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Дисертація В.Г. Дуб – експериментальне дослідження, яке має 

теоретичну цінність і безпосередній вихід у педагогічну практику. 

Актуальність його – безумовна. Цінності – один із найважливіших 

компонентів внутрішньої структури особистості. За їх допомогою індивід легко 

відмежовує важливе від несуттєвого, корисне від зайвого з точки зору власних 

індивідуальних потреб та інтересів. Це надає поведінці людини відповідної 

стабільності, стійкої спрямованості, організованості. 

Система цінностей, що сформувалась у людини протягом усього періоду 

виховання, дозволяє легко і просто класифікувати різноманітність явищ і 

предметів дійсності з точки зору їх корисності, необхідності. Вона допомагає 

організувати, систематизувати найрізноманітнішу інформацію, яку особистість 

одержує від навколишнього світу для задоволення власних потреб, бажань, 

намірів. Тому можна стверджувати, що ціннісні орієнтації не є чимось 

випадковим. Вони, насамперед, базуються на уже сформованих потребах 

особистості, її бажаннях, прагненнях. З системи цінностей людини випливає і 

мотивація діяльності, яка є свідомим обґрунтуванням необхідності здійснення 

тих чи інших дій. Ціннісна система особистості – складне, ідеальне утворення 

свідомості і самосвідомості. Вона організована у відповідну ієрархічну 

структуру за ступенем їх важливості, актуальності, необхідності у даний період 

життя людини. Подібна структура не є застиглою. Навпаки, вона досить гнучка і 

динамічна. Так, для молодої людини, що тільки закінчила школу, перше місце за 

значущістю посідає бажання вступити до вищого закладу і отримати 

професію. На даний період це є найважливіша потреба, яка превалює в системі 



цінностей. Коли ж мрія здійснюється, дана цінність відходить на другий план. 

Одна і та сама цінність може посідати різні порядкові місця у різні періоди 

життя людини. Вироблення особистістю ціннісних орієнтацій багато в чому 

залежить від її адекватних уявлень про рівень розвитку суспільства та його 

соціальні, політичні і моральні принципи. Такі уявлення сприяють запобіганню 

появи розбіжностей між системою знань і життєвим досвідом, стимулюють 

особистість реалізувати моральні принципи, норми у власній поведінці. 

Як показують психологічні дослідження, дана проблема далека від 

остаточного розв’язання. То ж дисертантка здійснила спробу дослідити 

психологічні особливості, що визначають зміст і структуру ціннісно-смислових 

характеристик майбутніх педагогів. Звідси і завдання дослідження. 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми ціннісно-смислової сфери 

особистості та її становлення у процесі підготовки до професійної 

діяльності. 

2. Виокремити психологічні особливості становлення ціннісно-

смислової сфери майбутніх педагогів у процесі підготовки до 

професійної діяльності. 

3. Емпірично дослідити динаміку змісту і структури ціннісно-

смислової сфери та визначити рівень узгодженості її компонентів 

(цінностей) у студентів під час здобуття ними вищої педагогічної освіти 

в умовах зміни соціокультурного середовища. 

4. Розкрити динаміку взаємозв’язку змісту ціннісно-смислової сфери 

та навчальної і професійної мотивації майбутніх педагогів під час 

здобуття ними вищої педагогічної освіти. 

5. Дослідити можливість цілеспрямованого впливу на процес 

становлення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів під час 

їх навчання у вищому навчальному закладі. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методологічні основи  



дослідження; вказано методи й експериментальну базу дослідження; розкрито 

наукову новизну та практичне значення роботи; подано відомості щодо 

апробації і впровадження дослідницьких результатів у практику; подано 

інформацію про публікації, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічний аналіз ціннісно-

смислової сфери особистості як психолого-педагогічної категорії» 

охарактеризовано сучасний стан розробки об’єкта та предмета дослідження. 

Становлення ціннісно-смислової сфери майбутнього педагога 

розглядається у взаємозв’язку двох важливих її особливостей: характеристик 

самої ціннісно-смислової сфери майбутнього фахівця та сутнісних 

особливостей професії педагога, взаємодія яких забезпечує трансформацію 

ціннісно-смислової сфери в конкретні ціннісні уявлення. Особливості розвитку 

ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів відображені у структурно-

функціональній моделі ціннісно-смислового становлення особистості 

майбутнього педагога у процесі підготовки до професійної діяльності. 

На стор. 26 дисертантка розглядає ціннісні орієнтації майбутніх педагогів 

як провідну модель діяльності. Вважаємо трактування цінностей у якості 

моделі некоректним. Адже для кожної діяльності характерний свій зміст, своя 

система цінностей. Професійно важливі якості стають похідними від ієрархії 

ціннісних орієнтацій особистості. Тим самим система ціннісних орієнтацій 

визначає життєву перспективу людини, будучи найважливішим внутрішнім 

джерелом і механізмом. 

У структурно-функціональній моделі ціннісно-смислового становлення 

особистості майбутнього педагога у процесі підготовки до професійної 

діяльності презентовані наступні критерії: ціннісно-професійне 

самовизначення, ціннісно-професійне самовираження і ціннісно-професійна 

самореалізація (стор. 45). На нашу думку, дисертантці слід було б акцентувати 

увагу на такому пріоритетному в юнацькому віці показнику як самопрезентація, 

який передбачає не лише привласнення соціальної дійсності, але й презентацію  



себе суспільству в активно дієвій формі. 

