – у 14,3%) стосовно сутності ціннісних 

орієнтацій особистості, їх видів; чинників, які впливають на їх формування; 

ролі ціннісних орієнтацій у житті людини. 

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм наведено у табл. 2.21 і 2.22. 

Таблиця 2.21 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів ЕГ за когнітивним критерієм (порівняльний аналіз) 

№ з\п Piвнi 

cфopмoвaнocтi 
Констатувальний етап Контрольний етап 

96 чoл. % 96 чoл. % 

1 Виcoкий 8 8,3 45 46,8  

2 Cepeднiй 20 20,8 37 38,6 

3 Низький 68 70,9 14 14,6 

 

Таблиця 2.22 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів КГ за когнітивним критерієм (порівняльний аналіз) 

№ з\п Piвнi 

cфopмoвaнocтi 
Констатувальний етап Контрольний етап 

98 чoл. % 98 чoл. % 

1 Виcoкий 9 9,2 14 14,3 
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Продовження табл.2.22 

2 Cepeднiй 19 19,3 29 29,6 

3 Низький 70 71,5 55 56,4 

 

Узагальнені результати свідчать (табл. 2.21), що у студентів 

експериментальної групи значно підвищився рівень знань про цінності та 

ціннісні орієнтації, про етапи їх формування, про зовнішні і внутрішні 

чинники, що впливають на їх розвиток. Це знайшло відображення в тому, що, 

по-перше, змінився перелік значущих цінностей та, по-друге, у 46,8% 

студентів діагностовано високий рівень показників за когнітивним критерієм 

порівняно з початком експериментальної роботи (високий рівень показників 

мали 8,3% студентів). У студентів контрольної групи є незначні позитивні 

зміни. Кількість студентів контрольної групи, які показали високий рівень за 

показниками когнітивного критерію збільшився з 9,2% до 14,3% студентів. 

Більшість студентів контрольної групи мають середній та низький рівень 

сформованості ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм (29,6% і 56,4% 

відповідно).  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння булo визначення рівня 

cфopмoвaнocтi  ціннісних орієнтацій у студентів зa мотиваційно-ціннісним 

критерієм. Для цього використовували ті самі методики, що і на 

констатувальному етапі експерименту: методика «Діагностика реальної 

структури ціннісних орієнтацій особистості» (С. Бубнова), тест 

«Смисложиттєві орієнтації» в адаптації Д. Леонтьєва, Методика вивчення 

життєвих орієнтацій особистості (Must–тест) (П. Іванов, Є. Колобова). 

Показники цього критерію дозволяють виявити зміни у ціннісних орієнтаціях 

студентів 

Досліджуючи реальну структуру ціннісних орієнтацій особистості 

(Додаток Б), отримано такі результати, що наведено за інформативними 

шкалами методики у таблиці 2.23. 
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Таблиця 2.23 

Узагальнені дані щодо розвитку ціннісних орієнтацій  

у студентів, у % 

(порівняльний аналіз) 

№ 

з\п 

Ціннісні орієнтації Констатувальний 

етап 

Контрольний  

етап 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

1 проведення вільного  

часу 

44,5 43,2 32,2 41,2 

2 матеріальне 

благополуччя 

81,4 81,6 72,9 77,3 

3 насолодження 

прекрасним 

11,2 11,3 30,2 22,2 

4 милосердя 13,1 13,2 34,4 23,2 

5 любов 43,8 44,1 45,8 43,1 

6 пізнання нового 21,4 21,5 69,8 32,5 

7 соціальний статус 71,8 71,7 71,8 71,7 

8 визнання 70,4 70,4 68,2 71,4 

9 соціальна активність 66,2 66,3 43,4  66,3 

10 спілкування 66,2 66,3 65,2 67,3 

11 здоров'я  74,3 74,4 79,3 77,4 
 

Як виднo iз нaвeдeниx даних, у студентів експериментальної групи 

зафіксовано тенденцію до зміни ціннісних орієнтацій. Значна кількість 

студентів (79,3%) визнають здоров’я провідною цінністю людини; другою за 

значущістю ціннісною орієнтацією є матеріальне благополуччя (72,9%); 

третьою за кількістю обраних відповідей є соціальний статус (71,8%); 

четвертою – є цінність пізнання нового (69,8%); п’ятою за кількістю виборів 

є визнання (68,2%). Важливо підкреслити, що на контрольному етапі 

експерименту цінність «пізнання нового» не входила до складу цінностей, які 

є найважливішими в житті людини і вважали її важливою лише 21,4% 

студентів. Значно підвищилися значення таких цінностей, як милосердя – 

34,4% (початкові дані – 13,1%), насолода прекрасним – 30,2% (початкові дані 

– 11,2%). Це означає, що запровадження педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій студентів засобами східних єдиноборств стимулює їх до 
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перегляду власних ціннісних орієнтацій, визнання важливості «пізнання 

нового», що є стимулом до самовдосконалення. У структурі ціннісних 

орієнтацій студентів контрольної групи суттєвих змін не зафіксовано. 

Дані тестувaння студентів за методикою «Смисложиттєві орієнтації» в 

адаптації Д. Леонтьєва наведено у тaбл. 2.24.  

Тaблиця 2.24 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів  

смисло-життєвих орієнтацій, у % (порівняльний аналіз) 

 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi Констатувальний етап 

 

Контрольний етап 

 

ЕГ 

(96 чол.) 

КГ 

(98 чол.) 

ЕГ 

(96 чол.) 

КГ 

(98 чол.) 

1 Виcoкий 5,1 5,4 51,4 15,3 

2 Cepeднiй 17,3 17,4 37,3 27,3 

3 Низький 77,6 77,2 11,3 57,4 
 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що змінився характер 

відповідей студентів експериментальної групи. Зокрема студенти часто 

обирали відповіді «моє життя видається мені цілком осмисленим і 

цілеспрямованим», «я здійснив багато з того, що було мною заплановано», 

«навколишній світ зовсім не викликає у мене занепокоєння і розгубленості», 

«мої життєві погляди цілком визначилися» та ін., що свідчить про процес 

формування ціннісних орієнтацій. У студентів контрольної групи також 

відбулися певні пoзитивнi зміни у ціннісних орієнтаціях, але в цілому вони 

значно не змінилися і залишаються у більшості (57,4%) на низькому рівні. 

рушення, aлe несуттєві. Так, сформованість смисложиттєвих орієнтацій у 

значної кількості студентів експериментальної групи 51,4% (початкові дані – 

5,1%) має високий рівень, що свідчить про ефективність запроваджених 

педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій. 

Дані, отримані за методикою вивчення життєвих орієнтацій 

особистості (Must–тест) (П. Іванов, Є. Колобова) наведено у тaбл. 2.25. 
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Тaблиця 2.25 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів життєвих 

орієнтацій  (порівняльний аналіз) 

№ 

з\п 

Цінності Констатувальний 

етап 

Контрольний етап 

 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

ЕГ 

(96 осіб. 

КГ 

(98 осіб.) 

Ранг цінності Ранг цінності 

1 Свобода, відкритість і 

демократія в суспільстві 

2 2 6 2 

2 Безпека і захищеність 7 7 5 7 

3 Служіння людям  12 12 8 11 

4 Влада і вплив 5 3 13 3 

5 Автономність 8 5 11 8 

6 Матеріальний успіх 1 1 2 1 

7 Багатство духовної 

культури 

13 13 9 13 

8 Особистісне зростання 11 11 3 12 

9 Здоров’я 3 8 1 5 

10 Прихильність і любов 9 9 4 9 

11 Привабливість 6 6 7 6 

12 Почуття задоволення 4 4 14 4 

13 Міжособистісні контакти 

і спілкування 

10 10 10  10 

14 Багате духовно-релігійне 

життя 

14 14 12 14 

 

Аналіз смисложиттєвих пріоритетів студентської молоді передбачав 

ранжування студентами цінноֹстей, що відображають основні сфери 

особистої позиції та суспільної діяльності, за ступенем важливості для них 

особисто, починаючи з найбільш важливої. Запропоновані цінності (усього – 

14)  поділено нами на три групи: цінності соціальної взаємодії, особистісні 

цінності, духовно-альтруїстичні цінності.  

Під час дослідження особливу увагу ми приділяли вивченню 

особистісних цінностей студентської молоді (цінності, що відображають 

спрямованість людини як особистості (влада і вплив, свобода, відкритість і 

демократія в суспільстві, матеріальний успіх, почуття задоволення, 
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автономність, привабливість, особистісне зростання), які певною мірою 

характеризують прагнення людини до самовдосконалення. За результатами 

експериментальної роботи зафіксовано такі зміни. Ціннісні орієнтації 

розподілилися таким чином: 1 – здоров’я, 2 – матеріальний успіх, 3 – 

особистісне зростання, 4 – прихильність і любов, 5 – безпека і захищеність. 

Важливо підкреслити, що ціннісна орієнтація до особистісного зростання 

посіла третє місце за значущістю при ранжуванні. Цей факт свідчить про те, 

що запроваджені педагогічні умови виховання ціннісних орієнтацій студентів 

до фізичного і особистісного самовдосконалення є ефективними. 

У студентів контрольної групи суттєвих змін ціннісних орієнтацій не 

зафіксовано. 

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за мотиваційно-ціннісним критерієм наведено у 

таблицях 2.26 і 2.27. 

Таблиця 2.26 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів ЕГ за мотиваційно-ціннісним критерієм (порівняльний аналіз) 

 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Констатувальний етап Контрольний  етап 

96 осіб. % 96 осіб. % 

1 Виcoкий 7 7,3 48 50,0  

2 Cepeднiй 18 18,7 36 37,5 

3 Низький 71 74,0 12 12,5 
 

Таблиця 2.27 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм  

(порівняльний аналіз) 

 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

Констатувальний етап Контрольний  етап 

98 (осіб.) % 98 (осіб.) % 

1 Виcoкий 7 7,1 13 13,3 

2 Cepeднiй 17 17,3 27 27,5 

3 Низький 74 75,6 58 59,2 
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Узагальненя отриманих даних дозволило дійти висновку про те, що в 

мотиваційно-ціннісній сфері студентів відбулися зміни в структурі ціннісних 

орієнтацій. За результатами методик встановлено, що у значної кількості 

студентів експериментальної групи (50%) ззафіксовано високий рівень 

сформованості ціннісних орієнтацій, що проявляється у виявленні прагнення 

до зміни власних ціннісних орієнтацій та їх перегляду, визнанні студентами 

важливості пізнання нового, особистісного зростання, поряд із іншими 

ціннісними орієнтаціями (здоров’ям, матеріальним успіхом, соціальним 

статусом та ін.). Середній рівень сформованості ціннісних орієнтацій (у 36% 

студентів ЕГ) свідчить про те, що відбувається розвиток і становлення 

мотиваційно-ціннісної сфери і закріплення певних ціннісних орієнтацій. У 

студентів контрольної групи також є певні позитивні зміни у формуванні 

ціннісних орієнтацій, але незначні. Значна кількість студентів контрольної 

групи має середній і низький рівень їх сформованості (27,5% і 59,2% 

відповідно).  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння булo визначення рівня 

сформованості ціннісних орієнтацій у студентів зa діяльнісним кpитepiєм з 

використанням «Самоактуалізаційного тесту» (САТ) (Е. Шостром), анкeти 

самооцінки здатності до самовиховання і самовдосконалення студентів. 

За результатами «Самоактуалізаційного тесту» (САТ) (Е. Шостром) 

отримано такі результати, які наведено за інформативними шкалами 

опитувальника у таблиці 2.28.  

Таблиця 2.28 

Узагальнені дані щодо розвитку особистісних орієнтацій у 

студентів (порівняльний аналіз) 

№ 

з\п 

Шкали  Констатувальний 

етап 
Контрольний етап 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

1 Орієнтація в часі 2,1 2,0 4,0 2,2 
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Продовження табл.2.28 

2 Підтримка  1,9 1,9 4,4 2,3 

3 Ціннісні орієнтації 2,0 2,0 4,6 2,8 

4 Гучкість поведінки 1,4 1,4 4,1 2,1 

5 Почуття  3,2 3,1 3,4 3,2 

6 Самосприйняття 2,1 2,2 4,8 2,4 

7 Міжособистісні 

контакти 

3,0 3,1 3,4 3,5 

8 Пізнавальні потреби 3,9 4,0 4,5 4,1 

9 Креативність  1,9 1,9 2,9 2,1 
 

Примітка: дані наведено в балах за 5-ти бальною шкалою, де показники в диапазоні від 1,0 до 1,9 

– дуже низький рівень, прояву, або розвитку, від 2,0 до 2,9 – низький, від 3,0 до 3,9 – середній, від 4,0 до 5,0 

– високий. 

 

Результати тестування свідчать, що у студентів експериментальної 

групи має місце позитивна динаміка за більшістю шкал. Зокрема, студенти 

визнали важливість самосприйняття як складової саморозвитку і оцінили у 

середньому 4,8 (із 5 можливих балів), необхідність формування ціннісних 

орієнтацій в середньому оцінили в 4,6 бали, важливість пізнавальних потреб 

оцінили в 4,5 бали. Отримані результати свідчать, що студенти усвідомили 

роль зазначених ціннісних орієнтацій у житті людини, необхідність їх 

формування і розвитку. Так, у студентів ЕГ значно підвищились показники за 

шкалою орієнтації в часі (з низького до високого рівня); за шкалою 

підтримки, яка діагностує самостійність і незалежність, також 

спостерігається підвищення з дуже низького до високого рівня; за шкалою 

ціннісні орієнтації спостерігається підвищення з низького до високого рівня; 

за шкалою гнучкість поведінки, яка вимірює ступінь активності і гнучкості 

поведінки людини в реалізаціїї власних цінностей, було також зафіксовано 

підвищення показників з дуже низького до високого рівня. Слід підкреслити, 

що вибір та оцінка високими балами зазначених ціннісних орієнтацій (до 

саморозвитку, пізнавальних потреб, підтримки) свідчить про те, що під 

впливом спеціально створених педагогічних умов відбувається процес 

закріплення ціннісних орієнтацій до осособистісного та фізичного 
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самовдосконалення. У студентів КГ значних змін в ціннісних орієнтаціях та 

їх оцінюванні не зафіксовано. 

За даними анкетування студентів (анкета самооцінки здатності до 

самовиховання і самовдосконалення студентів) отримано такі результати 

(див. табл. 2.29).  

Таблиця 2.29 

Узагальнені результати сформованості у студентів здатності  

до самовиховання і самовдосконалення, у % 

(порівняльний аналіз) 
 

№ з\п Рівні 

сформованості Констатувальний етап Контрольний етап 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

ЕГ 

(96 осіб.) 

КГ 

(98 осіб.) 

1 Високий 11,5 11,3 52,4 18,5 

2 Середній 19,2 18,4 37,2 32,3 

3 Низький 69,3 70,3 10,4 49,2 

 

У змісті анкети  проаналізовано результати, які отримано за тими 

блоками, які безпосередньо стосуються фізичного та особистісного 

самовдосконалення, а саме «Володіння методами самопізнання», «Володіння 

методами самоконтролю», «Самовдосконалення психофізичного стану», 

«Навички самовиховання і самовдосконалення», «Перспективи професійного 

зростання». Залежно від кількості балів, яку набрав студент за кожним із 

блоків, здійснювалася оцінка його здатності до самовиховання та 

вдосконалення (5-10 балів – низький рівень, 11-19 балів – середній рівень, 20-

25 балів – високий рівень). 

Отримані результати свідчать про те, що в експериментальній групі 

значно збільшилася кількість студентів (з 11,5% до 52,4%), у яких за 

результатами тестування  діагностовано високий рівень здатності до 

самовиховання і самовдосконалення. Збільшилася і кількість тих студентів, у 

яких визначено середній рівень (з 19,2% до 37,2%), що дає підстави для 

висновку про ефективність запроваджених педагогічних умов формування 
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ціннісних орієнтацій студентів, зокрема до фізичного і особистісного 

вдосконалення. 

У більшості студентів контрольної групи зафіксовано середній (32,3%) 

та низький (49,2%) рівень сформованості здатності до самовиховання і 

самовдосконалення.  

Узагальнені результати оцінювання сформованості у студентів 

ціннісних орієнтацій за діяльнісним критерієм наведено у таблиці 2.30. 

 

Таблиця 2.30 

Узагальнені результати сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів ЕГ та КГ за діяльнісним критерієм (порівняльний аналіз) 

  Констатувальний етап Контрольний етап 

ЕГ 

(осіб.) 

 

% 

КГ 

(осіб.) 

 

% 

ЕГ 

(осіб.) 

 

% 

КГ 

(осіб.) 

 

% 

 Виcoкий 10 10,4 11 11,2 49 47,9  17 17,6 

 Cepeднiй 16 16,7 18 18,4 37 38,6 28 28,6 

 Низький 70 72,9 69 70,4 10 13,5 53 53,8 

 

Узагальнення отриманих результатів показало, що за діяльнісним 

критерієм у значної кількості студентів (47,9%) експериментальної групи 

діагностовано високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій. Це 

означає, що студенти усвідомлено і активно поставилися до формування 

власних ціннісних орієнтацій до фізичного і особистісного 

самовдосконалення. У студентів контрольної групи діагностовано середній 

(28,6%) та низький (53,8%) рівень сформованості ціннісних орієнтацій за 

діяльнісним критерієм.  

