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АНОТАЦІЯ 

 

Кохан Д.М. Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 01 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і 

науки України, Харків, 2021.  

У дисертації  здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоноване 

вирішення наукового завдання, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні  

педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на рівень  

сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки.   

Формування в підлітків шляхетного ставлення до жінки розглядаємо як 

важливу складову духовно-морального, статевого і ґендерного виховання, що 

вимагає цілеспрямованої позакласної виховної роботи, яка сконцентрована на 

забезпеченні умов для оволодіння школярами сукупністю знань щодо шляхетності, 

чеснот шляхетної людини, стимулювання їх до прояву  потреб, прагнення 

застосовувати ці знання у своїх повсякденних діях та вчинках,  опанування 

підлітками вміннями моральної поведінки, розвитку і виявлення особистісних 

якостей, які характеризують шляхетне ставлення до представниць жіночої статі, а 

також для морального самовдосконалення учнів. 

У структурі шляхетного ставлення до жінки виокремлено чотири 

взаємопов’язані компоненти: мотиваційно-емоційний (моральні й  комунікативні 

мотиви, потреби, емоції), когнітивний (знання з етики, історії, літератури), 

діяльнісний (аналітико-прогностичні, комунікативно-емпатійні, рефлексивно-оцінні 

вміння), особистісний (особистісні морально-етичні якості, які характеризують 

шляхетне ставлення до жінки).  Зміст структурних компонентів шляхетного 
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ставлення до жінки пов’язаний з такими віковими особливостями молодших та 

старших підлітків, як: почуття дорослості (новоутворення свідомості, що полягає у 

вираженні життєвої позиції стосовно себе, інших, навколишнього світу і 

виявляється в наслідуванні зовнішніх ознак дорослості, виконанні функцій 

дорослих, прагненні хлопчиків відповідати уявленню «справжнього чоловіка» та 

ін.); статева диференціація поглядів, думок, принципів; формування власного 

світогляду;  підвищення рівня самосвідомості; інтенсивне присвоєння культурних 

цінностей, на основі чого відбувається моральне самовизначення; прагнення до 

виявлення непримиримості з несправедливістю й злом та ін. 

Розкрито значення національно-культурних традицій української народної 

педагогіки в удосконаленні й оновленні процесу морального виховання школярів.  

Визначено й охарактеризовано засоби української народної педагогіки, 

використання яких сприяє формуванню в підлітків шляхетного ставлення до жінки: 

родинно-побутова культура, ігрова діяльність, усна народна творчість (притчі, 

байки, прислів’я, приказки, легенди, казки), народна пісня, народне мистецтво, 

народні свята, звичаї та традиції; розкрито їх значення та можливості позакласної 

виховної роботи в процесі формування зазначеного ставлення.  

Визначено й обґрунтовано педагогічні  умови формування в підлітків 

шляхетного ставлення до жінки засобами української народної педагогіки в 

позакласній виховній роботі, які передбачають: стимулювання в підлітків 

позитивно-активної мотивації до прояву шляхетного ставлення до представниць 

жіночої статі; залучення підлітків до участі у позакласних виховних заходах із 

використанням засобів української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння 

вихованцями сукупністю знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а 

також на опанування ними вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-

емпатійними, рефлексивно-оцінними) і виявлення особистісних якостей 

(доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, 

активності), які характеризують шляхетне ставлення до жінки; організацію 

самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них шляхетності як 

особистісної якості. 
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Уточнено критерії та показники  сформованості шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків: мотиваційний (сформованість моральних й комунікативних 

мотивів (бажання робити добрі та «совісні» вчинки по відношенню до жінки 

(матері, сестри, бабусі, подружки та інших), прагнення демонструвати повагу до неї 

в спілкуванні); потреб (потреби допомагати представницям жіночої статі, 

піклуватися про них, захищати, налагоджувати дружні, щирі стосунки з ними); 

емоцій (почуттів) (радості від виконання корисних справ;  задоволення від  

спілкування з жінкою; гордості за те, що  в складних ситуаціях не втрачаєш 

контролю над  емоціями та стримуєш себе та інших від грубих, аморальних, 

нешляхетних вчинків стосовно жінки та сорому за їх вчинення));  пізнавально-

поведінковий (сформованість знань з етики, історії, літератури  (уявлення та 

судження про шляхетність, прояв шляхетного ставлення до жінки; особливості 

ставлення до жіноцтва в різні історичні періоди, їх значення та вплив  на сучасні 

морально-етичні правила та норми взаємин представників протилежної статі); 

сформованість аналітико-прогностичних (критично аналізувати й порівнювати  

власну поведінку та поведінку оточуючих у дотриманні морально-етичних  норм у 

стосунках з представницями жіночої статі; передбачати наслідки власної діяльності) 

та комунікативно-емпатійних (взаємодіяти з ровесницями та дорослими жінками на 

принципах моралі та етики, розуміти їхній емоційний стан, співпереживати) умінь; 

особистісно-рефлексивний (сформованість морально-етичних якостей і 

рефлексивно-оцінних умінь (здійснювати рефлексію своєї поведінки, аргументовано 

оцінювати її, усвідомлювати відповідальність за результати власних дій), прагнення 

до самовдосконалення) та відповідні  рівні (достатній, середній та низький) 

сформованості цього ставлення.  

Про ефективність розроблених педагогічних умов, їх методичного 

забезпечення свідчать дані контрольного етапу експериментальної роботи. 

Проведений кількісний, якісний і статистичний аналіз засвідчив позитивну динаміку 

рівня сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків усіх 

експериментальних груп. Отримані результати можуть бути застосовані в практиці 
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морального виховання школярів у позакласній виховній роботі закладів загальної 

середньої освіти. 

 Наукова новизна дослідження  полягає в тому, що: 

− уперше обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки в позакласній виховній роботі (стимулювання в підлітків 

позитивно-активної мотивації до прояву шляхетного ставлення до представниць 

жіночої статі; залучення підлітків до участі у позакласних виховних заходах із 

використанням засобів української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння 

вихованцями сукупністю знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а 

також на опанування ними вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-

емпатійними, рефлексивно-оцінними) і виявлення особистісних якостей 

(доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, 

активності), які характеризують шляхетне ставлення до жінки; організація 

самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них шляхетності як 

особистісної якості); 

− уточнено суть феномену шляхетного ставлення до жінки як свідомий 

духовно-етичний зв'язок з представницями жіночої статі, що характеризується 

активною позицією особистості і виявляється в сприйнятті жінки як цінності, у 

знанні норм та правил моральної поведінки, піднесеності її мотивів, прояві 

індивідуальних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  

відповідальності, активності) по відношенню до жінки, її статусу в родинних 

відносинах, соціальних ролей у суспільстві; зміст його структурних компонентів 

(мотиваційно-емоційного, когнітивного, діяльнісного, особистісного); значення 

засобів української народної педагогіки у формуванні шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків   (забезпечення засвоєння  знань і  досвіду народу щодо ціннісного, 

поважного ставлення до жінки, яке є важливою ментальною та культурною 

традицією українців, складовою частиною народного етикету й передається в 

духовно-поетичній, культурологічній, мистецькій, практично-дійовій творчості 
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українського народу);   критерії (мотиваційний, пізнавально-поведінковий та 

особистісно-рефлексивний), показники, рівні сформованості зазначеного  ставлення; 

− подальшого розвитку набули методи, засоби і форми позакласної 

виховної роботи в її пошуковому, комунікативному та ігровому напрямах (веб-

квести, проєкти, дискусії, «жива газета», публіцистичні та інтерактивні вистави, 

вистави форум-театру,  ток-шоу тощо), спрямовані на формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки.          

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

запропоновані педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі 

експериментально перевірені, що дозволяє реалізувати їх у практиці закладів 

загальної середньої освіти.  

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес Куп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф. 

Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (довідка № 315 від 

18.09.2020), Моначинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Куп'янської районної ради 

Харківської області (довідка № 01-03/124 від 18.09.2020), Харківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської 

області (довідка № 01-41/401 від 22.09.2020), Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 129 Харківської міської ради Харківської області (довідка № 01-

21.2/236.1  від 15.09.2020), Шелестівського ліцею Коломацької селищної ради 

Харківської області (довідка № 01-27/210 від 21.09.2020). Автором розроблено та 

впроваджено програму науково-методичного семінару для вчителів, класних 

керівників. 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями  можуть 

послугуватися  педагоги-організатори, учителі, класні керівники в закладах  

загальної середньої освіти в процесі організації  виховної роботи;  науково-

педагогічні працівники під час викладання дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, укладання навчальних і навчально-методичних посібників, подальших 
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наукових розвідок у галузі теорії і методики виховання, а також студенти в процесі 

написання навчально-дослідницьких і наукових робіт. Матеріали дослідження 

доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Ключові слова: підліток, шляхетне ставлення, жінка, педагогічні умови,  

засоби української народної педагогіки, позакласна виховна робота. 

 

SUMMARY 

 

Kokhan D. M. The Formation of a Noble Attitude to Women among 

Adolescents by Means of Ukrainian Folk Pedagogy in Extracurricular Educational 

Work.  – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for scientific degree of the Doctor of Philosophy on specialty 011 

Educational, Pedagogical Sciences. – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 
The thesis presents a theoretical analysis of the problem and the proposed solution 

of the scientific problem, which is the theoretical substantiation of pedagogical conditions 

and experimental verification of their impact on the formation of noble attitude toward 

women among adolescents by means of Ukrainian folk pedagogy. 

We consider the formation of a noble attitude to women among adolescents as an 

important component of spiritual, moral, sexual and gender education, which requires 

purposeful extracurricular educational work, focused on providing conditions for students 

to acquire a set of knowledge about nobility, virtues, stimulating them to reveal their 

needs, the desire to apply this knowledge in their daily actions and deeds, the acquisition 

of skills of moral behaviour by adolescents, development and demonstration of personal 

qualities that characterize the noble attitude towards women, as well as for the moral self-

improvement of students. 

There are four interrelated components marked out in the structure of noble attitude 

to women: motivational-emotional (moral and communicative motives, needs, emotions), 

cognitive (knowledge of ethics, history, and literature), activity (analytical-prognostic, 
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communicative-empathic, reflexive and evaluation skills), personal (personal moral and 

ethical qualities that characterize the noble attitude towards women). The content of the 

structural components of the noble attitude to women is associated with such age 

characteristics of younger and older adolescents as: a sense of adulthood (a new formation 

of consciousness, which consists in expressing life attitudes toward themselves, others, the 

world and is manifested in imitating external evidence of adulthood, functioning as adults, 

the desire of boys to meet the idea of a “real man”, etc.); sexual differentiation of views, 

opinions, principles; formation of own worldview; raising the level of self-awareness; 

intensive appropriation of cultural values, resulting in moral self-determination; the desire 

to show intolerance of injustice and evil, etc. 

The significance of national and cultural traditions of Ukrainian folk pedagogy in 

the improvement and renewal of the process of moral education of schoolchildren has 

been revealed. The means of Ukrainian folk pedagogy the use of which contributes to the 

formation of adolescents' noble attitude to women have been identified and characterized: 

common family culture, play activities, folklore (parables, fables, proverbs, sayings, 

legends, and fairy tales), folk song, folk art, folk holidays, customs and traditions. Their 

significance and possibilities of extracurricular educational work in the process of 

formation of the stated attitude have been revealed. 

The pedagogical conditions of formation of noble attitude to women among 

adolescents by means of Ukrainian folk pedagogy in extracurricular educational work 

have been determined and substantiated. They provide: stimulation of positive-active 

motivation of adolescents to show noble attitude to females; involvement of adolescents in 

extracurricular educational activities using the means of Ukrainian folk pedagogy, aimed 

at mastering a set of knowledge about nobility, virtues of a nobleman by students, as well 

as skills (analytical-prognostic, communicative-empathic, reflexive-evaluative) and 

personal qualities (friendliness, respect, care, politeness, sensitivity, responsibility, 

activity) that characterize the noble attitude to women; organization of self-education of 

adolescents, aimed at the development of their nobility as a personal quality. 

The criteria and indicators of formed noble attitude to women among adolescents 

have been specified: motivational (formed moral and communicative motives (desire to 
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commit good and “conscientious” actions towards women (mother, sister, grandmother, 

girlfriend and others), the desire to show respect for her in communication), needs (needs 

to help women, take care of them, protect, establish friendly, sincere relationships with 

them), emotions (feelings) (joy of doing good deeds, pleasure from communicating with a 

woman, pride for the fact that in difficult situations you do not lose control of emotions 

and restrain yourself and others from rude, immoral, ignoble acts against women and 

shame for their commission)); cognitive-behavioural (formed knowledge of ethics, 

history, literature (ideas and judgments about nobility, the manifestation of noble attitude 

to women; features of attitude to women in different historical periods, their significance 

and impact on modern moral and ethical rules and norms of relations between members of 

the opposite gender), formed analytical and prognostic (critically analyze and compare 

their own behaviour and the behaviour of others in compliance with moral and ethical 

norms in relations with women; to predict the consequences of their own activities) and 

communicative-empathic (interact with peers and adult women on the principles of 

morality and ethics , understand their emotional state, empathize) skills; personal-reflexive 

(formed moral and ethical qualities and reflexive-evaluative skills (to reflect on their 

behaviour, reasonably evaluate it, be aware of responsibility for the results of their own 

actions), the desire for self-improvement) and appropriate levels (sufficient, medium and 

low) of this attitude formed. 

The effectiveness of the developed pedagogical conditions and their methodological 

support is evidenced by the data of the control stage of the experimental work. The 

conducted quantitative, qualitative and statistical analysis showed a positive dynamics of 

the level of formation of a noble attitude towards women among adolescents of all 

experimental groups. The obtained results can be applied in the practice of moral 

education of schoolchildren in extracurricular educational work of general secondary 

education institutions. 

The scientific novelty of the research is that: 

− for the first time the pedagogical conditions of formation of noble attitude to 

women among adolescents by means of Ukrainian folk pedagogy in extracurricular 

educational work (stimulation of positive-active motivation of adolescents to show noble 
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attitude to females; involvement of adolescents in extracurricular educational activities 

using the means of Ukrainian folk pedagogy, aimed at mastering a set of knowledge about 

nobility, virtues of a nobleman by students, as well as skills (analytical-prognostic, 

communicative-empathic, reflexive-evaluative) and demonstration of personal qualities 

that characterize the noble attitude towards women (friendliness, respect, care, politeness, 

sensitivity, responsibility, activity), which characterize the noble attitude to women; the 

organization of self-education of adolescents, aimed at developing their nobility as a 

personal quality) have been substantiated and experimentally tested; 

− the essence of the phenomenon of noble attitude to women as a conscious 

spiritual and ethical connection with women, characterized by an active position of the 

individual and manifested in the perception of a woman as a value, knowledge of norms 

and rules of moral behaviour, sublimity of her motives, manifestation of individual 

qualities (friendliness, respect, care, politeness, sensitivity, responsibility, activity) in 

relation to a woman, her status in family relations, social roles in society; the content of its 

structural components (motivational-emotional, cognitive, activity, personal); the 

importance of Ukrainian folk pedagogy in the formation of a noble attitude to women in 

adolescents (ensuring the acquisition of knowledge and experience of the people on the 

value, respectful attitude to a woman, which is an important mental and cultural tradition 

of Ukrainians, part of folk etiquette and transmitted in spiritual, poetic, cultural, artistic, 

practical and effective creativity of the Ukrainian people); criteria (motivational, 

cognitive-behavioural and personal-reflexive), indicators, levels of the stated attitude 

formed have been specified; 

− the methods, means and forms of extracurricular educational work in its 

search, communicative and game directions (web-quests, projects, discussions, “live 

newspaper”, journalistic and interactive performances, forum-theatre performances, talk 

shows, etc.), aimed at forming a noble attitude towards women among adolescents by 

means of Ukrainian folk pedagogy have got further development. 

The practical value of the research results is that the proposed pedagogical 

conditions for the formation of a noble attitude towards women among adolescents by 

means of Ukrainian folk pedagogy in extracurricular educational work are experimentally 
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tested, which enables to implement them in practice of general secondary education 

institutions. 

The main results of the research have been introduced into the educational process 

of Kupiansk general education school of I-III degrees №4 named after the Hero of the 

Soviet Union M. F.  Khimushyn of Kupiansk City Council of Kharkiv Region (reference 

№ 315 dated 18.09.2020), Monachynivka educational complex «Secondary school of I-II 

grades - preschool educational institution» of Kupiansk District Council of Kharkiv 

Region (reference № 01-03 / 124 of 18.09.2020), Kharkiv general education school of I-III 

degrees № 105 of Kharkiv City Council of Kharkiv Region (reference № 01-41 / 401 of 

22.09.2020), Kharkiv general education school of I-III degrees № 129 of Kharkiv City 

Council of Kharkiv Region (reference № 01-21.2 / 236.1 of 15.09.2020), Shelestiv 

Lyceum of Kolomak Village Council of Kharkiv Region (reference № 01-27 / 210 of 

21.09.2020). The author has developed and implemented a program of scientific and 

methodological seminar for teachers, form masters. 

Theoretical provisions and practical developments can be used by teachers-

organizers, teachers, form masters in general secondary education institutions in the 

process of organizing educational work; research and teaching staff during the teaching of 

disciplines of the psychological and pedagogical cycle, the composition of educational and 

teaching aids, further research in the field of theory and methods of education, as well as 

students in the process of writing research and scientific papers. Research materials should 

be used in the process of professional development of teachers. 

Key words: adolescent, noble attitude, woman, pedagogical conditions, means of 

Ukrainian folk pedagogy, extracurricular educational work. 
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ВСТУП  

 

Актуальність дослідження. В умовах глобалізаційних процесів, що 

відбуваються у світі, особливої актуальності набуває проблема удосконалення й 

оновлення процесу морального виховання молодого покоління на національно-

культурних традиціях українського народу. Відродження культурного  потенціалу 

українського народу слугує розкриттю та збагаченню внутрішнього світу вихованця, 

його знань про загальнолюдські цінності,  морально-етичні норми, розвитку його 

моральних якостей. Про необхідність виховання особистості, орієнтованої на 

національну свідомість, трансляцію рідної культури наголошується в Законах 

України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015), Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  

«Нова українська школа» на період до 2029 року (2016) та  інших державних 

документах в галузі освіти.  

Одним із важливих напрямів розв’язання вказаної проблеми є формування 

шляхетного ставлення до жінки, адже саме  вона з народження задовольняє потреби 

малечі,  надає дитині перші уроки моральності,  відіграє провідну роль у формуванні 

особистості. На жаль, у гонитві за ґендерною рівністю, жінка стала «сильним 

суперником», що призводить до проявів зневажливого,  нерідко жорстокого 

ставлення до представниць жіночої статі, які нібито не потребують захисту та 

турботи. За даними міністерства соціальної політики України, кожна 5 жінка 

страждає від домашнього та ґендерно зумовленого насильства. Коли ж у 

повсякденному житті дитина стикається із стереотипами асоціальної поведінки по 

відношенню до представниць жіночої статі, саме моральні цінності повинні стати 

орієнтиром її особистісного розвитку. 

У контексті зазначеної проблеми особливого значення набуває формування 

шляхетного ставлення до жінки в учнів підліткового віку, оскільки саме цей період 

характеризується суттєвими змінами в особистісному становленні дитини, у тому 

числі набуттям необхідного соціального досвіду взаємодії з іншими людьми, 



18 

 

формуванням моральних мотивів, переконань, потреб, підвищенням рівня 

самосвідомості, інтенсивним присвоєнням культурних цінностей, на основі чого 

відбувається її моральне самовизначення, активізується прагнення до виявлення 

непримиримості з  несправедливістю і злом. 

Важливим складником системи навчально-виховної діяльності закладу 

загальної середньої освіти, спрямованої на моральне виховання школярів є 

позакласна виховна робота. Проте дані проведеного пілотажного  дослідження, під 

час якого було опитано 484 учні 5-8 класів, засвідчують, що постійно беруть участь 

у спеціально організованій позакласній виховній роботі лише 21,7 %  підлітків, 

епізодично – 49,2 %, а 29,1 % школярів взагалі не мають бажання брати участь у 

такій діяльності. Отримані дані дають підстави для висновку про недостатнє 

використання можливостей позакласної виховної роботи для морального розвитку 

підлітків, зокрема для формування в них шляхетного ставлення до жінки засобами 

української народної педагогіки.  У зв’язку з цим перед організаторами позакласної 

виховної роботи гостро постає завдання створення педагогічних умов для 

результативного морального виховання підлітків, де важливим є забезпечення 

успадкування ними духовних надбань українського народу, засвоєння знань і  

досвіду  щодо  ціннісного, поважного ставлення до жінки, вдосконалення навичок та 

звичок морально-етичної поведінки у взаємодії з жінкою, культури спілкування з 

нею.   

Аналіз праць засвідчує, що поняття «шляхетність» почало вживатись у  

науковій літературі ще до н. е., за життя Конфуція. Шляхетність трактували як: 

приналежність до аристократії і людську досконалість (Конфуцій);  результат 

виховання, який полягає у сформованості моральної, естетичної, інтелектуальної 

сфер особистості та культури зовнішньої поведінки (К. Гельвецій, Й. Песталоцці); 

особистісну рису, за якою визначається рівень вихованості людини (В. Лаппо). 

Спектр досліджень, які сприяють науковому осмисленню проблеми 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки  містить:  
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• думки й ідеї видатних філософів, педагогів різних епох та країн щодо 

морального виховання особистості (Х. Алчевська,  Г.Ващенко, К. Гельвецій, 

Дж. Локк, А. Макаренко, Й. Песталоцці С. Русова, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський та інші); 

• історико-педагогічні дослідження національно-культурних традицій: 

засади української народної педагогіки у вихованні молодого покоління 

(О. Духнович, С. Русова, Г. Сковорода, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський, І. Франко та інші);  історичне становлення ролі та статусу жінки у 

суспільстві  (Д. Букатова Т. Ганзицька, Е. Козлова, Т. Слабчук, Н. Чухим та інші), 

зокрема на засадах козацької педагогіки (Н. Макогончук, Ю. Руденко, 

Д. Яворницький та інші). 

Аналіз наукових джерел свідчить, що психолого-педагогічні основи зазначеної 

проблеми знайшли висвітлення в таких головних аспектах: теоретичні засади 

морального виховання (І. Бех, О. Воронова, І. Головська, О. Матвієнко, В. Новікова, 

Є. Зеленов, М. Яновська та інші), врахування особливостей підліткового віку у 

формуванні моральної особистості (І. Бех, Л. Виготський, С. Вихор, Д. Грішин, 

І. Кон, Б. Лихачов, О. Попова, В. Сухомлинський та інші); розкриття суті поняття 

«ставлення» (О. Лазурський, О. Леонтьєв, Ю. Приходько, Є. Столітенко та інші); 

проблеми мотивації та поведінки людини (Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, А. Маркова,  С. Рубінштейн та інші), розвиток умінь та звичок 

культурної поведінки (І. Кравченко, В. Лозова, О. Стрига, А. Троцко, Г. Щукіна та 

інші); формування особистісно-значущих якостей (О. Бутенко, О. Столяренко, 

О. Третяк, І. Трубавіна та інші) та цінностей  молодого покоління (Д. Леонтьєв, 

М. Рокич, Н. Ткачова, Л. Штефан та інші); висвітлення форм та методів організації 

морального виховання школярів в умовах позакласної виховної роботи (Л. Болотіна, 

Н. Волкова, З. Кейліна, Д. Латишина, Т. Рогова, Л. Якубова й інші); значення засобів 

української народної педагогіки в моральному становленні особистості (Г. Волков, 

М. Добролюбов, Ю. Руденко, В. Скуратівський, В. Струманський та інші). 

Розв’язання проблем морального виховання молодого покоління представлено 

в дисертаційних роботах О. Бутенко (виховання поважного ставлення до матері у 
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старших дошкільників), Л. Повалій (виховання у підлітків поваги до батьків 

засобами етнопедагогіки), В. Попова (формування моральної спрямованості 

молодших підлітків у позанавчальній діяльності в загальноосвітній школі), 

О. Рябошапки (виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей 

похилого віку), О. Третяк (виховання ціннісного ставлення до людини у молодших 

школярів), Л. Філоненко (формування ціннісного ставлення до іншої людини в учнів 

шкіл-інтернатів) та інших.  

Водночас, проблема формування шляхетного ставлення до жінки  у підлітків 

засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі в 

науковому просторі не набула всебічного висвітлення. 

Актуальність означеної проблеми посилюється виявленими в процесі 

дослідження соціально-педагогічними суперечностями: 

- між декларуванням у суспільстві ідей шанобливого ставлення до жінки, 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності та 

існуванням ґендерних стереотипів, ґендерної нерівності, проявів зневаги, 

жорстокості по відношенню до представниць жіночої статі; 

- між усталеними ментальними та культурними національними традиціями 

ціннісного, поважного ставлення до жінки та недостатнім їх використанням у  

вихованій роботі закладів загальної середньої освіти; 

- між потребою використання засобів української народної педагогіки для 

формування шляхетного ставлення до жінки у  підлітків та недостатнім науково-

методичним забезпеченням цього процесу в позакласній виховній роботі. 

Актуальність зазначеної проблеми, недостатній рівень її теоретичного 

осмислення й практичної розробленості та необхідність подолання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки в  позакласній виховній роботі».  

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

робота виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
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«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (РК 31 – 200199004104). У зв’язку з 

оптимізацією структурних підрозділів ХНПУ імені Г. С. Сковороди ухвалою вченої 

ради від 08.02.2021 р. кафедру педагогіки перейменовано в кафедру освітології та 

інноваційної педагогіки. 

Тему дослідження затверджено (протокол № 9 від 22 грудня 2017 р.) та 

уточнено (протокол № 3 від 12 червня 2020 р) Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Мета дослідження – виявити вплив теоретично обґрунтованих та 

експериментально перевірених педагогічних умов на рівень  сформованості 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати суть і структуру шляхетного ставлення до жінки та розкрити 

особливості його формування в підлітків. 

2. Розкрити значення засобів української народної педагогіки в формуванні 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків.  

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування  шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в 

позакласній виховній роботі й експериментально перевірити  їх ефективність. 

4. Уточнити критерії  і показники рівнів сформованості в підлітків 

шляхетного ставлення до жінки. 

Об’єкт дослідження – процес  формування  шляхетного ставлення до жінки в 

підлітків у позакласній виховній роботі. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування  шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в 

позакласній виховній роботі. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що рівень 

сформованості у підлітків шляхетного ставлення до жінки підвищиться, якщо 

забезпечити: 1) стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до прояву 
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шляхетного ставлення до представниць жіночої статі; 2) залучення підлітків до 

участі в позакласних виховних заходах із використанням засобів української 

народної педагогіки, спрямованих на оволодіння вихованцями сукупністю знань 

щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а також на опанування ними 

вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-емпатійними, рефлексивно-

оцінними) і виявлення особистісних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, 

ввічливості, чуйності,  відповідальності, активності), які характеризують шляхетне 

ставлення до жінки; 3) організацію самовиховання підлітків, спрямованого на 

розвиток у них шляхетності як особистісної якості.  