Аналізуючи даний розділ, слід зазначити, що автор здійснила ретельний 

аналіз концептуальних понять та виявила глибоку компетентність у обраній 

проблемі. Було проаналізовано значну кількість літературних джерел, як 

зарубіжних, так і вітчизняних, що дало підстави зробити висновок про 

необхідність експериментального дослідження проблеми ціннісно-смислової 

сфери особистості. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження ціннісно-смислової сфери 

майбутніх педагогів на початковому етапі підготовки до професійної 

діяльності», представлений діагностичний апарат та можливості його 

застосування на певних етапах дослідження системи цінностей майбутнього 

педагога, а також подано результати констатувального дослідження. 

Емпіричне дослідження проводилося у декілька етапів. Для виокремлення 

структури цінностей застосовувався факторний аналіз за методом головних 

компонент. Окрім цього, проводилося дослідження різних життєвих сфер 

майбутніх педагогів на предмет їх «цінності» і «доступності». Основна увага 

приділялася аналізу системної організації цінностей та їх 

суперечливості/несуперечливості. Саме різний їх вияв у студентів, які до 

навчання у вищому навчальному закладі проживали у місті та селі, став 

підставою для виокремлення соціокультурного середовища у якості основного 

критерію поділу майбутніх педагогів на експериментальну та фонову групи. 

Діагностувалася здатність студентів адаптуватися до нового середовища. 

Доцільно зазначити, що дисертантка застосовує адекватний методичний 

апарат, який відповідає поставленим завданням і забезпечує отримання 

надійних і достовірних результатів. Всі презентовані методики спрямовані на 

цілісне визначення ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів. При обробці 

емпіричних даних використовувались статистичні методи. Одержані кількісні 

показники відображені в таблицях, графіках, діаграмах, що свідчить про 

об’єктивність і надійність дослідження. 



У третьому розділі «Особливості динаміки становлення ціннісно-

смислової сфери майбутніх педагогів» описано зміст, структуру та 

особливості психологічного супроводу становлення ціннісно-смислової сфери 

майбутніх педагогів як відкритої динамічної системи особистості, наведено 

дані щодо емпіричної перевірки його ефективності, зроблено висновки про 

особливості ціннісно-смислового самовираження майбутніх педагогів. 

Проведене дослідження засвідчило, що становлення ціннісно-смислової 

сфери у майбутніх педагогів має свої особливості, серед яких: належність до 

певного соціокультурного середовища; здатність адаптуватися до змін у ньому; 

рівень самоактуалізації та зміст смисложиттєвих орієнтацій; зміст навчальної та 

професійної мотивації. Водночас, ефективність становлення залежить віл низки 

факторів, до яких, у першу чергу, відносяться: змістове наповнення навчально-

виховного процесу; залучення майбутніх педагогів до різних видів суспільно-

громадської діяльності; цілеспрямований вплив засобами тренінгу; і 

найголовніше, готовність студентів до змін у поєднанні з характерним для 

цього віку процесом самовизначення. 

Аналізуючи даний розділ, необхідно спеціально зазначити великий обсяг 

науково-практичної роботи, яку здійснила дисертантка при проведенні 

формувального експерименту, що є незаперечним внеском у практичну 

психологію, але робота лише збагатилася б, коли б в ній були надані свідчення 

самих досліджуваних відносно тих позитивних зрушень, які відбулися в 

результаті формувальних заходів. 

Загальні підсумки роботи викладені у висновках дисертаційного 

дослідження і мають як теоретичне значення, так і практичну спрямованість. 

Крім окреслених раніше зауважень слід зазначити, що робота не позбавлена 

деяких стилістичних недоліків, хоч ця обставина не стосується сутності 

дослідження і не знижує його наукової вагомості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у процесі 

дослідження вперше: приналежність до певного соціокультурного середовища,  



здатність до адаптації при його зміні, зміст навчальної та професійної мотивації і 

смисложиттєвих орієнтацій розглядаються в якості особливостей становлення 

ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів; доведено вплив зміни 

соціокультурного середовища на структуру і динаміку ціннісно-смислової 

сфери та ієрархію смисложиттєвих орієнтацій майбутніх педагогів у процесі 

підготовки до професійної діяльності; виявлено, що відмінності у навчальній та 

професійній мотивації майбутніх педагогів пов’язані з характером 

суперечливості системи цінностей; на основі системного підходу й теорії етапів 

професійного становлення розроблено та обґрунтовано структурно-

функціональну модель ціннісно-смислового становлення особистості 

майбутнього педагога у процесі підготовки до професійної діяльності; 

поглиблено та розширено розуміння процесу становлення ціннісно-смислової 

сфери майбутніх педагогів, який проходить такі етапи: самовизначення, 

самовираження та самореалізацію; подальшого розвитку набули ідеї ціннісно-

смислового становлення особистості як відкритої системи, здатної до 

самоорганізації та саморозвитку, де система цінностей, займаючи проміжне 

становище між внутрішніми настановленнями і нормами соціального 

середовища, між мотиваційною сферою і системою особистісних смислів, 

забезпечує взаємодію цих елементів на рівні більш загальної системи 

«людина». 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що підібрані методики та 

розроблена програма психологічного супроводу становлення ціннісно-

смислової сфери майбутніх педагогів можуть застосовуватися практикуючими 

психологами у психодіагностичній, консультативній та психокорекційній 

роботі. Сформульовані висновки можуть використовуватися в роботі вищих 

навчальних закладів, центрів післядипломної освіти для розробки науково-

методичних матеріалів з метою особистісного і професійного розвитку 

студентів. 

Автореферат і публікації відповідають змісту дисертації. 
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