Для підтвердження значущості тренувань із східних єдиноборств для 

формування ціннісних орієнтацій студентів (за діяльнісним критерієм) 

досліджувався показник систематичності занять східними єдиноборствами.  

До складу експериментальної групи увійшли  студенти, які на початку 

експерименту виявили бажання займатися східними єдиноборствами. Під час 
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формувального етапу експерименту (2012-2016 рр.) здійснювали моніторинг 

систематичності занять студентів східними єдиноборствами. У результаті 

встановлено, що регулярно і систематично займалися східними 

єдиноборствами 46 осіб (47,9%) – перша підгрупа студентів; нерегулярно, 

епізодично відвідували 38 осіб (39,6%) – друга підгрупа студентів; і до 

третьої підгрупи увійшло 12 студентів (12,5%), які відвідували тренування із 

східних єдиноборств рідко. 

Узагальнені результати сформованості у студентів ЕГ ціннісних 

орієнтацій залежно від систематичності тренувань із східних єдиноборств 

наведено у таблиці 2.31. 

Таблиця 2.31 

Узагальнені результати сформованості у студентів ЕГ ціннісних 

орієнтацій залежно від інтенсивності тренувань із східних єдиноборств 

 
№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 
1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа 

46 осіб. % 38 осіб. % 12 осіб. % 

1 Виcoкий 31 67,9 21 56,6 3 23,2  

2 Cepeднiй 12 26,8 11 28,8 7 54,6 

3 Низький 3 5,3 6 13,6 2 22,2 

 

Як видно із даних, наведених в табл. 2.31, у значної кількості студентів 

першої підгрупи (31 особа, що становить 67,9%), які регулярно і 

систематично відвідували тренування із східних єдиноборств, діагностовано 

високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій до фізичного і 

особистісного самовдосконалення за методиками діяльнісного критерію 

(«Самоактуалізаційний тест» (САТ) (Е. Шостром), анкeта самооцінки 

здатності до самовиховання і самовдосконалення студентів). У студентів 

другої підгрупи, які відвідували тренування із східних єдиноборств 

нерегулярно, епізодично, кількість студентів, у яких зафіксовано високий 

рівень сформованості ціннісних орієнтацій, становить 56,6% (21 особа). У 

третій підгрупі (студенти якої рідко відвідували тренування із східних 
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єдиноборств), кількість тих, у кого діагностували високий рівень 

сформованості ціннісних орієнтацій до особистісного і фізичного 

вдосконалення становить 23,2% (3 особи). 

Отримані результати свідчать про те, що систематичні і регулярні 

заняття східними єдиноборствами позитивно впливають на формування 

ціннісних орієнтацій студентів до фізичного і особистісного 

самовдосконалення. 

Загальні результати контрольного етапу експерименту представлено у 

таблицях 2.32, 2.33, 2.34. 

Таблиця 2.32 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентів ЕГ 

(порівняльний аналіз) 

 

Рівні 

сформованості 

Кoнcтaтувaльний 

етап 

Кoнтpoльний етап  Приріст 

Кі-сть % Кі-сть % Кі-сть % 

Сформованість ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм 

високий  8 8,3 45 46,8  +37 +38,5 

середній 20 20,8 37 38,6 +17 +17,8 

низький 68 70,9 14 14,6 -54 -56,3 

Сформованості ціннісних орієнтацій за мотиваційно-ціннісним критерієм 

високий  7 7,3 48 50,0  +41 +42,7 

середній  18 18,7 36 37,5 +18 +18,8 

низький 71 74,0 12 12,5 -59 -61,5 

Сформованості ціннісних орієнтацій за діяльнісним критерієм 

високий 10 10,4 49 47,9  +39 +37,5 

середній 16 16,7 37 38,6 +21 +21,9 

низький  70 72,9 10 13,5 -60 -59,4 

Загальний рівень сформованості ціннісних орієнтацій студентів 

високий 8 8,7 46 48,2 +38 +39,5 

середній 18 18,7 37 38,2 +19 +19,5 

низький  70 72,6 13 13,6 -57 -59,0 
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Таблиця 2.33 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентів КГ  

(порівняльний аналіз) 

Рівні 

сформованості 

Кoнcтaтувaльний 

етап 

Кoнтpoльний 

етап 

 

Приріст 

Кі-сть  % Кі-сть  % Кі-

сть  

% 

Сформованість ціннісних орієнтацій за когнітивним критерієм 

високий  9 9,2 14 14,3 +5 +5,1 

Продовження табл. 2.33 

середній 19 19,3 29 29,6 +10 +10,3 

низький 70 71,5 55 56,4 -15 -15,4 

Сформованості ціннісних орієнтацій за мотиваційно-ціннісним критерієм 

високий  7 7,1 13 13,3 +6 +6,2 

середній  17 17,3 27 27,5 +10 +10,2 

низький 74 75,6 58 59,2 -16 -16,4 

Сформованості ціннісних орієнтацій за діяльнісним критерієм 

високий 11 11,2 17 17,6 +6 +6,4 

середній 18 18,4 28 28,6 +10 +10,2 

низький  69 70,4 53 53,8 -16 +16,6 

Загальний рівень сформованості ціннісних орієнтацій студентів 

високий 9 9,2 15 15,1 +6 +5,9 

середній 18 18,3 28 28,4 +10 +10,1 

низький  71 72,5 55 56,5 -16 -16,0 

 

Таблиця 2.34 
 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентів  

(порівняльний аналіз контрольного зрізу) 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

ЕГ (96 осіб.) КГ (98 осіб.) 

чoл. % чoл. % 

1. Виcoкий 46 48,2 15 15,1 

   2. Cepeднiй 37 38,2 28 28,4 

3. Низький 13 13,6 55 56,5 
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Як свідчать отримані результати (табл. 2.32, 2.33, 2.34), сформованість 

ціннісних орієнтацій студентів експериментальної групи після проведеної 

роботи суттєво відрізняється від початкових даних за всіма критеріями, що 

свідчить про ефективності визначених і запроваджених нами педагогічних 

умов. А саме, у студентів ЕГ спостерігаються позитивні зрушення за 

когнітивним критерієм, а саме: після формувального етапу експерименту 

високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій діагностовано у 46,8% 

студентів (початкові дані – 8,3%, приріст дорівнює +38,5%); за мотиваційно-

ціннісним критерієм – 50,0% студентів показали високий рівень (початкові 

дані – 7,3%, приріст дорівнює +42,7%); за діяльнісним критерієм у 47,9% 

студентів (початкові дані – 10,4%, приріст дорівнює +37,5) діагностовано 

високий рівень сформованості ціннісних орієнтацій до фізичного й 

особистісного самовдосконалення.   

У студентів контрольної групи також  мають місце незначні позитивні 

зміни у сформованості ціннісних орієнтацій, але як і на початковому етапі 

більшість студентів мають низький рівень сформованості ціннісних 

орієнтацій (56,5%), або межують з ним, що зумовлено недостатністю 

цілеспрямованої роботи з  формування ціннісних орієнтацій у студентів. 

Схематично узагальнені дані тестування та анкетування студентів, які 

складали КГ і ЕГ, наведено на рис. 2.3, 2.4 і 2.5. порівняно з початковими 

даними. 
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 Рис. 2.3 Рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів ЕГ у % 

(порівняльний аналіз) 
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 Рис. 2.5 Порівняльний аналіз сформованості ціннісних орієнтацій  

студентів у% (дані контрольного зрізу) 

Як видно з наведених даних (рис. 2.3-2.5), у студентів 

експериментальної групи мають місце значні позитивні зміни у 

сформованості ціннісних орієнтацій за всіма критеріями: когнітивним, 

мотиваційно-ціннісним, діяльнісним, тоді як у контрольній групі зміни цих 

ознак є несуттєвими.  

Зіставлення даних, отриманих за результатами формувального етапу 

експерименту з даними констатувального етапу показало, що реалізація 

обґрунтованих і запроваджених педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств дозволило 

підвищити рівень сформованості ціннісних орієнтацій у студентів 

експериментальної групи порівняно з контрольною, і довело ефективність 

пропонованого підходу і підтвердило висунуту гіпотезу дослідження.  

Математичний розрахунок достовірності отриманих результатів 

дослідження  за критерієм 
2  подано у Додатку К.  

За результатами педагогічного експерименту можна констатувати 

зміни в ієрархії ціннісних орієнтацій у студентів ЕГ порівняно з КГ. 

Так, за даними анкетування і тестування студентів (методика «Ціннісні 

орієнтації» М. Рокич, методика С. Бубнової «Діагностика реальної структури 

ціннісних орієнтацій особистості», тест «Смисложиттєві орієнтації» в 
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адаптації Д. Леонтьєва, методика вивчення життєвих орієнтацій особистості 

(П. Іванов, Є. Колобова), самоактуалізаційний тест (Е. Шостром) отримано 

такі дані (див. табл. 2.35, рис. 2.6, 2.7). 

Таблиця 2.35 

Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів у % 

(порівняльний аналіз) 
 

№ 

з\п 

Ціннісні орієнтації Констатувальний 

етап 

Контрольний етап  

ЕГ КГ ЕГ КГ 

1 Матеріальне забезпечення 82,4 81,6 69,4 77,3 

2 Здоров'я (фізичне і психічне) 77,3 77,5 71,2 71,7 

3 Соціальний статус і престижна 

робота 

76,2 75,9 70,2 70,7 

4 Суспільне визнання 74,1 74,1 70,2 70,7 

5 Повнотата емоційна насиченість 

життя 

18,9 18,9 57,5 25,4 

6 Пізнання, постійний саморозвиток 

і самовдосконалення 

14,4 14,6 47,6 19,7 

7 Духовне вдосконалення (служіння 

людям, гуманість, милосердя, 

насолода прекрасним та ін.) 

12,2 12,5 45,8 15,6 

8 Внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів 

14,1 13,9 59,6 18,7 

 

Примітка: 1) Матеріальне забезпечення; 2) Здоров'я (фізичне і психічне); 3) Соціальний статус і 

престижна робота; 4) Суспільне визнання; 5) Повнота та емоційна насиченість життя; 6) Пізнання, 

постійний саморозвиток і самовдосконалення; 7) Духовне вдосконалення (служіння людям, гуманість, 

милосердя, насолода прекрасним та ін.); 8) Внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів. 

Рис. 2.6. Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів ЕГ, у % (порівняльний 

аналіз) 
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Примітка: 1) Матеріальне забезпечення; 2) Здоров'я (фізичне і психічне); 3) Соціальний статус і 

престижна робота; 4) Суспільне визнання; 5) Повнота та емоційна насиченість життя; 6) Пізнання, 

постійний саморозвиток і самовдосконалення; 7) Духовне вдосконалення (служіння людям, гуманість, 

милосердя, насолодження прекрасним та ін.); 8) Внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 

сумнівів. 

 

Рис. 2.7 Ієрархія ціннісних орієнтацій студентів КГ у % (порівняльний 

аналіз) 

Як виднo iз нaвeдeниx даних, у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa. Так, у студентів ЕГ спостерігається тенденція до 

збалансування особистісно-прагматичних і духовно-альтруїстичних 

цінностей при домінуванні морально-ціннісної орієнтації. А саме, значно 

підвищилися значення таких цінностей як повнота та емоційна насиченість 

життя – 57,5% (початкові дані - 18,9%), пізнання, постійний саморозвиток і 

самовдосконалення – 47,6% (початкові дані – 14,6%), внутрішня гармонія, 

свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів – 59,6% (початкові дані – 14,1%), 

духовне вдосконалення (служіння людям, гуманність, милосердя, насолода 

прекрасним та ін.) – 45,8% (початкові дані – 12,2%). 

До того ж у студентів ЕГ відмічається якісна зміна ставлення до 

власного здоров’я. Так, сприйняття здоров’я як статичної константи, 

змінилося сприйняттям здоров’я як динамічного стану, що передбачає 
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активно-діяльне ставлення до збереження власного здоров’я і фізичне 

удосконалення. 

Тоді як у cтудeнтiв КГ тaкoж є пoзитивнi змiни, aлe несуттєві, як і на 

констатувальному етапі експерименту відмічається домінування 

прагматичних цінностей над духовними, що свідчить про наявність у них 

гіперрозведення в ціннісних орієнтаціях.  

Систематизація і узагальнений аналіз даних експерименту свідчить про 

ефективність визначених нами педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств.  

Отже, отриманні дані свідчать про те, що експериментально 

підтверджена ефективність запропонованих нами педагогічних умов, які 

реалізовують розроблений нами навчально-виховний інструментарій у процесі 

його впровадження в освітній процес, що сприяє вирішенню завдань з 

формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді.  

Проведене дослідження не вичерпує всієї різноманітності питань, 

пов’язаних із формуванням ціннісних орієнтацій у студентської молоді 

засобами східних єдиноборств. Вoнo дoзвoляє oкpecлити тi пpoблeми, якi 

пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчeння, a caмe: пoшук шляxiв пiдвищeння 

мoтивaцiї студентів дo занять фізичною культурою та спортом.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Практична реалізація педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств у навчально-

виховному процесі дозволила зробити такі висновки: 

1. Для оцінювання рівнів сформованості ціннісних орієнтацій студентів 

доцільно застосувати комплекс критеріїв: когнітивний, мотиваційно-

ціннісний та діяльнісний.  

Когнітивний критерій дозволяє визначити рівень знань студентів про 

цінності, ціннісні орієнтації, структуру ціннісних орієнтацій людини. Цей 
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критерій є одним із найбільш важливих, оскільки саме набуття знань про 

цінності і ціннісні орієнтації є першим етапом у їх формуванні. 

Мотиваційно-ціннісний критерій дозволяє визначити наявні у 

студентів ціннісні орієнтації; їх ієрархію; мотивацію до самовиховання і 

самовдосконалення. Цей критерій дозволяє оцінити зміни у ціннісних 

орієнтаціях студентів. Діяльнісний критерій пов’язаний із активною 

діяльністю студентів щодо формування власних ціннісних орієнтацій і має 

такі показники: прагнення до фізичного й особистісного самовдосконалення, 

систематичність занять східними єдиноборствами та досягнення спортивних 

результатів. Вiдпoвiднo дo видiлeниx кpитepiїв виділено показники та piвнi, 

щo xapaктepизують cтупiнь cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів: 

виcoкий, cepeднiй, низький. 

Дані констатувального експерименту свідчать про те, що у більшості 

студентів ЕГ та КГ (72,6% і 72,5% відповідно) діагностовано низький 

загальний рівень сформованості ціннісних орієнтацій. За когнітивним 

критерієм високий рівень сформованості мали 8,3% студентів ЕГ і 9,2% 

студентів КГ; середній рівень – 20,8% і 19,3% студентів ЕГ та КГ відповідно; 

низький рівень діагностовано у 70,9% студентів ЕГ і 71,5% КГ. 

За мотиваційно-ціннісним критерієм високий рівен мали 7,3% 

студентів ЕГ і 7,1% студентів КГ; середній рівень – у 18,7% студентів ЕГ і 

17,3% студентів КГ; низький  – 74,0% студентів ЕГ і 75,6% студентів КГ.  

За діяльнісниим критерієм високий рівен зафіксовано у 10,4% 

студентів ЕГ і 11,2% студентів КГ; середній рівень – у 16,7% студентів ЕГ і 

18,4% студентів КГ, низький – у 72,9% і 70,4% студентів ЕГ і КГ відповідно. 

2. Рeaлiзaцiя пeдaгoгiчниx умoв формування ціннісних орієнтацій у 

студентської молоді засобами східних єдиноборств здійснювалася пiд чac 

пpoвeдeння фopмувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту. Кoжнa з визнaчeниx 

пeдaгoгiчниx умoв (залучення студентів до опанування аксіологічних ідей 

традиційних східних учень,  відповідно до яких практика бойових мистецтв 

гармонізує душу і тіло; стимулювання інтеріоризації кожною особистістю 
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соціально значущих цінностей на тренуваннях зі східних єдиноборств; 

здійснення педагогічного супроводу самовиховної роботи студентів із 

відпрацювання власних ціннісних орієнтацій на основі використання 

виховного потенціалу східних єдиноборств peaлiзoвувaлacя в освітньому 

процесі ЗВО. 

Систематизація і узагальнений аналіз даних експерименту свідчить про 

ефективність визначених нами педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

Дані формувального і контрольного етапів експерименту свідчать про 

позитивну динаміку у студентів експериментальної групи щодо 

сформованості ціннісних орієнтацій до фізичного й особистісного 

самовдосконаленя за всіма критеріями, тоді як у контрольній групі зміни цих 

ознак є несуттєвими. А саме, у студентів ЕГ спостерігаються позитивні 

зрушення за когнітивним критерієм, високий рівень після формувального 

етапу експерименту зафіксовано у 46,8% студентів (початкові дані – 8,3%, 

приріст дорівнює +38,5%); за мотиваційно-ціннісним критерієм – у 50,0% 

студентів (початкові дані – 7,3%, приріст дорівнює +42,7%); за діяльнісним 

критерієм – у 47,9% студентів (початкові дані – 10,4%, приріст дорівнює 

+37,5). У студентів КГ мають місце незначні позитивні зміни у 

сформованості ціннісних орієнтацій, але як і на початковому етапі більшість 

студентів КГ мають низький рівень сформованості ціннісних орієнтацій 

(56,5%) або межують з ним, що зумовлено недостатністю уваги до 

цілеспрямованого формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді. 