Для досягнення мети й вирішення поставлених завдань використано комплекс 

методів дослідження: 

– теоретичних: аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури, 

історико-педагогічних досліджень національно-культурних традицій з метою  

з’ясування стану розробленості проблеми формування  шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків; синтез, зіставлення, узагальнення, систематизація – для 

порівняння різних наукових підходів до розв’язання досліджуваної проблеми, 

уточнення поняттєво-категоріального апарату, визначення структурних компонентів 

шляхетного ставлення до жінки, розробки відповідних педагогічних умов; 

– емпіричних: педагогічне спостереження, усне та письмове опитування учнів і 

вчителів, тестування, аналіз продуктів позакласної діяльності школярів, 

самооцінювання та експертне оцінювання, педагогічний експеримент – з метою 

перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування  шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в 

позакласній виховній роботі; 

– статистичних: обчислення критерію χ2 Пірсона, методи  кількісного та 

якісного аналізу даних – для узагальнення й порівняння одержаних  емпіричних 

показників, доведення їх достовірності. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження  полягають у тому, що: 
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− уперше обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки в позакласній виховній роботі (стимулювання в підлітків 

позитивно-активної мотивації до прояву шляхетного ставлення до представниць 

жіночої статі; залучення підлітків до участі в позакласних виховних заходах із 

використанням засобів української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння 

вихованцями сукупністю знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а 

також на опанування ними вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-

емпатійними, рефлексивно-оцінними) і виявлення особистісних якостей 

(доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, 

активності), які характеризують шляхетне ставлення до жінки; організація 

самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них шляхетності як 

особистісної якості); 

− уточнено суть феномену шляхетного ставлення до жінки як свідомий 

духовно-етичний зв’язок з представницями жіночої статі, що характеризується 

активною позицією особистості і виявляється в сприйнятті жінки як цінності, у 

знанні норм та правил моральної поведінки, піднесеності її мотивів, прояві 

індивідуальних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  

відповідальності, активності) по відношенню до жінки, її статусу в родинних 

відносинах, соціальних ролей у суспільстві; зміст його структурних компонентів 

(мотиваційно-емоційного, когнітивного, діяльнісного, особистісного); значення 

засобів української народної педагогіки у формуванні шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків   (забезпечення засвоєння  знань і  досвіду народу щодо ціннісного, 

поважного ставлення до жінки, яке є важливою ментальною та культурною 

традицією українців, складовою частиною народного етикету й передається в 

духовно-поетичній, культурологічній, мистецькій, практично-дійовій творчості 

українського народу);   критерії (мотиваційний, пізнавально-поведінковий та 

особистісно-рефлексивний), показники, рівні сформованості зазначеного  ставлення; 

− подальшого розвитку набули методи, засоби і форми позакласної 

виховної роботи в її пошуковому, комунікативному та ігровому напрямах (веб-
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квести, проєкти, дискусії, «жива газета», публіцистичні та інтерактивні вистави, 

вистави форум-театру,  ток-шоу тощо), спрямовані на формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки.          

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

запропоновані педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі 

експериментально перевірені, що дозволяє реалізувати їх у практиці закладів 

загальної середньої освіти.  

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес Куп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф. 

Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області (довідка № 315 від 

18.09.2020), Моначинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради 

Харківської області (довідка № 01-03/124 від 18.09.2020), Харківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської 

області (довідка № 01-41/401 від 22.09.2020), Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 129 Харківської міської ради Харківської області (довідка № 01-

21.2/236.1  від 15.09.2020), Шелестівського ліцею Коломацької селищної ради 

Харківської області (довідка № 01-27/210 від 21.09.2020). Автором розроблено та 

впроваджено програму науково-методичного семінару для вчителів, класних 

керівників. 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями  можуть 

послугуватися педагоги-організатори, учителі, класні керівники в закладах  

загальної середньої освіти в процесі організації  виховної роботи;  науково-

педагогічні працівники під час викладання дисциплін психолого-педагогічного 

циклу, укладання навчальних і навчально-методичних посібників, подальших 

наукових розвідок у галузі теорії і методики виховання, а також студенти в процесі 

написання навчально-дослідницьких і наукових робіт. Матеріали дослідження 

доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 
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Апробація результатів дослідження відбулася  на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої 

і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 2018; 

2019); «Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (м. Одеса, 

2018); «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Румунія, Бая-

Маре, 2018); «European Academy of Science» (Німеччина, 2018); «Topical aspects of 

modern science and practice» (Німеччина, Франкфурт-на-Майні, 2020); 

всеукраїнських: «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» (м. Харків, 2019;  

2020). 

Основні положення й результати дослідження були обговорені та дістали 

позитивну оцінку на засіданнях кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи (2017-2020 рр.).  

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного  

дослідження  відображено в 17 одноосібних наукових працях,  із них 5 статей – у  

фахових наукових виданнях України, 3 статті – у зарубіжних виданнях, 1 стаття – у 

міжнародному виданні, 8 публікацій – у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел до кожного розділу (269 найменувань), 

загальних висновків, додатків (17 додатків на 57 сторінках). У тексті міститься 24 

таблиці й 2 рисунки. Загальний обсяг дисертації – 282 сторінки, із них – 184 

сторінки основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХЕТНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ У ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

 

 

1.1. Суть шляхетного ставлення до жінки, його структура та особливості 

формування в підлітків  

 

Науковознавча вимога визначення ключових понять дослідження передбачає 

з’ясування суті використаних термінів на підставі аналізу наукових джерел.  

Історично під шляхетністю розумілася сукупність якостей особистості, які 

зазвичай притаманні людині, що походить зі знатного роду та отримала необхідне 

виховання, важливе для подальшого несення відповідальності. Шляхетність 

пов’язувалася з такими поняттями, як честь і гідність [46, с. 345].  

Аналіз сучасної довідкової літератури [198, с. 362] дає підстави стверджувати, 

що в наш час термін «шляхетність» може вживатися як окрема моральна чеснота і 

як синонім доброчесності, великодушності, порядності Але слід відокремити 

поняття «шляхетність» від понять «доброчесність», «порядність», «гідність», 

«честь» та обґрунтувати використання саме поняття «шляхетність» у контексті теми 

дослідження.  

Доброчесність як моральна категорія визначає межу і спосіб поведінки 

людини й базується на принципах доброго відношення до інших та чесності в 

способі власного життя. У дослідженнях С. Глущенко [43],  А. Кулібаби [111],  

Л. Москальової [139],  Н. Сорокіної [183] та інших учених поняття «доброчесність»  

розкривається через здатність людини керуватися ідеями справедливості,  

правдивості, поваги, дружелюбності, людинолюбності у своїх вчинках та поведінці. 

За визначенням довідкової літератури «доброчесність» – це позитивна 

моральна якість, зумовлена свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою 

характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує 

готовність і здатність особистості свідомо та неухильно орієнтуватись у своїй 
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діяльності та поведінці на принципи добра та справедливості [198, с. 87]. Поняття 

«доброчесності» розглядається як властивість за значенням «доброчесний», висока 

моральна чистота, чесність. Доброчесний – який живе чесно, дотримується всіх 

правил моралі [33, с. 94]. Отже, поняття «доброчесність» синонімічне поняттю 

«шляхетність». 

Порядність, як  і доброчесність, – це моральна категорія, орієнтована на 

чесність та моральну чистоту. Крім того, порядність – це почуття і усвідомлення 

людиною  причетності та відповідальності стосовно долі інших людей. 

З вищезазначеного, можна зробити висновок, що, на перший погляд, категорії 

«доброчесність» та «порядність» є синонімами «шляхетності». Але ж як 

доброчесність, так і порядність орієнтовані більше на зовнішню поведінку людини, 

на її модель відносин з оточуючими людьми. У той час як гідність та честь більш 

орієнтовані на внутрішній стан. Гідність – це внутрішнє визнання, самоповага. За 

часів феодалізму  сформувалося поняття «честь», що означало про приналежність до 

аристократичного роду й визначало певне місце в суспільстві того періоду. У 

подальшому розумінні честі визначене місце належало саме заслугам особистості, її 

мірою людяності, праці тощо.  

Отож, незважаючи на близький зміст понять «шляхетність», «гідність» та 

«честь» та їх орієнтацію на внутрішній стан людини, необхідно розмежувати і їх. З 

цією метою доцільним може бути короткий ретроспективний аналіз виникнення та 

трансформації поняття «шляхетність» у різних культурах. 

У конфуціанстві шляхетність розглядалась як один з найважливіших етичних 

компонентів. Поняття благородного, шляхетного чоловіка має у Конфуція два 

взаємопов’язаних значення: приналежність до аристократії і людську досконалість 

[82, с. 24].  Те, як шляхетна людина будує взаємини з іншими людьми, можна 

висловити в трьох реченнях: вона ставиться до всіх рівно, однаково; запозичує в 

оточуючих тільки хороше й зближується з кращими; судить тільки саму себе [72, с. 

34]. 

Педагогічні погляди Дж. Локка (1632-1704 рр.) з приводу виховання 

джентльмена – є  гарним прикладом формування шляхетності в ХVІІ– на початку 
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ХVІІІ ст. Він вважає, що слід загатовувати тіло, розум та характер [125, с.79]. На 

його думку, ще маленьких дітей треба вчити  зносити втому, незгоди й спрмувати це 

у розвиток вміння  перемагати власні примхи, вгамовувати почуття та бажання [21, 

с. 26]. Формування шляхетності – це формування в людини дисципліни духу через 

обмеження. 

Освітня система тогочасної Європи, передбачала моральний, інтелектуальний 

та фізичний розвиток представників аристократичного походження. У період 

просвітництва К. Гельвецій та Й. Песталоцці наполягали на тому, що приналежність 

до знатного роду не є ознакою моральної досконалості, а отже, шляхетність слід 

розглядати як результат виховання. Саме завдяки представникам просвітництва 

шляхетність перестала означати приналежність до шляхетного роду, а саме поняття 

«виховання шляхетності» тлумачили як цілеспрямований педагогічний процес, 

спрямований на розвиток інтелектуальної, фізичної, естетичної сфер особистості, її 

внутрішнього світу й культури зовнішньої поведінки [цит. 115, с. 26]. 

Представники радянської доби вважали, що виховання шляхетної особистості 

тісно пов’язано з освітньою системою панівного класу, але така думка зазнала 

краху, тому означений напрям тривалий час залишався поза увагою вітчизняних 

педагогів [100, с. 37].    

На необхідності виховання моральних якостей акцентували увагу й українські 

педагоги Х. Алчевська, Г. Ващенко, С. Русова та ін.  

Х. Алчевська провідну мету діяльності педагога спостерігала «у турботі про 

гармонійний розвиток моралі, розуму, почуттів, про виховання шляхетності серця, 

чистоти всіх духовних поривань і устремлінь» [4, с. 205]. 

У сучасній довідковій літературі поняття «шляхетність» визначається як 

піднесеність мотивів поведінки людини. Це добрі прояви внутрішньої сутності 

людини, що наразі не обумовлені будь-якими законами, розпорядженнями чи 

правилами [198, с. 345]. 

 В. Лаппо вважає, що шляхетність – особистісна риса, за якою визначається 

рівень вихованості людини. Дослідниця наголошує на потребі відродження 

виховного потенціалу українського народу, які б сприяли формуванню шляхетності 
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як особистісної якості людини. Виховання шляхетності не втрачає своєї 

актуальності й до сьогодні, бо означає привчати вихованців до ввічливості, 

лагідності, добродійності, а також визначає культурний рівень людини незалежно 

від  її походження [115, с. 392].   

За ініціативою небайдужих українських просвітників на початку ХХІ ст. 

відбувалося відродження традицій та звичаїв виховання шляхетності, їхні ідеї 

втілювалися у створених клубів та шкіл для шляхетних дівчат та юнаків. Як зазначає 

В. Лаппо: «Прикладом може слугувати проєкт «Школи шляхетних українок», 

започаткований з ініціативи громадської організації «Союз українок», що знайшов 

підтримку як у великих містах (Запоріжжя, Львів, Чернівці, Тернопіль), так і в 

невеликих містечках, громади яких прагнуть прилучити молодь до традицій 

шляхетного виховання (Коломия Івано-Франківської області, Стрий Львівської 

області, Ковель Волинської області)» [115, с. 392]. 

Отже, зважаючи на аналіз наукової літератури шляхетність можемо 

розглядати як моральну якість особистості, яка передбачає вияв людиною 

ввічливості, турботи, співчуття,  поваги до себе та інших, орієнтування у своїй 

діяльності та поведінці на додержання принципів етики та моральності [101, с.40]. 

Тема дослідження також базується на діяльнісній категорії – категорії 

«ставлення». Вивченню поняття «ставлення» присвячено багато досліджень 

видатних учених. Філософи розглядають «ставлення» як філософську категорію, що 

відображає спосіб пізнання та буття [210, с.110], в основі якого лежить 

взаємозв’язок  усіх явищ, об’єктивного і суб’єктивного світу. 

У педагогічному ракурсі поняття «ставлення» вживається в контексті 

переживання і виразу людиною тих зв’язків, які встановлюються між нею та іншими 

людьми, між нею та різними сторонами навколишньої дійсності, між нею й самою 

собою як частиною світу, які впливають на її поведінку і особистісний розвиток 

[215, с 322].  

Ставлення передбачає наявність двох суб’єктів і реалізується у взаємодії. 

Йдеться про взаємодію внутрішніх світів, обмін думками, ідеями, образами, вплив 

на запити й потреби, вплив на оцінки іншого індивіда, його емоційний стан тощо. 
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Так формується адекватне уявлення людини про себе, інших людей, їхні групи. 

Взаємодія людей виступає провідним фактором у регуляції їхніх самооцінок та 

поведінки в суспільстві.  

Існують різні підходи до визначення поняття «ставлення». Наприклад, 

І. Бестужев-Лада вважає, що ставлення – це об’єднання об’єктивного наповнення та 

суб’єктивних факторів. Саме в це поняття вкладено реалізацію потреб, мотивації, 

досвіду суспільства, яке «проходить через свідомість, почуття, бажання, емоції та 

волю людини» [18, с. 87]. 

Є. Столітенко визначає поняття «ставлення» «як цілісну систему 

індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків особистості з різними сторонами 

дійсності, які характеризують внутрішню позитивну позицію в її оцінці та 

трансформуються в особистісні цінності»[188, с. 21]. А. Адлер розглядає ставлення 

до будь-чого чи будь-кого, у тому числі, і до жінки, крізь призму досвіду ранньої 

соціалізації дитини в сімейній структурі [1, с.138; 141, с. 105]. О. Лазурський 

виділив дві групи психологічних властивостей особистості, які засновані переважно 

на набутому досвіді ставлення людини до навколишнього, уключаючи її ставлення 

до інших людей і до самої себе, а також ті ідеали, які вона має [114, с.93]. 

О. Леонтьєвим психологічна характеристика свідомості розкривається через знання, 

ставлення та спрямованість. Ця точка зору знайшла продовження в роботах 

К. Платонова, який наголошував, що ставлення – це активна сторона свідомості, яка 

забезпечує регулятивну функцію і виявляється через волю. [ 118, с.342].  

Ставлення відображається в мотивах і вчинках людини і фактично становить з 

нею єдність, яка за певних умов переростає в єдність відносин до світу і взаємодії з 

ним, виявляється в рисах характеру і властивостях особистості. Ставлення 

особистості – це не її частина, а потенціал її психічних реакцій у зв’язку з будь-яким 

предметом, процесом або фактом дійсності. Отже, розвиток особистості можна 

відобразити як процес трансформації, поглиблення, ускладнення, збагачення 

внутрішнього світу особистості з реальністю у вигляді переживань, дій, відносин 

[102, с.116]. 



31 

 

Особливості категорії «ставлення» можуть бути розкритими, якщо її порівняти  

з такими категоріями як «відносини», «відношення», «взаємини», «стосунки». Слід 

зауважити, що в окремих публікаціях вони вживаються як тотожні, проте більшість 

дослідників наголошують на необхідності розрізняти ці поняття. Погоджуємося з 

точкою зору Ю. Приходько, згідно з якою, ставлення, на відміну від близьких 

понять, вказує «не стільки на велику кількість зв’язків особистості з навколишнім 

світом, скільки на суб’єктивну позицію відносно того, з чим особистість взаємодіє» 

[154, с. 294].  

Приєднуючись до висновків багатьох дослідників, уважаємо, що будь-яке 

ставлення, по-перше, включає оцінку, тобто визначає особистісну симпатію, 

прихільність або ворожість до будь-кого,  по-друге, з одного боку  обумовлюється  

мотивами й потребами людини, з іншого – визначається ступенем діяльнісної 

активності особистості. 

Отже, аналіз поняття «ставлення» в науковій літературі дозволяє визначити 

його як систему індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків людини з іншими 

людьми, різними сторонами навколишньої дійсності, із самою собою, яка 

характеризує її суб’єктивну позицію у взаємодії, спирається на особистий досвід 

людини і визначає особливості її дій, вчинків, переживань. 

У дослідженні слід уточнити поняття «жінка», з яким пов’язане поняття 

«ставлення». Зазвичай дорослу людину жіночої статі називають жінкою, але в 

дослідженні поняття «жінка» використовується в загальному значенні без зв’язку з 

віком. Представниці жіночої статі – це особи без вікових обмежень, до яких 

відносять: дівчинку, дівчину, бабцю. Тому поняття «жінка» та «представниці 

жіночої статі» у роботі використовуються як тотожні.  

Виходячи з того, що місце жінки в різні історичні періоди змінювалося, то й 

ставлення до жінки в суспільстві було різним. Тому важливим у дослідженні є 

поняття «шляхетне ставлення до жінки». Ставлення до жінки й поняття, пов’язані з 

дослідженим феноменом, розглядаються мислителями з давніх часів, і «жіноче 

питання» в різних культурах історично віку є неоднозначним. 
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У багатьох культурах було дуже шанобливе ставлення до жінок. В античний 

період існував культ жінки-богині (Афродіта, Деметра, Ніка – в Стародавній Греції; 

Венера, Цецера – у Стародавньому Римі). Археологи знаходять керамічні жіночі 

фігурки, що були оберегами часів трипільської культури, тобто тотемні постаті 

Берегинь. Ця шляхетна традиція тривала і в епоху скіфів-хліборобів [102, с. 115]. 

В історії людського розвитку запровадження християнства мало великий 

вплив на зміну статусу жінок у суспільстві (зокрема «європейців»). Саме 

християнство було більш прогресивним і гуманістичним, ніж будь-яка інша релігія 

того часу,  зумовивши в представниць жіночої статі усвідомлення людської гідності 

і визнаючи цього, як кожною особистітю, так й суспільством взагалі [217, с. 35].  

Саме з християнства походить культ Богородиці, образ Діви Марії, з якими й 

уособлюються дівоча незайманість та честь, вічна жіночність [117, с. 36].  Однак,   

жінки інших країн переживали важкий період, що характеризувався пригніченим 

становищем, жорстоким ставленням, їх уподібнювали  до чогось гріховного, саме 

через це представниці жіночої статі найчастіше були жервами середньовічних 

тортур, переслідувань тощо.  

Однак означена ситуація була властива не всіх країнам, які прийняли 

християнство. Слід зазначити, що за часів Київської  Русі в жінки були рівні права з 

чоловіком як у публічному, суспільному, так й особистому житті. Про це свічить 

той факт, що першою українською правителькою, культурно-релігійною діячкою є 

княгиня Ольга, яка й здійснила акт прийняття християнства (955 р.). [42, с. 6]. 

У епоху Просвітництва відбулася кардинальна зміна щодо становища жінки, її 

прав, можливості реалізації, статусу тощо. Це стало історичною подією в розвитку 

трансформації концепту жінки. Зокрема, Вольтер розкривав несправедливість до 

долі жінок. Дідро наголошував, що приниження жіночого існування є результатом 

суспльних законів, звичаїв, традицій, норм, правил. На думку Монтеск’є, жінку слід 

залучати до участі в суспільному житті, наголошуючи на її рівних правах у 

суспільстві [цит. 174, с. 106]. 

Значні зрушення в процесі трансформації існування жінки, затвердження 

рівності чоловіка та жінки відбулися завдяки Французькій буржуазній революції 
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(1789-1794 рр.). Прийняття «Декларації прав людини і громадянина» (1789 р.) стало 

важливою історичною подією, де зазначалося,  що «Всі люди народжуються 

вільними та рівними в правах» [42, с. 6]. 

У 70-х роках  ХХ ст. виникають західні університетські центри, де жіночі 

проблеми стають предметом наукових досліджень в різних галузей, зокрема біології, 

антропології, філософії, історії, фізіології та інших. Завдяки різноманітним 

напрямам наукових розвідок виникає новий, який об’єднав різні науки в єдине ціле 

– дослідження з гендерної рівності [76, с. 70].  

Ціннісне, поважне ставлення до жінки є важливою ментальною та культурною 

традицією українців. Шанобливе ставлення до жіноцтва було поширене серед 

представників усіх соціальних станів і за Київської Русі, після її Хрещення. Високі 

права жіноцтва були прописані в «Руській Правді» – зведенні законів Київської Русі, 

виконаному Ярославом Мудрим, а після цього його нащадками [28, с. 123]. 

Українська жінка завжди сприймалася як надійний товариш чоловіка, його 

вірна супутниця, вправна господиня. Одночасно гордість, самовпевненість, вільний 

норов сприяли войовничості української жінки.  

Особливим прикладом шляхетного ставлення до жінки є козацька етика й 

козацька педагогіка. Одна з рис, притаманна справжнім козакам, – шанобливе 

ставлення до жінок [225, с.89]. «На Запорожжі, – писав видатний історик козацтва 

Д. Яворницький, – нещадно карали не лише за перелюбство, але й за образу жінки, 

коли козак «зганьбить жінку не за пристойність», тому що подібний злочин «до 

неслави всього війська запорозького поширюється» [225, с.14].  

 У сучасному суспільстві українська жінка все частіше перебирає на себе 

чоловічі обов’язки, піклується про дітей та домашній затишок, реалізує себе у 

кар’єрі тощо[93, с. 186].  Не зважаючи на набуття нового статусу, українська жінув 

не відстоює його на світовій арені, й може реалізувати весь потенціал у будь-якій 

сфері життя, на відміну від жінок інших країн, зокрема в західному суспільстві [121, 

с. 54]. 

Отже, ставлення до жінки в суспільстві за різних часів було неоднозначним. 

Позитивні зрушення відбулися за часів Відродження та Просвітництва, а також 



34 

 

унаслідок буржуазних революцій, які проголосили рівність між чоловіком та 

жінкою відповідно до принципів справедливості та рівноправ’я, рівного доступу до 

громадської діяльності. 

Іноді поняття «шляхетне ставлення до жінки» розуміють у значенні 

«ціннісного ставлення до жінки» та «поваги до жінки».   

У психологічних концепціях цінності розглядаються як найважливіша основа 

цілей, завдяки яким людина має змогу отримати певну «точку відліку» для 

сприйняття та оцінювання певних подій [8]. Саме вони знаходять реалізацію в 

системі ціннісних орієнтацій людини, які, за влучним визначенням Ю. Жукова, є 

«добре усвідомленими цінностями» [57, с.35]. 

Аналізуючи цінності, науковці здебільшого характеризують їх значення для 

особистості з позицій їх регуляторного впливу на мотивацію людини, її поведінку й 

діяльність. М. Рокич звернув увагу, по-перше, на джерела цінностей, що 

прослідковуються в суспільстві, культурі й особистості, по-друге, – на загальне 

число цінностей, які можна вважати надбанням особистості [231, с.94].   

Цінності представляють внутрішній світ людини і являють собою виразник 

абсолютного, стабільного й незмінного в її житті. Важливим джерелом цінностей є 

саме надбання народної культури та народної педагогіки. Ціннісне ставлення до 

жінки, виходячи з самої структури ставлення, має глибоко внутрішній та зовнішній, 

поведінковий рівні, передбачає усвідомлення цінності жінки, її ролі в сучасному 

світі [89, с. 253].   

В.Сухомлинський у творах збірки «Батьківська педагогіка» акцентував увагу 

на необхідності підготовки дітей майбутнього, зокрема до сімейного життя. На 

думку педагога, панування у суспільстві культу матері як образу чистоти, 

справедливості, краси сприятиме вихованню у молодого покоління шляхетного 

ставлення до жінки, розвитку відповідальності за її життя [193, с.303]. 

На думку А. Макаранка, виховання поваги до жінки слід виховувати як у 

хлопців, так  і у дівчат.  Педагог вважав, що «той, хто здатен ставитися до жінки 

спрощено і з безсоромним цинізмом, не заслуговує довіри як громадянин, оскільки 
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його ставлення до загальної справи теж буде цинічним, і довіряти до кінця йому не 

можна» [129, с. 63].  

Повага до жінки передбачає визнання високого статусу, ціннісне ставлення, 

що ґрунтується на усвідомленні жіночого достоїнства. Ціннісне ставлення до 

людини ґрунтується на вихідній тезі про те, що людина –  абсолютна цінність, 

найвища субстанція, «міра всіх речей». Шляхетне ставлення передбачає і повагу, й 

усвідомлення цінності та достоїнства жінки [92, с. 65]. 

 Аналіз сучасних наукових досліджень дозволяє визначити особистісні якості, 

що характеризують шанобливе та ціннісне ставлення до людини (таблиця 1.1.), які й 

лягли в основу розкриття  прояву шляхетного ставлення до жінки. 

 

Таблиця 1.1 

Визначення науковцями особистісних якостей шанобливого, ціннісного 

ставлення до людини  

Якості  

Б
ут
ен
ко

 О
. [

30
, с

.3
4]
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м
бу
ли

 А
. [

60
, с

.1
21

] 
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А

. [
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7
] 

К
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 В
. [

10
9

, с
. 7

9
] 

Р
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  О
. [

16
6

, с
.6

6]
 

С
то
ля
ре
нк
о 
О

. [
18

9
, с

.1
77

]  

Т
ре
тя
к 
О

. [
20

0
, с

.5
] 

Т
им
оф
єє
ва

  О
. [

19
5

, с
.5

6]
 

Ф
іл
он
ен
ко

 Л
. [

21
2

, с
.7

6
] 

Людяність       +   
Слухняність   +      +  
Гуманність +     +    
Повага +   + + + +  + 
Справедливість       +   
Толерантність       +   
Відповідальність       +   
Турбота + + +  + +    

Доброзичливість + + +  +   + + 
Чуйність +   +  +    
Довіра +         
Великодушність       +    
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Продовження таблиці 1.1 
Вмінням поступитися  
своїми бажаннями  
на користь іншого 

       +  

Співчуття   + + +   +  
Ввічливість  + + + +     

Милосердя    +  +    

Привітність   +       

Моральна активність      +    

 

Більшість науковців (див. табл. 1.1) виокремлюють такі особистісні якості 

людини, які характеризують шанобливе, ціннісне ставлення до інших: 

доброзичливість, повага, ввічливість, чуйність та турбота. Розвиток зазначених 

якостей свідчить про рівень вихованості людини, адже така особистість спроможна 

взаємодіяти з іншими, дотримуючись морально-етичних норм, робити добрі вчинки, 

нести благо на користь інших.  