Варто зазначити, що в ЕГ спостерігається значне зменшення студентів 

з низьким рівнем сформованості ціннісних орієнтацій зa вciмa кpитepiями 

(когнітивним, мотиваційно-ціннісним, діяльнісним), тоді як у кoнтpoльнiй 

гpупi цей показник не зазнав істотних змін.  

В експериментальній групі низький рівень за когнітивним критерієм 

мають 14,6% студентів (початкові дані 70,9%), тоді як у студентів 

контрольної групи зміни цих показників є, але значно менші, ніж у студентів 
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ЕГ: низький рівень виявлено у 56,4% студентів КГ (початкові дані – 71,5%). 

За мотиваційно-ціннісним критерієм в експериментальній групі низький 

рівень діагностовано у 12,5% студентів (початкові дані 74,0%), у студентів 

контрольної групи низький рівень зафіксовано у 59,2% студентів (початкові 

дані – 75,6%). За діяльнісним критерієм в експериментальній групі низький  

рівен виявлено у 13,5% студентів (початкові дані 72,9%), у студентів 

контрольної групи цей показник становить 53,8% студентів (початкові дані – 

70,4%).  

Результати експериментального дослідження свідчать, що загальний 

рівень сформованості ціннісних орієнтацій студентів контрольної групи 

залишився низьким. Після проведеної роботи у 48,2% студентів 

експериментальної групи за всіма критеріями (когнітивним, мотиваційно-

ціннісним, діяльнісним) діагностовано високий рівнь сформованості 

ціннісних орієнтацій до фізичного й особистісного самовдосконалення. 

Вірогідність отриманих результатів і висновків забезпечується 

методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, 

відповідністю методів наукового пошуку його мети й завданням; поєднанням 

методів якісного та кількісного аналізу експериментального матеріалу; 

застосуванням апробованих методів статистичного аналізу; позитивними 

результатами впровадження педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборств. 

Отже, отримані дані свідчать про те, що експериментально доведено 

ефективність запропонованих нами педагогічних умов, реалізація яких в 

освітньому процесі сприяє формуванню у студентської молоді ціннісних 

орієнтацій до фізичного і особистісного самовдосконалення засобами східних 

єдиноборств.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене дисертаційне дослідження щодо проблеми формування 

ціннісних орієнтацій студентської молоді засобами східних єдиноборств 

дозволило зробити такі висновки: 

Ціннісні орієнтації – це складний психологічний феномен, що 

характеризує спрямованість особистості та визначає її вчинки, поведінку і 

спосіб існування; він формується та змінюється протягом життя людини й є 

частиною системи відносин особистості і суспільства. Становлення ціннісних 

орієнтацій відбувається під впливом зовнішніх (соціальні умови, референтна 

група, сім’я, засоби масової інформації, освіта, виховання, спорт та ін.) та 

внутрішніх (особистий та культурний досвід, мотивація та інтереси, 

індивідуальні психологічні особливості та ін.) чинників. Одним із зовнішніх 

чинників, що впливає на формування ціннісних орієнтацій молоді є спорт, як 

вид діяльності, що спрямований на фізичне й особистісне вдосконалення 

людини. Виховання ціннісних орієнтацій студентської молоді щодо фізичного 

й особистісного самовдосконалення може бути реалізовано засобами 

спортивної діяльності, зокрема східних єдиноборств. 

Ґрунтуючись на результатах досліджень, встановлено, що східні 

єдиноборства – вид спорту, який має значну кількість течій та різновидів, але 

у своїй основі всі вони спрямовані на фізичне й духовне самовдосконалення 

людини. Встановлено, що заняття східними єдиноборствами дозволяють 

формувати вольові (рішучість, дисциплінованість, самовладання, сміливість 

ті ін.) і моральні (чесність, справедливість, працьовитість, скромність та ін.) 

якості особистості та розвивають значну кількість фізичних якостей (сила, 

швидкість, витривалість, гнучкість, спритність тощо); задовольняють 

потребу молодої людини в активності та стимулюють її фізичний розвиток 

тощо.  

Виявлено й обґрунтовано педагогічні умови, реалізація яких в 

освітньому процесі  закладу вищої освіти забезпечує формування ціннісних 

орієнтацій студентів засобами східних єдиноборств. 
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Перша педагогічна умова – залучення студентів до опанування 

аксіологічних ідей традиційних східних учень, відповідно до яких практика 

бойових мистецтв гармонізує душу й тіло – пов’язана із формуванням у 

студентів знань про цінності та ціннісні орієнтації людини, про чинники, що 

на них впливають, визначення їх ролі у виборі способу життя, професії, 

ставлення до себе й оточуючих. Ознайомлення із традиційними східними 

вченнями (індуїзм, буддизм, даосизм, конфуціанство та ін.) та опанування 

студентами аксіологічними знаннями, що на них базуються, було спрямовано 

на формування ціннісної орієнтації щодо фізичного й особистісного 

самовдосконалення. З цією метою  запроваджено механізм поетапного 

засвоєння студентами аксіологічних знань і вчень, спрямований на 

формування зазначених ціннісних орієнтацій. 

Друга педагогічна умова – стимулювання інтеріоризації кожною 

особистістю соціально значущих цінностей на тренуваннях зі східних 

єдиноборств – передбачала перетворення та засвоєння студентською 

молоддю соціально значущих цінностей і ціннісних орієнтацій під час занять 

східними єдиноборствами. 

Для стимулювання інтеріоризації кожним студентом соціально 

значущих цінностей під час організації роботи секцій із східних єдиноборств 

(тхеквондо, дзюдо, карате-до) враховували такі напрямки виховання 

студентської молоді: фізична підготовка (розвиток фізичних якостей 

студентів: сили, швидкості, витривалості, гнучкості та ін.), систематичні, 

правильно розраховані фізичні навантаження, що сприяють зміцненню 

м’язів, правильному функціонуванню опорно-рухового апарату, підвищенню 

працездатності, а також загальному оздоровленню організму); психологічна 

підготовка (формування вольових якостей: дисциплінованості, рішучості, 

самовладання та ін. і моральних – чесності, відповідальності, вимогливості; 

стимулювання до самовдосконалення особистісних якостей); спортивна 

підготовка має за мету розвинути спортивну майстерність (оволодіння 

тактикою, техніками і прийомами бойових мистецтв), досягнення студентом 
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певних спортивних результатів та статусу шляхом участі у спортивних 

зборах, показових виступах, змаганнях різного рівня. 

Третя педагогічна умова – здійснення педагогічного супроводу 

самовиховної роботи студентів з відпрацювання власних ціннісних 

орієнтацій на основі використання виховного потенціалу східних 

єдиноборств – реалізовувалася шляхом педагогічного супроводу 

тренувального процесу із східних єдиноборств у двох напрямках: 

1) урахування фізіологічних, психологічних та фізичних особливостей 

студентської молоді при організації тренувань; 2) побудова тренувальних 

занять шляхом вибору методів та засобів, адекватних поставленій меті – 

вихованню ціннісних орієнтацій до фізичного й особистісного 

самовдосконалення. Вибір відповідних методів та засобів тренування 

дозволяє досягти високих спортивних результатів, що стимулює студента до 

подальшої самовиховної роботи щодо фізичного й особистісного 

самовдосконалення як прояву ціннісних орієнтацій особистості. 

 У процесі дослідження було уточнено критерії й показники 

сформованості ціннісних орієнтацій студентів: когнітивний (оволодіння 

системою знань про цінності, ціннісні орієнтації та їх роль у житті людини), 

мотиваційно-ціннісний (наявні у студентів  ціннісні орієнтації, їх ієрархія, 

мотивація до самовиховання і самовдосконалення), діяльнісний (активність 

студента щодо формування власних ціннісних орієнтацій; дії щодо фізичного 

й особистісного вдосконалення) та відповідно високий, середній і низький 

рівні їх сформованості. 

Експериментально доведено, що визначені педагогічні умови здатні 

забезпечити виховання у студентської молоді ціннісних орієнтацій засобами 

східних єдиноборств. Так, в експериментальній групі кількість студентів із 

високим рівнем сформованості ціннісних орієнтацій за когнітивним 

критерієм збільшилася на 38,5%, за мотиваційно-ціннісним критерієм - на 

42,7%, за діяльнісним критерієм - на 37,5% респондентів. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми, 

пoтpeбують вивчeння питання пiдвищeння мoтивaцiї студентів дo занять 

фізичною культурою та спортом, вплив різних видів спорту на особистісні 

структури молоді. 
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Додаток А 

Анкета 

виявлeння рівня знань студентів про ціннісні орієнтації особистості 

 

П.І.Б. __________________________________________________________ 

Ваш вік: _______ років    

Шановний студенте! 

Просимо Вас взяти участь у експериментальному дослідженні, 

результати якого будуть використані в наукових інтересах. Ваша участь має 

для нас велике значення, але вона буде корисною тільки в тому випадку, 

якщо Ви поставитеся до справи серйозно і щиро.  

Ціннісні орієнтації – це система установок, які регулюють поведінку 

людини у суспільстві. Ціннісні орієнтації «програмують» діяльність людини 

на тривалий час і визначають генеральну лінію поведінки особистості.  

1. Будь ласка, оцініть наявність у себе як студента ЗВО (у балах від 0 до 

10) запропоновані цінності.  

Духовні: повнота та емоційна насиченість життя; пізнання і 

саморозвиток; духовне вдосконалення; духовна і фізична близькість з 

коханою людиною; внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, 

сумнівів 

Прагматичні: матеріальне забезпечення; фізичне та психічне здоров'я; 

престижна робота; щасливе сімейне життя; суспільне визнання. 

2. Що на Вашу думку більш впливає на розвиток ціннісних орієнтацій 

особистості з наведеного нижче (оцініть за 5-ти бальною шкалою ступінь 

впливу). 

1 бал – ніяк не впливає; 2 бали – має незначний вплив; 3 бали  – не можу 

відповісти; 4 бали –  частково сприяє розвитку моральних якостей; 5 балів – 

має значний вплив на  розвиток моральних якостей. 

• сім’я; 

• школа; 

• навчальний процес у навчальному закладі; 

• позанавчальні заходи: культурно-масові (участь в худ. самодіяльності, 

КВК  та ін.), спортивні змагання тощо; 

• спілкування з однокурсниками; 

• спілкування з друзями; 

• самовиховання, робота над усуненням власних недоліків; 

• інше (вкажіть) 

3. Чи впливають на розвиток ціннісних орієнтацій особистості заняття 

східними єдиноборствами? 

 Так; 

 ні; 
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 не можу відповісти 

4. Чи займаєтесь Ви (займалися раніше) східними єдиноборствами? 

 Так; 

 Ні 

5. Чи хотіли би Ви займатися східними єдиноборствами? 

 Так; 

 ні 

6. Оцініть кожну позицію за п'ятибальною шкалою: 

5 - це є завжди; 

4 - часто; 

З - рідко; 

2 - ніколи; 

1 - у мене інша позиція. 

 
1. Ставлення до історичних, культурних надбань:  

- історична пам'ять, цінування народних традицій;  

- прагнення берегти культурну спадщину;  

- етнічна культура;  

- національне самоствердження.  

2. Ставлення до сім'ї та інших людей:  

- обов'язок перед батьками і старшими;  

- доброта і милосердя до сім'ї, близьких, друзів;  

- щасливе сімейне життя;  

- турбота про сім'ю, близьких, друзів;  

3. Ставлення до особистісного і фізичного 

самоудосконалення: 

 

- активна життєва позиція;  

- самопізнання, особистісний розвиток;  

- розвиток фізичних якостей, фізичне удосконалення;  

- розвиток моральних якостей;  

4. Ставлення до праці та її результатів:  

- досягнення успіху в житті;  

-матеріальне забезпечення;  

- престижна робота;  

- суспільне визнання.  

 
 

Дякуємо Вам за допомогу в роботі! 
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Додаток Б 
 

«Ціннісні орієнтації», М. Рокич 

 

Ціннісні орієнтації визначають зміст спрямованості особистості, 

становлять основу її мотивації, життєвої концепції та віддзеркалюють 

ставлення людини до себе, навколишнього світу та інших людей. 

Запропонована методика базується на прямому ранжируванні списку 

цінностей. М.Рокич розглядає два класи цінностей. Перший клас містить 

цінності, важливі для життя людини в цілому, немов би головні, кінцеві цілі 

індивідуального існування особистості. Другий клас становляь ціннісні 

переваги, де людина віддає перевагу в будь-якій життєвій ситуації. Цей 

розподіл відповідає традиційному розподілу цінностей - цілей та цінностей - 

засобів. 

Інструкція: Вам пропонується два списки цінностей: список А 

(цінності - цілі) і список Б (цінності - засоби). Працюйте з ними послідовно, 

не поспішаючи, обдумано й уважно. Присвойте кожній цінності списку 

певний рейтинговий номер, що відповідає тому значенню, який ви придаєте 

цю цінність у житті порівняно з іншими. Під час ранжирування цінностей за 

кожним із списків, ви можете ставити собі питання: «Яка ступінь для мене 

важлива і важлива ця цінність, якою мірою я хочу її реалізувати у своєму 

житті?» 

Стимульний матеріал  

Список А (термінальні цінності) 

• активне дієве життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

• життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий сенс, досягнуті життєвим 

досвідом) 

• здоров’я (фізичне та психічне) 

• цікава робота 
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• красота природи та мистецтва (переживання красивого в природі і в 

мистецтві) 

• любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною) 

• матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів) 

• присутність гарних і вірних друзів 

• громадське визнання (повага оточення, колективу, товаришів по роботі) 

• пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуального розвитку) 

• продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, 

сил і здібностей) 

• розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне вдосконалення) 

• розваги (приємне, необтяжливо проведений час, відсутність обов’язків) 

• свобода (самостійність, незалежність у судженнях і поступках) 

• щасливе сімейне життя 

• щастя інших (добробут, розвиток та вдосконалення інших людей, людства в 

цілому) 

• творчість (можливість творчої діяльності) 

• впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей; сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності) 

• охайність (чистоплотність), вміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах 

• вихованість (гарні манери) 

• високі вимоги (високі вимоги до життя та високі досягнення) 

• життєрадісність (почуття гумору) 

• виконавча діяльність (дисциплінованість) 

• незалежність (здатність діяти самостійно, рішучого) 

• непримиримість до недоліків у себе та інших 

• освіченість (широта знань, висока загальна культура) 

• відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати слово) 
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• раціоналізм (уміння свідомо і логічно мислити, приймати обдумані, 

раціональні рішення) 

• самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 

• сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів 

• тверда воля (наполегливість, не відступати перед труднощами) 

• терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим їх помилки 

та оману) 

• широта поглядів (уміння сприймати іншу точку зору, враховувати інші 

смаки, загадки, звички) 

• чесність (правдивість, щирість) 

• ефективність у справах (працелюбство, продуктивність у роботі) 

• чуткість (турбота) 

Інтерпретація 

Закінчивши роботу, проаналізуйте результат ранжирування у кожному 

списку окремо. Визначте головні для вас цінності, отримавши перше, друге, 

третє рангові місця, порівняйте їх із тим, як вони реалізуються вами, що б ви 

могли зробити для їх реалізації в майбутньому. Зверніть увагу і на цінності, 

які виявилися для вас менш значущими, отримали останні рейтинги місця, 

дайте відповідь на запитання: «Чому ви їх так оцінили?» 

Зіставте результати рейтингу за обома списками, розгляньте, як 

співвідносяться у вашому уявленні цінності - цілі та цінності - засоби, яке їх 

поєднання та взаємозв’язок. Ви багато можете дізнатись про себе, виконавши 

таку роботу, вона допоможе вам зорієнтуватися в світі ваших власних 

цінностей і вирішити, що ви зможете зробити для свого подальшого 

розвитку, самовдосконаленню та особистому росту. Пам’ятайте, що ціннісні 

орієнтації визначають зміст спрямованості особистості, що є основним 

моментом її дій, думок і почуттів. Інакше кажучі, це те, як людина живе, до 

чого прагне, як дивиться на себе і навколишній світ. 
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Додаток В 
 

Самоактуалізаційний тест (САТ) Е. Шострома 
 

Людина, яка самоактуалізується: самостійна, схильна до творчості та 

саморозвитку, прагне до самореалізації, самоствердження, орієнтується на 

вищі цінності (справедливість, красу), їй властиві такі риси: 

• ефективне сприйняття реальності;   

• спонтанність, простота, природність;   

• зосередженість на завданні (на відміну від зосередженості на собі);   

• більш глибокі міжособистісні відносини;   

• демократичність;   

• почуття гумору.   

Під час оцінювання особистісного потенціалу широко 

використовується опитувальник особистісних орієнтацій Е. Шострома 

(Personal Orientation Inventory, E. Shostrom) *, створений у 1963 році.  В його 

основі лежать ідеї самоактуалізації А. Маслоу та інших теоретиків 

екзистенційно-гуманістичного напряму в психології.  Шкали (або складові) 

опитувальника характеризують основні сфери самоактуалізації.  Методику 

адаптовано співробітниками кафедри соціальної психології МГУ, в 

результаті створено «Самоактуалізаціонний тест» (CAT). Він складається з 

126-ти пунктів, кожен з яких містить два судження ціннісного чи 

поведінкового характеру. Випробуваному пропонується вибрати те з них, яке 

більш відповідає його уявленням або звичному способу поведінки.   

Вимірювані параметри: компетентність у часі; самопідтримка; 

цінність самоактуалізації; гнучкість поведінки;  реактивна чутливість; 

спонтанність; самоповага; самосприйняття; прийняття природи людини;  

синергія; прийняття власної агресії;  контактність; пізнавальні потреби; 

креативність.  САТ вимірює самоактуалізацію за двома незалежними одна  

від одної базовими шкалами (орієнтації в часі й підтримки) і 12-ти 

додаткових.  

Базові шкали: 

Шкала орієнтації у часі (ОВ) - 17 пунктів.  Високий бал за цією 

шкалою свідчить про здатність людини жити справжнім (переживати 

поточний момент свого життя у всій його повноті, а не просто як фатальний 

наслідок минулого або підготовку до майбутнього «справжнього» життя) і 

відчувати нерозривність минулого, сьогодення і майбутнього (бачити своє 

життя цілісним).   
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Низький бал за шкалою означає орієнтацію людини лише на один з 

відрізків тимчасової шкали (минуле, сьогодення або майбутнє) і (або) 

дискретне сприйняття свого життєвого шляху.   

Шкала підтримки (П) - 91 пункт.  Вимірює ступінь незалежності 

цінностей і поведінки суб'єкта від впливу ззовні («внутрішня / зовнішня 

підтримка»). Людина, яка має високий бал за цією шкалою щодо 

незалежності у своїх вчинках, прагне керуватися в житті власними цілями, 

переконаннями, установками і принципами, що не означає ворожості до 

оточення і конфронтації з груповими нормами. Вона вільна у виборі, не 

схильна до зовнішнього впливу ( «зсередини спрямовується» особистість).  

Низький бал свідчить про високий ступінь залежності, конформності, 

несамостійності суб’єкта ( «ззовні спрямовується» особистість), зовнішньому 

локусі контролю.   

Додаткові шкали. На відміну від базових, які вимірюють глобальні 

характеристики самоактуалізації, додаткові шкали орієнтовано на реєстрацію 

окремих її аспектів.  Для додаткових шкал високий бал характеризує високий 

ступінь самоактуалізації.   

Блок цінностей:  

Шкала ціннісної орієнтації (ЦО) - 20 пунктів.  Вимірює, якою мірою 

людина поділяє цінності, властиві особистості, яка  самоактуалізується.  

Шкала гнучкості поведінки (ГП) - 24 пункту.  Діагностує ступінь 

гнучкості людини в реалізації своїх цінностей в поведінці, взаємодії з 

оточеням, здатність швидко й адекватно реагувати на мінливу ситуацію.  

Блок почуттів: 

Шкала сенситивності (Сен) - 13 пунктів. Визначає, якою мірою 

людина розуміється на своїх потребах і почуттях, наскільки добре їх 

рефлексує.   

Шкала спонтанності (Сп) - 14 пунктів.  Вимірює здатність людини 

спонтанно і безпосередньо виражати свої почуття.Високий бал за цією 

шкалою не означає відсутності здатності до продуманих, цілеспрямованих 

діям, він лише свідчить про можливість і іншого способу поведінки 

(прорахованого заздалегідь), про те, що людина не боїться вести себе 

природно і розкуто, демонструвати оточуюченню свої емоції.   

Блок самосприйняття:  

Шкала самоповаги (Сп) - 15 пунктів. Діагностує здатність людини 

цінувати свої достоїнства, позитивні якості характеру, поважати себе за них.  

Шкала самосприйняття (Сспр) - 21 пункт. Відображає ступінь 

прийняття людиною себе такою, якою вона є, незалежно від оцінки переваг і 

недоліків (можливо, і всупереч їм).   
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Блок концепції людини:  

Шкала уявлень про природу людини (Поп) - 10 пунктів.  Високий 

бал за шкалою свідчить про схильність випробовуваного в цілому позитивно 

сприймати природу людини («люди швидше ласкаві») і не брати до уваги 

дихотомії мужності / жіночності, раціональності / емоційності та інші 

антагоністичними і неподоланними.   

Шкала синергії (Син) - 7 пунктів.  Визначає здатність людини до 

цілісного сприйняття світу і людей, до розуміння пов'язаності 

протилежностей, таких як гра і робота, тілесне і духовне і тощо.  

Блок міжособистісної чутливості:  

Шкала прийняття агресії (ПА) - 16 пунктів.  Високий бал за шкалою 

свідчить про здатність людини приймати своє роздратування, гнів і 

агресивність як природний прояв людської природи (звичайно ж, мова не йде 

про виправдання своєї антисоціальної поведінки).   

Шкала контактності (К) - 20 пунктів.  Характеризує здатність людини 

до швидкого встановлення глибоких, тісних і емоційно насичених контактів з 

людьми.   

Блок ставлення до пізнання:  

Шкала пізнавальних потреб (Поз) - 11 пунктів.  Визначає ступінь 

вираженості у людини прагнення до набуття знань про навколишній світ.  

Шкала креативності (Кр) - 14 пунктів. Характеризує вираженість 

творчої спрямованості особистості. Кожен пункт тесту входить в одну або 

більше додаткових шкал і, зазвичай, в одну базову. При використанні тесту 

для індивідуальної діагностики «сирі» результати переводяться в стандартні 

Т-бали, на основі яких складаються профільні бланки. Завершується 

дослідження побудовою індивідуального профілю.   

Специфіка феномену самоактуалізації і складність складових тест 

суджень, що вимагають серйозного осмислення, дозволяють рекомендувати 

його для обстеження переважно осіб з вищою освітою. Методика 

використовується як індивідуально, так і для групи, застосовується брошура 

або комп'ютеризований варіант. У разі необхідності респондент може 

відповідати на питання і під час відсутності експериментатора. Інструкція не 

обмежує час для відповідей, хоча практика показує, що в нормі воно зазвичай 

не перевищує 30-35 хвилин.   

Пункти тесту, залишені без відповіді, або ті, в яких відзначено обидва 

варіанти, під час обробки не враховуються. У разі якщо кількість таких 

пунктів досягне 13 і більше, результати дослідження вважаються недійсними. 
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САМОАКТУАЛІЗАЦІЙНИЙ ТЕСТ (САТ) 

Інструкция. У кожному пункті опитувальника представлено пару 

висловлювань (вони не обов'язково виключають один одного). Уважно 

прочитайте кожне з цих висловлювань і відзначте на реєстраційному бланку 

(обведіть колом) те з них ( «А» або «Б»), яке більшою мірою відповідає вашій 

точці зору, уявленням або звичному способу поведінки. 
 

№ з/п Ствердждення 

1 

А. Я вірю в себе тільки тоді, коли відчуваю, що можу впоратися з усіма 

завданнями, що стоять переді мною  

Б. Я вірю в себе навіть тоді, коли відчуваю, що не можу впоратися з усіма 

завданнями, що стоять переді мною  

2 
А. Я часто внутрішньо  ніяковію, коли мені говорять компліменти 

Б. Я рідко внутрішньо ніяковію, коли мені говорять компліменти  

3 
А. Мені здається, що людина може прожити своє життя так, як вона хоче 

Б. Мені здається, що у людини мало шансів прожити своє життя так, як вона хоче  

4 
А. Я завжди відчуваю в собі сили для подолання життєвих  негараздів 

Б. Я далеко не завжди відчуваю в собі сили для подолання життєвих негараздів 

5 
А. Я відчуваю докори сумління, коли серджуся на тих, кого люблю 

Б. Я не відчуваю докорів сумління, коли серджуся на тих, кого люблю  

6 

А. У складних  ситуаціях треба діяти вже випробуваними способами, оскільки це 

гарантує успіх 

Б. У складних ситуаціях треба завжди шукати принципово нові рішення  

7 
А. Для мене важливо, чи поділяють інші мою точку зору 

Б. Для мене не дуже важливо, щоб інші поділяли мою точку зору  

8 

А. Мені здається, що людина повинна спокійно ставитися до того неприємного, 

що вона може почути про себе від інших  

Б. Мені зрозуміло, коли люди ображаються, почувши щось неприємне про себе 

9 

А. Я можу без жодних докорів сумління відкласти на завтра те, що я повинен 

зробити сьогодні   

Б. Мене мучать докори сумління, якщо я відкладаю на завтра те, що я повинен 

зробити сьогодні 

10 

А. Іноді я буваю такий злий, що мені хочеться «кидатися» на людей 

Б. Я ніколи не буваю злим настільки, щоб мені хотілося «кидатися» на людей  

 

11 

А. Мені здається, що в майбутньому на мене чекає багато гарного 

Б. Мені здається, що моє майбутнє обіцяє мені мало гарного 

 

12 
А. Людина повинна залишатися чесним у всьому і завжди  

Б. Бувають ситуації, коли людина має право бути нечесною 
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13 

А. Дорослі ніколи не повинні стримувати допитливість дитини, навіть якщо її 

задоволення може мати негативні наслідки 

Б. Не варто заохочувати зайву цікавість дитини, коли вона може призвести до 

поганих наслідків  

14 

А. У мене часто виникає потреба знайти обгрунтування тим своїм діям, які я 

здійснюю просто тому, що мені цього хочеться 

Б. У мене майже ніколи  не виникає потреби знайти обгрунтування тих своїх дій, 

які я здійснюю просто тому, що мені цього хочеться  

15 
А. Я всіляко намагаюся уникати прикростей  

Б. Я не прагну завжди уникати прикростей 

16 
А. Я часто відчуваю почуття занепокоєння, коли думаю про майбутнє  

Б. Я  рідко відчуваю почуття занепокоєння, коли думаю про майбутнє  

17 

А. Я не хотів би відступати від своїх принципів навіть заради того, щоб зробити 

щось, за що люди були б мені вдячні 

Б. Я хотів би зробити щось, за що люди були б вдячні мені, навіть якщо заради 

цього потрібно було б дещо відійти від своїх принципів 

18 

А. Мені здається, що більшу частину часу я не живу, а ніби готуюся до того, щоб 

по-справжньому почати жити в майбутньому 

Б. Мені здається, що більшу частину часу я не готуюся до майбутнього  

«справжнього»життя, а живу по-справжньому вже зараз 

19 

А. Звичайно я висловлюю і роблю те, що вважаю за потрібне, навіть якщо це 

загрожує ускладненнями у відносинах з другом  

Б. Я намагаюся не говорити і не робити такого, що може загрожувати 

ускладненнями у відносинах з товаришем 

20 

А. Люди, які виявляють підвищений інтерес до всього на світі , іноді мене 

дратують  

Б. Люди, які виявляють підвищений інтерес до всього на світі, завжди викликають 

у мене симпатію  

21 

А. Мені не подобається, коли люди проводять багато часу в безплідних мріях  

Б. Мені здається, що немає нічого поганого в тому, що люди витрачають багато 

часу на безплідні мрії 

22 
А. Я часто замислююся про те, чи відповідає моя поведінка ситуації  

Б. Я рідко замислююся про те, чи відповідає моя поведінка ситуації  

23 

А. Мені здається, що будь-яка людина за своєю природою здатна подолати ті 

труднощі , які ставить перед нею життя  

Б. Я не думаю, що будь-яка людина за своєю природою здатна подолати ті 

труднощі, які ставить перед нею життя  

24 
А. Головне в нашому житті - це створювати щось нове  

Б. Головне в нашому житті - приносити людям користь  

25 
А. Мені здається, що було б краще, якби у більшості чоловіків переважали 

традиційно чоловічі риси характеру, а у жінок - традиційно жіночі  
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Б. Мені здається, що було б краще, якби і чоловіки і жінки поєднували в собі і 

традиційно чоловічі, і традиційно жіночі якості  

26 

А. Двоє людей найкраще ладнають між собою, якщо кожен з них намагається, 

перш за все, зробити приємність іншому в противагу вільного вираження своїх 

почуттів 

Б. Двоє людей найкраще ладнають між собою, якщо кожен з них намагається, 

перш за все, висловити свої почуття на противагу прагненню зробити задоволення 

іншому  

27 

А. Жорстокі і егоїстичні вчинки, які здійснюють люди, є природними проявами їх 

людської природи  

Б. Жорстокі  та егоїстичні вчинки, що здійснюються людьми, не є проявами їх 

людської природи  

28 

А. Здійснення моїх планів у майбутньому багато в чому залежить від того, чи 

будуть у мене друзі  

Б. Здійснення моїх планів в майбутньому лише незначною мірою залежить від 

того, чи будуть у мене друзі  

29 
А. Я впевнений у собі  

Б. Я не впевнений у собі  

30 
А. Мені здається, що найбільш цінним для людини є улюблена робота  

Б. Мені здається, що найбільш цінним для людини є щасливе сімейне життя 

31 
А. Я ніколи не пліткую  

Б. Іноді мені подобається пліткувати  

32 
А. Я погоджуюся з протиріччями в самому собі  

Б. Я не можу погодитися з протиріччями в самому собі  

33 

А. Якщо незнайома людина зробить мені послугу, то я відчуваю себе зобов’язаним 

їй  

Б. Якщо незнайома людина зробить мені послугу, то я не відчуваю  себе 

зобов’язаним їй 

34 
А. Іноді мені важко бути щирим навіть тоді, коли мені цього хочеться  

Б. Мені завжди вдається бути щирим, коли мені цього хочеться  

35 
А. Мене рідко турбує почуття провини  

Б. Мене часто турбує почуття провини  

36 

А. Я постійно відчуваю себе зобов’язаним робити все від мене залежне, щоб у тих, 

з ким я спілкуюся, був гарний настрій  

Б. Я не відчуваю себе зобов’язаним робити все від мене залежне, щоб у тих, з ким 

я спілкуюся, був гарний настрій  

37 

А. Мені здається, що кожна людина повинна мати уявлення про основні закони 

фізики  

Б. Мені здається, що багато людей можуть обійтися без знання законів фізики  

38 А. Я вважаю за необхідне дотримуватися правила «не гай часу дарма»  
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Б. Я не вважаю за необхідне дотримуватися правила «не гай часу дарма»  

39 
А. Критичні зауваження на мою  адресу знижують мою самооцінку  

Б. Критичні зауваження на мою адресу не знижують мою самооцінку  

40 
А. Я часто переживаю через те, що в даний момент не роблю нічого значного  

Б. Я рідко переживаю через те, що на цей момент не роблю нічого значного  

41 
А. Я вважаю за краще залишати приємне на потім  

Б. Я не залишаю приємне на потім  

42 
А. Я часто приймаю спонтанні рішення  

Б. Я рідко приймаю спонтанні рішення  

43 

А. Я прагну відкрито висловлювати свої почуття, навіть якщо це може призвести 

до будь-яких неприємностей  

Б. Я намагаюся не виражати відкрито своїх почуттів у тих випадках, коли це може 

призвести до будь-яких неприємностей  

44 
А. Я не можу сказати, що собі подобаюся  

Б. Я можу сказати, що собі подобаюся  

45 
А. Я часто згадую про неприємні для мене  речі  

Б. Я рідко згадую про неприємні для мене речі  

46 

А. Мені здається, що люди повинні відкрито проявляти в спілкуванні з іншими 

своє невдоволення ними  

Б. Мені здається, що в спілкуванні з іншими люди повинні приховувати своє 

невдоволення ними  

47 

А. Мені здається, що я можу висловлюватися про те, як повинні поводитися інші 

люди  

Б. Мені здається,  що я не можу висловлюватися про те, як повинні поводитися 

інші люди  

 

48 

А. Мені здається, що поглиблення у вузьку спеціалізацію є необхідним для 

справжнього вченого  

Б. Мені здається, що поглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмежено 

49 

А. Щодо визнаення того, що добре, а що погано, для мене важливою є думка 

інших людей  

Б. Я намагаюся сам визначити, що добре, а що погано  

50 
А. Мені буває важко відрізнити любов від простого сексуального потягу  

Б.Я легко відрізняю любов від простого сексуального потягу  

51 
А. Мене постійно хвилює проблема самовдосконалення  

Б. Мене мало хвилює проблема самовдосконалення  

52 

А. Досягнення щастя не може бути метою людських відносин  

Б. Досягнення щастя - це головна мета людських відносин  
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53 
А. Мені здається, я можу цілком довіряти своїм власним оцінками  

Б. Мені здається, я не можу довіряти в повній мірі своїм власними оцінками.   