Отже, очевидно, що розвиток поваги, доброзичливості, ввічливості, турботи та 

чуйності в людини характеризуватиме її як морально-виховану особистість.  

Виходячи з тлумачення поняття «ставлення», звертаємо увагу на те, що ця 

категорія містить у собі розвиток такої якості як активність, що є необхідною у 

формуванні активної позиції по відношенню до протилежної статі, відстоюванні 

несправедливості, запобігання аморальних вчинків щодо жінки. Аналіз психолого-

педагогічної літератури щодо шляхетного ставлення до жінки протягом історичного 

розвитку українського народу свідчить про те, що відношення до неї було різним й 

мало свої наслідки, тому вважаємо, що за всі дії, вчинки, поведінку особистість має 

відповідати перед собою, суспільством. Це може відбуватися завдяки високому 

рівню сформованості такої особистісної якості, як відповідальність. 

Вищезазначені положення, дозволили виокремити особистісні якості, прояв 

яких у взаємодії з представницями жіночої статі характеризує шляхетне ставлення 

до них. 

Отже, шляхетне ставлення до жінки – свідомий духовно-етичний зв’язок з 

представницями жіночої статі, що характеризується активною позицією особистості 
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і виявляється в сприйнятті жінки як цінності, у знанні норм та правил моральної 

поведінки, піднесеності її мотивів, прояві індивідуальних якостей (доброзичливість, 

повага, турбота, ввічливість, чуйність,  відповідальність, активність) по відношенню 

до жінки, її статусу в родинних відносинах, соціальних ролей у суспільстві.  

Для виявлення структури шляхетного ставлення до жінки звернемося до 

аналізу  характеристик і складових ставлення до людини взагалі, визначених 

науковцями (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2  

Структурні компоненти ставлення до людини 

   Науковець  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компоненти 
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5
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] 
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Д

. [
20

3
, с

. 1
70

] 

Я
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в 

 В
. [

2
26

, с
. 3

6
-5

2
] 

Когнітивний + +    + +  + + + 
Світоглядно-
пізнавальний  

   +        

Змістовий   +         

Інтелектуальний        +    
Емоційний 
(емотивний) 

+    + +   +  + 

Емоційно-вольовий    +        
Емоційно-оцінний  +     +     
Емоційно-ціннісний        +    
Конативний 
(поведінковий) 

      +  +   

Поведінковий     + +    + + 
Діяльнісно-
вольовий 

 +          

Операційний   +         
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Показниками інтелектуального, когнітивного, світоглядно-пізнавального, 

змістового компонентів науковці [25; 79; 87; 126; 143; 167; 189; 203; 226; 232] 

вважають пізнавальну активність, різноманітні пізнавальні інтереси, широту 

світогляду, здатність до прийняття нових когнітивних елементів, їх чисельність та 

інформаційний зміст; осмислення та необхідність знань; розвиток гуманістичних 

знань про людину, їх ставлення до інших, про норми його втілення. 

Серед показників емоційного, емотивного, емоційно-вольового, емоційно-

оцінного, емоційно-ціннісного компонентів учені  [25; 79; 126; 143; 167; 226; 232] 

виділяють сукупність таких характеристик особистості, як: емпатію та емоційна 

чуйність; емоційну стійкість і врівноваженість; інтенсивність та направлення  

емоційного стану по відношенню до інших; переживання та емоційні стани, що є 

імпульсами систематизації знань та поведінкової готовності. 

 До конативного, поведінкового, діяльнісно-вольового, діяльнісно-

практичного, операційного компонентів науковці [79; 87; 143; 167; 203; 226; 232] 

відносять такі показники: вибір стратегій поведінки особистості по відношенню до 

інших; здійснення певної діяльності, направленої на задоволення потреб; аналіз 

поведінки та способів її регуляції. 

Дієвий, мотиваційний, смисловий компоненти, на думку вчених [79; 87; 126], 

передбачають наявність потреб і стимулів, прагнення застосовувати певні знання у 

своїх діях та вчинках. 

Деякі вчені [142, с.116] наголошують на оціночному компоненті, що 

характеризується оцінкою, сприйняттям, розумінням людей. 

Продовження таблиці 1.2 
Діяльнісно- 
практичний 

       +    

Мотиваційний    +         
Смисловий  +          
Оціночний     +       
Дієвий    +        
Особистісний          +    
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Особистісний компонент уключає в себе такі якості особистості, як повагу 

людської гідності, любов до людей (гуманність), великодушність, милосердя, 

справедливість,  моральну активність, турботу, чуйність [189, с.177-178]. 

Огляд сучасних досліджень, присвячених структурі  ставлення до людей, 

показав, що число складових і поєднання показників цих складових може бути 

різним. Учені виділяють у структурі ставлення до людей такі основні елементи, як: 

мотиви, потреби, емоції, знання, діяльність, особистісні якості. Таким чином, аналіз 

наукових праць дає підстави визначити структуру шляхетного ставлення до жінки 

як сукупність взаємопов’язаних між собою компонентів: мотиваційно-емоційного, 

когнітивного, діяльнісного, особистісного.  

Змістова характеристика визначених структурних компонентів шляхетного 

ставлення до жінки в контексті дослідження передбачає врахування вікових 

особливостей підлітків. 

Під час проведення дослідження ми спиралися на роботи вчених, у яких 

розкриваються особливості дітей-підлітків: І. Бех, О. Богданова, З. Васильєва, 

С. Вихор, Д. Грішин, О. Кікінежді, Г.Коджаспірова, І. Кон, Б. Лихачов, 

В. Сухомлинський та інших. 

Підлітковий вік – це найскладніший період у житті людини, коли відбувається 

перехід від дитинства до дорослості. Відповідно до більшості досліджень, межі 

підліткового періоду приблизно співпадають з навчанням дітей у п’ятих-восьмих 

класах середньої школи й охоплюють вік від 10-11 до 14 років, але фактичний вступ 

у підлітковий вік може відбуватися на рік раніше або пізніше [7, с.10]. У межах 

цього періоду науковці виділяють молодший та старший підлітковий вік. 

Молодший підлітковий вік (учні 5-6 класів) є органічним продовженням 

молодшого шкільного віку, але водночас суттєво відрізняється від нього. Інтереси 

молодших підлітків характеризується безпосередністю: їм цікаво все, що їм 

кидається в очі. Вони насамперед звертають увагу на зовнішній вигляд людини, ніж 

її духовні якості. Цей період є сенситивним для формування особистісних якостей, 

адже цьому сприяє розвиток психічних реакцій та пізнавальної сфери, що 

супроводжується соціалізацією особистості в доросле життя. 
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Цей вік характеризується інтенсивним розвитком свідомості дитини, що 

характеризується формуванням рефлексії, критичного ставлення до себе, своєї 

поведінки, виникненням потреби у набутті нових знань, переосмисленні цінностей, 

збагаченні життєвого досвіду [152, с.231]. 

Підліток уже менше залежить від батьків, а, отже, характер створення дружніх 

стосунків з однолітками набуває стійкості, умотивованості, у них з’являються 

спільні інтереси. Молодший підліток має особливу потребу в дружніх стосунках, де 

лише й можлива система реальної рівності.  

У цьому віці стає дуже важливим, необхідним спілкування з ровесниками 

протилежної статі. Прагнення до спілкування з ровесниками протилежної статі в 

одних підлітків погано усвідомлене, в  інших виражається в слабкій пошуковій 

активності, у третіх – в активних цілеспрямованих діях. Захоплення протилежною 

статтю, як і багато чого іншого в молодшому підлітковому віці, стає, так би мовити, 

груповим [91, с.124].  

 Вихованці намагаються бути в авторитеті в колі ровесників, часто показуючи 

свою «крутість» через ганебну поведінку, аморальні вчинки. Їм важко знайти 

взаємозв’язок між вчинком людини та моральним аспектом, через те, що саме в цей 

період молодші підлітки тільки-но починають оцінювати власну діяльність, 

порівнювати себе з іншими, але великого значення цьому не надають. Їм ще важко 

усвідомлювати власні вчинки, тому недостатньо сформована здатність до 

самоаналізу, унаслідок чого вихованець проявляє імпульсивність, агресію, 

безконтрольність по відношенню до інших, що приводить до конфліктних ситуацій.  

Отже, основними віковими особливостями молодших підлітків є: інтенсивний 

розвиток інтелектуальної, емоційної і вольової сфери, що свідчить про руйнування й 

перебудови усього попереднього ставлення дитини до світу й до самої себе; 

наслідування моделі поведінки дорослих (але розвиток лише тих якостей, які 

подобаються підлітку); невеликий досвід взаємодії з іншими, що характеризується 

відсутністю або поверховістю знань про побудову взаємин з іншими на засадах 

моралі та етики; потреба в дружніх стосунках з представниками протилежної статі; 

завойовування авторитету в колі ровесників шляхом здійснення необдуманих 
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вчинків та наслідування моделі поведінки дорослих (часом не розбираючись добре 

це чи погано); нерозвиненість емоційної сфери, що свідчить про агресивність, 

імпульсивність, безконтрольність у взаєминах з іншими. 

Учні старшого підліткового віку (7-8 класи) більш схильні  до самоаналізу 

власної поведінки, вчинків, дій, хоча й не завжди усвідомлюють сенс своїх вчинків. 

Їм важливо знайти своє місце в цьому житті, тому для них властиво прислухатися до 

порад дорослих, вони потребують їхньої підтримки, але не контролю. Саме в цей 

час підліток заявляє про себе як про особистість, яка потребує поваги. Протилежні 

риси, прагнення, тенденції співіснують та борються одна з одною, визначаючи 

протиріччя характеру й поведінки. Саме це найчастіше і стає найбільш конфліктною 

стороною при спілкуванні підлітків зі старшим поколінням та між собою. У 

підлітків відбувається адаптація до соціально-стійких уявлень про чоловіка та 

жінку, стратегії поведінки в суспільстві, з однолітками та родичами.  

Провідною діяльністю старшого підлітка є інтимно-особистісне спілкування. 

У дитини цього віку з’являються перші симпатії до протилежної статі, почуття 

закоханості, розширюється соціальний досвід. У «перехідному» підлітковому віці 

часто відбувається «генеральна репетиція» всієї любовної лінії життя. Людина 

вчиться пізнавати любов, відчувати й розрізняти цей особливий стан душі. І навіть 

якщо це дійсно тільки «репетиція», то і вона має величезну цінність для становлення 

особистості. Тут відточується вміння керувати своїми діями, емоціями, отримувати 

задоволення від спілкування з коханою людиною, переживати любовні невдачі, 

поразки, висловлювати свої почуття та багато іншого. Нарешті, у цей час 

відбувається становлення дівчинки як жінки і хлопчика як чоловіка. Формується 

усвідомлення жіночої і чоловічої цінності, сили й привабливості [17, с. 126]. 

Саме в цьому віці відбувається формування рольових позицій чоловіка та 

жінки. I те, якою стане дівчинка  в майбутньому, а яким – хлопчик, значною мірою 

визначається характером впливу оточення, у якому зростає дитина-підліток. Саме в 

цей період вони втілюють власні уявлення про моделі побудови стосунків, 

спираючись на приклади із життя дорослих. Вони переживають емоційні 

хвилювання, що характеризується виникненням моральних почуттів: сорому, 
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провини, совісті тощо. Це початок формування  власного «Я», поглиблення у 

власний внутрішній світ, усвідомлення своїх мотивів, розвитку прагнення до 

самовдосконалення. 

Отже, основними віковими особливостями старших підлітків є: розвиток 

процесів самосвідомості і самовизначення; наявний досвід взаємодії з іншими, що 

ґрунтується на моделі взаємовідносин членів сім’ ї, який утілюється і в реальному 

житті; потреба в інтимно-особистісному спілкуванні з представниками протилежної 

статі; викривлення чи відхилення у сфері спілкування з протилежною статтю через 

недосвідченість, поверховість знань, пережиті негативні почуття образи чи гніву в 

процесі взаємодії з жіночою половиною людства (відмова в освідченні, насміхання 

над відкритістю та щирістю почуттів); підпорядкування впливу авторитетної 

людини (дитина відтворює зразки поведінки авторитетної людини, часом здійснює 

вчинки й не розуміє правильність таких дій) та наслідування моделі поведінки 

дорослих (але відбувається розвиток лише тих якостей, які подобаються підлітку); 

нерозвиненість емоційної сфери, що свідчить про нездатність вихованця до емпатії у 

взаєминах з іншими. 

Отож, зважаючи на особливості молодших та старших підлітків, слід виділити 

спільне в характеристиках цих вікових груп:  почуття дорослості, яке визначається 

як новоутворення свідомості, що полягає у вираженні своєї життєвої позиції 

стосовно себе, інших, навколишнього світу, виявляється в наслідуванні зовнішніх 

ознак дорослості (шкідливі звички, використання косметики, копіювання в одязі, 

зачісці тощо), виконанні функцій дорослих, прагненні хлопчиків відповідати 

уявленню «справжнього чоловіка» та ін.; відбувається статева диференціація 

поглядів, думок, принципів, формування власного світогляду. 

Слід указати й на ґендерні особливості цієї вікової групи. Н. Латта зазначає, 

що хлопці молодшого підліткового віку схильні виражати свої думки лаконічно, їм 

не притаманна властивість вести довгі розмови. Для дівчаток важливо ж  навпаки, 

спілкуючись з оточенням, бути популярною в колі друзів, класному колективі [116, 

с. 104-105]. 
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Для хлопців старшого підліткового віку характерна особливість у відданості 

дружбі, часом нехтуючи власними потребами, безпекою тощо. Дівчата цього віку 

намагаються завоювати прихильність, тому більшість часу проводять у соціальних 

мережах [116, с. 104-105]. 

Як для хлопців, так і дівчат важливо реалізувати потреби в емоційному 

контакті, взаєморозумінні, взаємопідтримці в стосунках з протилежною статтю. Такі 

стосунки, побудовані на взаємній довірі, відвертості, щирості, готовності завжди 

прийти на допомогу, сприяють розвитку впевненості підлітка у своїх силах, 

надихають їх на моральні вчинки. Ці взаємини відзначаються зростанням частоти 

спілкування в реальному часі як офлайн, так і онлайн (через SMS, електронну 

пошту, соціальні мережі тощо) [161, с. 64-67]. 

Є. Зеленов називає сучасних підлітків, народжених в епоху цифрових 

технологій, цифровим поколінням або «поколінням Z». Науковець уважає, що для 

дітей цього віку характерно більше часу проводити за смартфоном, ноутбуком тощо, 

а процес соціалізації відбувається в спілкуванні в соціальних мережах, де і 

визначається їхній статус, авторитет. У порівнянні з однолітками попередніх 

поколінь, для них характерне прагнення відірватися від батьківської опіки стає все 

менш пріоритетним, однак представники цього покоління краще адаптуються до 

нових умов, можуть швидко переключитися з одного завдання на інше,  що сприяє 

розвитку мислення та сприйняття [59, с. 48–49]. 

А. Горлова помітила, що самопізнання дівчат-підлітків пов’язане з 

привабливою зовнішністю та комунікативними навичками, а для хлопців важливо 

бути сильним та розумним.  Однак результати дослідження свідчать про те, що 

більшість дітей переймаються через те, що вони не вміють контактувати з 

оточенням [45, с. 137–143].  

На думку І. Юсупова, дівчата більш емоційні, частіше проявляють 

співпереживання до слабших, менших, ніж хлопці. Автор пов’язує такі відмінності з 

тим, що хлопці орієнтовані на наочні досягнення [224, с. 140–141]. 

На високий рівень розвитку емпатії серед дівчат указує й А. Александрова, яка 

пов’язує це з тим, що здатність проявляти емоції розвивається в них швидше, ніж у 
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хлопців. Однак більшість підлітків зазнають труднощів у висловленні своїх почуттів 

[цит. 128, с. 135–139]. 

Отже, для дівчаток характерна емоційність, комунікабельність, їм властиво 

перейматися за долю інших, для хлопчиків – лаконічність,  більш орієнтовані на 

реальний результат, високі досягнення. Однак, спільною характеристикою є те, що 

реальне життя часто переноситься у віртуальне, яке посідає визначне місце у 

формуванні особистості, її думок, переконань, світогляду. 

Отож, аналіз наукової психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що в 

дослідженнях розкриваються ідеї статевого та ґендерного виховання підлітків, що 

полягають у вивченні партнерських взаєминах між хлопчиками та дівчатками, 

юнаками та дівчатами, у вихованні щирості та відкритості, взаємодоповнюваності 

чоловіка та жінки для гармонії в майбутніх стосунках. 

Вікові особливості підлітків зумовлюють специфіку змісту мотиваційно-

емоційного, когнітивного, діяльнісного та особистісного структурних компонентів 

шляхетного ставлення до жінки. 

Мотиваційно-емоційний компонент. Будь-яка діяльність відбувається 

ефективно й результативно, якщо в людини є стимули, бажання діяти в повну силу, 

вирішуючи складні завдання, долаючи труднощі й несприятливі умови, наполегливо 

домагатися поставленої мети. Мотивація – це спонукання особистості до діяльності, 

задоволення її потреб, усвідомлення реальної причини, яка спонукає до вибору 

конкретних дій і вчинків людини.  [134, с. 18]. 

В. Леонтьєв вважав, що задоволення потреб призводить до активності людини, 

здатності концентруватися на поставленій меті, і в момент, коли це відбувається, 

формується новоутворення – мотив [119, с. 72].  

Отже, мотиви – це відносно стійкі прояви особливостей поведінки 

особистості. Вони представлені у вигляді переживань, які можуть бути або 

позитивними, або негативними, залежно від досягнення й задоволення або навпаки 

поразки та розчарування. Для того щоб відбулося усвідомлення мотивів поведінки,  

потрібна особлива робота над уключенням особистісних переживань в 

психологічний стан особистості. 
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Із періодом дорослішання все більшого значення набувають мотиви, 

опосередковані свідомістю. У підлітків складається визначена та відносно стійка 

спрямованість особистості. М. Неймарк вважає, що наявність стійкої спрямованості 

є важливою для формування особистості підлітка, адже визначає особливості  

поведінки та діяльності [145, с.32] 

У дослідженні І. Кравченко виділено та експериментально перевірено такі 

мотиви моральної поведінки в суспільстві серед підлітків: користування 

авторитетом серед товаришів, бути незалежними у своїх вчинках, привертати до 

себе увагу своїми вчинками, мати можливість проявляти свої здібності, уміти 

обмежувати себе в бажаннях, здійснювати такі вчинки, за які не соромно, жити 

гідно й бути прикладом для інших [106, с. 67]. Мотиви поведінки змінюються в 

дорослому й молодшому оточенні, наприклад,  для дитини в колі дорослих – бути 

гордістю для батьків, а в оточенні молодших – бути сильним і відважним 

захисником, який все зможе й нічого не боїться, часто цього образу дотримуються і 

в колі однолітків. 

І. Зимня розглядає мотиви діяльності, виходячи з особливостей 

інтелектуально-емоційно-вольової сфери і виділяє наступні: інтектуально-

пізнавальні, які стимулюють людину до пізнання оточення й розвитку власного 

інтелекту як найбільшої цінності людини; морально-етичні, спрямовані на 

дотримання морально-етичних норм суспільства; емоційно-естетичні, які виникають 

у процесі емоційного врівноваження, задовольняючи певний інтерес [61, с. 102].   

 У дослідженні Л. Кобзаренко охарактеризовані мотиви морального вибору: 

гуманістичні (відображають позицію особистості в прийнятті оточенні: «Бути 

прикладом для вихованців»); конформістські (показують нейтральне ставлення 

людини: «Щоб допомогли мені, коли буде потрібно») і егоцентричні (визначають 

байдуже ставлення індивіда: «Щоб показати клас») [73, с. 84].  

Н. Крутов вважає, що моральну поведінку визначають моральні мотиви. Такі 

мотиви лежать в основі практичних цілей та визначають спрямованість поведінки 

індивіда по відношенню до інших – мотиви добра, совісті, обов’язку та інші [108, с. 

18]. Прагнення творити добро, проявляти добрі наміри стають рушійною силою в 
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діяльності людини, яка ставить цілі та обирає конкретні  засоби, які для цього 

потрібні. [10, с. 89].  

Слід зазначити, що в процесі формування особистості змінюються мотиви та 

їх співвідношення, що сприяє як збагаченню, так і ускладненню мотиваційної 

сфери. Згодом у підлітків виникають домінуючі мотиви, які й визначають поведінку 

дитини-підлітка [151, с.31]. 

Шляхетна, високоморальна особистість у своїй поведінці проявляє 

безкорисливість по відношенню до інших, особливо до жінок. Вона не сподівається 

на «вигоду», коли робить благо комусь. Прояв  шляхетного ставлення до жінки 

органічно пов’язаний з альтруїстичною мотивацією. 

Мотиви поведінки, зумовлені альтруїстичними, безкорисливими 

переконаннями, можуть стати звичними в повсякденному житті. До них можна 

віднести такі мотиви: прагнення принести користь рідним (мамі, бабусі, коханій, 

дружині), проявляти турботу у відношенні до жінки та приділяти увагу до неї, 

бажання надавати безкорисливу допомогу жіночій половині людства та ін. 

Зважаючи на те, що шляхетне ставлення до жінки тісно пов’язане з почуттям 

поваги та любові до матері, вважаємо, що підліток лише тоді навчиться проявляти 

шляхетність по відношенню до представниць жіночої статі, коли це почуття стане 

«керівним мотивом у всіх моментах її життя». І. Бех наголошує, що таке почуття 

любові дитини до матері  і є та «гармонія, коли одна людина духовно зливається з 

іншою в одне ціле, стає здатною бажати блага, щастя іншим» [19, с. 8]. 

Аналіз досліджень дозволяє охарактеризувати мотиви, які спонукають 

підлітка до виявлення шляхетного ставлення до жінки, а саме: 

• моральні мотиви (прагнення виявляти чуйність, милосердя до жінки 

(матері, сестри, бабусі, подружки та інших), бути корисним для них; бажання 

робити добрі та «совісні» вчинки по відношенню до жінки,  будувати стосунки  з 

нею  на принципах поваги, товариськості, щирості; 

• комунікативні мотиви (прагнення до товариськості з представницями 

жіночої статі, демонстрування поваги до них у спілкуванні) [96, с.105]. 



47 

 

Переживання людиною необхідності в чомусь або в комусь, що стає джерелом 

її активності та спонукає (мотивує) її до дій і є потребами особистості. 

Потреби тісно пов’язані з мотивами, адже задоволення одних пробуджує 

народження інших. Добре, коли в людини як усвідомлений мотив, у якому виявлена 

потреба, виникає прагнення безкорисливо робити добро, допомагати іншим. Такі 

потреби характеризують емоційний стан людини, виражають її бажання викорінити 

зло, грубість, брутальність, несправедливість по відношенню до інших та проявляти 

добру волю особистості та безкорисливість у її вчинках, діях, поведінці. Це потреби 

в співпереживанні, спілкуванні. 

Здатність ставитися до людини, зокрема до жінки, як до найвищої цінності 

передбачає не лише сформованість певних знань про неї, але і вироблення бажання 

використовувати їх у своїй поведінці. Якщо таке ставлення постійне, воно 

поступово стає звичкою, що пов’язане з почуттям любові, поваги, виявляється в 

добрих вчинках по відношенню до інших. 

Ставлення до жінки визначають потреби в емоційному контакті, залученні до 

духовності іншого, повазі та самоповазі, самовіддачі, що є значущими в 

безкорисливому творінні добрих вчинків. Людина, яка відчула потребу в 

емоційному контакті, розпізнає «добре» і «погане» в людях, їхні переваги, у неї 

формується довіра чи недовіра, певна реакція. Велике значення має потреба в 

залученні до духовного світу жінки, сприйнятті її внутрішньої сутності, бо це 

почуття сприяє виробленню здатності бачити в ній себе й навпаки, адекватної 

самооцінки, розвитку рефлексії.  

Для вироблення потреби в повазі та самоповазі, які б ґрунтувалися на 

моральних мотивах, бажанні бути корисним для оточуючих важливим є досвід 

отримання задоволення від радісних переживань. Радість робити добро, допомагати, 

турбуватися, усвідомлювати значущість своєї особистості для інших має бути 

відчутною, яскравою. Такі переживання проявляються в потребі самовіддачі, 

турботі про інших. 

 Прояв шляхетного ставлення до жінки обумовлено потребами особистості 

підліткового віку, що виникають у взаємодії з представницями жіночої статі:    
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• моральні потреби (потреби безкорисливо робити добрі справи, 

допомагати представницям жіночої статі, піклуватися про них, захищати); 

• комунікативні потреби (у налагодженні дружніх, щирих стосунків 

зжінками, у взаєморозумінні, взаємоповазі, співпереживанні під час спілкування з 

ними). 

Важливо усвідомити, що вихованцю необхідно пережити такі емоції, почуття, 

щоб розглянуті вище потреби закріпилися. Ю. Согомонов наголошував, що «добро, 

позбавлене емоційності, стає безсердечним, егоїстичним і приховує в собі серйозну 

небезпеку антигуманних учинків» [181, с. 806]. Емоції та почуття взаємопов’язані 

між собою. За допомогою емоцій людина пізнає наскільки значимі були явища в 

задоволенні її потреб, тоді як почуття – це переживання особистістю власного 

ставлення до того, що вона робить по відношенню до інших та самої себе, 

задовольняючи особисті потреби. 

Емоції людини відображають оцінку подій (негативну чи позитивну), а 

емоційний стан реалізує функцію оцінки. Емоційні переживання, зумовлені 

сприйняттям оточуючих, їхньою долею, ставленням до власної особистості є 

особливо значущими. Природною реакцією дитини-підлітка є переживання радісних 

емоцій внаслідок спілкування з іншими, прояву ніжності по відношенню до мами, 

коханої чи турботи про бабусю, маленьку сестричку; переживання обурення, коли 

роблять несправедливі вчинки (ображають, насміхаються зі стареньких, знущаються 

з менших чи слабших, грублять, використовують ненормативні слова в спілкуванні з 

представницями жіночої статі); переживання гордості за те, що навіть у складних 

ситуаціях не втрачаєш контролю над  емоціями та стримуєш себе та інших від 

грубих, поганих, нешляхетних вчинків у спілкуванні з жіноцтвом, унаслідок яких 

було б соромно через деякий час. Повторюваність переживання таких емоцій згодом 

переростають у якості особистості (повага, турбота, чуйність, співчуття, 

доброзичливість, відповідальність ). 