54 
А. За необхідності людина може досить легко позбутися своїх звичок  

Б. Людині вкрай важко позбутися своїх звичок  

55 
А. Мої почуття іноді дивують мене самого  

Б. Мої почуття ніколи не підводять 

56 

А. У деяких випадках я вважаю за можливе дати людині зрозуміти, що вона мені 

здається безглуздою і нецікавою 

Б. Я ніколи не вважаю за можливе дати людині зрозуміти, що вона мені здається 

безглуздою і нецікавою 

57 

А. Можна судити зі сторони, наскільки добре складаються відносини між людьми 

Б. Спостерігаючи збоку, не можна сказати, наскільки вдало складаються стосунки 

між людьми 

58 

А. Я по декількаразів перечитую книги, що мені сподобалися по кілька разів  

Б. Я думаю, що краще прочитати будь-яку нову книгу, ніж повертатися до вже 

прочитаного  

59 
А. Я дуже захоплений  своєю роботою  

Б. Я не можу сказати, що захоплений своєю роботою  

60 
А. Я незадоволений своїм минулим  

Б. Я задоволений своїм минулим  

61 
А. Я відчуваю себе зобов’язаним завжди говорити правду  

Б. Я не відчуваю себе зобов’язаним завжди говорити правду  

62 
А. Існує дуже мало ситуацій, коли я можу дозволити собі бешкетувати  

Б. Існує безліч ситуацій, коли я можу дозволити собі бешкетува  

63 

А. Прагнучи розібратися в характері і почуттях оточуючих, люди часто бувають 

надмірно нетактовними 

 Б. Прагнення розібратися в характері і почуттях оточуючих природно для людини 

і тому може виправдати безтактність  

64 

А. Звичайно я впадаю в розпач через втрату або зламаних речей , що подобаються 

мені  

Б. Зазвичай я не засмучуюсь через втрату або зламані речі, що  подобаються мені  

65 
А. Я відчуваю себе зобов’язаним чинити так, як від мене чекають оточуючі  

Б. Я не відчуваю  себе зобов’язаним чинити так, як від мене чекають оточуючі  

66 
А. Інтерес до самого себе завжди необхідний для людини  

Б. Зайвий інтерес до себеіноді має погані наслідки  

67 

А. Іноді я боюся бути самим собою  

Б. Я ніколи не боюся бути самим собою  
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68 
А. Велика частина того, що мені доводиться робити, приносить мені задоволення  

Б. Лише небагато з того, що я роблю, приносить мені задоволення  

69 
А. Лише гонорові люди думають про свою гідність та не думають про недоліки  

Б. Не тільки пихаті люди думають про свою гідність 

70 
А. Я можу робити щось  або для інших, не вимагаючи, щоб вони це оцінили 

Б. Я вправі очікувати від інших, щоб вони оцінили те, що я роблю для них  

71 
А. Людина повинна каятися у своїх вчинках  

Б. Людина зовсім не обов’язково повинна каятися у власних вчинках  

72 
А. Мені потрібні обгрунтування для прийняття власних почуттів  

Б. Звичайно мені не потрібні ніякі обгрунтування для прийняття власнихпочуттів  

73 
А. У більшості ситуацій я перш за все хочу зрозуміти, чого хочу я сам  

Б. У більшості ситуацій я перш за все намагаюся зрозуміти, чого хочуть оточуючі  

74 
А. Я намагаюся ніколи не бути «білою вороною» 

Б. Я дозволяю собі бути« білою вороною ».   

75 
А. Коли я подобаюся сам собі, мені здається, що я подобаюся оточенню  

Б. Навіть, коли я подобаюся сам собі, я розумію, що є люди, яким я неприємний  

76 
А. Моє минуле в значній мірі визначає моє майбутнє  

Б. Моє  минуле дуже слабо визначає моє майбутнє  

77 

А. Часто буває так, що висловити свої почуття важливіше, ніж обдумувати 

ситуацію  

Б. Досить рідко буває так, що висловити свої почуття важливіше, ніж обдумувати 

ситуацію  

78 

А. Ті зусилля та витрати, котрих вимагає пізнання істини, виправдані, так як вони 

приносять користь людям  

Б. Ті зусилля  витрати, яких вимагає пізнання істини, виправдані хоча б тим, що 

вони приносять людині емоційне задоволення  

79 
А. Мені завжди необхідно, щоб інші схвалювали те, що я роблю  

Б. Мені не завжди необхідно, щоб інші схвалювали те, що я роблю  

80 
А. Я довіряю тим рішенням, які я приймаю спонтанно 

Б. Я не довіряю тим рішенням, які я приймаю спонтанно  

81 
А. Мабуть, я можу сказати, що я живу з відчуттям щастя  

Б. Мабуть, я не можу сказати, що я живу з  відчуттям щастя  

82 
А. Досить часто мені буває нудно  

Б. Мені ніколи не буває  нудно  

83 

А. Я часто проявляю свою прихильність до людини, незалежно від того, чи це 

взаємно 

Б. Я рідко проявляю свою прихильність до людини, не будучи впевненим, що це 

взаємно 
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84 
А. Я легко приймаю ризиковані рішення  

Б. Зазвичай мені буває важко  приймати ризиковані рішення  

85 
А. Я намагаюся у всьому і завжди чинити чесно  

Б. Іноді я вважаю можливим шахраювати  

86 
А. Яготовий примиритися зі своїми помилками  

Б. Мені важко примиритися зі своїми помилками  

87 
А. Зазвичай я відчуваю себе винним, коли чиню егоїстично   

Б. Зазвичай я не відчуваю себе винним, коли чиню егоїстично  

88 

А. Діти повинні розуміти, що у них немає тих прав і привілегії, що у дорослих  

Б. Дітям не обов’язково усвідомлювати, що у них немає тих прав і привілегій, що у 

дорослих  

89 
А. Я добре знаю, які почуття я здатен відчувати, а які ні  

Б. Я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати, а які ні  

90 
А. Я думаю, що більшості людей можна довіряти  

Б. Я думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти  не варто  

91 
А. Минуле, теперішнє і майбутнє уявляю як єдине ціле  

Б. Моє сьогодення  здається мені слабо пов’язаним з минулим і майбутнім  

92 

А. Я вважаю за краще проводити відпустку в подорожі, навіть якщо це пов’язано з 

великими незручностями  

Б. Я вважаю за краще проводити відпустку спокійно, в комфортабельних умовах  

93 
А. Буває, що мені подобаються люди, чию поведінку я не схвалюю 

Б. Мені майже ніколи не подобаються люди, чию поведінку я не схвалюю 

94 
А.Людям від природи властиво розуміти один одного  

Б. За своєю природою людині властиво дбати про свої власні інтереси  

95 
А. Мені ніколи не подобаються набридливі жарти  

Б. Мені іноді подобаються набридливіжарти  

96 
А. Мене люблять тому, що я сам здатний любити  

Б. Мене люблять тому, що я намагаюся заслужити любов оточуючих  

97 
А. Мені здається, що емоційне і раціональне в людині не суперечать один одному  

Б. Мені здається, що емоційне і раціональне в людині суперечать один одному  

98 
А. Я відчуваю себе впевнено у відносинах з іншими людьми  

Б. Я відчуваю себе невпевнено у стосунках з іншими людьми  

99 

А. Захищаючи власні інтереси, люди часто ігнорують інтереси оточуючих  

Б. Захищаючи власні інтереси, люди зазвичай не забувають про інтереси 

оточуючих  

100 
А. Я завжди можу покластися на свій творчий хист зорієнтуватися в  ситуації  

Б. Я далеко не завжди можу покластися на свій творчий хист зорієнтуватися в 
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ситуації  

101 
А. Я вважаю, що здатність до творчості - природна властивість людини  

Б. Я вважаю, що далеко не всі люди обдаровані природою здатністю до творчості  

102 

А. Зазвичай я не засмучуюсь, якщо мені не вдається досягти досконалості в чому-

небудь  

Б. Я часто засмучуюсь, якщо мені не вдається досягти досконалості в чому-небудь  

103 
А. Іноді я боюся здатися занадто ніжним  

Б. Я ніколи не боюся здатися занадто ніжним   

104 
А. Мені легко змиритися зі своїми слабкостями  

Б. Мені важко змиритися зі своїми слабкостями  

105 
А. Мені здається, що я повинен домагатися досконалості в усьому, що я роблю  

Б. Мені не здається, що я повинен досягти досконалості в усьому, що я  роблю  

106 
А. Мені часто доводиться виправдовуватися перед собою за свої вчинки  

Б. Мені рідко доводиться виправдовуватися перед собою за свої вчинки  

107 

А. Вибираючи для себе будь-яке заняття, людина повинна зважати на те, наскільки 

це необхідно  

Б. Людина повинна завжди займатися тільки тим, що йому цікаво  

108 
А. Я  можу сказати, що мені подобається більшість людей, яких я знаю  

Б. я не можу сказати, що мені подобається більшість людей, яких я знаю  

109 
А. Іноді я не проти того, щоб мною командували  

Б. Мені ніколи не подобається, коли мною командують   

110 
А. Я не соромлюся виявляти свої слабкості перед друзямі  

Б. Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями  

111 
А. Я часто боюся зробити яку-небудь помилку  

Б. Я не боюся зробити яку-небудь помилку  

112 

А. Найбільше задоволення людина отримує, коли досягає бажаного результату в 

роботі  

Б. Найбільше задоволення людина  отримує в самому процесі роботи  

113 
А. Про людину ніколи з впевненістю не можна сказати, добрий він чи злий  

Б. Зазвичай про людину можна сказати, добрий він чи злий  

114 

А. Я майже завжди відчуваю в собі сили чинити так, як я вважаю за потрібне,  

незважаючи на наслідки  

Б. Я далеко не завжди відчуваю в собі сили чинити так, як я вважаю за потрібне, 

незважаючи на наслідки  

115 
А. Люди часто дратують мене   

Б. Люди рідко дратують мене  

116 А. Моє почуття самоповаги багато в чому залежить від того, чого я досяг  
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Б. Моє почуття самоповаги в невеликому ступені залежить від того, чого я досяг  

117 

А. Зріла людина завжди повинна усвідомлювати причини кожного свого вчинку 

Б. Зріла людина зовсім не обов’язково повинна усвідомлювати причини кожного 

свого вчинку  

118 
А. Я сприймаю себе таким, яким бачать мене оточуючі  

Б. Я сприймаю себе не зовсім таким, яким бачать мене оточення  

119 
А. Буває, що я соромлюся своїх почуттів  

Б. Я ніколи не соромлюся своїх почуттів  

120 
А. Мені подобається брати участь в палких суперечках  

Б. Мені не подобається брати участь в палких суперечках   

121 

А. У мене не вистачає часу на те, щоб стежити за новинками в світі мистецтва та 

літератури  

Б. Я постійно стежу за новинками в світі мистецтва та літератури  

122 

А. Мені завжди вдається користуватися в житті своїми власними почуттями і 

бажаннями  

Б. Мені не часто вдається користуватися в житті своїми власними почуттями і 

бажаннями  

123 

А. Я часто використовую загальноприйняті уявлення в рішенні власних особистих 

проблем  

Б. Я рідко використовую в рішенні власних особистих проблем загальноприйняті 

уявлення 

124 

А. Мені здається, що для того, щоб займатися творчою діяльністю, людина 

повинна володіти певними знанями в цій області 

Б. Мені здається, що для того, щоб займатися творчою діяльністю, людині не 

обов’язково володіти певними знаннями в цій області 

125 
А. Я боюся невдач 

Б. Я не боюся невдач 

126 
А. Мене часто турбує питання про те, що відбудється в майбутнього 

Б. Мене рідко турбує питання про те, що відбудється в майбутнього 
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Обробка результатів 

Реєстраційний бланк 
П.І.П. _______________________________________________ 
Вік _______ рокі  Стать _______ 

Номер 
стверждення 

А Б 
Номер 

стверждення 
А Б 

Номер 
стверждення 

А Б 
Номер 

стверждення 
А Б 

1      32     64     96     

2     33     65     97     

3     34     66     98     

4     35     67     99     

5     36     68     100     

6     37     69     101     

7     38     70     102     

8     39     71     103     

9     40     72     104     

10     41     73     105     

11     42     74     106     

12     43     75     107     

13     44     76     108     

14     45     77     109     

15     46     78     110     

16     47     79     111     

17     48     80     112     

18     49     81     113     

17     50     82     114     

19     51     83     115     

20     52     84     116     

21     53     85     117     

22     54     86     118     

23     55     87     119     

24     56     88     120     

25     57     89     121     

26     58     90     122     

27     59     91     123     

28     60     92     124     

29     61     93     125     

30     62     94     126     

31     63     95           
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Ключі до шкал 
Базові шкали: 

1. Шкала орієнтації у часі (ОЧ) 

11 11 18 21 28 38 40 41 45 60 64 71 76 82 91 106 126 

А Б Б А Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б А Б Б 

2. Шкала підтримки (П) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 17 19 22 23 25 26 27 29 

Б Б А А Б Б А А А Б Б Б А А Б А Б Б Б А 

31 32 33 34 35 36 39 42 43 44 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 

Б А Б А Б Б Б А А Б А Б Б Б Б А А А А Б 

59 61 62 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 77 79 80 81 83 85 86 

А Б Б Б А Б А Б А Б А Б Б А Б А А А Б А 

87 88 89 90 93 94 95 96 97 98 99 
10

0 

10

2 

10

3 

10

4 

10

5 

10

8 

10

9 

11

0 

11

1 

Б Б Б А А А Б А А А Б А А Б А Б Б А А Б 

11

3 

11

4 

11

5 

11

6 

11

7 

11

8 

11

9 

12

0 

12

2 

12

3 

12

5 
                  

А А А Б Б А Б А А Б Б                   

 

Додаткові шкали: 

1. Шкала ціннісної орієнтації (ЦО) 

17 29 42 49 50 53 56 59 67 68 69 80 81 90 93 97 99 113 114 122 

А А А Б Б А А А Б А Б А А А А А Б А А А 

2. Шкала гнучкої поведінки (ГП) 

3 9 12 33 36 38 40 47 50 51 61 62 65 68 70 74 82 85 95 97 99 102 105 123 

А А Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б А А Б Б Б Б А Б А Б Б 

3. Шкала сенситивності(Сен) 

2 5 10 43 46 55 73 77 83 89 103 119 122 

Б Б A А А А А А А Б Б Б А 

4. Шкала спонтанності (Сп) 

5 14 15 26 42 62 67 74 77 80 81 83 95 114 

Б Б Б Б А Б Б Б А А А А Б А 

5. Шкала самоповаги (Сп) 

2 3 7 23 29 44 53 66 69 98 100 102 106 114 122 

Б А Б А А Б А А Б А А А Б А А 
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6. Шкала самосприйняття (Спр) 

1 8 14 22 31 32 34 39 53 61 71 75 86 87 104 105 106 110 111 116 125 

Б А Б Б Б А А Б А Б Б Б А Б А Б Б А Б Б Б 

7. Шкала уяви про природу людини (Упп) 

23 25 27 50 66 90 94 97 99 113 

А Б Б Б А А А А Б А 

8. Шкала Синергії (Син) 

50 68 91 93 97 99 113 

Б А Б А А Б А 

9. Шкала прийняття агресії (ПА) 

5 8 10 15 19 29 39 43 46 56 57 67 85 93 94 115 

Б А А Б А А Б А А А Б Б Б А А А 

10. Шкала контактності (К) 

5 7 17 26 33 36 46 65 70 73 74 75 79 96 99 103 108 109 120 123 

Б Б А Б Б Б А Б А А Б Б Б А Б Б Б А А Б 

11. Шкала пізнавальної потреби (Пп) 

13 20 37 48 63 66 78 82 92 107 121 

А Б А А Б А Б Б А Б Б 

12. Шкала креативності (Кр) 

6 24 30 42 54 58 59 68 84 101 105 112 123 124 

Б А А А А А А А А А Б Б Б Б 

 

Кожен співпадає з ключем відповідь оцінюється в 1 бал.  Потім 

підраховується сума балів, набраних випробування за кожною шкалою. 

Інтерпретація отриманих результатів  

Під час розробки тестів не були однозначно визначені норми для високого, 

середнього та низького рівнів самоактуалізації. Однак вважається, що 

показники CAT у самоактуалізованої особистості в жодному разі не повинні 

«зашкалювати». Граничні значення свідчать про занадто сильний вплив на 

результати фактору соціальної бажаності або про прагнення досліджуваних 

виглядати в найбільш сприятливому світі (таке явище Е. Шостром назвав 

«псевдосамоактуалізацією»). Практика показала, що «діапазон 

самоактуалізації» знаходиться в межах «вище середнього».  Низькі шкальні 

оцінки характерні для людей, хворих неврозами, з різними формами 

пограничних психічних розладів.  До психічної й статистичної норми 

потрапляє 68% всього населення, й тільки у 16% результат перевищує 60 або 
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не досягає 40 (у стінах). Значення вище 70 або нижче 30 спостерігаються 

тільки у 2,3% людей.   

Результати інтерпретуються  відповідно до опису шкал CAT.  Залежно 

від цілей діагностики можна обмежитися аналізом даних з базових шкал або 

провести повну інтерпретацію.  Вибірковій аналіз (із залученням окремих 

додаткових шкал) може бути корисним, наприклад, для контролю змін у 

результаті проведення навчальної, корекційної або коучінгової програм.  До 

того ж слід співвідносити отримані результати з усіма наявними даними про 

досліджуваного (результати бесіди, спостереження, інших використаних 

тестів тощо).   

Корисно обговорити результати тестування разом з досліджуваним. 

Досить часто впливає на людину  сам факт участі в тестуванні.  Тест 

дозволяє людині задуматися про своє місце у світі, про життєві цілі й 

пріоритети, про проблеми з тими, хто їх оточує. 
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Додаток Г 
 

«Смисло-життєві орієнтації» (СЖО) адаптований Д.О. Леонтьєвим 

 

Тест смисложиттєвих орієнтацій є адаптірованою версією тесту «Мета 

в житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамб і Леонарда Махоліка.   

За допомогою цього тесту досліджуються уявлення старшокласників 

про майбутнє життя за такими характеристиками, як наявність або 

відсутність цілей у майбутньому, осмислення життєвої перспективи, інтерес 

до життя, задоволеність життям, уявлення про себе як про активну і сильну 

особистість, що самостійно приймає рішення і контролює своє життя. 

Інструкція. «Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Ваше завдання - обрати одне з двох тверджень, яке на вашу думку, більше 

відповідає дійсності, і відзначити одну із цифр 1,2,3 залежно від того, 

наскільки ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на ваш 

погляд  , однаково правильний) ». 

Таблиця  

1.  Зазвичай мені дуже нудно 3210123  Зазвичай я сповнений енергії 

2.  
Життя здається мені завжди 

хвилюючимі захоплюючим  
3210123  

Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним 

3.  
У житті я не маю певних цілей і 

намірів 
3210123  

У житті я маю дуже ясні цілі і 

наміри.   

4.  
Моє життя здається мені вкрай 

безглуздим і безцільним 
3210123  

Моє життя здається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим. 

5.  
Кожен день здається мені завжди 

новим і несхожим на інші. 
3210123  

Кожен день здається мені 

абсолютно схожим на інші. 

6.  

Коли я піду на пенсію, я займуся 

цікавими справами, якими завжди 

мріяв зайнятися.   

3210123  

Коли я піду на пенсію, я постараюся 

не обтяжувати себе ніякими 

турботами. 

7.  
Моє життя склалося саме так, як я 

мріяв. 
3210123  

Моя життя склалося зовсім не так, 

як я мріяв. 

8.  
Я не досяг успіхів у здійсненні своїх 

життєвих планів. 
3210123  

Я здійснив багато з того, що було 

мною заплановано.  

9.  Моє життя порожнє і нецікаве.   3210123  
Моє життя наповнене цікавими 

справами.   

10.  

Якби мені довелося підсумовувати 

сьогодні моє життя, то я б сказав, що 

воно було цілком осмисленим.   

3210123  

Якби мені довелося підсумовувати 

сьогодні моє життя, то я б сказав, 

що воно не має сенсу.   

11.  Якби я міг вибирати, то я б 3210123  Якби я міг вибирати, то я б прожив 
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побудував своє життя зовсім інакше життя ще раз так само, як живу 

зараз. 

12.  

Коли я дивлюся на навколишній світ, 

він часто приводить мене до 

розгубленості і занепокоєння. 

3210123  

Коли я дивлюся на навколишній 

світ, він зовсім не викликає у мене 

занепокоєння і розгубленості.   

13.  Я людина дуже обов’язкова. 3210123  Я людина зовсім не обов’язкова. 

14.  

Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій життєвий 

вибір за своїм бажанням. 

3210123  

Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через  

природні здібностіі обставини 

15.  
Я впевнено можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною 
3210123  

Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною.   

16.  
У житті я ще не знайшов свого 

покликання і ясних цілей.   
3210123  

у жизни я знайшов свое покликання 

і цілі 

17.  
Мої життєві погляди ще не 

визначилися.   
3210123  

Мої життєві погляди цілком 

визначилися.   

18.  
Я вважаю, що мені вдалося знайти 

покликання і цікаві цілі в житті.   
3210123  

Я навряд чи здатен знайти 

покликання і цікаві цілі в житті.   

19.  
Моє життя в моїх руках, і я сам 

керую ним. 
3210123  

Моє життя не підвладно мені, і воно 

визнчається зовнішніми подіями. 

20.  
Мої повсякденні справи приносять 

мені задоволення . 
3210123  

Мої повсякденні справи приносять 

мені суцільні неприємності й 

хвилювання.   

 

 

 

Обробка результатів та  інтерпретація  

20 шкал, на різних полюсах яких розташовані протилежні за змістом 

твердження.  Між ними - числові значення, відповідні різному ступеню 

вираженості кожного стану від -3 до +3.   

Підраховується сумарний бал за всіма твердженнями, до того ж 

важливим є те, з якою певністю випробуваний відповідав на поставлені 

запитання. Ступені 2 і 3 відповідають сформованості уявлень про життя, а 

ступені 0 і 1 говорять про те, що випробуваний нечітко уявляє собі різницю 

між названими полюсами.  Таким чином, максимальний бал, який можливо 

набрати за цією методикою - 60. Висновок про сформованість уявлень про 

життя можна зробити за такою схемою: 

- Високий рівень: 40-60 балів  

- Середній рівень: 20-39 балів  

- Низький рівень: 0 - 19  балів  

Далі проводиться аналіз за важливими для нас блоками тверджень: 
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Осмислення цілей (ствердження №3,4,15,16);   

Інтерес до життя (№1,2,5,9).  

Відповіді підсумовуються відповідно до ступеня вираженості.  

Максимальний бал за кожним блоком - 12 (кожне з 4-х тверджень оцінюється 

від -3 до +3, сума підраховується з урахуванням знаків). 
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Додаток Д 
 

Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості  

(С.С.  Бубнова) 

Шкали:  

проведення часу, матеріальний добробут, насолода прекрасним, милосердя, 

любов, пізнання нового, соціальний статус, визнання, соціальна активність, 

спілкування, здоров'я  

Призначення тесту  

Методика спрямована на вивчення реалізації ціннісних орієнтацій 

особистості в реальних умовах життєдіяльності.  

Інструкція  

Цей опитувальник спрямований на дослідження Вашої особистості і 

Ваших відносин.  Відповідайте по можливості швидко, довго не роздумуючи 

над кожним запитанням. Пам’ятайте, що поганих або гарних відповідей 

немає, є тільки ваша власна думка. Відповідати потрібно «так» або «ні». У 

бланку відповідей це відповідно «+» або « -»  , які потрібно проставити поруч 

з номером питання.   

Тест  

1. Чи подобається Вам лежати на дивані і нічого не робити?  

2. Чи подобається Вам самим заробляти гроші й отримувати від цього 

задоволення?   

3. Чи часто Вам спадає на думку, щоб сходити до театру або на 

виставку?   

4. Чи часто Ви допомагаєте близьким по господарству?   

5. Чи вважаєте Ви, що любов  визначальне почуття в житті?   

6. Чи подобається Вам читати книги про щось нове, ще невідоме? 

7. Чи хочете Ви стати босом (начальником якої-небудь компанії)?   

8. Чи хочете Ви, щоб Вас поважали друзі за ваші особистісні якості?   

9. Чи хочете Ви самі брати участь у будь-яких громадських заходах 

(мітингах, страйках) на користь населення?   

10. Чи вважаєте Ви, що без спілкування з друзями Ваше життя буде 

ненасиченим і безрадісним?   

11. Чи вважаєте Ви, що в житті головним є здоров’я, а все інше 

додасться?   

12. Чи часто Вам хочеться розслабитися (послухати легку музику, 

наприклад)?   

13. Ви обрали свою професію в основному через те, що може Вам 

приносити великий матеріальний достаток?  
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14. Чи вважаєте Ви, що в житті важливо вміти грати на музичних 

інструментах, малювати і т. п.?   

15. Якщо хтось із Ваших знайомих захворів, чи виберете Ви час, щоб їх 

відвідати?   

16. Ваш шлюб укладено (буде укладено) по любові?   

17. Чи подобається Вам читати науково-популярні книги?  

18. Хотіли ви в школі стати організатором?  

19. Якщо ви зробили непорядний вчинок стосовно друзів або 

співробітників, чи будете ви у зв’язку з цим переживати?   

20. Чи вважаєте Ви, що шляхом громадських дій (мітингів, зборів) 

можна що-небудь змінити в суспільному житті?   

21. Чи можете Ви спокійно обійтися без частого спілкування зі своїми 

знайомими?   

22. Чи вважаєте Ви, що необхідно будь-яким чином зміцнювати своє 

здоров'я (плавати, бігати, грати в теніс і т. д.)?   

23. Головне для Вас - ваш настрій у цей момент, а що буде потім - не 

так важливо?   

24. Чи вважаєте Ви, що головне - це придбати будинок (квартиру), 

машину та інші матеріальні блага?   

25. Чи любите Ви гуляти лісом, парком?   

26. Як Ви вважаєте, чи потрібно допомагати матеріально тим, хто 

просить милостиню, чи ні?   

27. Любов - це почуття, яке народжується і вмирає?   

28. Хотіли б ви стати вченим або науковим співробітником?   

29. Влада - це почесно й значущо або від неї більше клопоту і всяких 

неприємностей?   

30. Чи хотіли б Ви, щоб у вас було більше друзів?   

31. Чи спадало Вам на думку зайнятися перебудовою будь-якої 

громадської організації (клубу, консультаційного пункту, інституту)?   

32. Чи багато свого вільного часу Ви хотіли б приділяти спілкуванню?   

33. Чи часто Ви замислюєтеся про своє здоров’я?   

34. Чи вважаєте ви, що дуже важливо робити для себе приємне?   

35. Якщо все почати спочатку, вибрали б ви зараз більш 

високооплачувану роботу, ніж нинішня?   

36. Хотіли б Ви зайнятися фотографією?   

37. Чи вважаєте Ви, що потрібно обов’язково допомогти людині, яка 

впала?   

38. Почуття кохання для Вас - це першооснова життя чи ні?   

39. Чи часто Ви ставите собі питання: «А чому саме так?»   
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40. Хотіли б Ви «робити» політику?   

41. Чи часто Ваш внутрішній голос ставить Вам питання: «А чи 

поважають мене оточуючі?»   

42. Чи є для Вас суспільні явища предметом обговорення вдома або на 

роботі?   

43.Якщо Ви три дні проведете на безлюдному острові чи помрете Ви 

від самотності?   

44. Чи катаєтеся ви на лижах, щоб зміцнити своє здоров'я?   

45. Чи часто ви довго мрієте, лежачи з закритими очима?   

46. Головне в житті - це заробити гроші і створювати власний бізнес? 

47. Чи часто ви купуєте картини та інші художні вироби або хотіли б їх 

купити? 

48. Якщо хтось із близьких досить довго хворіє, чи будете ви за нього 

виконувати обов’язки по господарству смиренно і покірно? 

49. Чи любите Ви маленьких дітей? 

50. Хотіли б ви створити якусь свою «теорію» (відносності, таблицю і 

т. п.)? 

51. Чи хотіли б ви бути схожим на будь-яку відому людину (актора, 

політика, бізнесмена)? 

52. Чи важливо Вам, щоб вас поважали співробітники за Ваші 

професійні знання? 

53. Хотіли б ви насьогодні що-небудь самі зробити в політиці? 

54. Ви людина рішуча? 

55. Чи ходите Ви в сауну, басейн, лазню, чи займаєтеся аеробікою для 

підтримки хорошого фізичного стану?   

56. Нормальний відпочинок - це надзвичайно важливо, чи не так?   

57. У житті надзвичайно важливо накопичити матеріальні засоби і 

передати їх дітям?   

58. Чи хотілося Вам коли-небудь самому намалювати картину або 

написати музику?   

59. Коли маленька дитина плаче - це «крик про допомогу»?   

60. Для вас важливіше кохати, ніж бути коханим?   

61. «У всьому хочеться дійти до самої суті», це про вас?   

62. Ви хотіли б, щоб ваші діти стали відомими людьми?   

63. Хотіли б Ви, щоб співробітники зверталися до Вас за допомогою в 

особистому плані, як до людини?   

64. У суспільному житті нехай залишається все як є?   

65. Спілкування - це лише марна трата часу?   

66. Здоров’я - це не найголовніше в житті, чи не так?   
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Обробка й інтерпретація результатів тесту  

Ступінь виразності кожної з поліструктурних ціннісних орієнтацій 

особистості визначалися за допомогою ключа, представленого в бланку 

відповідей. Відповідно до цього підраховується кількість позитивних 

відповідей у всіх одинадцяти питаннях, а результат записується в графі «?».  

За результатами обробки персональних даних будується графічний профіль, 

що відображає вираженість кожної цінності. Для цього по вертикалі 

фіксується кількісна вираженість цінностей (за 6-бальною системою), а по 

горизонталі - види цінностей.   

Номери питань  

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 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

I  II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 

Перерахуємо ці цінності в узагальненому вигляді: 

1. Приємне проведення часу, відпочинок. 

2. Високий матеріальний добробут. 

3. Пошук і насолода прекрасним. 

4. Допомога та милосердя до інших людей.   

5. Любов.   

6. Пізнання нового у світі, природі, людині. 

7. Високий соціальний статус і управління людьми. 

8. Визнання і повага людей і вплив на оточуючих. 

9. Соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві. 

10. Спілкування. 

11. Здоров’я. 
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Додаток Е 
 

Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)  

(П.М.Іванов, Є.Ф.Колобова) 

 

Шкали: життєві цілі й цінності  

Інструкція до тесту 

Вам пропонується продовжити надруковані на виданому бланку 

пропозиції. Вкрай важливо, щоб відповіді на запитання, які внесено в бланк, 

були щирими й належали саме Вам. Запишіть будь-які думки, які здаються 

вам важливими як зараз, так і в цілому в вашому житті.   

Тест 

Лист відповідей 

 • Я неодмінно повинен ...  

• Я неодмінно повинен ...  

• Я неодмінно повинен ...  

• Я неодмінно повинен ...  

• Я неодмінно повинен ... • 

 Я неодмінно повинен ...  

• Жахливо, якщо ...  

• Жахливо, якщо ...  

• Жахливо, якщо ...  

• Жахливо  , якщо ...  

• Жахливо, якщо ...  

• Жахливо, якщо ...  

• Я не можу терпіти ...  

• Я не можу терпіти ...  

• Я не можу терпіти ...  

• Я не можу терпіти ...  

• Я не можу терпіти ...  

• Я не можу терпіти ...  

Обробка  і інтерпретація результатів тесту  

Для обробки даних, отриманих за допомогою цього тесту, не існує 

стандартизованої процедури. Немає таких Must-тим, які досліднику 

пропонується знайти серед відповідей випробовуваних.  Тому для кожної 

вибірки і для кожного респондента, як правило, виділяється індивідуально-

унікальний набір висловлювань стосовно, що повинно бути. Нижче 

наводиться список цінностей-цілей і приклади тверджень випробовуваних, 
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що відносяться до цієї цінності.  Список цінностей узятий з методики 

«Життєві цілі» (Е.Дісл, Р.Райан в модифікації Н.В.Клюевої і В.І.Чіркова).  

Свобода, відкритість і демократія в суспільстві  

Висловлювання, в яких міститься ставлення до духовного стану 

суспільства ( «Я не можу терпіти бездарність і бездуховність влади»), 

вказується на необхідність соціальної справедливості ( «Я не можу терпіти 

існуючого беззаконня»), виражаються вимоги до влади  всіх рівнів «Я не 

можу терпіти ... бездуховних начальників». 

Безпека і захищеність  

Висловлювання, що стосуються стурбованості непередбачуваними 

подіями в суспільстві і страхів за своє життя і життя своїх близьких ( 

«Жахливо, якщо почнеться війна», «Жахливо, якщо зло переможе»).  

Служіння людям  

Висловлювання, що стосуються таких життєвих і професійних цілей, як 

допомога і сприяння іншим людям (також і учням): «Я неодмінно повинна 

впрагнути щоб учні були грамотними людьми»;  «Я неодмінно повинна 

зробити все, щоб мої учні були щасливими». 

Влада і вплив 

Твердження цієї групи пов'язані з прагненням педагога проявляти 

владу над іншими, впливати на них: «Жахливо, якщо мене ні в що не 

ставлять»;  «Я неодмінно повинна бути авторитетом для своїх учнів».  

Популярність до цієї групи входять твердження, пов’язані з прагненням 

звернути на себе увагу, бути відомим багатьом людям.  «Жахливо, якщо про 

мене все забудуть, коли я помру»;  «Я неодмінно повинна залишити свій слід 

у житті».   

Автономність 

Висловлювання, пов’язані з потребою робити те, що сама людина 

вважає важливим, не залежати від думки тих, хто довкола, самому визначати 

хід свого життя: «Жахливо, якщо від тебе нічого не залежить»;  «Я не можу 

терпіти, коли мені вказують, що я повинна робити»; «Я неодмінно повинна 

виконати задумане».  

Матеріальний успіх  

Твердження, пов'язані з прагненням до матеріального благополуччя, до 

того, щоб мати гарантований заробіток, хороші умови для проживання: 

«Жахливо, якщо я все життя проживу в гуртожитку»;  «Я не можуть терпіти, 

коли затримують зарплату»;  «Я неодмінно повинна знайти добре оплачувану 

роботу».  

Багатство духовної культури  



251 

 

 

Твердження, що стосуються прагнення до духовного вдосконалення, 

бажання долучитися до досягнень культури, мистецтва і т. п .: «Я неодмінно 

повинна знаходити час для читання»;  «Я не можу духом терпіти жебраків».  

Особистісне зростання  

Твердження, що стосуються вимог до себе, прагненням до самого 

розвитку як особистості і професіонала: «Я не можу терпіти, коли люди не 

прагнуть до високих цілей»;  «Я повинна не зупинятися на досягнутому 

рівні». 