Емоції виступають мотивами моральної поведінки, впливають на формування 

потреб, зумовлюють індивідуальні прояви морально-етичних вчинків по 
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відношенню до жінки, відображають об’єктивне ставлення до її потреб, 

виражаються в душевних переживаннях та хвилюваннях [65, с. 123]. 

Підліток поступово засвоює норми моральної поведінки в процесі опанування 

«абетки почуттів» (умінні любити, відгукуватися на чужу радість та горе, 

безкорисливо допомагати нужденним). У прояві шляхетного ставлення до жінки, 

уваги до її душевного стану,  значущими для нього є пережиті почуття радості, що 

виникають унаслідок виявленої турботи, допомоги, уваги; сорому, обурення 

унаслідок спостереження несправедливих, ганебних вчинків; усвідомлення власної 

необхідності на ґрунті висловленої подяки; гармонії, єднання з навколишнім світом, 

зумовлені довірою, спільністю переживань. Такі почуття вселяють упевненість, 

наполегливість у досягненні мети, стимулюють дитину до активної діяльності. 

Важливе значення в прояві шляхетності в ставленні до жінки відіграє спроможність 

особистості відгукуватися на переживання представників протилежної статі 

(співчувати, радіти). У процесі переживання співчуття підліток відчуває та 

усвідомлює обов’язок та відповідальність перед іншими, поступово закріплюється 

доброзичливе ставлення, почуття вдячності до тих, хто створив умови твого життя 

та розвитку (мама, бабуся). 

Багато вчених спробували класифікувати емоції й кожен висував власні 

припущення для цього. Т. Браун брав за основу часову ознаку класифікації емоцій, 

вважаючи, що вони будуються на підставі ставлення до джерела дії: безпосередні, 

ретроспективні, перспективні[цит. 31, с. 445]. В.Вундт наголошував на тому, що 

класифікувати емоції взагалі немає сенсу, бо їх дуже багато [цит. 51, с. 105]. 

Б. Додонов вважає, що створенню універсальної класифікації взагалі неможливо 

через розв’язання різних завдань: якщо вона  в змозі  вирішити одні ситуації, то при 

вирішенні інших може бути  недієвою [51, с. 105]. 

 У процесі дослідження дійшли висновку, що прояву шляхетного ставлення до 

жінки в підлітків сприятиме переживання таких емоцій (почуттів): 

• моральних емоцій (почуттів) (радості від виконання корисних справ; 

занепокоєння за долю жінки;  гордості за те, що  у складних ситуаціях не втрачаєш 
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контролю над  емоціями та  стримуєш себе та інших від грубих, аморальних, 

нешляхетних вчинків стосовно жінки та сорому за їх вчинення));  

• комунікативних емоцій (почуттів) (радості, щастя та задоволення від  

спілкування з жінкою, прояв ніжності, турботи по відношенню до неї, уваги до 

емоційного стану жінки). 

Отже, розвиток мотиваційно-емоційної сфери дитини підліткового віку 

свідчить про її готовність до вступу в доросле життя, формування власного 

світогляду, набуття життєвого досвіду. Мотиваційно-емоційна сфера особистості 

виконує стимулюючу функцію.  

Мотиви, потреби, емоції тісно пов’язані із процесом засвоєння знань. Часто 

через свою недосвідченість школярі потрапляють у конфліктні ситуації, адже у своїх 

вчинках та діях керуються лише емоціями, особистими мотивами. У підлітковому 

віці продовжується розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, мислення, уява та ін.), 

про що свідчить їхнє прагнення отримати якомога більше інформації про 

зацікавлений об’єкт, предмет тощо, що сприяє розвитку їхнього самопізнання, 

самореалізації, формуванню світогляду, життєвих цінностей, системи взаємозв’язків 

з навколишньою дійсністю. Когнітивний компонент передбачає опанування 

сукупністю нових знань, розширення попереднього досвіду людини. Прогалини в 

знаннях можуть бути причиною аморального ставлення до жінки. 

А. Маркова та М. Алексєєва вважають, що негативне ставлення вихованців до 

навколишньої дійсності, інших людей виявляється через відсутність знань [3, с. 67; 

133, с. 45 ]. 

В. Мачуський вважає, що чим більш досвідчена людина, тим різноманітним 

стає її досвід. Як відомо, підлітки формують свій досвід у процесі соціалізації, 

взаємодії з іншими людьми, пізнанні навколишнього світу, а також за рахунок 

засвоєння знань та досвіду попередніх поколінь [136, с. 255]. 

Обізнаність з проблемою шляхетного ставлення до жінки, усвідомлення 

значущості та розуміння загальнокультурних цінностей сприяє формуванню в 

дитини-підлітка світогляду та спонукає її до певних дій та вчинків у конкретній 

ситуації.  Формування особистих поглядів, принципів, ціннісних орієнтирів, 
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моральних переконань характеризують життя особистості підліткового віку, 

систему її ставлень до оточення, впливають на поведінку, взаємини та визначають 

життєву спрямованість.  

Для дітей підліткового віку пріоритетним видом діяльності є спілкування з 

ровесниками, ніж з дорослою аудиторією. Це пояснюється тим, що в колі однолітків 

створюються взаємини рівності для кожного учасника на засадах поваги один до 

одного, атмосфери взаємодопомоги та взаєморозуміння. Для дитини-підлітка 

важливо мати близького друга, з яким вона могла поділитися своїми 

переживаннями, ідеями, таємницями. Як зазначає Т. Атрошенко в процесі 

спілкування в учнів підліткового віку виникає бажання отримати знання щодо 

взаємодії з іншими людьми та застосовувати їх на практиці,  формуючи власну 

систему ціннісних орієнтирів, якими вони керуються у вчинках, діях, поведінці 

стосовно оточення [13, с. 95]. 

Для налагодження взаємин з представницями жіночої статі підліткам 

необхідні знання з етики: уявлення, судження щодо загальнолюдських цінностей та 

прояву шляхетного ставлення та їх значення в суспільстві, про особливості взаємодії 

хлопців та дівчат, морально-етичні правила та норми взаємин у колі однолітків та 

дорослих й особливостей їх використання в повсякденному житті, ефективні моделі 

поведінки в таких взаєминах, що можуть запобігти конфліктним ситуаціям.  

Часто учні лише знають про існування певних морально-етичних правил, але 

чому їх потрібно дотримуватися у взаємодії з іншими,  більшість з них не розуміє й 

керується у своїх вчинках лише мотивами бути покараним або отримати  схвалення.  

Вихованці не розуміють того, що  ввічливо та шанобливо ставитися до оточуючих 

потрібно не за приписами «так треба», а тому, що отримуєш задоволення від того, 

що робиш приємне іншим. Е. Фромм наголошував,  що «необхідно виховувати не 

«авторитарну совість»  – робити вчинки, за які не покарають, а «гуманну» – діяти 

шляхетно в ставленні до людей тому, що на цьому тримається життя в усьому світі» 

[цит. 200, с. 8].  

Іноді в колі дорослих підлітки спілкуються на рівних з ними, не розуміючи 

того, що існують особливості взаємодії та спілкування в різних вікових та 
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різностатевих групах та правила їх дотримування, що часом і призводить до 

конфліктних ситуацій.  В. Мухіна наполягає, що  розвинута особистість виконує ті 

норми поведінки, які вона знає та розуміє  [140, с. 25]. Саме такі знання підлітки 

повинні використовувати в спілкуванні з дорослими та однолітками.  

Отже, етичні знання сприяють розвитку особистості підліткового віку, що 

характеризуються пізнанням дитини національних моральних норм, правил, 

цінностей, що передаються з покоління в покоління та впливають на формування 

культурної поведінки в ставленні до оточення, розвитку світогляду, набуттю 

життєвого досвіду. Ці знання є підґрунтям для усвідомлення їх використання в 

практичній діяльності, у процесі взаємодії з протилежною статтю, формування 

власних переконань, цінностей, моделей поведінки в ставленні з жінкою. 

Для підлітків характерною є особистісна нестабільність, яка проявляється в 

боротьбі прагнень, розвитку особистісних рис у взаємодії з протилежною статтю: з 

одного боку – вони прагнуть вийти з-під опіки дорослих, бути самостійними, а з 

іншого – через недосвідченість ще не можуть збагнути, як це зробити. Кращому 

розумінню цінностей, норм та правил у взаєминах з жінкою, що існують в 

суспільстві, сприяє глибоке занурення в історію українського народу. Адже витоки 

поняття «шляхетність», особливості ставлення до жіноцтва в різні історичні періоди 

та панування звичаїв, традицій, приписів, цінностей різних епох та їх значення і 

вплив  на сьогодення закладають фундамент для осмислення та інтегрування в 

сучасне життя еталонів моральності, що відображають український менталітет та 

сприяють духовному розвитку особистості. 

М. Драгоманов наполягає на тому, що виховання молодого покоління повинно 

здійснюватися на прикладах українських героїв, використовуючи етнокультурну 

спадщину, що й сприятиме усвідомленню та розумінню становлення української 

нації, української культури та її впливу на майбутнє [52, с. 193]. 

Схожої думки дотримується й Н. Іриней, який вважає, що молодь повинна 

усвідомлювати, що «найближчі наші ближні – це ті, які злучені з нами зв’язками 

крові, історії, культури…» [66, с. 16]. Він наголошує на вихованні молодого 

покоління на моральних ідеалах та цінностях українського народу, звертає увагу, що 
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такий напрямок  облагороджує  людину, дає їй упевненість у подоланні  життєвих 

труднощів. 

Б. Рассел вважає, що знання – це спогади минулого з власного досвіду, що 

збереглися в пам’яті [160]. 

Отже, у процесі засвоєння історичних знань насамперед формується світогляд 

особистості, глибока пошана до надбань українського народу. Свідоме піднесення 

ролі української культури в суспільстві, дотримання певних традицій, звичаїв, норм, 

що панують і до сьогодні, орієнтують підлітків на формування поведінки в 

ставленні до оточення, зокрема до представниць жіночої статі, відповідно до 

загальнолюдських  цінностей, що передаються від покоління до покоління своїм 

нащадкам.  

Слід зазначити, що важливу роль у формуванні життєвого досвіду підлітків, 

системи поглядів та переконань у взаємодії з навколишнім світом відіграють знання, 

що представлені в художній літературі. Представлені цінності в художніх образах 

надихають дитину-підлітка на досягнення цілей, адже в процесі залучення до 

літератури учні черпають енергію, отримують душевне задоволення, захоплюються 

вчинками зображених героїв. Як зазначає Т. Атрошенко, поезія, у якій 

конкретизуються позитивні особистісні якості, зокрема вірність, милосердя, 

доброзичливість, духовно виховує читача, учить розумінню добра та зла, спонукає 

замислюватися над реальністю, сприяє особистісному розвитку [12, с. 14]. 

Важливим підґрунтям прояву підлітками шляхетного ставлення до жінки є 

знання з літератури: розрізнення понять «шляхетний» та «нешляхетний» 

(невихований, аморальний), розуміння добра та зла, зображення українських 

традицій та звичаїв, притаманних певному періоду часу, розширення мовленнєвого 

словника дитини-підлітка літературними висловлюваннями, які можна та слід 

використовувати у взаємодії з протилежною статтю. Художнє зображення 

шляхетних вчинків героя, окреслення  його якостей та опис антиподів сприяють 

тому, що у свідомості вихованця створюються образи про добрі вчинки, гуманну 

поведінку, шляхетні дії та протилежні – аморальну діяльність, що зумовлюють у 

подальшому прояв певних якостей у взаємодії з навколишнім середовищем,  іншими 
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людьми, самим собою. У процесі вивчення будь-якого літературного твору до 

активного словника учня додаються слова, образні вислови, афоризми, які 

закарбовуються в пам’яті, а отже, його мовлення стає красивим, багатим, чим він і 

завоює  прихильність до себе. Влучно підібрані слова допомагають не лише 

уникнути чи згладити конфліктну ситуацію, але й проникають глибоко в душу, 

залишаючи свій приємний відбиток. 

О. Потебня вважає, що зображений світ у художній літературі допомагає 

людині зорієнтуватися в житті, зробити вибір на бік добра та робити вчинки за 

«совістю» [153, с. 66–67].  С. Рубінштейн відмічає, що залучення, розігрування 

ролей героїв художніх творів слугуватиме в майбутньому «наслідуванню» 

зображених ідеалів та зразків у повсякденному житті [164, с. 72].  

Отже, сформованість літературних знань сприяє збагаченню підлітком 

життєвого досвіду щодо способів та шаблонів поведінки в ситуаціях взаємодії з 

представницями жіночої статі, розширенню та вдосконаленню мовних навичок 

спілкування, усвідомленню значення та наслідків моральних та аморальних вчинків. 

Саме нестача знань, невеликий життєвий досвід, відсутність прикладів високої 

моральності та шляхетності в ставленні до жінки призводить до знецінення та 

знищення ідеалів, натомість поширюється брутальність, грубість, аморальність 

підлітків стосовно неї.  

Отже, когнітивний компонент структури шляхетного ставлення до жінки,  

характеризується повнотою, системністю та усвідомленістю етичних, історичних та 

літературних знань (витоків та особливостей шляхетного ставлення до жінки 

протягом історичного розвитку українського народу, їх впливу на сьогодення, 

обізнаності щодо моральних норм, приписів, принципів, цінностей, які є підґрунтям 

для прояву культурної поведінки шляхетної людини в стосунках з протилежною 

статтю). Наявність глибоких знань свідчить про готовність підлітка виявляти 

позитивне шляхетне ставлення до жінки, орієнтуючись у виборі моделі поведінки на 

загальнолюдські цінності, морально-етичні норми та правила. 

Здобуті знання,  втілені в практичну діяльність, проникають у свідомість 

особистості, сприяють формуванню певних вмінь та звичок культурної поведінки.  
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Діяльнісний компонент відображає поведінку, вчинки та дії дитини-підлітка у 

взаємодії з навколишнім світом, що передбачає її активну позицію в побудові 

взаємин з жінкою, володіння певними вміннями, що сприяють виробленню 

конкретної моделі взаємодії з неї, осмисленню власної діяльності. У процесі 

взаємодії з навколишнім середовищем людина реалізує своє ставлення до світу, 

оточення, предметів, явищ і до самої себе, ніби «зливається» людська 

індивідуальність, її сутність і об’єктивний світ [31]. 

Ефективний розвиток дитини відбувається лише в процесі активної, емоційно 

забарвленої діяльності, у яку вона вкладає всю душу, повністю реалізує свої 

можливості, виражає себе як особистість. Така діяльність приносить задоволення, 

стає джерелом енергії та натхнення. Ось чому важлива не стільки діяльність сама по 

собі, скільки активність особистості, що виявляється в ній [95, с.165].   

Для дітей підліткового віку важливо, щоб оцінювався не тільки конкретний 

результат виконаної роботи, але і внесок, і докладені зусилля до вирішення завдань, 

що вимагають активності, самостійності, відповідальності та творчого підходу. 

Діяльність є невід’ємною частиною людини. Категорія «діяльність» 

найповніше визначає поведінку людини. У психології поведінка – це зовнішній вияв 

діяльності, система дій біологічного індивіда, спрямована на підтримання його 

існування, що виявляється  в певній послідовності вчинків, цілеспрямованих дій 

[221, c. 52]. 

У формуванні шляхетного ставлення до жінки діяльнісний компонент 

пов’язаний з моральною поведінкою та моральними вчинками вихованця. Тому 

діяльнісний компонент структури шляхетного ставлення до жінки – це внутрішньо-

психічний або етичний та зовнішній прояв, що відображає моральну позицію 

дитини. 

Морально-етичні правила й норми активно засвоюються особистістю 

підліткового віку в процесі діяльності та спілкуванні з іншими. Моральні якості 

вихованця визначаються не лише діяльністю, але в відносинами, які виникають у 

процесі діяльності. Вихована людина постійно контролює себе, завжди оцінює свої 

вчинки, адже за її поведінкою  роблять певні висновки про неї. На жаль, підлітки не 
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завжди замислюються, які вчинки оцінюються людьми, адже не все, що приємне й 

бажане одному, приємне й бажане для іншого. У своїй поведінці дитина-підліток 

показує «своє справжнє Я». У залежності від того, якими мотивами вона керується, 

такі людські чесноти проявляє в конкретній ситуації. 

Діяльність уключає вміння, які є необхідними для прояву шляхетного 

ставлення. У широкому розумінні вміння можна представити як підготовленість 

людини до практичних та теоретичних дій, які виконуються швидко, точно і свідомо 

на основі засвоєння знань і життєвого досвіду [75, с. 225].  

У психолого-педагогічній літературі під уміннями розуміють здатність 

виконувати дію у відповідності з цілями й обставинами, у яких людині слід 

орієнтуватися (А. Боброва, А. Усова) [204], володіння способами (прийомами,  

діями) застосування засвоєних знань на практиці (І. Харламов) [215], сукупність 

прийомів та способів (Т. Ільїна) [63] тощо.  

У підлітковому віці спілкування набуває особливої значущості в житті дитини. 

У процесі взаємодії з іншими людьми підліток учиться розрізняти емоційні стани 

дорослих і дітей, формувати уявлення про те, що добре та що погано, що можна, а 

що не можна, удосконалювати комунікативно-емпатійні вміння (доброзичливо 

вітатися й прощатися, ввічливо звертатися з проханнями, співчувати, радіти та ін.). 

У взаємодії з представниками протилежної статі дитині-підлітку важливо 

враховувати думку старших, але й не нехтувати висловленнями молодших, 

проявляти увагу до душевного стану, співпереживати, знаходити «влучні» та 

«правильні», тактовні та ввічливі слова в спілкуванні. Здатність дитини проникати у 

внутрішній світ іншої людини, яка пов’язана з глибоким розумінням її тимчасових 

психічних станів, свідчить про розвиток емпатії [36]. Для представниць жіночої 

статі важливо, щоб оточуючі змогли не тільки розділити її почуття, урахувати її 

душевний стан, але й змогли вислухати, дати пораду, іноді просто помовчати. 

Неготовність підлітка перейматися душевними потребами інших свідчить про те, що 

йому важко увійти в «положення» жінки, а отже, часто виникають конфліктні, часом 

нерозв’язні ситуації у взаєминах з нею. 
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На думку О. Корніяка, подолати труднощі в спілкуванні, у налагодженні 

відносин з представницями жіночої статі та досягти взаєморозуміння з ними сприяє 

розвиток умінь, що характеризуються здатністю передбачати причинно-наслідкові 

зв’язки [85, c. 34]. У процесі взаємодії з жінкою дитина-підліток збагачує свій 

життєвий досвід, реалізує свої знання на практиці й дуже важливо розвивати вміння 

прогнозувати результати своєї діяльності та труднощі,  що можуть виникнути. 

Необхідність сформувати аналітико-прогностичні вміння вказують у дослідженні 

Г. Кошонько, О. Поробок, що полягають у забезпеченні отримання та аналізу 

інформації та перетворення її на об’єкт прогнозування для оптимального 

розв’язання завдань та прийняття рішень, що в майбутньому сприятиме свідомому 

застосуванню у своїй діяльності [104, с. 133].  

Зважаючи на особливості підліткового віку, зокрема на виникнення почуття 

дорослості, дитина прагне відповідати стилю, звичкам, інтересам дорослих, іноді 

сама того не розуміючи, починає порівнювати та зіставляти свої  вчинки з вчинками 

оточуючих й обирає найбільш, на її погляд, правильну та комфортну модель 

побудови взаємин з протилежною статтю.  Аналіз стосунків з членами родини, 

друзями та іншими людьми дозволяє не просто зробити висновки, але й розширити 

уявлення про необхідність дотримання норм та правил культурної поведінки у 

ставленні до жінки, що попередить створення конфліктних ситуацій.  

Важливими для прояву вихованості, моральності у своїх вчинках, діях 

поведінці є розвиток рефлексивно-оцінних умінь. Вихована особистість проявляє 

повагу, турботу в ставленні до інших, дотримуючись морально-етичних норм у 

повсякденному житті. Уміння нести відповідальність за власні дії, стримувати себе 

від нешляхетних учинків, коригувати свою поведінку є передумовою глибшого 

усвідомлення й удосконалення своєї діяльності.  

Досліджуючи рефлексивну позицію особистості, О. Стрига визначає це 

поняття як якість, що виявляється в здатності особистості до самоаналізу, 

самоосмислення, переосмислення; стимулює процеси самосвідомості, збагачує «Я-

концепцію» та є важливим фактором власного самовдосконалення [190, с. 6]. 

І. Булах, А. Лук’янов  вважають, що в дітей підліткового віку виникає потреба в 
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самоствердженні та самовизначенні, що полягає в здійсненні вчинків, визначенні 

стилів поведінки незалежних від думки дорослих, здатності проявляти 

самостійність, приймати власні рішення, розвитку вміння оцінювати себе [29, с.155–

156]. 

Уміння є тією практичною основою, яка формує якість дії і вчинку 

особистості, перетворюючись, нарешті, на звички. Такі звички закріплюються в 

поведінці внаслідок багаторазового повторення тих моральних дій та вчинків, які 

затребувані в соціумі [105, с. 37–38]. 

Поведінка сучасної людини повинна бути свідомою, відповідати вимогам і 

нормам загальноприйнятим у ХХІ столітті. Завдяки навичкам і звичкам культурної 

поведінки вихованець учиняє правильно, бо звик так робити й не може діяти інакше. 

Під звичкою розуміють стійку форму поведінки, в основі якої стійкі навички 

організації особистістю своєї діяльності, спілкування, які закріплюються в поведінці 

й стають рисами характеру людини [124, с. 136]. 

Формування моральних звичок передбачає автоматичне відтворення правила 

або зразка поведінки у життєвій ситуації. Це досягається, з одного боку, 

наслідуванням моделі (зразком), а з іншого – через заохочення правильних й 

засудження неправильних дій.  

У вихованців має виробитися чітка установка, що й  зараз, і в дорослому житті 

треба керуватися не лише особистими бажаннями, власними інтересами, а прагнути 

будувати взаємовідносини в середовищі людей, не завдаючи нікому шкоди, а своє 

життя наповнювати турботою, милосердям, відповідальністю перед майбутнім. 

Розвиток зазначених вище вмінь створює підґрунтя для формування звичок підлітка.  

Спираючись на виділені в дослідженні  Г. Щукіної групи  звичок культурної 

поведінки [223, с. 115], дамо їх змістову характеристику з позиції шляхетного 

ставлення вихованців до жінки: 

- звички, які виражають позитивний емоційний тон спілкування з людьми: удало 

підібрані слова при зустрічі та звертанні до жінки, прояв ввічливості при  прощанні 

та делікатності в проханні до протилежної статі; 
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- звички поведінки, які передбачають необхідність ураховувати настрої 

оточуючих: дослухатися до душевного стану жінки та враховувати її душевні 

потреби, здатність до співпереживання, готовність розділити радість та горе; 

- звички уваги, завбачливості до людей: спроможність дотримуватися морально-

етичних прав та норм поведінки поводження з жінкою вдома, у громадських місцях, 

на вулиці, зокрема прийти на допомогу, поступитися місцем, допомогти донести 

речі, відчинити двері, зробити приємний сюрприз тощо; 

- звички, пов’язані з хорошими манерами: бути тактовним, ввічливим, привітним, 

гостинним, толерантним у взаємодії з жінкою, уміти вислухати її. 

Отже, діяльнісний компонент представляє собою сформованість аналітико-

прогностичних, комунікативно-емпантійних, рефлексивно-оцінних умінь, що згодом 

перетворюються у звички моральної поведінки в ставленні до жінки. 

Г. Костюк зазначає, що моральні якості людини зароджуються в її вчинках, 

виявляються в  її ставленні  до оточуючих. Повторюваність дає можливість 

закріпитися, стати не лише звичками, але й стійкими рисами характеру  [88, с. 407]. 

У дослідженні визначено, що шляхетне ставлення до жінки характеризується 

такими особистісними якостями як: повага, доброзичливість, турбота, ввічливість, 

чуйність, відповідальність, активність, що й визначає зміст особистісного 

компоненту структури досліджуваного феномену. 

Повага ґрунтується на дійсному визнанні достоїнств, заслуг, особистих 

якостей, унікальних особливостей [179, с. 631].  Найчастіше цю людську чесноту 

підлітки демонструють у ставленні до близьких людей старшого віку – мами чи 

бабусі [90, с. 763]. Повага до старших – насамперед вдячність за блага, якими 

користуємося. І. Бех говорить про феномен вдячної пам’яті, що передбачає 

доброзичливе ставлення до людей, які своєю працею створювали й продовжують 

примножувати духовні та матеріальні блага [20 , с. 132].  

Поважне ставлення підлітка  до  жінки полягає в урахуванні її інтересів та 

потреб, дотриманні прийнятих правил спілкування з конкретною особистістю, 

незважаючи на вік (чи то маленька дівчинка чи доросла жінка). Така поведінка 

підлітка свідчить про те, що він не може ображати та принижувати жінку, учиняти 
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аморальні дії проти неї, адже це означає не тільки поважати її,  визнавати її 

достоїнства, честь та гідність, але і  визначає ступінь власної самоповаги.  

У довідковій літературі поняття «доброзичливий» має декілька визначень: 

1) той, який зичить, бажає людям добра, співчутливо ставиться до інших, дбає, 

піклується про них; 2) той, який виражає добре ставлення, приязнь [178, с. 325]. 

Доброзичливість полягає в уважному ставленні до жінки, готовності їй допомагати 

та підтримувати, щиро радіти та бажати добра представницям жіночої статі, 

незалежно від досвіду спілкування. Доброзичливість у взаєминах із протилежною 

статтю формується в діях і вчинках, починається з відчуття й розуміння 

психологічного, душевного стану представниць жіночої половини людства, 

виявляється в емпатійності, тактовності, що дозволяє підлітку переживати радість 

від спілкування й діалогу як з ровесницями, так і з дорослими жінками (мамою, 

тіткою, бабусею, інших), спонукає їх до відкритих і щирих стосунків з ними. 

Турбота  проявляється в увазі до чиїхось потреб, піклуванні про когось [180, 

с. 324]. Зазвичай у суспільстві прийнято турбуватися  про малечу, хворих та людей 

поважного віку, які не в змозі  забезпечити собі нормальне існування. Не менш 

важливою є турбота про кохану, маму, бабусю, сестру  як вияв уваги до їхніх 

потреб. Турбота про жінку передбачає здійснення добрих, корисних справ, іноді 

жертвуючи власними інтересами та особистими бажаннями. Ця особистісна риса 

важлива для дітей підліткового віку, адже вони відчувають свою значущість та 

необхідність у житті інших, що в подальшому сприяє формуванню почуття 

відповідальності за долю слабших (молодших сестер, старенької бабусі), спонукає 

до альтруїстичних вчинків.  

Ввічливість ґрунтується на дотриманні морально-етичних норм, виявленні 

уважності та люб’язності до іншої людей [176, с. 304]. Добрі стосунки з жінкою 

починаються з уміння гарно себе поводити у взаємодії з нею, підбирати влучні слова 

відповідно до ситуації. Прояв підлітками ввічливості до жінки передбачає 

дотримування норм культурної поведінки, правил етикету, використання 

унормованої мови, «чарівних слів», демонстрування тактовності, привітності, 
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вихованості, не зважаючи на місце знаходження: чи це дім, чи це робота чи 

громадські місця.  