Здоров’я  

Твердження цієї групи висловлюють прагнення педагога мати гарне 

здоров’я, якомога можна менше хворіти, вести здоровий спосіб життя, 

займатися спортом: «Жахливо, якщо я важко захворію»;  «Я не можу терпіти 

людей, які не думають про своє здоров’я»;  «Я неодмінно повинна зайнятися 

аеробікою (плаванням)».  

Прихильність і любов Твердження цієї групи свідчать про потребу 

педагога мати близьких людей, висловлюють занепокоєння стосовно 

відносин із близькими людьми: «Жахливо, якщо я буду зовсім одна»;  

«Жахливо, якщо тебе ніхто не любить».  

Привабливість  

Твердження, що стосуються прагнення мати привабливу зовнішність, 

наслідувати моду, бути задоволеною своїм зовнішнім виглядом: «Жахливо, 

якщо людина не стежить за собою»;  «Я неодмінно повинна мати гарний 

вигляд»;  «Не можу терпіти неохайних чоловіків».  

Почуття задоволення  

Твердження, що стосуються фізичного комфорту, отримання 

задоволення від таких сторін життя, як хороша їжа, вино, секс і т. ін .: «Я 

неодмінно повинна спробувати в цьому житті все»;  «Не можу терпіти« синіх 

панчіх ».  

Міжособистісні контакти і спілкування 

Твердження, що стосуються потреби відчувати себе частиною будь-

якої групи, мати своє коло спілкування, страхів, пов’язаних із самотністю і 

нерозумінням: «Жахливо, якщо мене перестануть розуміти оточення»; 

«Жахливо, якщо зовсім немає друзів».  

Багате духовно-релігійне життя  

Твердження, що стосуються віри в Бога, прагнення жити у відповідно 

до релігійних переконань: «Жахливо, якщо я втрачу віру в Бога»;  «Я 

неодмінно повинна сходити до церкви». 
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Додаток Ж 

 

Приклади завдань для вивчення ціннісних орієнтацій студентів 

1. Закінчіть речення: 

 Щоб сподобатись іншій людині... 

 Якби у мене з’явилося багато грошей... 

 Я боюся... 

 Я мрію... 

 Люди в моєму житті поділяються на... 

 Ідеальна професія повинна давати можливість... 

 Бути щасливим - це значить... 

 Бути успішним - це значить... 

 Найголовніше в житті - це... 

 Моє життєве кредо... 

 Бути високоморальною особистістю - значить... 

 Бути патріотом своєї Вітчизни означає... 

 Сенс власного життя вбачаю у ... 

 Я сподіваюсь... 

 У моєму розумінні духовність - це... 

 Творити добро людям - значить... 

 Берегти природу рідного краю - значить... 

 Мета мого життя... 

 Для мене мистецтво – це … 

 Здоров’я для мене – це … 

 Любити іншу людину значить … 

2. Методика «Автобіографія» 

Ти, напевно, вже не раз думав про те, яким буде твоє майбутнє. 

Спробуй сьогодні написати «автобіографію майбутнього». Автобіографія - це 
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опис власного життя. До тебе повинні ввійти короткі і точні відомості про 

основні етапи життєвого шляху людини. 

Заглянь трішки наперед. Подумай. Пофантазуй. Обсяг твого «твору» 

може бути будь-яким. Спробуй дати відповідь на такі запитання: 

 Яким ти бачиш власне життя від сьогодення і до 2030 року? 

 Що для тебе є важливим у житті? 

 Твоя освіта, майбутня професія? 

 Чи у тебе є сім’я, діти? 

 Матеріальне становище? 

 Чи пишаєшся ти своїми прожитими роками? Чому? 

3. Спробуйте дати письмову відповідь на запитання: 

1. Наведіть один чи кілька прикладів людей з історії людства, на яких 

людей Ви хотіли бути схожими. 

2. Спробуйте коротко сформулювати: у чому Ви вбачаєте сенс свого 

життя. 

3. Яка людина приносить всесвіту найбільше користі: 

а) яка дбає про користь тільки для себе? 

б) яка дбає про користь тільки для своєї сім’ї ? 

в) яка дбає про користь лише для своєї Батьківщини? 

г) яка дбає про користь для людства в цілому? 

д) яка дбає про користь для всіх живих істот? 

 

 

    Дякуємо Вам за допомогу в роботі! 
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Додаток З 

 

Анкета  

самооцінки здатності до самовиховання і самовдосконалення 

Оцініть, будь ласка, ступінь вираженості здатності до самовиховання і 

самовдосконалення для Вас особисто за п’ятибальною системою: 

5 - уміння сильно виражене; 

4 - достатньо сформовано; 

3 - має місце; 

2 - сформовано в мінімальному ступені; 

1 - відсутнє зовсім. 

(високий рівень - 5 балів; середній рівень 3-4 бали, 1-2 бали низький рівень) 

 

№ з\п Здатності до самовиховання і самовдосконалення Оцінка  

1. Володіння методами пізнання самого себе  

1.1. Можу детально розібратися в самому собі  

1.2. Можу об'єктивно оцінити свій психічний і фізичний 

стан  

 

1.3. Чітко усвідомлюю свої «слабкі» сторони  

1.4. Чітко усвідомлюю свої «сильні» сторони  

1.5. Маю мету в житті  

2. Володіння методами самоконтролю  

2.1.  Можу визначити самопочуття по пульсу  

2.2. Можу оцінити артеріальний тиск  

2.3. Можу контролювати масу тіла  

2.4.  Веду щоденник спостереження за тренувальним 

процесом 

 

2.5. Веду щоденник професійного зростання  

3. Самовдосконалення психофізичного стану  

3.1.  Контролюю свій емоційний стан   

3.2.  Дотримуюсь режиму дня, праці і відпочинку  

3.3. Достатньо висипаюся  

3.4.  Володію методами емоційною і вольовою  
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саморегуляції 

3.5.  Роблю заходи для поліпшення свого фізичного стану  

3.6.  Здійснюю контроль за своїм психічним станом  

4.  Самовиховання інформаційних умінь  

4.1.  Умію володіти словом, мовою  

4.2.  Умію користуватися наочною засобами  

5.  Самовиховання комунікативних умінь  

5.1.  Підвищую комунікативні якості  

5.2.  Треную начвики в спілкуванні   

5.3.  Умію легко долати зайву соромливість в спілкуванні  

5.4.  Зможу налагодити відносини  

5.5.  Умію уважно вислуховувати співрозмовника  

6.  Самовиховання умінь пізнавальної діяльності  

6.1.  Орієнтуюся в змісті навчання і виховання  

6.2.  Умію логічно обробити текст, скласти схему, план  

7.  Самовиховання інтелектуальних умінь  

7.1  Треную регулярно уяву, увагу, мислення, пам'ять  

7.2.  Умію вийти зі скрутного становища, використовуючи 

кмітливість і винахідливість 

 

7.3.  Маю навички пізнавальної активності  

7.4.  Умію оцінити гнучкість і логічність свого мислення  

8.  Самовиховання організаторських умінь  

8.1. Здатний керувати діями інших  

8.2.  Умію розподілити роботу серед інших  

8.3.  Можу проявити вимогливість  

8.4. Можу об'єктивно оцінити результати робіт  

8.5.  Володію такими методами як самоінструкція, 

самонаказ, самоконтроль 

 

9.  Навички самовиховання і самовдосконалення   



256 

 

 

9.1.  Самокритичний (здатність бачити у себе плюси і 

мінуси) 

 

9.2.  Здатний до самовиховання та самовдосконалення  

9.3.  Володію методами самовиховання та 

самовдосконалення 

 

9.4.  Постійно займаюся самовихованням та 

самовдосконаленням 

 

9.5. Використовую спеціальну додаткову літературу для 

професійної діяльності 

 

10.  Перспективи професійного зростання  

10.1. Здобуття другої вищої освіти  

10.2. Продовження навчання в магістратурі, аспірантурі  

10.3. Самоосвіта в майбутній професії  

10.4 Досягнення успіху на керівній посаді  

10.5.  Здобування додаткової освіти   

 

 

Дякуємо Вам за допомогу в роботі! 
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Додаток К 

Математичний розрахунок достовірності отриманих результатів 

дослідження  за критерієм
2  

Для перевірки вірогідності отриманих результатів використовувався 

критерій 
2 , який застосовується для порівняння розподілу об’єктів двох 

сукупностей за станом певних ознак у двох вибірках із сукупностей, що 

розглядаються. 

Перевірка гіпотези дослідження за допомогою критерію 
2  дозволяє 

підрахувати значення статистики критерію Т за такою формулою: 


 






C

i ii

ii

OO

OnOn

nn
Т

1 21

2

1221

21

)(1
, 

де  n1 та n2   - обсяги двох вибірок із двох сукупностей; 

-  кількість об’єктів першої вибірки; 

-  кількість об’єктів другої вибірки; 

С – кількість результатів досліджуваних властивостей. 

Нехай   - прийнятий рівень значущості. Для педагогічних досліджень 

приймають п’ятивідсотковий рівень значущості, тобто   = 0,05. Тоді 

значення Т, отримане на підставі експериментальних даних, порівнювалося з 

критичним значенням статистики )(1 kT  , яке було визначено за таблицею 

“Критичних значень статистик, що мають розподіл 
2  з кількістю ступенів 

свободи ν, для рівнів значущості  * з урахуванням вибраного значення  . 

При виконанні нерівності   1T  нульова гіпотеза відхиляється на рівні   та 

застосовується альтернативна. У педагогічних дослідженнях під нульовою 

гіпотезою (Н0) розуміють відмінність у результатах виконання двома 

групами одних і тих же завдань, яка викликана випадковими причинами, а 

насправді рівень виконання цієї роботи для обох груп однаковий. Перевірка 

нульової гіпотези здійснювалася шляхом порівняння її з іншою гіпотезою, 

яка називається альтернативною (Н1). 

)...2,1(1 CiiO 

)...2,1(2 CiiO 
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Для критерію 
2  нульова гіпотеза матиме вигляд: іі ррН 210 :  , а 

альтернативна - ii ppH 211 :  . 

Розподіл об’єкту на С категорій за станом властивостей, що вивчалися, 

різний у двох досліджуваних сукупностях. Якщо виконується нерівність 

  1T , то немає достатніх підстав вважати стан властивостей, що 

визначалися, різними в обох сукупностях. 

Для застосування критерію 
2  необхідне виконання таких вимог: 

1. Обидві вибірки випадкові. 

2. Вибірки незалежні. 

3. Шкала вимірювань може бути найпростішою шкалою найменувань з 

декількома (С) категоріями. 

Для розрахунків вірогідності результатів, отриманих в ході 

експериментальної роботи, використовувалися не відсоткові, а кількісні дані 

(табл.К.1). 

Тaблиця К.1 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій у студентської молоді 
 

Piвнi cфopмoвaнocтi Eкcпepимeнтaльнa гpупa 

(96 осіб.) 

Кoнтpoльнa гpупa 

(98 осіб.) 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів  

за когнітивним критерієм 

виcoкий  45 14 

cepeднiй  37 29 

низький 14 55 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів  

за мотиваційно-ціннісним критерієм 

виcoкий  48 13 

cepeднiй  36 27 

низький 12 58 

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій студентів  

за діяльнісним критерієм 

виcoкий  49 17 

cepeднiй  37 28 

низький 10 53 
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Для перевірки вірогідності даних експерименту було проведено 

математичний аналіз кожного критерію cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій 

у студентської молоді з використанням середніх значень усіх показників 

відповідних критеріїв. 

Наявні кількісні значення всіх трьох рівнів для кожного критерію 

cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій у студентської молоді згідно з таблицею 

“Критичні значення статистик, що мають розподіл 
2  з кількістю ступенів 

свободи ν, для рівнів залежності, для рівнів значущості  * де ν = С – 1 = 3–1 

= 2, критичне значення Тк = 5,991. 

Таблиця К.2 

Розподіл показників cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів за 

когнітивним критерієм (експериментальної та контрольної груп) 
 

Групи  

 

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий  

рівень   

Середній  

рівень   

Низький  

рівень   

Е,  n1 = 96 О11 = 45 О12  = 37 О13 = 14 

К,   n2 = 98 О21 = 14 О22 = 29 О23 = 55 
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Т  

Тобто Тн>Тк, 7,18 > 5,99 – результат вірогідний. 

Таблиця К.3 

Розподіл показників cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів за 

мотиваційно-ціннісним критерієм (експериментальної та контрольної груп)  
 

Групи  

 

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий  

рівень   

Середній  

рівень   

Низький  

рівень   

Е,  n1 = 96 О11 = 48 О12  = 36 О13 = 12 

К,   n2 = 98 О21 = 13 О22 = 27 О23 = 58 
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Т  

Тобто Тн>Тк, 8,59 > 5,99 – результат вірогідний. 

Таблиця К.4 

Розподіл показників cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів молоді за 

діяльнісним критерієм (експериментальної та контрольної груп) 
 

Групи  

 

Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 

Високий  

рівень   

Середній  

рівень   

Низький  

рівень   

Е,  n1 = 96 О11 = 49 О12  = 37 О13 = 10 

К,   n2 = 98 О21 = 17 О22 = 28 О23 = 53 
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Т  

Тобто Тн>Тк, 6,14 > 5,99 – результат вірогідний. 

В цілому, у результаті розрахунку отримані такі дані. 

Порівнюючи показники ЕГ та КГ за когнітивним кpитepiєм, отримали, 

що Тн =7,18. 

Тобто Тн>Тк, 7,18 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,001). 

Порівнюючи показники ЕГ та КГ зa мотиваційно-ціннісним кpитepiєм, 

отримали, що Тн =8,59  

Тобто Тн>Тк, 8,59 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,001). 

Порівнюючи показники ЕГ та КГ за діяльнісним критерієм отримали, 

що Тн =6,14.  

Тобто Тн>Тк, 6,14 > 5,99 – результат вірогідний (при p<0,001). 
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Додаток Л 
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ПРОГРАМА 

із залучення студентів до занять східними єдиноборствами 

 

Пояснювальна записка 

  

Програма є частиною комплексу спортивно-виховної роботи із 

студентами Харківської державної академії фізичної культури і спрямована 

на залучення студентів до занять східними одноборствами з метою 

покращення їх здоров’я, ознайомлення із східними концепціями 

оздоровлення і бойовими мистецтвами, формуванням системи цінностей та 

ідеології самозбереження і самовдосконалення. 

Зміна ставлення студентської молоді до себе, свого здоров’я, особистих 

і соціальних цінностей диктує необхідність створення комплексної програми, 

що включає в себе оволодіння різними східними практиками та заняття 

східними єдиноборствами шляхом ознайомлення із філософськими, 

культурними та спортивними традиціями Сходу. 

Гармонійний розвиток особистості передбачає сукупність духовних 

якостей і прагнення до постійного самовдосконалення, що знаходить 

відображення в ціннісних орієнтаціях людини. Особливе місце в цьому 

процесі відводиться здоров’ю і цілеспрямованому формуванню здорового 

способу життя студентів. Соціально-економічні умови та психологічно 

напружена навчальна та тренувальна діяльність впливає не тільки на 

виникнення стресів, емоційного напруження, стагнації здоров’я, а й зміні 

ставлення до середовища, яке оточує, соціальних норм та цінностей. 

Динамізм сучасного процесу освіти вимагає додаткових зусиль щодо 

зміцнення здоров’я студентів, залучення їх до занять східними 

єдноборствами і практиками, що включають в себе комплекс оздоровчих, 

спортивних та організаційних заходів. 

 

Укладачі та реалізатори програми 

 

Укладачі програми: 

 

Алексєєв Анатолій Федотович - заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України, професор, завідувач кафедри єдиноборств, суддя 

міжнародної категорії, володар чорного поясу, 6-й дан з дзюдо; 

Горбенко Олена Володимирівна – викладач кафедри олімпійського і 

професійного спорту 

 



263 

 

 

Реалізатори програми,тренери: 

Гідрат Антон Ігорович – головний тренер СК «Гідра», майстер спорту 

України міжнародного класу з карате-до, 5-ти кратний чемпіон світу, 

абсолютний чемпіон України, володар чорного поясу, 1-й дан з карате-до; 

 

Ананченко Костянтин Володимирович – кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент, майстер спорту України міжнародного класу з 

дзюдо, володар чорного поясу, 3-й дан з дзюдо; 

Романенко В’ячеслав Валерійович – старший викладач кафедри єдиноборств, 

володар чорного поясу, 2-й дан з тхеквондо (ІТФ). 

 

Цілі та завдання програми 

 

Цілі програми: 

• забезпечення збереження, зміцнення і примноження здоров'я 

студентів, залучення їх до здорового способу життя; 

• ознайомлення студентів з філософією та культурою країн Сходу 

(Індії, Китаю, Кореї та ін.) ; 

• виховання у студентів ціннісних орієнтацій самозбереження, 

самовдосконалення та саморозвитку через залучення до занять 

східними одноборствами; 

• систематизація та посилення роботи з формування у студентської 

молоді мотивації та ціннісних орієнтацій соціально корисної 

спрямованості. 