Ця особистісна якість неможлива без високої духовності, вона облагороджує 

культуру взаємовідносин між чоловіком та жінкою, дівчиною та юнаком, спонукає 

жити та творити відповідно до моральних та суспільно-прийнятих норм. З 

підлітками приємно спілкуватися, коли їх зовнішні ознаки (привітний вираз 

обличчя, стримані, прихильні жести, позитивний настрій тощо) мотивують інших до 

запобігання конфліктів, натомість спонукають до вияву прихильності та симпатії до 

протилежної статі. Усе це характеризує людину як виховану, тактову та делікатну 

особистість, здатну залишатися природною (без вимушеності) в поведінці, відчувати 

межу у взаємостосунках з протилежною статтю.  

Поняття «чуйність» тлумачать як: 1) уважність і сердечне ставлення до людей; 

чулість; 2) здатність швидко реагувати на життєві події, факти та ін. [177, с. 381]. Як 

зазначає Є. Шовкомуд, чуйність можна розглядати як здатність відчувати й розуміти 

стан іншої людини через усвідомлення власних переживань. Це відбувається 

шляхом співпереживання й проявляється у формі дієвого співчуття та щирої радості 

[220, с. 79]. Ця риса досить важлива у взаємодії з жінками, бо як відомо, вони – 

більш чутливі до емоційних переживань, ніж чоловіки. Для представниць жіночої 

статі особливо важливо, щоб з нею розділили радість та горе, підтримали її в 

життєвих труднощах, просто вислухали. Чуйність у дитини підліткового віку 

характеризується вмінням помічати ситуації, у яких жінка відчуває дискомфорт, і 

знаходити дієві способи, що допомагають відновити її емоційний стан, який 

передбачає душевне переживання тих почуттів, які відчуває представниця жіночої 

статі, проникнення її турботами та проблемами. Щира чуйність аж ніяк не 

принижує, а навпаки підносить людину, що її виявляє. Виявляти жаль та співчуття 

до жінки, ділити з нею смуток і радість спроможні лише високо духовні особи. 

У довідковій літературі поняття «відповідальність» розкривається як: 1. 

покладений на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку 

роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова 2. серйозність, важливість справи, 

моменту тощо [175, с. 620].  Відповідальність  у взаєминах з жінкою виявляється у  
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свідомому  ставленні особи до суспільних вимог, обов’язків, норм і цінностей та 

дотриманні їх у повсякденному житті (як удома так і в школі чи громадських 

місцях) без нагадувань та спонукань, умінні передбачати наслідки за свої вчинки.  

Дитина-підліток привчається нести відповідальність за вибір своєї поведінки у 

взаємодії з протилежною статтю, виконання морального обов’язку перед жінкою 

(захищати, допомагати їй)) та перед самим собою (робити вчинки по совісті, 

відповідно до принципів етики та моралі, щоб не зашкодити ні собі, ні іншим). 

Підліток усвідомлює, що реальні справи повинні відповідати його словам та 

намірам в стосунках з представницями жіночої статі.  Оцінка такої діяльності 

іншими свідчить про готовність вихованця визнавати наслідки за скоєне, 

демонструючи надійність, чесність у ставленні до жінки й до себе самого.  

 Поняття «активність»  розкривається через спроможність здійснювати 

суспільно важливі перетворення матеріального та духовного середовища на основі 

освоєння суспільно-історичного досвіду людства [55]. Активність  виявляється в  

активній життєвій позиції людини, принциповості та  обстоюванні  своїх поглядів. 

На думку І. Трубавіної, активність відіграє важливе значення у формуванні 

особистості, що полягає в здатності індивіда вирішувати самостійно поставлені 

завдання, уникаючи насильницьких дій, проявів жорстокості, нетолерантності 

тощо[202, с.118]. У взаємодії з жінкою важливо займати активну позицію щодо 

забезпечення справедливості, відстоювання її інтересів, рішучості в протидії 

жорстокості, аморальності, брутальності, байдужості до неї, здатності відкрито 

ставати на захист представниці жіночої статі. Важливу роль у прояві підлітками 

шляхетного ставлення до жінки відіграє здатність дитини пропонувати нові рішення 

та ідеї, уміння самостійно розпочинати діяльність та робити вчинки без сторонньої 

допомоги чи керівництва, оскільки такий вихованець демонструє своє справжнє «Я» 

й може мобілізувати свої морально-вольові зусилля на досягнення мети, при цьому 

контролюючи себе самого, а не хтось ззовні.  

Усі названі якості взаємопов’язані між собою й повсякденна (а не епізодична) 

демонстрація  їх у сукупності (а не поодиноко) по відношенню до жінки свідчить 

про розвиток високоморальної, шляхетної особистості. 
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Отже, названі вище якості характеризують особистісний компонент структури 

шляхетного ставлення до жінки. 

Усі компоненти структури шляхетного ставлення до жінки (таблиця 1.3)  

органічно взаємопов’язані, взаємовпливають та взаємообумовлюють один одного. 

Тому будь-яке послаблення щодо розвитку одного з них неодмінно відіб’ється на 

інших, а також і на загальному рівні сформованості якості. Взаємозв’язок, який 

наявний між компонентами, сприяє тому, що посилення одного з них буде 

одночасно збагачувати інші. Саме тому лише розвиток системи компонентів 

дозволяє сформувати шляхетне ставлення до жінки. Великий потенціал для цього 

мають методи й засоби української народної педагогіки. 

Таблиця 1.3 

Структура шляхетного ставлення до жінки підлітків 

Структурні 
компоненти 

Зміст 

Мотиваційно-
емоційний   

• моральні мотиви (прагнення виявляти чуйність, милосердя 
до жінки (матері, сестри, бабусі, подружки та інших), бути 
корисним для них; бажання робити добрі та «совісні» вчинки по 
відношенню до жінки,  будувати стосунки  з нею  на принципах 
поваги, товариськості, щирості); потреби (потреби безкорисливо 
робити добрі справи, допомагати представницям жіночої статі, 
піклуватися про них, захищати); емоції (почуття) (радості від 
виконання корисних справ; занепокоєння за долю жінки;  
гордості за те, що  у складних ситуаціях не втрачаєш контролю 
над  емоціями та  стримуєш себе та інших від грубих, 
аморальних, нешляхетних вчинків стосовно жінки та сорому за 
їх вчинення)); 

• комунікативні мотиви (прагнення до товариськості з 
представницями жіночої статі, демонстрування поваги до них у 
спілкуванні);потреби (у налагодженні дружніх, щирих стосунків 
з жінками, у взаєморозумінні, взаємоповазі,  співпереживанні під 
час спілкування з ними); емоції (почуття)  (радості, щастя та 
задоволення від  спілкування з жінкою, прояв ніжності, турботи 
по відношенню до неї, уваги до емоційного стану жінки); 

Когнітивний • знання з етики (уявлення та судження щодо 
загальнолюдських цінностей та прояву шляхетного ставлення,  
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Продовження таблиці 1.3 

 про особливості взаємодії хлопців та дівчат, морально-етичні 
правила та норми взаємин у колі однолітків та дорослих та 
особливостей їх використання у повсякденному житті, ефективні 
моделі поведінки у таких взаєминах, що можуть запобігти 
конфліктним ситуаціям, про моральні цінності, принципи та 
ідеали, їхні особливості та значення);  

• знання з історії (витоки поняття «шляхетність», 
особливості ставлення до жіноцтва у різні історичні періоди та 
панування звичаїв, традицій, приписів, цінностей різних епох, їх 
значення та вплив  на сьогодення);  
знання з літератури (розрізнення понять «шляхетний» та 

«нешляхетний» (невихований, аморальний), розуміння добра та 

зла, зображення українських традицій та звичаїв, притаманних 

певному періоду часу, розширення мовленнєвого словника 

літературними висловлюваннями, які можна та слід 

використовувати у взаємодії з протилежною статтю); 

Діяльнісний • аналітико-прогностичні вміння (критично аналізувати, 

зіставляти й порівнювати  власну поведінку і поведінку 

оточуючих у дотриманні морально-етичних   норм  у взаємодії з 

жінкою вдома, громадських місцях, на вулиці; передбачати 

результати  власних дій); 

• комунікативно-емпатійні вміння (будувати взаємини з 

протилежною статі на принципах моралі та етики 

(використовувати ввічливі слова, бути доброзичливим, тактовно 

висловлювати свою думку  та слухати інших); розділяти 

душевний стан жінки, співпереживати їй, ставити себе на її 

місце); 

• рефлексивно-оцінні уміння (здатність здійснювати 

рефлексію своєї поведінки, аргументовано оцінювати її, 

усвідомлювати відповідальність за  результати  власних дії;  

здійснення самоконтролю, що передбачає стримування себе від 

нешляхетних учинків, коригування своєї поведінки); 

Особистісний якості особистості: повага, доброзичливість, турбота, 

ввічливість, чуйність, відповідальність, активність. 
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1.2. Значення засобів української народної педагогіки в формуванні 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків  

 

Дослідження питання про значення засобів української народної педагогіки у 

формуванні шляхетного ставлення до жінки у позакласній виховній роботі 

передбачає уточнення сутності використаних понять. 

Уперше термін «народна педагогіка» використовується без його тлумачення, 

але з характеристикою його проявів у працях О. Духновича [53, с. 5] та 

К. Ушинського [206, с. 99].  

У середині 70-х рр. XX ст. у науковий обіг уведено ще один термін – 

«етнопедагогіка», запропонований педагогом Г. Волковим. За його визначенням, 

«народна педагогіка» – це вироблені й застосовувані в середовищі людей праці 

знання, засоби й досвід виховання та навчання дітей і підлітків, а «етнопедагогіка» – 

наука про народну педагогіку [38, с. 45]. 

На сьогодні існують різні підходи до визначення поняття «народна 

педагогіка». Науковці визначають його як: емпіричні педагогічні знання, вироблені 

народом (Є. Сявавко) [194, с. 83-64]; систему педагогічних знань і досвіду народу, 

яка розкриває його погляди на мету, завдання, зміст, форми й методи навчання та 

виховання в дусі культурно-історичного розвитку рідного народу, вітчизняних 

виховних традицій (Ю. Руденко) [165, с. 17]; сукупність знань і навичок виховання, 

які передаються в культурних традиціях, народній поетичній і художній творчості, 

стійких формах спілкування і взаємодії підлітків між собою та з дорослими 

(І. Гутник) [48, с. 4];  систему прийнятих  ідей, поглядів на виховання і виховний 

досвід, методів і засобів виховання, що передаються від покоління до покоління й 

засвоюються як певні знання, уміння, навички (М. Стельмахович) [186, с. 90]  та ін. 

Аналіз підходів щодо визначення поняття «народна педагогіка» дає підставу 

розглядати його як сукупність накопичених у процесі історичного розвитку народу 

знань, що відображені в народній мудрості, досвіді, сукупності ідей та поглядів на 

виховання особистості та передаються від покоління до покоління.  
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Народна педагогіка – це унікальний феномен, який забезпечує збереження 

національного характеру звичок та психології людини. Виховні ідеали, завдання, 

принципи і зміст утілилися в рідній мові, звичаях та символах, у народних 

промислах і ремеслах, у народній родинно-побутовій культурі. 

Головна мета виховання за народною педагогікою – навчити кожного бути 

людиною. А. Щербань наголошував, що виховати людину – це значить «учити дітей 

добра й поваги до старших; відданості своїй землі та схилянні перед матір’ю і 

жінкою…» [222, с. 47].  

Як зазначив К. Ушинський, виховання, що створив сам народ, побудоване на 

народних основах, несе в собі виховну силу, яка є унікальною у кожного народу  

[206, с. 100]. На думку видатного педагога, виховання не слід вигадувати, оскільки 

воно існує стільки віків, скільки налічує існування народу, воно з ним народилося, 

зросло з ним, відобразивши в собі всю його історію і всі його якості [206, с. 103]. 

Наголошення на особливій ролі народного виховного досвіду в житті 

суспільства знаходимо в спадщині видатного українського філософа Г. Сковороди, 

який писав: «Досвід – батько мистецтва, поведінки і звички. З нього народилися всі 

науки й книги» [171, с. 113]. У притчі «Вдячний Єродій» поет і філософ надає явну 

перевагу моральному родинному вихованню в трудовій сім’ ї над аристократичним 

вихованням, яке побудоване за іноземними еталонами. Педагог засуджував 

представників верхівки суспільства, яка намагалася відмовлятися від усього 

національного, зі зневагою ставилася до свого народу, його звичаїв, мови та 

традицій [171, с. 87]. Філософ наголошував на вихованні молоді, що має тісний 

зв’язок з життєвим досвідом народу, його мудрістю, традиціями, звичаями, 

використовував у педагогічній практиці засоби народної педагогіки: пісні, притчі, 

байки, прислів’я, приказки та вбачав виховне значення в пізнанні  себе і свого 

народу [171, с. 105]. 

На  недостатньому, а часом зовсім відсутньому використанні усної народної 

творчості у вихованні молодого покоління наголошував І. Франко.  [214, с. 144]. На 

його думку, звернення до народної спадщини, збагатить духовний світ як окремої 

людини, так і країни, адже культурні здобутки відображають духовно-моральне 
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життя народу, його найкращі зразки моральності, народні цінності, що на сьогодні, 

на жаль, утрачають свою актуальність. 

Наполягав на залученні молодого покоління до народної спадщини 

М. Драгоманов. Він вважав, що така діяльність сприятиме глибокому розумінню 

становленню української нації з її духовно-культурним надбанням, збагаченню 

культури і вихованню моральних цінностей у молоді [52, с. 193].   

О. Воропай упевнений, що сучасна  Україна  з її потужним виховним 

потенціалом може гідно прийняти виклики сьогодення, але опираючись на прадавні 

традиції, звичаї, цінності, культурну спадщину народу, які виробилися протягом 

довгих віків становлення українського народу [40, с.5]. 

Аналіз поглядів науковців щодо звернення до народної спадщини, 

використання засобів народної педагогіки, упровадження їх у виховання сучасного 

покоління дозволив припустити, що така організація освітнього процесу збагатить 

духовний світ як окремої людини, так і країни, допоможе особистості, опираючись 

на духовно-культурні здобутки українського народу, сукупність його ідей, поглядів, 

цінностей, гідно представляти ідеал моральності, шляхетності сучасного українця. 

 Серед дослідників народної педагогіки  немає єдиної думки щодо 

класифікації її засобів. На основі аналізу наявних праць науковців щодо визначення 

засобів народної педагогіки (таблиця 1.4.)  дійшли висновку, що запропонована 

класифікація може мати різне наповнення, але головною характеристикою є те, що 

їхнє застосування в освітньому процесі забезпечує передачу та засвоєння 

духовності, моральності народу шляхом ненасильницького використання в 

повсякденному житті звичаїв, народних традицій, культурних здобутків у наочній, 

символічній, практичній формах. Народні знання знайшли своє відображення в 

традиціях, звичаях, обрядах, святах, фольклорних творах, які супроводжують 

життєві події кожного молодого покоління.  

На основі аналізу досліджень, присвячених проблемі визначення засобів 

народної педагогіки [47, с. 108; 73, с.45; 165, с. 36; 173; 187, с. 90; 191, с. 35-36; 193, 

с. 248], можна зробити висновок, що класифікація має узагальнений характер, адже 

будь-який засіб складається із взаємопов’язаних елементів. 
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Таблиця 1.4 

Визначення засобів української народної педагогіки різними авторами 

Засоби української народної 
педагогіки 

Г
ру
ш
ев
сь
ки
й 
М

. 
[4

7
, с

.1
0

8
] 

К
об
за
ре
нк
о 
Л

. 
 [7

3
, с

. 4
5

] 

Р
уд
ен
ко

 Ю
.  

[1
65

,с
. 3

6
] 

С
ку
ра
ті
вс
ьк
ий

 В
. 

[1
73

] 

С
тр
ум
ан
сь
ки
й 
В

. 
[1

91
,с

.3
5]

 

С
ух
ом
ли
нс
ьк
ий

 В
. 

[1
93

,с
.2

48
] 

С
те
ль
м
ах
ов
ич

 М
. 

[1
87

, с
. 9

0
] 

Рідна мова: 
Слово (роз’яснення, бесіда, 
розповідь, навіювання, настанови, 
прохання, розмова тощо) 

+ + +  + +  

Родинно-побутова культура 
(предмети побуту, праця, приклад 
старших, сукупність виховних ідей, 
народний календар)  

+ +  + + +  

Національна символіка(символи-
рослини, предмети-обереги тощо) 

 + + + + +  

Свята(релігійні, державні, народні)  +     + 
Народні та релігійні обряди й 
ритуали  

+ +  + + + + 

Народне  мистецтво (декоративно-
прикладне мистецтво (вишивка, 
витинанка, розпис та ін.), музичні 
інструменти, танці) 

 + +   +  

Сімейні, народні та національні 
традиції 

+ + + + + +  

Народні ігри (рухливі, 
інтелектуальні, сюжетно-рольові та 
ін..) та іграшки 

+ + +  + + + 

Усна народна творчість: 
Малі фольклорні жанри (потішки, 
прислів’я, приказки, забавлянки, 
загадки, лічилки,примовки, 
дражнили, мирилки, побажання, 
небилиці, скоромовки);  
Великі фольклорні жанри 
(оповідання, думи,байки, коломийки) 
Народні казки (міфологічні, чарівні, 
соціально-побутові); 
Народні пісні (колискові,обрядові, 
побутові, історичні, коломийки, 
частівки); 
Міфологія (легенди, перекази, міфи) 

+ + + + + + + 
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Аналіз праць науковців дає підстави для характеристики засобів української 

народної педагогіки і виявлення їх значення у формуванні шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків. 

Спираючись на аналіз досліджень науковців (таблиця 1.4), засобами народної 

педагогіки, що можуть бути використані для формування в підлітків шляхетного 

ставлення до жінки є: родинно-побутова культура, слово, ігрова діяльність, усна 

народна творчість, народна пісня, народна казка, народне мистецтво, народні свята, 

звичаї та традиції [99, с.39].   

Незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів, як 

зазначав К. Ушинський, «у кожного з них своя національна система виховання, своя 

особлива мета і свої особливі засоби досягнення цієї мети... Як не можна жити за 

зразком іншого народу, яким би принадним не був цей зразок, так не можна 

виховуватися за чужою педагогічною системою, яка б вона не була добре 

продумана. Кожний народ щодо цього повинен випробувати свої власні сили» [207, 

с. 107]. 

Безперечно, українська виховна система збереглася насамперед у родинному 

вихованні й родинно-побутовій сфері. Проте з кожним роком вона втрачає свої 

позиції, поступаючись або запозиченим виховним традиціям або спрощується та 

нівелюється самими провідниками освітнього процесу. Тому роль учителя, 

вихователя, педагогічного колективу в збереженні й зміцненні позицій національної 

системи виховання є надзвичайно важливою [163, с.113]. 

Г. Волков наголошує, що родинно-побутова культура є одним з важливіших 

засобів народного виховання. Першими вихователями дитини є її батьки, старше 

покоління, старші діти, її оточує побут і звичаї родини, з яких вона бере свої перші 

уроки моральності. Приклад старших як засіб народної педагогіки має різний вплив 

на формування поведінки хлопчиків та дівчаток. Хлопчики здебільшого переймають 

«чоловічі» якості батька, а дівчатка беруть за приклад материнські риси – 

скромності, гордості, жіночності [38, с. 54].  

Традиційно в українській родині значна увага приділялася привчанню до 

високої культури мови, логічного мислення, коректності у висловлюваннях, 
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стриманості та зваженості, чіткості й доступності. Тому серед родинних традицій 

виокремлено й родинно-мовні. Рідна мова  є потужним засобом спілкування, 

виховання й навчання. У сім’ ї батьки навчають говорити загальнонародною 

літературною мовою, використовують дитячий фольклор, що охоплює словесну 

творчість дорослих, звернену до дітей (колискові пісні, частівки, потішки, 

забавлянки, небилиці, казки, билиці, скоромовки, дражнилки, прозивалки, 

примовки, заклички), прислів’я, приказки, етичні повчання, завдання на кмітливість, 

що є перлинами народної творчості. Впливові виховні можливості мають 

правильний мовний етикет у сім’ ї (звертання, привітання, прощання, побажання), 

що створює атмосферу доброзичливості, лагідності, ввічливості. 

Говорячи про надзвичайну дієвість слова як засобу народного виховання, 

академік Г.Волков пише: «Слово – найбільше з людських духовних скарбів. У 

повсякденному спілкуванні з матір’ю дитина засвоює мову, яка називається 

материнською. Материнське слово божественно» [38, с. 74]. Від добрих 

материнських слів у дитини розвивається впевненість, з’являється почуття турботи 

та поваги до неньки. Для підлітків особливо важлива підтримка дорослих, зокрема 

мами або бабусі, для формування емоційного фону, моральних почуттів та 

особистісних якостей у ставленні до жінки. 

Зазвичай на плечі вчителя лягає розвиток та вдосконалення вже набутого 

досвіду вихованця, адже форми ввічливого спілкування, звички культурної 

поведінки дитина черпає із атмосфери родинного середовища. Родинний досвід 

морального виховання полягає в тому, що діти навчаються вмінь, звичок морально-

етичної поведінки в практичній діяльності через продовження традицій батьків, 

дідів, прадідів [94, с. 166]. 

У народній педагогіці значний вплив на формування моральної свідомості як 

дорослих, так і дітей мало словесне виховання, що було у взаємозв’язку з емоціями 

та поведінкою. Серед методів словесного виховання виділять пояснення, порада, 

застереження, бесіда, переконання, заборона, заохочення, схвалення тощо. Здавна 

дотримувалися методів виховання культурної поведінки, які сьогодні вважають 

забобонами: «Не їж у шапці, бо твоя жінка буде мати дурного чоловіка», «Їж 
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окрайці з хліба, будуть тебе хлопці (дівчата) любити», «Не сідай за кут стола, бо не 

одружишся». Дотримання морально-етичних норм, манер культурної поведінки в 

народній педагогіці виражається в цікавих, повчальних розповідях про факти з 

життя, мудрій пораді старших, настановах чи проханнях дорослих [186, с. 37].  

Демонстрація життєвого прикладу, живого взірця й пробуджує емоційні 

переживання («Він зміг, то й я зможу!»). Саме на цьому вихователі роблять акцент, 

говорячи підліткові: «Подивись, як турбується про маленьку сестричку той 

хлопчик», «Давай я зараз покажу, як ввічливо можна запросити дівчину на танець». 

Щоб взірцеві манери поведінки закріпилися й стали звичкою потрібно час від часу 

нагадувати, можна в жартівливій, невимушеній формі. Тоді це, напевно, принесе 

результат. Звичайно народна педагогіка не виключає  контролю з боку дорослих, але 

наголошує на спонуканні до самовдосконалення й самоконтролю («Найкращий 

контроль – власна совість») [186, с. 39]. 

Отже, у сім’ ї закладається підґрунтя для становлення світогляду, переконань, 

ціннісних установок, моральних ідеалів, культурної поведінки вихованця. Виховний 

потенціал словесних засобів народної педагогіки полягає в тому, що завдяки їм у 

свідомості вихованця формуються почуття обов’язку та засвоюються прийняті в 

суспільстві норми поведінки. Родинне оточення, особливості емоційного характеру 

взаємодії між членами сім’ ї сприяють формуванню соціального та морального 

досвіду дитини, створюють передумови для засвоєння навичок та звичок морально-

етичної поведінки, або навпаки відхилень від неї. В освітньому процесі слід активно 

використовувати виховний вплив родини, практикувати завдання, у яких можуть 

бути використані сімейні перекази, історії, досвід старшого покоління. 

Велике місце в народному вихованні займає ігрова діяльність, яка служить 

важливою умовою розумового, морального, фізичного виховання дитини. Ігри 

сприяють соціалізації дітей та їх адаптації. Вони сприяють також виробленню 

терпіння, витримці у відносинах між дітьми, установленню дружніх, емоційних 

відносин; є засобом позитивного стимулювання для дітей, які прагнуть до 

схвалення. Виховна цінність народної гри полягає в тому, що в ігровій ситуації діти 
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беруть на себе певні ролі і виконують ігрові дії. Це потребує усвідомленого 

дотримання визначених правил та норм поведінки.  

У процесі гри підлітки демонструють особистісні риси, зокрема повагу до 

інших, ввічливість, чесність та терплячість, розвивають комунікативні  вміння, 

удосконалюють звички культурної поведінки, адже зазвичай гра відбувається в 

межах дотримання певних правил. Усі учасники так чи інакше взаємодіють та 

спілкуються між собою, нагромаджують життєвий досвід. Ігрова діяльність створює 

умови для формування знань щодо морально-етичних норм та правил, поняття 

«добра» та «зла», які не просто ознайомлюють учня із взаємодією з навколишнім 

світом, а проникають у душевний світ особистості, залишаючи відбиток у її 

свідомості, що сприяє формуванню власних моделей поведінки з дорослими, 

однолітками та молодшими та накопиченню такого досвіду взаємодії. Саме за 

допомогою гри дорослі в невимушеній формі в змозі пояснити незрозумілі речі, а 

впливаючи на емоційну сферу дитини-підлітка, прищепити норми етичної поведінки 

в спілкування з дівчатами, мамою, бабусею, сестрою, що в майбутньому можуть 

стати звичками культурних відносин з жінкою. Унаслідок цього в учня, з одного 

боку, накопичується соціальний досвід, закріплюються певні позитивні форми та 

способи поведінки, а з іншого – він привчається дотримуватися вимог, які до нього 

ставляться. 

Сучасні діти все менше переймають дитячі ігри батьків, надаючи перевагу 

віртуальним, а на подвір’ ї все рідше можна спостерігати розваги підлітків. Тому в 

позакласній виховній роботі необхідно вдосконалити та підлаштувати на сучасний 

лад ігри, які б допомогли підліткам розширювати знання щодо позитивного 

ставлення до жінки, гармонійної взаємодії з нею, розвивати вміння 

міжособистісного спілкування, уміння керувати своєю поведінкою, вислуховувати 

інших та відстоювати свою точку зору, визначати свою позицію в ставленні до 

дівчат, розвивати моральні, особистісні риси. 