 

Завдання програми: 

• впровадження в освітні програми навчальних дисциплін і 

спецкурсів, які спрямовані на формування ціннісних орієнтацій 

молоді;  

• удосконалення медико-гігієнічної освіти і виховання студентів; 

• створення ефективної системи боротьби зі шкідливими звичками; 

• формування мотивації до здобуття професії, набуття професійних 

умінь та навичок тренера з обраного виду спорту; 

• формування переконань щодо цінності здоров’я, гармонійного 

розвитку; 

• формування ціннісних уявлень про цінності самовдосконалення і 

самореалізації як фахівця-тренера; 
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• формування у студентів мотивації до досягнення успіху в спорті та 

фізичному розвитку; 

• регулярне проведення анонімних соціологічних опитувань з питань 

здоров’я та поведінки самозбереження; 

• створення заохочувального фонду з метою залучення студентів до 

занять східними єдиноборствами (для заохочення студентів за 

досягнення в спорті, фізичному розвитку); 

• створення у закладі вищої освіти матеріально-технічних умов для 

занять східними єдиноборствами; 

• перепідготовка та орієнтація викладачів фізичної культури на 

оволодіння певним видом східних єдиноборств; 

• максимально можливе залучення студентів до участі у змаганнях зі 

східних єдиноборств (як учасники так і глядачі) з метою підвищення 

мотивації до занять цими видами спорту.  

• залучення тренерів із східних одноборств (дзюдо, тхеквондо та ін.) 

до пропагування серед студентів занять цими видами спорту. 

 

Основні напрямки Програми: 

 

• проведення заходів з оздоровлення та залучення студентів до занять 

східними єдиноборствами; 

• розробка та запровадження до освітнього процесу дисциплін і 

спецкурсів, спрямованих на ознайомлення студентів з культурою та 

філософією Східних країн світу, їх світоглядними, 

здоров’язберігальними практиками для набуття позитивного досвіду 

і його подальшого врахування; 

• організація роботи секцій із східних єдиноборств та стимулювання і 

заохочення студентів за участь у їх роботі; 

• інформаційне забезпечення пропаганди серед студентської молоді 

здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками; 

• зміцнення і розширення матеріально-технічної бази академії в сфері 

оздоровлення студентів і створення умов для їх всебічного розвитку 

і самореалізації. 

 

Етапи реалізації Програми 

 

Етап I. Підготовчий (2010-2011 рр.). Ознайомлення студентів із 

культурними, історичними, філософськими, спортивними традиціями, 
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здоров’язберігальними та оздоровчими практиками під час викладання 

спецкурсів та дисциплін професійно-спортивного спрямування. Вибір 

східних єдиноборств, до занять якими будуть залучені студенти. Розробка 

планів та методичних матеріалів для роботи спортивних секцій із дзюдо, 

тхеквондо, карате-до. Створення матеріально-технічних умов для проведення 

тренувань.  

Етап II. Основний (2012-2015 рр.). Систематичне проведення секційних 

занять із студентами з дзюдо, тхеквондо, карате-до. Моніторинг змін 

ставлення до занять східними єдиноборствами, участі в змаганнях, змін 

ставлення до себе, власного здоров’я, вибору способів проведення дозвілля 

та ін., тобто змін ціннісно-мотиваційної сфери. 

Етап III. Завершальний (2015-2016 рр.) Удосконалення матеріально-

технічної бази для забезпечення подальшої роботи спортивних секцій із 

східних єдиноборств. Підведення підсумків та з’ясування ефективності 

програми щодо залучення студентів до занять східними єдиноборствами. 

 

 

Оцінка якості та ефективності заходів із залучення студентів до занять 

східними єдиноборствами. 

 

• Чисельність студентів, які виявили бажання ознайомитися із 

культурними, філософськими та спортивними традиціями країн 

Сходу. 

• Кількість студентів, які почали систематично відвідувати спортивні 

секції із східних одноборств та брати участь у спортивних змаганнях 

як глядачі, так і учасники у період дії програми. 

• Кількість студентів, які після завершення дії програми продовжили 

займатися східними єдиноборствами. 

• Моніторинг змін у ставленні студентів до занять східними 

єдиноборствами. 

• Ступінь задоволеності студентів спортивними та оздоровчими 

результатами і досягненнями за період участі в роботі секцій із 

східних одноборств (тхеквондо, дзюдо, карате-до). 
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Зміст роботи за напрямами 

 

1. Проведення заходів з оздоровлення та залучення студентів до 

занять східними єдиноборствами.  

 

Реалізація цього напрямку передбачала: 

• залучення студентів до занять і участі в спортивних змаганнях із 

східних єдиноборств, а також ознайомлення із можливостями 

самовдосконалення й оздоровлення засобами східних єдиноборств; 

• удосконалення системи моніторингу фізичного стану студентів з 

метою їх залучення до занять оздоровчими східними практиками та 

східними єдиноборствами (за власним вибором); 

• проведення комплексу заходів, спрямованих на формування в 

учасників освітнього та виховного процесів необхідності ведення 

здорового способу життя (великі спортивні заходи і конференції, круглі 

столи та дискусійні клуби, пропагандистські конкурси та ін.); 

• забезпечення участі студентів ХДАФК в моніторингу залучення 

студентів ВНЗ м. Харкова до здорового способу життя і профілактики 

вживання наркотиків (участь у обласному проекті «Життя без 

наркотиків»); 

• моральне і матеріальне заохочення студентів за активну участь в роботі 

програми, участі в роботі секцій із східних єдиноборств;  

• запровадження моніторингу емоційного стану студентів, які почали 

займатися східними єдиноборствами, стану їх здоров’я, способу життя, 

зміни поглядів і переконань; 

• оптимізація розподілу навчального і спортивного навантаження 

студентів, які займаються східними єдиноборствами шляхом 

раціоналізації складання розкладу занять, тренувань і участі в роботі 

секцій.  

 

2. Розробка та запровадження в освітній процес дисциплін та 

спецкурсів, спрямованих на ознайомлення студентів з культурою 

та філософією східних країн світу, їх світоглядними, 

здоров’язберігальними практиками для набуття позитивного 

досвіду і його подальшого врахування. 

 

Реалізація цього напрямку передбачала: 
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• формування у студентів знань про здоровий спосіб життя, його 

значення для фізичного стану, соціально-економічного та особистого 

благополуччя, усвідомлення цінності здоров’я, формування ціннісних 

орієнтацій; 

• розробка та впровадження в освітній процес тем здоров’язберігаючої 

спрямованості: про здоровий спосіб життя, основи медичних знань 

тощо; 

• підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу академії з 

проблем збереження і зміцнення здоров’я студентів за допомогою 

семінарів; 

• навчання студентів методикам оздоровчої гімнастики на заняттях 

фізичного виховання з елементами йоги, ушу, аюрведи і т.д.; 

• розробка спецкурсу для залучення студентів до занять східними 

єдиноборствами «Східні філософські школи: духовне і тілесне» 

(Додаток М) 

 

3. Організація роботи секцій із східних єдиноборств та стимулювання 

і заохочення студентів за участь в їх роботі. 

 

№п/п Заходи Терміни виконання 

1. 

Складання календарного плану роботи 

секції із східних єдиноборств (тхеквондо, 

дзюдо, карате-до) в рамках фізкультурно-

оздоровчої, виховної роботи із 

студентською молоддю, спрямованою на 

зміцнення здоров’я та всебічний фізичний 

розвиток і спортивне самовдосконалення. 

Вересень 

(2010-2015 рр.) 

 

2. 

Перспективный план занять східними 

практиками (цигун, йога, тайцзицюань, 

медитації). 

Вересень 

(2010-2015 рр.) 

3. 

Проведення бесід із студентської молоддю 

з метою пропагування здорового способу 

життя та занять східними єдиноборствами 

Листопад 2010 р. 

 

4. 

Проведення заходів щодо залучення 

студентської молоді у систему східних 

практик (за їх власним вибором), 

спрямованих на самовдосконалення і 

оздоровлення. 

Протягом 

2011-2012 рр. 

 

 

5. 
Проведення заходів щодо виховання 

особистості студентів, які займаються 

Протягом 

2012-2015 рр. 
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східними єдиноборствами, розвиток 

спортивного інтелекту та культури 

спортивного спілкування. 

6. 

Проведення лекцій та семінарів за участю 

відомих тренерів східних єдиноборств 

(Хітоши Касуя, Осинський Сергій, Гідрат 

Антон, Ананченко Костянтин). 

Протягом 

2012-2015 рр. 

7. 

Участь студентів, які займаються 

східними єдиноборствами, у щорічних 

зборах зі східних єдиноборств (за їх 

власним вибором). 

Липень-серпень 

2012-2015 рр. 

8. 

Проведення заходів, спрямованих на 

формування спортивного характеру, 

позитивного ставлення до довкілля, 

патріотизму, виховання ціннісних 

орієнтацій засобами східних єдиноборств. 

Протягом 

2013-2014 рр. 

 

9. 

Участь студентів, які займаються 

східними єдиноборствами, у спортивних 

заходах, круглих столах для пропагування 

цих видів спорту і здорового способу 

життя. 

Протягом 

2015-2016 р. 

10. 

Заохочення студентів, які долучилися до 

занять східними єдиноборствами, 

присвоєнням учнівських звань КЮ з 

відповідним поясом (від 9 до 1); звань 

майстрів–ДАНів (від 1 до 10), 

позначаються чорним поясом у разі 

відповідності і підтвердження. 

Листопад – грудень 

2016 р. 

 

4. Інформаційне забезпечення пропаганди серед студентської молоді 

здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками. 

Комерціалізація сучасних ЗМІ, реклама неякісних продуктів 

харчування та косметичних засобів, алкогольної продукції призвели до 

формування у деяких студентів спотвореного сприйняття понять здоров’я і 

здорового способу життя. Особливо це стосується моральності, тісної 

взаємозалежності духовного (психічного) і фізичного здоров’я. У зв’язку з 

цим, актуальним завданням сучасного ЗВО є надання достовірної інформації 

про основні аспекти та складові здоров’я та здорового способу життя, 

вичерпних відомостей про наслідки згубних звичок і пристрасті до тютюну, 

алкоголю, наркотиків. 

Реалізація цього напрямку передбачала: 

• інформаційний супровід пропаганди здоров’я та здорового способу 

життя за допомогою ЗМІ академії (сайт, газета, дошки); 
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• інформування про спортивні секції, які працюють в академії, зокрема 

секції зі східних єдиноборств (тхеквондо, дзюдо, карате-до); 

• проведення конкурсів, присвячених боротьбу зі шкідливими звичками, 

пропаганді й популяризації здорового способу життя (наприклад, 

випуск кращої листівки або плакату, розробка проектів 

пропагандистських інтернет-ресурсів, сайтів або інтернет-сторінок); 

• проведення регулярних масових інформаційних заходів для студентів, 

спрямованих на профілактику та боротьбу зі шкідливими звичками 

(тютюн, алкоголь, наркотики та ін.) та залучення до занять східними 

оздоровчими практиками; 

• індивідуальна профілактична робота зі студентами з питань відмови від 

шкідливих звичок; 

• регулярне розміщення на території академії інформаційних стендів 

наочно демонструють досягнення спортивних команд і окремих 

спортсменів, а також із східних єдиноборств. 

 

5. Зміцнення і розширення матеріально-технічної бази академії у 

сфері оздоровлення студентів і створення умов для їх всебічного 

розвитку і самореалізації. 

 

• Створення умов для організації та проведення спортивних тренувань із 

східних одноборств (оснащення спортивної зали необхідними 

спорудами: татамі, тренажери для відпрацювання ударів руками – 

моківара, боксерські мішки, хлопавка для відпрацювання ударів ногами 

та ін.) покладається на керівництво ХДАФК. 

• Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та 

інших спеціально-відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів» підготовка спортивних 

споруд покладається на їх власників. 
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Додаток М 
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1. Мета і завдання курсу 

Мета курсу – виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді 

шляхом ознайомлення із положеннями східної філософії духовного й 

тілесного, залучення до занять східними єдиноборствами, формування 

мотивацій щодо використання набутих знань, умінь і навичок у 

повсякденному житті. 

Завдання курсу: 

• сприяти вихованню гармонійно розвиненої студентської молоді 

засобами східних єдиноборств; 

• виявити специфіку західного і східного типів культури у системі 

виховання позитивних мотивацій щодо збереження фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку; 

• показати переваги східного способу осягнення дійсності і ставлення до 

природи; 

• виховання цінностей вищих почуттів та естетичних переживань через 

основні ідеї та поняття важливих філософських учень Сходу. 

 

2. Вимоги до рівня засвоєння змісту спецкурсу 

 

2.1. Студент повинен мати уявлення: 

 про місце філософії в сучасній духовній культурі суспільства, її 

структурі, традиційних функціях і нових завданнях; 

 про основні напрямки й етапи розвитку західної і східної філософії. 

2.2. Студент повинен знати основні поняття та ідеї давньої і сучасної східної 

філософії. 

2.3. Студент повинен мати навички: 

 використовувати набуті поняття для аналізу східної культури; 

 набувати схильність до наукового розуміння світу й суспільства. 
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3. Зміст курсу 

Лекція 1. Традиційна китайська культура та її розвиток. 

1. Поняття Сходу і східної культури 

2. Розуміння філософії на Заході і на Сході. 

3. Функції філософії Сходу. 

4.  Роль і місце філософії в суспільній системі Заходу і Сходу. 

Лекція 2. Індійське філософське вчення. 

1. Індійська філософія в контексті філософії Сходу: спільне та відмінне. 

2. Особливості індійської філософії. Цілісність філософського знання. 

Філософська практика та традиції наслідування. 

3. Основні етапи розвитку філософської думки Індії. Філософські системи 

Індії (даршан). 

4. Традиційні цінності в індійських філософських ученнях (брахманізм, 

буддизм, джайнізм). 

Лекція 3. Культура психічної діяльності в даосизмі (Китай). 

1. Вчення даоських шкіл. 

2. Позитивні сторони морального ідеалу в даосизмі.  

3. Цінності в даосизмі 

4. Вчення дао у виховному процесі.  

Лекція 4. Чань-буддизм і чанська культура психічної діяльності (Китай, 

Японія, Корея). 

1. Традиційні цінності у китайській культурі (шанування сім’ї, відданість 

державі, норми взаємовідносин). 

2. Головні риси чань-буддизму. 

3. Використання традиційних китайських методів психофізичної 

підготовки в сучасних умовах. 

4. Філософія йоги. Етика йоги: природа і форма. 
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4. Теми семінарських занять 

 

Семінарське заняття 1. Традиційні цінності східної культури і їх вплив 

на виховання особистісних цінностей студентської молоді під час занять 

східними практиками. 

1. Порівняльний аналіз західної і східної культури. 

2. Поняття «Схід» і «Захід» в сучасності. 

3. Специфіка східної культури. Єдність філософського, релігійного, 

етичного і психологічного аспектів східної мудрості. 

4. Ставлення людини до природи в східній і західній філософії. 

Семінарське заняття 2. Специфіка процесу пізнання у східній культурі 

Індії. 

1. Вчення філософської школи: джайнізм, буддизм, чарвака. 

2. Життя і вчення Будди. Поширення раннього буддизму. 

3. Страждання, його причини та шляхи позбавлення в буддизмі. 

4.  Сучасні форми буддизму: дзен-буддизм, чань-буддизм. 

Семінарське заняття 3. Філософія цінностей вчення Дао (Китай). 

1. Основні школи «золотого століття» китайської філософії. 

2. Основні ідеї та цінності китайської філософії. 

3. Вчення Кун Фу-цзи (вчення Конфуція). 

4. Конфуціанство в сучасному Китаї 

Семінарське заняття 4. Чань-буддизм і чанська культура психічної 

діяльності (Китай, Японія, Корея). 

1. Особливості чань-буддизму у сучасних умовах. 

2.  Значення чанських традицій у різних ситуаціях. 

3.  Цінність і актуальність східної мудрості. 

4. Основні ідеї і поняття філософських учень Сходу. 
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5. Питання до обговорення 

1. Традиційні цінності східної філософії і їх вплив на виховання ціннісних 

орієнтацій студентської молоді у системі занять східними єдиноборствами. 

2. Порівняльний аналіз західної і східної філософії. 

3. Поняття «Схід» і «Захід» у сучасній культурології та філософії. 

4. Специфіка східної філософії. Єдність філософського етичного і ціннісного 

аспектів східної мудрості у контексті виховання ціннісних орієнтацій 

студентської молоді під час занять східними практиками і єдиноборствами. 

5. Ставлення людини до себе, власного духовного розвитку в східній і 

західній філософії. 

6. Специфіка процесу пізнання в східній філософії. 

2. Основні етапи розвитку філософської думки Індії і їх загальна 

характеристика. 

3. Індійські священні тексти і філософські трактати, як джерело 

філософського знання і духовних цінностей. 

4. Шість даршан і їх роль у становленні індійської філософії 

5.Філософскі підходи і психологія йоги  

6.Походження буддизму і його філософські основи. 

7.Індійскі школи буддиської філософії. 

8. Створення і руйнування світу: індійська філософія історії 

9. Цінності індійської філософії: основні етапи та їх характеристика 

10.Сучасна індійська філософія науки і історія філософії ( йоги і медитація). 
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