Ставлення вихованця до усної народної творчості засноване на його емоційній 

чуйності. Знайомство з усною народною творчістю через пісні, вірші, малі та великі 

фольклорні жанри, народні казки, легенди дозволяє особистості якби увійти 
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всередину подій, стати їх учасником. Фольклор синтезує поезію, танок і спів, 

демонструє ментальність народу, відрізняючи один народ від іншого. Образи 

народної поезії є зразками для поведінки людини в житті. Думка, виражена в 

художній формі, глибше вражає, стає більш зрозумілою, легше і на довший час 

запам’ятовується. У народі побутує чимало правил і приписів, виражених у 

крилатих народних висловах, прислів’ях і приказках, які вказують на те, як потрібно 

ставитися до жінки   («Жінка чоловікові подруга, а не прислуга», «Чоловік у домі 

голова, а жінка – душа») [186, с. 34]. У цьому суть потенційної можливості впливу 

фольклора на емоційні переживання, почуття дитини. У прислів’ях зібрані 

конкретні правила культурної поведінки, викладені в дотепних формах, що 

полегшує їх усвідомлення. Можна сказати, що в прислів’ях, приказках 

сконцентрований моральний зразок, вироблений українським народом. Упливаючи 

на дитину, фольклор формує знання, визначає позицію і поведінку дитини, 

проявляючи ввічливість, доброзичливість, повагу, турботу в ставленні до жінки. 

А. Макаренко наголошував на використанні казок, легенд, прислів’ їв,  приказок, які 

є ефективним засобом морально-етичних правил у ставленні до людей, зокрема й 

жінки [130, с. 201]. 

М. Добролюбов указував на велич і силу української народної пісні. Він 

зазначає, що в них прославляються «козацьке завзяття і ніжні родинні почуття» [50, 

с. 23]. Мислитель наголошує, що в українській народній пісні вилилася « вся минула 

доля, весь справжній характер України; пісня і дума становлять там народну 

святиню, краще добро українського життя, у них горить любов до батьківщини, 

виблискує слава минулих подвигів; у них дихає чисте, ніжне почуття жіночої 

любові, особливо любові материнської…» [50, с. 28]. 

Аналізуючи сьогодення важко уявити його без музики, пісні, хоча смаки й  

змінилися, цінності минулого знівелювалися, але все ж таки відбувається 

відродження пісенного наповнення наших пращурів. Сучасні діти хочуть почути 

осучаснені пісні минулого століття. У ХХІ столітті залишається популярними 

виконання щедрівок, колядок на Різдвяні свята. І. Франко писав, що колядки, 

щедрівки радували господарів, брали за душу, хвилювали до сліз, вони мали якісь 
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магічні властивості, які переносили думки у світ близький та водночас відмінний від 

того, у якому минає клопітливе життя [214, с. 136]. 

Для формування позитивно-емоційного ставлення до жінки велике значення 

мають казки, байки, притчі та легенди. Герої казок, яким властиві високі моральні 

якості, направляють читача на правильні відносини до оточуючих, допоможуть 

розмежувати позитивне та негативне. У дитини ніколи не виникне питання в тому, 

як відноситися то того чи іншого казкового персонажу [54, с. 47].  Те, що учень 

виявляє симпатію до одних персонажів і антипатію до інших, свідчить про 

становлення його власного «Я». Особливою любов`ю дітей користуються казки 

героїчного плану, у яких розкривається тема мужності, відваги. Казкових 

персонажів і ситуації для роздумів та обговорень дитина приміряє до себе і робить 

висновки на основі конкретних випадків, конкретної добре знайомої обстановки.  

Ураховуючи вікові особливості підлітків, більшою мірою на їхню свідомість 

впливають легенди, притчі, ніж казки, адже в цьому віці діти вже майже чи взагалі 

не вірять у чарівні властивості персонажів. Легенди й притчі засновані на подіях, які 

могли б відбутися в реальному житті. Ці жанри близькі підліткам. Треба зауважити, 

що не потрібно зовсім виключати з процесу виховання учнів базової середньої 

школи казки, але кількість використання їх буде набагато меншою, ніж у роботі з 

молодшими школярами чи дошкільниками. 

У легендах та притчах образи позитивних персонажів стають утіленням 

кращих якостей людини. Школяр уважно стежить за розвитком сюжету, відверто 

реагує на вчинки героїв, проникається своєрідністю їхніх стосунків, думок і 

почуттів, віддає свої симпатії позитивним, засуджує негативних. Ці жанри народної 

творчості знаходять правильний шлях до серця вихованця, впливають на розвиток 

світогляду, ставлення дитини до товаришів, рідних, учать бути правдивим, чесним, 

відвертим, зневажати неправду, боротися з грубістю, байдужістю, тобто розкриває 

кращі душевні якості. 

У народних казках, притчах, легендах чітко сформульований ідеал виховання, 

визначено моральні якості, притаманні вихованій людині. Казки, притчі, легенди 
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містять відомості про форми та способи культурної поведінки, а також про наслідки 

порушень визначених норм. 

Особливе місце в процесі виховання підлітків займають народні свята, що 

представляють собою синтез багатьох засобів народної педагогіки. Виховний вплив 

на почуття та свідомість дитини мають поєднання різних видів творчості: пісні, 

вірші, танці, інсценізації тощо. Активна участь підлітків у святах сприяє 

формуванню у них позитивного, шляхетного, шанобливого ставлення до людей, 

зокрема й жінки. Покоління старших і молодших ґрунтується саме на традиціях.  

Народні свята виступають при цьому як елемент «традиційності» [38, с. 28]. 

Народні свята відображають моральні підвалини народу, розвивають етичні й 

естетичні почуття, містять педагогічні елементи, є яскравими й радісними подіями в 

житті дітей, тим самим виступаючи умовою формування мотивів моральної 

поведінки та емоційного переживання. Участь у народних святах сприяє 

поглибленню знань щодо морально-етичних норм, моральних цінностей, їхніх 

особливостей та значення, удосконаленню вмінь керувати своєю поведінки, 

вислуховувати інших, навичок міжособистісного спілкування, самовдосконалення 

та самоконтролю, а також становленню і розвитку особистісних якостей 

(самостійність, відповідальність, ввічливість, повага, доброзичливість), які сприяють 

прояву найкращих зразків поводження з представницями жіночої статі. 

Наприклад, на свято Андрія дівчата ворожили на судженого, майбутню долю 

(чи вийдуть скоро заміж). Доповнювали традиційні ворожіння народні жарти, які 

зароджували в учасників бажання повторити це дійство у наступному році, додавши 

ще більше дотепних та веселих розваг [186, с. 147].  

За часів незалежної України відродили такі свята, як: День Матері, Покрови 

Пресвятої Богородиці (день козацтва, день захисника України). На свято Матері в 

освітніх закладах проводиться  виховна робота з вшанування дівчат, дружин, 

матерів як носіїв добра, затишку, продовжувачів роду, історії людства. 

Основною скарбницею народних педагогічних ідей і поглядів виступають 

усталені в певному національному середовищі звичаї, традиції, обряди, які 

одночасно виступають як результат виховних зусиль народу протягом багатьох 
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віків, і як незамінний виховний засіб. Через систему традицій кожний народ 

відтворює себе, свою духовну культуру. 

Традиції не обмежуються такими найбільш стереотипними різновидами, як: 

звичай і обряд, але поширюються на значно більшу галузь соціальних явищ. 

Кожне покоління, з необхідністю сприймаючи низку традицій, певною мірою 

здійснює відбір тих чи інших з-поміж них, обираючи в такий спосіб не лише своє 

майбутнє, а й минуле [209, с. 66]. 

Для поглиблення знань з досліджуваного питання слід ознайомлювати 

підлітків зі звичаями та традиціями, пов’язаними зі ставленням до жінки, її роллю в 

розвитку української історії та духовності. Звичаї і традиції є засобами  збереження 

й передачі народного досвіду, дотримання порядку і форм життя, регламентації та 

контролю поведінки людей. Значення народних традицій та звичаїв полягає у 

виробленні особистісних якостей людини, потрібних для правильної поведінки. 

Звичаї та обряди, пов’язані з різдвяними святами, виховують в особистості культуру 

поведінки, повагу до старших, любов до історії роду, рідного краю. 

Проведене нами в процесі пілотажного дослідження анкетування сприяло 

врахуванню особливостей використання засобів народної педагогіки для учнів, що 

навчаються в сільських та міських школах, зокрема на питання «Чи знаєш ти 

українські традиції, звичаї?» діти сільських шкіл відповіли «так» –  80,4 %, «ні» – 

19,6 %; діти міських шкіл відповіли «так» – 43,3 %, «ні» – 56,7 %, однак серед тих 

сільських учнів, хто відповів позитивно майже всі могли навести приклад, проте 

більшість міських школярів плуталися у відповідях, або могли назвати лише 1-2 

традиції. На питання «Чи є у твоїй родині традиції та звичаї, що передалися від твоїх 

пращурів?» більшість сільських школярів (83,5 %) дали позитивну відповідь й 

проілюстрували прикладами (69,1 %), а серед міських дітей, що відповіли так 

(58,8 %), лише 36,1 % змогли навести приклади.  

Отже, отримані дані пілотажного опитування серед дітей, які навчаються в 

сільській та міській школах, свідчать про те, що вплив народної педагогіки буде 

дещо відрізнятися. Це пов’язано з тим, що сьогодні відчувається розгалуженість 

завдань та цілей виховання, діяльність родини, що проживають у містах, порівняно з 
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життям сім’ ї в сільській місцевості. У селах залишається обов’язковість 

господарських робіт на подвір’ ї, огороді, у садах, догляд за домашньою худобою, на 

відміну від міста. Зважаючи на кількість населення в селі кожен знає один про 

одного все чи майже все, процвітає допомога «по-сусідськи», а саме спілкування 

набуває норм притаманних тій місцевості. Міське населення більш закрите, 

дотримується поведінки «моя хата з краю», скорочуються і відносини між сусідами. 

Глибоке осучаснення набутків української народної педагогіки з метою 

відображення елементів культури сьогодення, потребує врахування особливостей 

виховання в міській та сільській місцевості. 

Виходячи з вищезазначеного, на основі аналізу наукової та методичної 

літератури дійшли висновку, що на сучасному етапі підростаюче покоління має 

виховуватись у дусі природно-історичного розвитку нашого народу, на його 

національних традиціях, здобутках, ідеалах. Одним з ефективних шляхів виховання 

та формування особистості підлітків є використання засобів української народної 

педагогіки, що впливатимуть на інтелектуальну, емоційну, практично-діяльнісну 

сфери особистості дитини, а це, у свою чергу, сприяє формуванню шляхетного 

ставлення до жінки. Необхідно звертатися до джерел української народної 

педагогіки, у яких нагромаджений досвід народу щодо виховання та навчання дітей, 

його погляди на мету, завдання й методи виховання молодого покоління, традиційні 

для українців форми та засоби виховного впливу.  

Використання засобів української народної педагогіки в процесі виховання 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків дасть змогу залучити їх до цінностей 

українського народу, виховати шляхетними людьми, гідними громадянами України.  

Отже,  значення засобів української народної педагогіки у формуванні 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків полягає у забезпеченні засвоєння  ними 

знань і  досвіду народу щодо ціннісного, поважного ставлення до жінки, яке є 

важливою ментальною та культурною традицією українців, складовою частиною 

народного етикету і передається в  духовно-поетичній (мова, фольклор (казки, 

прислів’я, легенди, притчі)), культурологічній (родинно-побутова культура (побут, 

манери спілкування та моделі взаємодії з членами сім’ ї), свята, звичаї, традиції, 
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символи, атрибути), мистецькій (народні ремесла, промисли, живопис, музика), 

практично-дійовій (ігри, народний календар) творчості українського народу й 

передбачає:  

- оволодіння школярами знаннями про духовні цінності та приписи народу, 

народні стереотипи стосунків хлопців та дівчат, чоловіка та дружини, дітей та 

матері, що орієнтують вихованця на вибір моделі поведінки у взаємодії з 

представницями жіночої статі; 

- удосконалення умінь, навичок та звичок морально-етичної поведінки 

підлітків, дотримання ними культурних еталонів (враховувати поради та бажання 

старшого покоління, дотимуватися соціальних норм, нести особисту 

відповідальність за свою поведінку, звички хороших манер тощо) у взаємодії з 

жінкою; 

- збагачення емоційно-духовної сфери підлітка (вияв почуттів власної гідності, 

совісті, пробудження емоційних відчуттів, переживання позитивних емоцій тощо), 

його досвіду емоційно-ціннісного ставлення до жінки (ввічливе спілкування,  

врахування емоційного стану жінки, уважне ставлення до неї тощо); реалізацію 

потреб у спілкуванні з представницями жіночої статі, формування мотивів 

моральної поведінки у взаємодії з жінкою; 

- виховання у підлітків позитивних особистісних якостей (скромність, 

відповідальність, працьовитість, чуйність, повага тощо) та боротьбу й викорінення 

негативних (жорстокість, лінь, егоїзм, брехливість тощо);  

що ґрунтується на засадах українських звичаїв, традицій і унаочнюють найкращі 

зразки моральності, духовності та національної ідентичності українського народу.  

 

 

 

 



79 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки в позакласній виховній роботі 

 

Для визначення умов формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

засобами української народної педагогіки у позакласній виховній роботі вважаємо 

за потрібне з’ясувати сутність понять, які будемо використовувати. 

Поняття «педагогічні умови» наразі не має єдиної дефініції, незважаючи на те 

що воно часто використовується в педагогічній літературі та дисертаційних 

дослідженнях. 

У філософській довідковій літературі, під «умовою» розуміють те, від чого 

залежить або чим обумовлюється інше; істотний компонент комплексу об’єктів 

(речей, їх станів, взаємодій), з наявності якого з необхідністю випливає існування 

даного явища. Сукупність конкретних умов даного явища утворює середовище його 

протікання, від якого залежить дія законів природи  й суспільства [209, с. 707–708].  

Науковці тлумачать поняття «педагогічні умови» як:  

«комплекс заходів, зміст, методи та прийоми, а також організаційні форми 

навчання і виховання» (В. Андрєєв) [7, с. 124]; 

«сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-

просторового середовища, які сконцентровані на розв’язання порушених 

педагогічних завдань»(В. Бєліков) [17]; (А. Найн) [144, с. 44–49]; 

«змістова характеристика одного з компонентів педагогічної системи, що 

включає зміст, організаційні форми й засоби навчання, а також характер взаємодії 

учасників освітнього процесу» (М. Звєрєва) [58, с. 29–32]; 

«компонент педагогічної системи, що відображає сукупність внутрішніх 

(забезпечують розвиток особистісного аспекту суб’єктів освітнього процесу) й 

зовнішніх (сприяють реалізації процесуального аспекту системи) елементів, що 

забезпечують її ефективне функціонування й подальший розвиток» (Н. Іполітова) 

[64, с. 164];  
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«цілеспрямована робота щодо з’ясування закономірностей, що 

характеризується стійкими зв’язками педагогічного процесу, що дає можливість 

здійснювати перевірку результатів науково-педагогічного дослідження» 

(Б. Купріянов) [112, с. 101–104]; 

Отже, під педагогічними умовами можемо розуміти систему форм та методів 

роботи, комплекс педагогічних взаємодій між учасниками освітнього процесу, які 

спрямовані на підвищення його ефективності, функціонування та розвиток.  

Під педагогічними умовами формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків у позакласній виховній роботі розуміємо сукупність засобів, форм, методів 

і прийомів виховної роботи, спрямованих на здобуття знань норм та правил 

моральної поведінки, удосконалення вмінь, звичок, виявлення особистісних якостей 

у ставленні до жінки, її статусу, соціальних ролей у суспільстві.  

Процес формування в підлітків шляхетного ставлення до жінки розглядаємо 

як важливу складову духовно-морального, статевого і гендерного виховання, що 

вимагає цілеспрямованої позакласної виховної роботи, яка сконцентрована на 

забезпеченні умов для оволодіння школярами сукупністю знань щодо шляхетності, 

чеснот шляхетної людини, стимулювання їх до прояву  потреб, прагнення 

застосовувати ці знання у своїх повсякденних діях та вчинках,  опанування 

підлітками вміннями моральної поведінки, розвитку і виявлення особистісних 

якостей, які характеризують шляхетне ставлення до представниць жіночої статі, а 

також для морального самовдосконалення учнів.  

У процесі опанування знаннями, уміннями та звичками моральної поведінки у 

взаємодії з навколишнім світом, іншими людьми, самим собою, важливу роль 

відіграють мотиви особистості підліткового віку. У мотиві відбувається поєднання 

зовнішніх та внутрішніх впливів, які й зумовлюють поведінку, вчинки, дії підлітків, 

визначають їхнє ставлення до певної діяльності, оточення, самого себе.  

У довідковій літературі поняття «мотив» тлумачиться  як: спонука, яка 

підштовхує людину до дій і вчинків [158, с. 112]; причина,  що стимулює людину до 

певної діяльності, яка задовольняє певні потреби [157, с. 212]. 
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На думку С. Рубінштейна, мотив – це стимул, який людина усвідомлює, 

ураховує на шляху досягнення поставленої мети. [164, с. 264]. В. Мерлін наголошує 

на взаємозв’язк між мотивами та потребами людини, які в поєднанні і є стимулом 

дій та вчинків особистості. [137, с. 199]. Л. Божович вважає, що мотивом можна 

назвати все, що стимулює людину проявляти активність у своїй діяльності [26, с. 4].  

Г. Костюк вважає, що будь-яка діяльність особистості зумовлюється не одним, а 

декількома мотивами, як зовнішніми, так і внутрішніми [36, с. 152]. В. Селіванов 

зазначає, що мотив – свідома спонука. Ними можуть бути будь-які явища 

свідомості, а саме: бажання, почуття тощо.  [169, с. 107]. Схожої думки й Є. Ільїн, 

який розглядає мотив через призму задоволення потреб, бажань, інтересів, 

трактуючи поняття «мотив» як внутрішньо-усвідомлений стимул. [62, с. 45]. 

Отже, мотив – це свідоме утворення, що спонукає людину до певних дій, 

вчинків, поведінки в досягненні поставленої мети. 

К. Платонов зазначає, що сукупність мотивів це і є мотивація [149, с. 57]. 

В. Вілюнас вважає, що мотивація – це сукупність психічних явищ, що  стимулюють 

до активної діяльності [34, с. 9]. 

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури дав можливість зробити 

висновок, що мотивація – це сукупність зовнішніх та внутрішніх впливів, що 

стимулюють людину до діяльності, спрямовують на досягнення певної мети.    

Учені розрізняють негативну та позитивну мотивацію, указуючи на те, що 

негативна діє як самооборона, що гальмує всі процеси особистості, притупляє її 

активність, змінює її мотиви діяльності (наприклад, уникнення покарання, замість 

задоволення власних потреб, переживання позитивних почуттів). Для підлітків 

характерна імпульсивність, адже через малодосвідченість, вони не в змозі 

задовольнити всі свої бажання та потреби. У дослідженні розглядаємо мотивацію, 

яка носить регулярний позитивний характер, спрямований на формування активної 

позиції у взаємодії з навколишньою дійсністю, іншими людьми, самим собою, у 

результаті якої відбувається переосмислення поглядів, цінностей, думок дитини-

підлітка, зокрема у ставленні до жінки, формування позитивних мотивів поведінки у 

взаємодії з нею.  
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О. Вінокурова вважає, що позитивна мотивація – це мотивація, спрямована на 

позитивний результат певної діяльності, показниками якої є зацікавлення 

особистості та її активність у досягненні мети [37]. Схожої думки й Н. Костюк, яка 

зазначає, що позитивна мотивація – це мотивація досягнення позитивного 

результату, задоволення потреб, інтересів, цінностей як однієї особистості, так і 

групи чи суспільства загалом [86, с. 4]. І. Кравченко розглядає позитивну мотивацію 

як сукупність  потреб та мотивів, які в процесі внутрішнього протиріччя, 

спонукають дитину до активності, спрямовують її діяльність на позитивний 

результат у досягненні поставлених цілей [106, с. 65–66 ]. В. Асєєва стверджує, що 

позитивна мотивація – це стимулювання до реалізації власних потреб та інтересів. 

[11, с. 24–26]. На думку Н. Шитякової, яка стверджує, що позитивна мотивація, 

зокрема у формуванні культурної поведінки,  – це цілеспрямований процес, що 

передбачає формування особистості в єдності її свідомості, почуттів, волі, звичок, 

суспільної поведінки тощо [218, с. 123–124]. 

Слід зазначити, що Н. Скрипник указує, що позитивна мотивація – це 

прагнення людини домогтися успіху в певній діяльності. Важливого значення для 

формування особистості, на думку дослідниці, відіграє позитивно-активна 

мотивація, що передбачає не тільки бажання досягти вершини задоволення 

поставлених завдань та цілей, але й прояв свідомої активності [172, с. 78].  Саме 

така мотивація спрямовує дії людини на досягнення конструктивних, позитивних 

результатів. 

К. Сачава наголошує, що позитивно-активна мотивація приводить до 

позитивно-високих результатів у досягненні мети, розвитку  почуття зацікавлення, 

допитливості, упевненості в правильності своїх дій та вчинків тощо. У своєму 

дослідженні авторка виділяє й позитивно-пасивну мотивацію, що характеризується 

проявом бажання задовольнити власні потреби, інтереси, однак учні не прикладають 

жодних зусиль і досягають поставленої  мети за допомогою інших [168, с. 93].   

Отже, позитивно-активну мотивацію розглядаємо як  свідоме бажання досягти 

бажаного результату, проявляючи активність, наполегливість у своїй діяльності, 

досягненні поставленої мети. 



83 

 

У багатьох дослідженнях науковці (Л. Божович, Л. Виготський, Н. Костюк, 

В. Леонтьєв, А. Маркова, С. Рубінштейн та інші) [26; 41; 86; 119; 133; 164] 

вважають, що мотиви та мотивація не виникають «самі по собі» й потребують 

педагогічного стимулювання, яке позитивно впливає на становлення у вихованців 

системи ставлень до оточуючого світу, самого себе і, зокрема, на формування в них 

ціннісного ставлення до жінки [97, с.238].   Під впливом зовнішнього спонукання 

відбувається переорієнтування мотиваційної та емоційної сфер.  

Проблема педагогічного стимулювання  розкривалася  в дослідженнях таких 

учених: С. Богдан, Ю. Демченко, Л. Литвинюк, Б. Лихачов, С. Огірок, З. Равкін, 

М. Яновська та інші.   

Л. Литвинюк тлумачить поняття «стимулювання» як процес впливу на 

людину, з урахуванням її потреб та мотивів, задля позитивних змін у її поведінці, 

діяльності [122, с. 13–14].   

Н. Чинкіна вважає, що стимулювання – це процес спонукання людину 

проявляти активність у  своїй діяльності, пробуджуючи особисті мотиви, інтереси, 

потреби [216, с. 24]. 

Отже, стимулювання розглядаємо як процес задоволення потреб індивіда з 

метою  позитивних змін у мотиваційно-емоційній сфері.  

У дослідженні використовуємо поняття «педагогічне стимулювання», яке слід 

уточнити. 

У психолого-педагогічній довідковій літературі поняття «педагогічне 

стимулювання» тлумачиться:  у широкому значенні як виногорода, засіб до 

спонукання, а у вузькому – як процес спонукання до діяльності шляхом задоволення 

особистісно-значущих потреб людини [107; 210]; як спонукання людини до будь-

якої діяльності задля вищих результатів за допомогою зовнішнього заохочення [148, 

с. 642]. 

На думку Ю. Демченко педагогічне стимулювання полягає в активізації 

внутрішніх спонукань людини за допомогою зовнішніх впливів [49, с. 57]. С. Богдан 

визначає поняття «педагогічне стимулювання»  як цілеспрямований процес 

активізації соціально-психологічних мотивів особистості, з урахуванням 
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індивідуальних потреб, інтересів, почуттів тощо [22, с.121]. На думку М. Яновської, 

педагогічне стимулювання слід розглядати як цілеспрямований процес впливу на 

мотиваційно-емоційну сферу людину, що стимулює її проявляти активну позицію в 

досягненні певних цілей [229, с. 4]. 

Узагальнюючи вищезазначені підходи, педагогічне стимулювання 

розглядаємо як цілеспрямований процес зовнішнього впливу на особистість з метою 

задоволення потреб, інтересів, почуттів, пробудження її активності в досягненні 

поставлених завдань, обраної мети. 

Розглядаючи педагогічне стимулювання С. Огірок указував на взаємозв’язок 

потреб особистості та зовнішніх стимулів, вплив їх на її свідомість, що в поєднанні 

між собою породжує «зацікавлення» індивіда до задоволення його інтересів, 

почуттів, мотивів у процесі здійснення певної діяльності [147, с. 6]. 

Б. Лихачов вважає, що стимулювання характеризується взаємодією 

внутрішніх та зовнішніх спонукань дитини до діяльності, а потужними стимулами 

виступають моральні почуття, які зсередини підштовхують вихованців діяти [123, 

с. 27].  

З. Равкін переконаний, що в процесі педагогічного стимулювання позитивні 

зміни слід очікувати за умови гармонійного поєднання між собою педагогічних 

стимулів, які б сприяли активізації зовнішніх та внутрішніх спонукань людини до 

прояву ініціативності, упевненості, відповідальності, активності [159, с. 86].  

Науковець виділив такі групи стимулів, які сприяють готовності проявляти 

активність (стимули суспільної значущості, вимоги та ін.); слугують формуванню 

впевненості у власних силах та можливостях (стимули довіри, заохочення); 

впливають на формування ціннісних орієнтацій (позитивний приклад, ідеали) [159, 

с. 93]. 

Видатний педагог, А.Макаренко, у своїй діяльності наголошував на переході 

зовнішніх спонукань у внутрішні. Він уважав, що підлітку слід надати можливості 

проявити ініціативність, активність у процесі власного духовно-морального 

розвитку, але вчитель повинен бути авторитетним помічником на цьому шляху. Він 

переконаний, що позитивні результати виховної роботи відбуватимуться, коли 
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вчитель перестане нав’язувати свої думки та переконання, а лише підштовхуватиме 

вихованця знаходити вихід, наприклад,  пропонуючи декілька варіантів розв’язки 

ситуації [131, с. 25].   

Найкращим позитивним стимулом є досягнення першого успіху, отримання 

позитивно-емоційного досвіду від перемоги. Підкріплення таких відчуттів 

сприятиме цілеспрямований процес педагогічного стимулювання нових досягнень, а 

отже, у подальшому вихованець буде прагнути до самовмотивування. Розкривати 

внутрішній потенціал підлітка слід шляхом підтримання його допитливості, 

бажання стати відкривачем. Відчуття впевненості, переживання позитивних 

почуттів надихає учня на нові високі результати. Саме така підтримка спрямовує 

дитину-підлітка на самовдосконалення, саморозвиток, самореалізацію. 

Педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації в підлітків може 

бути здійснено за умови забезпечення різнорівневої взаємодії між суб’єктами 

виховного процесу. Відзначимо, що ця взаємодія здійснюється в системах «педагог-

учень», «учень-учень». 

На думку Б. Лихачова, відносини, які складаються між учителем та учнями, 

ґрунтуються на таких засадах: прояв ввічливості, доброзичливості, поваги, турботи 

один про одного, дотримання етикету, взаємодопомога, викоренення заздрощів, 

злості, егоїзму, помсти по відношенню до інших тощо [123, с. 152]. Створення 

моральної взаємодії між учасниками освітнього процесу сприятиме розвитку 

морально-етичних якостей  вихованця  по відношенню до оточення, зокрема в 

ставленні до жінки, самого себе. 

В. Семенов розкриває суб’єкт-суб’єктні відносини як процес, у якому 

відбуваються взаємообумовлені зміни як вихованця, так і педагога, тобто «духовне 

становлення молодого покоління відбувається за умови вдосконалення особистості 

дорослих». Автор вважав, що дорослий впливає на переконання, цінності дитини, 

проникаючи у її внутрішній світ [170, с. 3–12]. У результаті підліток стає суб’єктом 

власного виховання, а в процесі взаємодії встановлюються ціннісні відносини між 

дитиною, педагогом і соціальною дійсністю. 
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В. Ляудіс уважає, що ефективність  продуктивної діяльності учня, досягнення 

високих результатів залежить від спільних дій та зусиль кожного учасника взаємодії 

в системі «вчитель –  учень», а не тільки від вихованця чи педагога [127, с. 41]. 

На думку О.Бодальова, для підвищення ефективності виховної роботи з 

розвитку особистості слід максимально використати потенціал взаємодії вчителя з 

учнями, зокрема впливати на моральні взаємини в класному колективі, формування 

моральних якостей тощо [23, с. 8–9]. 

Дотримання таких відносин між педагогом і підлітками створює моральне 

середовище, яке є основою результативності виховання моральних якостей 

вихованця (повага, турбота, ввічливість, чуйність), формування мотивів культурної 

поведінки. 

Суб’єкт-суб’єктні відносини між учителем і вихованцем передбачають 

наявність уміння розуміти й приймати точку зору іншої людини. Саме на основі 

співпереживання здійснюється формування моральної поведінки, не орієнтованої на 

зовнішнє підкріплення. Багаторазові переживання, самовідчуття емоційних реакцій 

дозволяють дитині краще зрозуміти і врахувати емоційний стан вихователя, а в 

подальшому переносити їх і на інших людей, на конкретні способи поведінки, що 

закріплюються у відповідних етичних поняттях.  

Саме в підлітковому віці моральні уявлення починають виявлятися в 

узгодженні оцінки інших і власної думки, формується емоційна сфера, розвивається 

здатність керувати власним емоційним станом та враховувати душевний стан інших, 

цілі становлення підлітків уже набувають оформленого характеру, а діяльність 

спрямовується на засвоєння загально визнаних норм взаємовідносин. 

Ураховуючи зв’язок мотиваційної та емоційної сфер, зазначимо, що в якості 

психологічного «двигуна» до певної діяльності (вчинків, дій, поведінки) та етичного 

ставлення до жінки виступає сукупність потреб, мотивів та емоцій (почуттів), які 

виникають у процесі взаємодії з нею. Кожна потреба чи мотив відбувається на 

суб’єктивному рівні, тобто супроводжується специфічною емоційною реакцією, а 

отже, у формуванні шляхетного ставлення до жінки саме емоції стануть засобом 

активізації моральної  поведінки. 



87 

 

Найважливішою для підлітка є його особиста участь у події, що має соціальну 

значимість. У цьому віковому періоді велику вагу мають не стільки власне соціальні 

ідеї, скільки ставлення дорослих до них, і побудова власної поведінки у 

відповідності з цим. Насамперед  для дитини підліткового віку є задоволення, що 

пережите завдяки правильному моральному вчинку, а також страждання з приводу 

проступку.  

Якщо переживання мало негативний емоційний досвід, на його тлі 

створюється негативна особистісна позиція. При несприятливому мікрокліматі в 

родинному колі чи колі друзів підлітки майже не мають позитивних переживань, і 

це поступово складає основу для формування негативної особистісної позиції 

стосовно слабших, особливо жіночої статі. Якщо створюються умови для 

позитивних емоційних переживань, таким чином, формуються сприятливі 

передумови для того, щоб негативна позиція була змінена.  

Отже, засвоєння знань щодо поведінкових норм, здатності до співчуття і 

співпереживання, усвідомлення необхідності в певній поведінці відбувається 

шляхом  проникнення в емоційну сферу підлітка, впливаючи на його емоції та 

почуття. Внутрішнє, емоційне переживання виражається в готовності до певних 

вчинків, дій та усвідомленні власної поведінки у взаємовідносинах з 

представницями жіночої статі. 

У процесі стимулювання позитивно-активної мотивації в підлітків важливо 

будувати зв’язки між учасниками виховного процесу, які засновані на цінностях. 

Вони є настановами щодо стимулювання дій, вчинків, поведінки людини, тобто 

позитивно-активної мотивації [89, с. 253].  . 

Цінність визначають як поняття, яке вказує на культурне, суспільне або 

особистісне значення (значимість) явищ і фактів дійсності. У багатьох дослідженнях 

ціннісно-смислова сфера особистості тісно пов’язана з  мотиваційною, когнітивною, 

емоційно-вольовою сферами, виконує системоутворюючу й регулятивну функції 

[35, с.94].  

Як зазначає Н. Ткачова, цінності виконують функцію регулятора поведінки та 

вчинків людини, а також є підґрунтям для «формування індивідуальних життєвих 
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пріоритетів». У практичній діяльності людина засвоює провідні цінності, що в 

майбутньому допоможе сформувати власну систему цінностей, якими особистість 

керуватиметься у взаємодії з оточенням  [196, с. 35]. 

Аналізуючи ціннісні орієнтації, Д. Леонтьєв  зазначає, що цінності слід 

розглядати як провідний мотив, коли певне життєве прагнення підіймається до 

справжнього людського й не відокремлюється від людини, а навпаки поєднує її 

життя з життям інших, їх благом [120, с.94].   

Цінності відіграють важливу роль у формуванні молодого покоління, адже 

вони впливають на свідомість людини, її погляди, думки, норми й правила 

поведінки, мотивують проявляти активність та відповідальність, що сприяє вибору її 

майбутнього ставлення до інших [27, с. 32]. 

Отже, цінності – це смислові утворення, які «пов’язують» когнітивну й 

мотиваційну сфери, інтегруючи їх у єдину смислову сферу, надаючи особистості 

певну цілісність. Ціннісні орієнтації визначають напрямок привласнення індивідом 

духовного потенціалу суспільства, перетворення культурних цінностей у стимули й 

мотиви поведінки. Вони є орієнтирами для діяльності та поведінки особистості, 

тобто для стимулювання позитивно-активної мотивації.  

Позитивний результат у процесі виховання моральних якостей можна 

отримати тільки в практичній діяльності, на це вказує І. Бестужев-Лада. У результаті 

такої діяльності виникає позитивна мотивація, важливим стимулом якої є особистий 

приклад моральної поведінки старших [18, с. 203–219]. Для позитивної-активної 

мотивації слід залучати підлітків до вибору змісту діяльності, її форм, оцінки 

результатів. Залучення вихованців до нових видів діяльності сприяє більш 

активному прийняттю моральних цінностей, здійснення власних дій і вчинків 

відповідно до них. Оскільки в підлітків (з огляду на їхню соціальну незрілість) 

відсутній необхідний життєвий досвід і недостатньо розвинені особистісні якості, 

слід педагогічно направляти їх діяльність. 

Педагогічне стимулювання дозволяє змінити стереотипи поведінки, створити 

мотивацію діяльності суб’єкта, при  цьому є основою педагогічної взаємодії в 

процесі морального виховання, так як активізує рушійні сили особистості, її 
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моральний потенціал. Педагогічна взаємодія відбувається за рахунок 

взаємопроникнення зовнішніх і внутрішніх стимулів, що утворюють мотиваційну 

сферу не тільки вихованця, а й педагога. Суб’єктна позиція педагога і вихованця 

забезпечує їх взаємодію з навколишнім середовищем, яка у свою чергу наповнена 

ціннісними смислами, що впливають на їх діяльність і схильна до морально-

орієнтованого перетворення. Педагогічне стимулювання впливає на свідомі, 

емоційні переживання та мотиви особистості відповідно до якісної своєрідності й 

специфічності процесу морального виховання, ураховує особливості суб’єктів його 

здійснення й проявляється в особистісно-орієнтованої та соціально-

перетворювальної діяльності. Педагогічне стимулювання не може відбуватися поза 

впливом громадських інтересів і відносин, а отже, має соціальний характер, що 

передбачає активізацію діяльності як підлітка, так і педагога. 

Методами педагогічного стимулювання є змагання, заохочення та покарання 

[39; 110; 213; 215]. У людини є природна схильність до суперництва, бути в чомусь 

краще за інших. У процесі змагань підлітки можуть самостверджуватися в класному 

колективі, випробовувати власні здібності, розвивати особисті якості та таланти, 

формувати мотиви, що спонукають учня до товариськості, взаємодопомогу, 

взаємовиручку. Учні вчаться взаємодіяти між собою відповідно до прийнятих 

правил, задовольняють потреби в спілкуванні з однолітками, набувають соціальний 

досвід, розвивають особистісні якості (повага, ввічливість, доброзичливість, 

активність). Слід зазначити, що жодне змагання не може обійтися без переживання 

палітри емоцій: від позитивних (радість у випадку перемоги, захоплення успіхами), 

так і негативних (розчарування, гнів, заздрість та ін.). Проживання різних почуттів 

сприяє вдосконаленню вмінь дотримуватися загальноприйнятих правил, розвитку 

особистісних якостей, формуванню мотивів будувати стосунки на засадах моралі й 

етики. Формами змагань можуть бути конкурси, ігри, КВК тощо.  

У процесі формування у вихованців позитивних мотивів культурної 

поведінки, уявлень щодо еталонів моральності доцільно використовувати метод 

заохочення. Він полягає в тому, що пережиті позитивні емоції та почуття, що 

супроводжуються визнанням у колективі, сприяють формуванню впевненості в собі, 



90 

 

дитина прагне повторити  приємні відчуття, відчуває прилив енергії, піднесеності 

настрою, готовності до активної діяльності. Для дитини-підлітка важливо, щоб не 

тільки робота, але й докладені зусилля в її підготовці були оцінені. Важливими 

видами заохочення є авансування, доручення для «пасивних» учнів, що 

характеризується виникненням почуття довіри до вихованця, а його спонукає до 

відповідальності, надихає до здійснення гарних вчинків у ставленні до інших. 

Кожен із зазначених методів педагогічного стимулювання позитивно впливає 

на формування мотиваційно-емоційної сфери  підлітка, що спонукає їх до розвитку 

власного «Я», самовдосконалення та самореалізації в класному колективі, у 

побудові стосунків з протилежною статтю. 

Спираючись на аналіз досліджень науковців (Л. Литвинюка,  А. Макаренка, 

С. Огірка, З. Равкіна та інших) [122; 130; 147; 159], виділимо положення 

педагогічного стимулювання, які сприятимуть підвищенню позитивно-активної 

мотивації до прояву шляхетного ставлення до жінки у підлітків: 

– підбір певних стимулів, що відповідають віковим та ґендерним 

особливостям, досвіду вихованців; 

– використання декількох стимулів (зокрема матеріальних та моральних); 

– кожен застосований стимул повинен проникати крізь емоції, почуття, 

духовний світ учня; 

– вихованець займає активну позицію у виховному процесі; 

– систематичність і цілеспрямованість процесу впливу на задоволення 

потреб та формування мотиві, що лежать в основі спрямованості підлітка. 

На основі аналізу наукової літератури [24; 113; 127] виділимо основні вимоги, 

яких варто дотримуватися педагогу в процесі стимулювання в підлітків позитивно-

активної мотивації: вихователь і вихованці є рівноправними суб’єктами педагогічної 

взаємодії; учні мають можливість самостійно конструювати власну діяльність, 

реалізувати своє «Я»; учень з пасивного незацікавленого слухача перетворюється на 

самостійного здобувача цікавої йому інформації, і його рефлексивні знання є 

результатом активної роботи; відносини побудовані на засадах взаєморозуміння та 

взаємосприйняття, а отже,  кожен є індивідуальністю; організація виховного 
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процесу орієнтована на індивідуальність кожного учасника, що є умовою для 

самореалізації, особистісного зростання  вихованця.  

Отже, педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації в підлітків 

створює умови для згуртування класу, тренування культурних звичок поведінки, 

викликає радісні переживання, сприяє емоційному засвоєнню норм моральної 

поведінки, мотивує тих, хто відстає, тягнутися до успішних, а тих, хто в першості, 

надихає на нові успіхи, стимулює до самостійного вибору в побудові взаємин з 

учасниками колективу, дотримуючись  норм та  правил етики. 

Зазначені положення уможливили формулювання першої умови формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховної роботи: 

стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до прояву шляхетного 

ставлення до представниць жіночої статі. 

Педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації в підлітків 

передбачає вдосконалення змісту позакласної виховної роботи з урахуванням мети, 

напрямів, форм, методів та особливостей формування шляхетного ставлення до 

жінки засобами української народної педагогіки.  

У залученні підлітків до виховних заходів, спрямованих на моральне 

виховання учнів, із використанням засобів української народної педагогіки істотну 

роль відіграє позакласна робота, орієнтована на розширення і поглиблення знань, 

умінь і навичок школярів, розвиток їхньої самостійності, індивідуальних здібностей, 

задоволення інтересів та налагодження позитивних взаємин з однолітками. Саме в 

позакласній виховній роботі можливо більш глибоко зануритися в минуле, знайти 

цінні зерна в народній педагогіці і використати весь комплекс заходів, які 

фрагментарно застосовувалися й під час уроків. Це, зокрема, фольклор (малі та 

великі фольклорні жанри (прислів’я, приказки, притчі, легенди, міфи), народні 

казки, народні пісні); гра (народні ігри); традиції (звичаї, обряди, національні свята). 

Підлітки проявляють активну позицію, реалізовують можливості власного 

«Я», розкривають свої здібності та таланти у добродійній атмосфері організованої 

позакласної виховної роботи. Л. Кондрашова, О. Лаврентьєва, Н. Зеленкова 

зазначають, що інтенсивний розвиток учня, як показує практика, ефективніше 
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відбувається в  позаурочний час в атмосфері вільного спілкування та дозвілля на 

засадах відкритості, щирості, добровільності кожного учасника зазначеного процесу 

[81, с. 29]. Різноманітні форми виховної роботи дають можливість учителю 

організувати таку роботу, яка передбачає врахування індивідуальних, вікових  

особливостей  кожного вихованця, його таланти, потреби, інтереси тощо [81, с. 10– 

11]. Тому, з метою використання засобів народної педагогіки у формуванні 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків, було обрано специфічний складник 

освітнього середовища – позакласну виховну роботу. 

Позакласну роботу науковці визначають як: 

• діяльність, яка організовується й проводиться в школі в позаурочний час 

органами дитячого самоврядування за активної допомоги й при тактовному 

керівництві з боку педагогічного колективу, зокрема, класних керівників, учителів, 

організаторів позакласної та позашкільної роботи [215, c. 263];  

• різноманітна освітню-виховна робота, спрямована на задоволення 

потреб, інтересів, запитів вихованців, яку організовують педагогічні працівники у 

позаурочний час [213, c. 341];  

• різноманітна діяльність учителів, організована у вільний від навчання 

час та спрямована на виховання учнів, може проводитися у вигляді конференцій, 

екскурсій, лекцій, свят, змагань, індивідуальних занять, факультативів, предметних 

вечорів та ін. [39, с. 165–166]; 

• діяльність педагогів, що проводиться в позаурочний час, організовується 

на основі добровільності, самостійності, активності учнів [77, с. 48 ]; 

• різні види діяльності учнів, які використає вчитель у позанавчальний час 

[132, с. 173]. 

• систему заходів, які проводять у позаурочний час у школі під 

керівництвом педагогічних працівників (учитель, психолог, педагог-організатор та 

ін.) [138, с. 170]; 

• виховну роботу, яка проводиться класним керівником, учителем з 

учнями своєї школи в позаурочний час [63]. 
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Отже, під позакласною виховною роботою розуміємо цілеспрямовану виховну 

роботу, яку організовують та здійснюють учителі в позаурочний час із метою 

гармонійного розвитку учнів, задоволення їхніх потреб та інтересів, а також 

створення умов для самовиховання та самореалізації кожного вихованця.  

Дані пілотажного  дослідження, під час якого було опитано 484 учні 5-8 

класів, показали, що постійно беруть участь у спеціально організованій позакласній 

виховній роботі 21,7 %  підлітків, епізодично – 49,2 %, а 29,1 % школярів взагалі не 

мають бажання брати участь у такій діяльності. 

На питання «У чому полягає ваша участь у позакласній виховній роботі?» 

підлітки відповіли, що беруть участь у: проведенні свят – 24,6 %; КВК – 18,4 %; 

дискотек – 26,2 %; постановці хореографічних номерів – 17,6 %; вокальних номерів 

– 11,4 %; художніх постановок – 15,9 %; декламуванні віршів – 12,8 %; організації 

змагань – 6,6 %, інше – 6,8 %. Окрім цього, слід зазначити, що лише 4,3 % школярів 

обрали декілька варіантів щодо їх залучення у виховних заходах, ще 5,8 % не обрали 

жодного варіанту. 

Найбільше учнів у позакласній роботі приваблює: авторитет педагога (26,8 %), 

отримати похвалу від вчителя/ батьків (19,8 %), можливість показати себе і свої 

таланти (16,4 %), спілкування з ровесниками (11,7 %), отримати душевне 

задоволення (10,2 %), участь найліпшої подружки/товариша (8,6 %), інші відповіді 

(6,5 %). 

Отож, отримані дані свідчать про те, що позакласна виховна робота, її зміст 

часто не задовольняє потреб, інтересів вихованців, а отже, потребує вдосконалення. 

На рівень ефективності позакласної виховної роботи  впливають: 

спрямованість виховного процесу, методи та форми її організації тощо. Важливу 

роль при цьому відіграють активні методи (застосування ситуаційно-рольових ігор, 

інтелектуальних аукціонів тощо), використання яких спирається на демократичний 

стиль взаємодії, дає змогу сформувати критичне мислення, ініціативу та творчість.  

Важливо використовувати такі методи виховання, які б носили діяльнісний 

характер і вимагали б від учня статусу суб’єктності у виховному процесі. Під час 

активної діяльності, що спрямовується педагогом, учні опановують необхідні 
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знання, уміння, а крім того, формуються їх особистісні якості. Активні методи 

мають в основі спілкування як між педагогом і учнями, так і між самими учнями. А 

в процесі діалогу розвиваються комунікативні вміння, формується вміння 

вирішувати проблеми колективно, і найголовніше –  розвиваються особистісні 

якості учнів. 

Використання активних методів мають на меті залучення учнів до діяльності, 

підвищення особистісного інтересу до вирішення будь-яких пізнавальних завдань, 

забезпечують застосування отриманих знань. Метою таких методів є включення в 

процес засвоєння знань, умінь, навичок, усіх психічних процесів (мови, пам’яті, 

уяви тощо). 

У процесі проведення позакласних виховних заходів вихованець має 

можливість доповнити та розширити засвоєні знання, удосконалити певні вміння, 

сформувати власний світогляд. Позакласна робота, що спрямована на  розвиток 

особистості, її ініціативи, ураховуючи її здібності, мотиви, потреби, цінності, досвід, 

може не тільки зацікавити, але й несподівано підсвідомо спонукати учнів до прояву 

ініціативності, самостійності, відповідальності. Така організація виховної роботи 

передбачає створення дружніх стосунків між ровесниками протилежної статі, 

різнобічне самовиявлення кожного учня, а переживання успіху, позитивних емоцій 

сприяє набуттю життєвого досвіду, навичок самостійної роботи, звичок культурної 

поведінки у взаємодії з іншими. У результаті такої роботи в підлітків з’являється 

прагнення до самоаналізу, самовиховання, самоосвіти  та самовдосконалення. Саме 

в позакласній виховній роботі учні можуть задовольнити власні потреби в 

самоперевірці можливостей власного «Я» шляхом приміряння на себе різних ролей, 

які відрізняються від їхнього повсякденного життя (учень/учениця, син/донька, 

друг/подружка та ін.). 

Однією з особливостей позакласної виховної роботи є те, що вчитель, 

спираючись на унікальність кожного учня, розвиває вміння та навички взаємодії з 

оточенням, з самим собою, розширює засвоєні знання, перетворюючи їх у життєвий 

досвід, адже вихованець не отримує незадовільних оцінок у цьому виді діяльності, а 

отже, зникає одна із причин невпевненості, пасивності особистості – це бар’єр  
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страху.  Діяльність учителя, яка тісно пов’язана з діяльністю учнів, їх настроєм, 

душевним станом, сприяє формуванню в учнів почуття власної унікальності в 

процесі пошуків та створення власного образу, творчої самореалізації. 

У процесі залучення підлітків до виховних заходів відбувається пробудження 

або поглиблення в школярів інтересу до різних видів діяльності, розкриття та 

розвиток їх талантів і здібностей, виховання їх суспільної та пізнавальної 

активності. Важливо, щоб ця діяльність була цікавою для підлітків, викликала в них 

пізнавальний інтерес та позитивний емоційний відгук. У позакласній виховній 

роботі дитина-підліток успішно реалізує власні потреби, інтереси, якщо вона 

залучена до різних видів діяльності: спілкування, гра, творча праця. Таке включення 

сприяє отриманню нових знань про навколишню дійсність, кращому їх 

усвідомленню та осмисленню, удосконаленню вмінь та формуванню звичок гідної 

поведінки з оточенням, розвитку відповідних особистісних якостей. 

У процесі спілкування відбувається обмін думками, почуттями, інформацією 

між співрозмовниками, що сприяє гармонізації внутрішнього світу, оволодінню 

соціальним досвідом, самовдосконаленню тощо.  

Б. Ананьєв розглядає спілкування як вид діяльності, який має свою структуру 

[6, с. 171].  М. Каган тлумачить спілкування як «практичну діяльність, яка педбачає 

обмін інформацією між людьми» [67, с. 84]. 

О. Філіповська вважає, що підліткам важливо спілкуватися з ровесниками, 

адже саме в цій діяльності вони «…самостверджуються, сваряться і миряться, 

навчаються взаємодіяти…» [211, с. 2]. Д. Фельдштейн виділив декілька форм 

міжособистісної взаємодії підлітків: інтимно-особистісне спілкування, що 

характеризується взаємодією симпатій між школярами, найвищими формами його 

проявами є кохання, дружба; стихійно-групове; соціально-орієтовне [208, с. 67]. 

Дітям підліткового віку важливо презентувати себе, показати свої сильні 

сторони, відчути свою значимість у суспільстві. Визначну роль у формуванні 

власного образу відіграє спілкування, що характеризується оволодінням життєвим 

досвідом. Для підлітка важливо не лише отримувати щось нове, але відчувати свою 

значимість у такій взаємодії. У спілкуванні з однолітками та дорослими дитина-
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підліток засвоює моральні норми, загальнолюдські цінності, що в майбутньому стає 

підґрунтям для формуванню її світогляду, переконань, ціннісним орієнтирів. У 

спілкуванні школярі вдосконалюють свої комунікативно-емпатійні вміння, вчаться 

будувати стосунки з протилежною статтю. У процесі спілкування дитина 

використовує набутий досвід взаємодії з жіночою статтю, використовує морально-

етичні норми та правила в таких відносинах, переймається за душевний стан жінки,  

а отже, налаштовується на позитивну атмосферу побудови відносин. 

Отже, спілкування як вид діяльності відіграє важливу роль у формуванні 

особистості підліткового віку, адже сприяє розкриттю власного внутрішнього  

потенціалу, удосконаленню комунікативних умінь, набуттю соціального досвіду, 

розвитку особистісних якостей (поваги, ввічливості, доброзичливості та ін.). 

В процесі організації ігрової діяльності підлітки мають можливість 

спробувати себе в різних ролях, що сприяє формуванню їхнього  світогляду, 

засвоєнню ними моральних норм.  Саме цей вид діяльності в процесі позакласної 

роботи характеризується активністю, самостійністю добровільністю, відповідає 

віковим особливостям, індивідуальним запитам та інтересам дітей підліткового віку 

[219, с. 110]. 

 Ігрова діяльність передбачає побудову взаємин з іншими, формування 

мотиваційної сфери, зокрема, у підлітка відбувається переорієнтація  прагнень з 

«хочу» на «потрібно», «можу». Саме в грі дитина-підліток учиться діяти за 

встановленими правилами, ураховуючи не тільки власні потреби та інтереси, але й 

запити оточення. І за таких обставин учень відчуває свої можливості й робить 

вчинки, які йому під силу. Отже, відбувається переосмислення цінностей, поглядів, 

переконань, зокрема в ставленні до інших та до самого себе. Ігрова діяльність 

покликана розкривати внутрішній потенціал кожної особистості, вимагати від неї 

адаптуватися в різних життєвих ситуаціях. 

На важливість ігрової діяльності дітей-підлітків указував О. Газман. Він 

уважав, що в підлітковому віці відбуваються суперечливі, бурхливі процеси,  

зокрема духовний та фізичний розвиток, виникає почуття дорослості, з’являється 

прагнення самовдосконалюватися, проявляти активність та ініціативність, що 
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реалізуються в певних видах ігор, а саме: творчих, рухливих, соціальних та ін. На 

думку автора, у процесі ігрової діяльності відбувається виконання бажань, 

задоволення потреб дитини [69, с. 14–18].  

Очевидно, що для підлітків гра є найбільш засвоєним видом діяльності, що 

супроводжує їх з народження, а отже, саме в грі дитина відчуває впевненість, її 

прибавлює те, що вона може здійснити героїчний вчинок, удосконалити набуті 

знання, уміння, виявити особисті якості, відчути себе творцем власного життя. 

У процесі гри дитина соціалізується, знайомиться з різними моделями 

побудови людських стосунків, приміряє на собі різні ролі, формує соціальні почуття 

[230, с. 79–83]. 

Як зазначає Г. Ващенко, гра впливає не тільки на мотиваційну сферу, але й на 

емоційний розвиток особистості, адже дитина вчиться бути оптимістом у житті, 

проживаючи найрадісніші, найщиріші хвилини під час участі в ігровій діяльності 

[32, с. 323]. Однак, відсутність гри в житті дитини свідчить про розвиток 

песимістичних поглядів, переживання негативних емоцій, бо вона так і не змогла 

навчитися бути життєрадісною людиною.   

У процесі гри характер дій, поведінки підлітків набуває більш природного 

характеру, з’являється прагнення чогось навчитися, удосконалити вміння, розвивати 

особисті якості. На думку А. Співаковської, у грі є можливості для морального 

виховання особистості. Дослідниця пропонує використовувати в роботі з підлітками 

такі ігри, де б від них вимагалося зробити моральний вчинок, спираючись на їхній 

досвід, знання, можливості, адже позитивну динаміку можна спостерігати лише 

виховуючи в діях, вчинках [185, с. 125]. 

Як і в будь-якій діяльності, у грі закладені невичерпні можливості для 

духовно-морального розвитку особистості, удосконалення  комунікативних, 

емпатійних, прогностичних умінь, формування впевненості у своїх можливостях і 

здібностях. Під час ігрової діяльності підліток не лише, задовольняє власні потреби, 

отримує позитивний емоційний досвід, але й удосконалює комунікативні вміння, 

учиться коригувати власну поведінку, зокрема у ставленні до себе та інших, 

збагачує свій соціальний досвід цінностями, звичаями, ідеалами тощо. У процесі 



98 

 

відтворення різноманітних життєвих ситуацій в ігровій формі учню легше зрозуміти 

почуття людини, поставши себе на їхнє місце, розпізнати мотиви вчинків та дій 

інших, знайти рішення певних завдань. Захоплюючись ігровою діяльністю, підлітки, 

уже не боячись, щиро та відкрито показують своє ставлення до оточення, виявляють  

свої погляди та переконання,  розв’язують проблеми, які їх хвилюють, прагнуть 

бути зразками для наслідування.  

Отже, на основі аналізу поглядів науковців дійшли висновку, що ігрова 

діяльність у формуванні моральної особистості підліткового віку відіграє важливу 

роль, зокрема сприяє фізичному, духовному, соціальному розвитку школяра, 

випробуванню його здібностей та талантів, задоволенню особистісних потреб (у 

самоствердженні, повазі тощо), набуттю життєвого досвіду, розширенню морально-

етичних знань, розвитку моральних якостей. 

Важливу роль у формуванні особистості підліткового віку відіграє творча 

праця, оскільки це: «діяльність пов’язана з постійним пошуком, проявом 

індивідуальних здібностей та талантів особистості» [70, с. 5]; «практична діяльність, 

в результаті якої створюються  оригінальні ідеї, відкриваються нові зв’язки, 

властивості, факти тощо» [78, с. 3]; «діяльність, що передбачає постійний пошук 

нових фактів, рішень, що супроводжується проявом самостійності та ініціативності» 

[184]. 

Отже, творча праця – це така діяльність, що вимагає від особистості проявляти 

особистісні якості (самостійність, ініціативність, активність) та здібності в процесі 

пошуку нових, оригінальних підходів до розв’язання певного завдання чи проблеми.  

У процесі творчої праці підлітки мають можливості проявити інтелектуальні, 

творчі здібності, особистісні якості, використати набуті знання, удосконалити 

прогностичні вміння в створенні оригінального  творчого продукту. Учень у 

творчому процесі вчиться аналізувати факти, предмети, зіставляти та порівнювати 

їх, обирає способи здійснення задуманого, ставить перед собою завдання та творчо 

підходить до їх вирішення і в результаті розвиває свій внутрішній потенціал, 

задовольняє власні потреби та інтереси. Отже, дитина може реалізувати власні 

задуми. Не менш важливо слід зазначити, що для дівчат підліткового віку 
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характерно розвиток художніх нахилів, творчих здібностей, тоді як у хлопчиків – 

дослідницькі вміння, їм легше знайти нову інформацію, опрацювати її, ніж 

представляти результати своєї роботи. 

Слід зазначити, що процес здійснення задуманого передбачає підготовча 

робота, що полягає в пошуку і збиранні, обмірковуванні інформації, виділення 

головного, а також представлення творчого продукту. Для підлітків важлива 

самореалізація свого «Я», адже на думку А. Маслоу, творча самореалізація сприяє 

внутрішній гармонії людини самою з собою [135, с. 214]. 

Усі ці види діяльності успішно реалізуються в процесі залучення підлітків до 

позакласних виховних заходів за такими напрямами: комунікативним, ігровим, 

пошуковим.  

Комунікативний напрям полягає у відтворенні учнями засвоєних знань, 

набутого досвіду, удосконаленні комунікативних умінь у процесі колективного 

пошуку істини. Кожен учасник, залучений до позакласного виховного заходу, може 

проявити свою активну позицію, висловити власні думки, вислухати та 

проаналізувати точку зору інших, навчитися зважено, коректно відстоювати свою 

позицію. Народні надбання (перекази, прислів’я, притчі та ін.) мають значний 

виховний потенціал, адже за допомогою яскравого, образного слова можна 

вплинути на свідомість людини, допомогти зрозуміти та проаналізувати власні 

вчинки та їх наслідки, знайти альтернативний вихід із певної ситуації.  

Отриманий досвід взаємодії з ровесницями, дотримання правил морально-

етичної поведінки, утілення набутих знань вихованець намагається відтворити й 

поза межами школи в ставленні до інших. Ураховуючи те, що підлітковий вік є 

важливим періодом для становлення поглядів, переконань, принципів та ідеалів, 

життєвих цілей особистості слід спрямувати роботу на засвоєння моральних зразків 

поведінки та формуванню відповідних якостей. Як зазначає Т. Атрошенко, підліток 

відчуває своє емоційне піднесення й почуття гордості у випадку, коли він розуміє 

значущість своєї діяльності та усвідомлює, що може змінити щось на краще в житті 

суспільства, тому процес засвоєння ціннісних установок  та моральних норм 
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відбувається на підсвідомому рівні, бажанні керуватися принципами моральності на 

благо інших [14, с. 93].  

Реалізація власних потреб підлітка перебуває в площині спілкування з 

ровесниками, тому важливо, щоб школяр відчував себе суб’єктом суспільних 

відносин. У процесі взаємодії з однолітками дитина-підліток формує власний 

світогляд, розвиває особистісні якості, крім того, школяр починає усвідомлювати 

свою значимість у суспільстві, а характер залучення (активна участь) сприяє 

формуванню власної позиції, ціннісних орієнтацій та установок, тоді як пасивність 

учня розвиває відчуття самотності, відчуження від суспільства.  

У процесі реалізації цього напряму використовувалися такі форми й методи 

виховної роботи: дискусії, читацькі конференції, дебати тощо. Учні  мали змогу 

проявити свої сильні сторони в комунікації, розвивати вміння толерантного 

ставлення до думки інших та відстоювання своєї позиції, оцінювати конкретні 

моральні ситуації, аналізувати шляхетні й аморальні вчинки та передбачувати їх 

наслідки, збагатити словниковий запас, розвивати особистісні якості, зокрема, 

повагу до себе та інших, відповідальність за свої дії, ввічливість, доброзичливість, 

відповідальність, активність.  

Ігровий напрям, спрямований на вирішення життєво-важливих труднощів 

шляхом «проживання» епізодів із життя конкретного героя. Такий напрямок слугує 

отриманню не лише емоційного досвіду, поглибленню знань, розвитку особистісних 

якостей, але і вдосконаленню комунікативних умінь, здатності проаналізувати свою 

поведінку, помічати недоліки та достоїнства, що стимулює до наслідування або 

викорінення таких дій та вчинків у майбутньому.  

У цьому напрямі організовувалися такі форми позакласної виховної роботи: 

публіцистичні та інтерактивні вистави, ток-шоу, ігрові програми, брейн-ринг, гра-

подорож тощо. Варто зазначити, що характер взаємодії учасників ігрової діяльності 

визначається демократичним стилем спілкування, де панує спільна співпраця, 

співтворчість, колективна діяльність. Учитель  може бути в ролі як наставника, так і 

організатора, чи учасника залежно від підготовки вихованців, їхнього досвіду участі 

в таких формах організації та рівнем самостійності і відповідальності.  
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Ефективність будь-якої із зазначених форм цього напряму залежала і від 

добору інвентарю, костюмів, музичного супроводу, що робило естетично 

привабливим будь-яке дійство. Не менш важливим було й підведення підсумків, 

визначення переможців та відзначення найбільш активних учнів. Колективне 

обговорення успіхів та недоліків стимулює учнів до вдосконалення, вселяє віру у 

свої сили та можливості на нові досягнення, сприяє згуртуванню класного 

колективу, адже головне не перемога над суперником, а духовне загартування 

кожного учасника.  

У процесі моделювання та відтворення ситуацій морального вибору учні не 

лише застосовують та розширюють свої знання щодо шляхетної поведінки з 

оточенням, але потрапляють у ситуації, де від них вимагається проявляти  

шляхетність у ставленні до протилежної статі. Участь у позакласних виховних 

заходах ігрового напряму розкриває творчі нахили підлітка, створює можливості 

спробувати та опанувати різні ролі, сприяє формуванню особистісної позиції та 

власного світогляду. Набуті знання та досвід суспільних відносин, прояв активності 

в позакласних заходах стають підґрунтям для втілення певних моделей поведінки в 

реальному житті. Активна життєва позиція є одним з показників особистісного 

розвитку підлітка.  Як зазначає  Н. Якса, чим різноманітніша буде позакласна 

робота, тим більше спроб зробить дитина в пізнанні навколишньої дійсності та 

самого себе, своїх нахилів та можливостей шляхом оволодіння певними навичками, 

уміннями, й тим сам збагатить свій досвід [228, с. 151].  

Пошуковий напрям передбачає реалізацію ідеї «виховання через відкриття». У 

процесі збору інформації учні проявляли креативність щодо її пошуків та творчі 

здібності в її презентації для інших. Цей напрям сприяв  розширенню та 

поглибленню знань щодо етичної поведінки з жінкою, історичного становлення 

шляхетного ставлення до неї, розвитку комунікативних та емпатійних, аналітико-

прогностичних умінь, вдосконаленню культурних звичок.  

Реалізація цього напряму відбувалася за допомогою таких форм та методів 

позакласної виховної роботи: проєкти, веб-квести, конкурси-виставки, усний 

журнал, пошукова стежка тощо. Така робота, спрямована на засвоєння знань про 
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моральні норми, формування звичок їх дотримання в повсякденному житті, роблячи 

моральний вибір, умінь здійснювати корисні вчинки, працювати в колективі, прояв 

поваги, доброзичливості, терпимості до кожної людини, розвиток міжособистісної 

взаємодії та співпраці, стимулювання дітей підліткового віку все більше 

занурюватися в себе, вивчати оточення, досліджувати, аналізувати та порівнювати 

свої вчинки та поведінку з вчинками та поведінкою інших, передбачати результат 

такої діяльності.  

Виховання в підлітка бажання самостійного пошуку нових знань сприяє 

набуттю життєвого досвіду, розвитку певних умінь та навичок. Тому, якщо 

отримана інформація має особистісну значимість, то вихованець без будь-якого 

опору, зайвих спонукань прагне не тільки до саморозвитку та самовдосконалення, 

але й до розповсюдження її серед свого оточення. Учителю важливо лише 

спрямувати школяра в правильному напрямі шаленого потоку інформації та 

способів її отримання, що сприятиме формуванню власної моделі поведінки в 

ставленні до оточуючих, побудові стосунків з протилежною статтю, розвитку 

дослідницьких навичок, аналітичних умінь тощо. Особливу увагу в такій роботі слід 

приділяти і формування мотивів, зокрема, бажанню отримувати знання, бути 

корисним для інших, підтримувати та допомагати близьким та рідним, 

налагоджувати родинні відносини тощо. Теми позакласних виховних заходів, які 

були запропоновані в процесі пошукової діяльності, вимагають від учнів знаходити 

потрібну інформацію не лише шляхом пошуку в Інтернеті, але й у процесі 

спілкування з рідними, близькими, сусідами, знайомими, учителями, а також 

звернутися за допомогою до бібліотекарів тощо. 

Отже, позакласна виховна робота має потужні можливості для формування 

особистості, допомагає школярам зорієнтуватися й  самореалізуватися в складних 

життєвих ситуаціях, розвиває вміння аналізувати, зіставляти, робити висновки та 

шукати власні рішення, удосконалювати навички міжособистісної взаємодії в колі 

однолітків та дорослих. Позакласна виховна робота має також великі можливості 

для формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків, які полягають у 

забезпеченні засвоєння ними норм  моралі, знань про моральні якості шляхетної 
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людини,  набуття досвіду морально-етичної поведінки, взаємодії з представниками 

протилежної статі,  збагачення духовного світу особистості моральними почуттями, 

реалізації прагнення прийти на допомогу жінці, виявлення моральних якостей у 

ставленні до неї, прояву активної позиції у творчій реалізації своїх талантів, 

здібностей, нахилів, стимулювання самовиявлення, самовиховання учнів.  

Зазначені положення уможливили формулювання другої умови формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховної роботи: залучення 

підлітків до участі в позакласних виховних заходах із використанням засобів 

української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння вихованцями 

сукупністю знань, а також на опанування ними вміннями (аналітико-

прогностичними, комунікативно-емпатійними, рефлексивно-оцінними) і виявлення 

особистісних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  

відповідальності, активності), які характеризують шляхетне ставлення до жінки. 

У процесі позакласної виховної роботи підлітки спостерігають різні стилі 

поведінки, прояви особистісних якостей у відносинах з іншими, поступово 

починають визначати власну позицію у взаємодії з навколишнім світом, самим 

собою, стимулюють себе до формування тих властивостей, які їм імпонують [98, 

с.148].  Слід прийняти до уваги, що саме в підлітковому віці формуються достатні 

умови для виділення дитиною якостей своєї особистості в єдності з вчинками, для 

усвідомлення причин своїх досягнень і невдач, а отже, і для самовиховання. У 

процесі переходу до підліткового віку самостійність як засіб досягнення приватних 

цілей перетворюється на сенсоутворюючий мотив діяльності. Підлітки поступово 

відкидають роль пасивних суб’єктів виховання як неприйнятну для них, прагнучи 

стати суб’єктами власного виховання [15]. 

Під самовихованням традиційно розуміється різновид діяльності людини, 

змістом якої є досить важка й тривала робота над собою, ефективність якої залежить 

від: стійкої мотивації; наявності позитивних установок; правильного вибору методів 

самовдосконалення; систематичності зусиль; постійного самоконтролю. 

Учені (О. Ковальов, Г. Костюк, О. Кочетов) [74; 88; 103] тлумачать 

самовиховання як систематичний саморозвиток, самовдосконалення, формування 
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власної особистості і її зміни у випадку, коли індивід, пізнаючи себе, залишається 

невдоволений деякими своїми характеристиками й прагне стати кращим.  

На думку Л. Ази, самовиховання – це суб’єктивний компонент, що припускає 

оцінку, осмислення людиною різних зовнішніх впливів, що визначають її життєві 

цілі, мотиви діяльності тощо [2, с. 56]. Самовиховання  пов’язане з активністю та 

прагненням особистості досягати поставленої мети.  

А. Арет під поняттям «самовиховання» розуміє розвиток людиною або 

колективом своїх позитивних якостей та викорінення негативних. Учений також 

висуває думку, що ідеали людини зумовлюють мету самовиховання, але виховний 

процес, уносячи свої корективи, здатний змінювати його зміст і спрямованість [9, 

с. 16].  

Підлітки, пізнаючи себе, визначають свої слабкі та сильні сторони, виявляють 

недоліки у своїх вчинках, діях, поведінці. Наявність ознак аморальної діяльності 

викликає в особистості стан невдоволення собою, що виявляється в словах, у 

настрої, у самокритиці та свідчить про готовність підлітка до роботи над собою. 

Слід зазначити, що самовиховання тісно пов’язане з вихованням, хоча має істотну 

різницю. За умов виховання особистість є об’єктом зовнішніх факторів впливу, тоді 

як в процесі самовиховання беруть участь ще і внутрішні (почуття, бажання, 

прагнення людини) [192, с. 73 ]. 

Якщо говорити про мотиви самовиховання, найголовнішим з них є пізнання 

протиріч між власними поглядами, інтересами, потребами та рівнем розвитку 

особистісних якостей, що можуть заважати їх задоволенню. Крім підпорядкування 

зовнішнім вимогам, підліток поступово починає свідомо ставитися до своїх дій та 

вчинків, давати їм якісну характеристику. Чим вищим буде рівень свідомого 

ставлення юнака чи дівчини до власної поведінки, тим значнішою буде роль 

самовиховання у формуванні шляхетності. Організована позакласна виховна робота 

дозволяє підлітку обрати з навколишньої дійсності чи власного досвіду все 

необхідне для закріплення  правильної поведінки.   

Підлітки 11-13 років починають систематично й цілеспрямовано займатися 

самовихованням. Це характерно для хлопчиків, для яких ідеал мужності стає 
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значущим. Вони намагаються наслідувати героїв, які мають якості мужності, 

відтворюють їх в іграх, створюють ситуації, сцени, про яких прочитали в книгах, 

побачили у фільмах, спостерігали за авторитетними особистостями  (при цьому це 

може бути будь-хто). Самовиховання підлітків вимагає від них прояву активності, 

відповідальності.  

На шляху формування вихованця як особистості, його саморозвитку, педагог 

супроводжує, надаючи свою допомогу та підтримку в ситуаціях вибору. 

Педагогічний супровід характеризується суб’єкт-суб’єктною взаємодією, що 

передбачає активну позицію як вихованця, так і вихователя. 

 Поняття «педагогічний супровід» є предметом дослідження багатьох учених: 

М. Рожков, Є. Казакова, М. Шакурова, Т. Ковальова та інші. 

М. Рожков тлумачить поняття «педагогічний супровід» як процес, що 

характеризується цілеспрямованістю, послідовністю педагогічних дій, у результаті 

яких надається підтримка в розумінні життєвих ситуацій [цит. 146, c. 15]. 

Є. Казакова вважає, що педагогічний супровід – метод, за допомогою якого 

створюються умови для прийняття рішень у життєвих ситуаціях [68, c. 78]. 

Особливої уваги для дослідження є визначення педагогічного супровіду 

М. Шакуровою, як  «механізму тривалої педагогічної взаємодії». Вона 

охарактеризувала ознаки такої взаємодії: суб’єкт – суб’єктна взаємодія учасників 

виховного процесу; спільність прийняття та підтримки всіх рішень; адаптивність; 

використання найефективніших методів педагогічної взаємодії [цит. 201, c. 90].  

Л. Жиліна тлумачить поняття «педагогічний супровід» як засіб адаптації учнів 

до освітнього середовища, що представлений  як «комплекс превентивних, 

просвітницьких, діагностичних та корекційних заходів», що здійснююється  в 

невимушеній формі суб’єкт – суб’єктній взаємодії [56, с. 10]. С. Ускова констатує, 

що педагогічний супровід проявляється в наданні допомоги молодому поколінню в 

їхньому особистісному становленні [204, с. 84].  

Отже, реалізація педагогічного супроводу самовиховання підлітків передбачає 

прогнозування проблем та труднощів особистості, які можуть виникати в 

подальшому, оволодіння вихованцями відповідними якостями, що допоможуть 
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успішно подолати ці труднощі. Ефективність педагогічного супроводу 

самовиховання учнів забезпечується різноманітністю й доцільністю використання  

його засобів. 

Педагогічний супровід є не простим поєднанням різноманітних методів 

діагностико-корекційної роботи з підлітками, а виступає як комплексна технологія, 

особлива культура підтримки й допомоги у вирішенні завдань особистісного 

розвитку, виховання та соціалізації. Необхідно, щоб учитель, вихователь, шкільний 

психолог, соціальний педагог, які здійснюють педагогічний супровід, не лише 

володіли методиками діагностики, консультування, корекції, а й були здатні до 

системного аналізу проблемних ситуацій, програмування й планування діяльності, 

спрямованої на їх вирішення, співорганізацію діяльності учасників освітнього 

процесу. 

Важливою є активна позиція учня, за якої він набував необхідної значущості й 

засвоєні знання перетворювалися у внутрішні регулятори поведінки.  Це можливо в 

позитивній взаємодії між педагогом і учнями.  

Для сучасного вчителя звичне пояснення матеріалу втрачає своєї актуальність, 

натомість педагог має робити виклики учням, стимулювати їх на досягнення 

високих результатів, допомагає формулювати питання та шукати на них відповіді, 

тобто виконувати роль тьютора – це той, хто допомагає, працює індивідуально, 

виявляє освітні запити, застосовує методи навчання, засновані на активній співпраці 

з підлітком [227].  

С. Кондратьєва  зазначає,  що  взаємодія  між учителями і учнями передбачає 

взаєморозуміння один одного. Воно можливе тоді, коли вчитель уявляє, як розуміє 

його учень, і що учень знає думку про нього вчителя. Таке взаєморозуміння дає 

можливість взаємної адаптації один до одного, постійної корекції стосунків [80, 

с. 2].  

Як уважав Ш. Амонашвілі, що взаємодія учасників освітнього процесу 

повинна здійснюватися в «оптимістично-гуманній атмосфері» на ідеях 

співробітництва. Він уважав, що слід зробити дитину добровільним партнером, 

однодумцем у власному вихованні, навчанні, особистому становленні, створити 
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рівноправність усіх учасників освітнього процесу, яка була б спрямована на 

відповідальність не лише за процес організації, а й за його результати [5, с. 47]. Суть 

такого підходу визначається майстерністю вчителя та вмінням організувати 

міжособистісну взаємодію на засадах співробітництва.  На думку Н.Ткачової, 

створення доброзичливої «сімейної» атмосфери в освітньому процесі сприятиме 

розвитку партнерських відносин між учителем та учнями [197, с. 149]. 

З огляду на вищесказане, доцільним буде визначення ролей учителя у 

виховній роботі, націленій на самовиховання, особистісне становлення, формування 

шляхетності як особистісної якості підлітків: 

«учитель-наставник» – демонструє зразки моральних дій, вчинків у 

взаємовідношенні з іншими, ураховує індивідуальні особливості вихованця, 

здійснює системний контроль щодо здійснення гуманних вчинків, забезпечує 

успішне оволодіння звичками, розвиток умінь та навичок етичної поведінки з 

представниками протилежної статі; 

«учитель-тьютор» –  консультує у вирішенні життєвих проблем, пропонує 

вибір стратегій їх вирішення, допомагає найбільш ефективно використовувати 

власний досвід, різні джерела інформації в побудові індивідуальної стратегії 

поведінки; 

«учитель-фасилітатор» – створює умови, за яких підліток самостійно 

знаходить рішення та бере на себе відповідальність за них; супроводжує вихованців 

на шляху проєктування програми самовдосконалення та реалізації особистісного 

потенціалу. 

Отже, учитель стає місточком на шляху до самовдосконалення особистості 

підліткового віку. Для цього організовує роботу щодо самовиховання, яка полягає в 

інформуванні підлітків про теоретичні основи самовиховання, його методи та 

прийоми, у навчанні складати програми для особистісного самовдосконалення. У 

результаті такої роботи вихованець в майбутньому спроможний самостійно, без 

зовнішнього контролю ставити перед собою цілі та завдання з виправлення 

негативних рис характеру, подолання звичок, які спонукали до здійснення 

антигуманних вчинків у відносинах з навколишнім світом, іншими людьми, самим 
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собою, складає й реалізує програму самовиховання. Особливості організації 

самовиховання підлітка полягають в спрямованості його на саморух до позитивної 

мети шляхом самостійного формулювання перспектив, поступового подолання 

недоліків, що склалися внаслідок досвіду негативних вчинків. 

У процесі організації позакласної роботи учнів ознайомлюють з такими 

методами самовиховання як: самопізнання, самоусвідомлення, саморегуляція тощо. 

Для ефективного застосування методів в конкретних ситуаціях необхідні також 

прийоми самовиховання. Серед них традиційно виділяються прийоми самовпливу та 

самопрограмування, самотестування, порівняння себе з іншими людьми, ведення 

щоденника самовиховання тощо. Розглянемо декілька з них. 

Важливим прийомом самовиховання в підлітковому віці є самоконтроль, що 

передбачає свідоме регулювання своєї поведінки, мотивів і спонукань на основі 

виявлення відхилень від вимог у думках, вчинках і діях, зокрема по відношенню до 

жінки. 

У процесі взаємодії з представницями жіночої статі підліток починає 

аналізувати свою діяльність, порівнювати свою поведінку з поведінкою інших, 

розвивати, на його погляд, значущі особистісні якості, заглиблюватися у внутрішнє 

«Я», намагається відповідати моральним зразкам у ставленні до ровесниць, 

близьких та рідних. Підліток удається до самоаналізу, самозастереження, 

самоконтролю. 

Стимулюванню прагнення до самовиховання буде сприяти такий прийом, як 

моделювання проблемних ситуацій, що дозволить активно включити когнітивну та 

емоційно-вольову сферу вихованців, буде спонукати підлітків до зіставлення 

контекстів минулого й теперішнього досвіду вирішення практичних завдань, дасть 

можливість виробити адекватну оцінку ситуацій, а крім того, уключає механізм 

критичної самооцінки, тобто формулювання власних критеріїв морально-етичної 

поведінки у взаємодії з різними сторонами  навколишньої дійсності, іншими 

людьми, самим собою. 

Крім того, дієвими можуть бути прийоми колективної позакласної роботи, 

спільного пошуку, що нерідко є запорукою поступального руху до 
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самовдосконалення. Формуючи належний, демократичний стиль міжособистісних 

відносин в учнівському колективі, відповідну спрямованість громадської думки, 

пропагуючи етичні зразки та ідеали поведінки, педагог тим самим зумовлює 

розвиток внутрішньої активності підлітків у бажаному напрямку. Саме в колективі 

виробляється моральний імунітет особистості проти будь-яких аморальних звичок, 

учинків, які не відповідають морально-етичним нормам. 

Підлітки, які залучені до активної взаємодії з іншими людьми,  порівнюють 

власні міркування та міркування інших, починають замислюватися та 

усвідомлювати, чого саме їм не вистачає, щоб стати вихованою людиною і виявляти 

позитивні моральні якості в ставленні до інших, зокрема до представниць жіночої 

статі. Отже, уміння творчого розв’язання педагогічних задач, поступово 

перетворюється у звичну форму поведінки. 

Усі методи та прийоми самовиховання є взаємопов’язаними, вони тісно 

переплітаються між собою й можуть застосовуватися одночасно. Результативність 

формування моральних якостей, загальнокультурних цінностей, подолання 

недоліків та закріплення звичок культурної поведінки в процесі позакласної роботи 

можливо посилити за рахунок забезпечення суб’єктної позиції учнів в освітньому 

процесі, їх усвідомлення особистісного змісту знань, дій, творчого пошуку, 

використання певних моделей поведінки. 

Із метою активізації самовиховання в учнів шляхетного ставлення до жінки, 

розвитку позитивних особистісних якостей, формування морально-етичних норм у 

відношенні з іншими необхідно організувати засвоєння ними педагогічних зразків із 

самовдосконалення особистості. Ця організація стимулює підлітків до роботи над 

собою, щоб відповідати зразку високоморальної особистості. Необхідною умовою 

формування особистісного сенсу діяльності за цими зразками є усвідомлення 

учнями своєї особистості як об’єкта самовиховання, формування прагнення змінити 

себе, зробити себе більш шляхетною людиною. Слід виділити кілька етапів цього 

процесу. 

На першому, підготовчому етапі, забезпечується усвідомлення підлітком 

суперечності між старими, негативними, нерідко продиктованими масовою 
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культурою й новими, позитивними уявленнями про шляхетне ставлення до жінки. У 

процесі позакласної роботи учні отримують інформацію про шляхетність як 

особистісну якість людини, про важливість сприйняття жінки як цінності, 

необхідність ставитися з повагою до неї, її статусу в родинних відносинах, 

соціальної ролі в суспільстві; вихованці засвоюють зразки морально-етичної 

поведінки у взаємодії з іншими, зокрема в ставленні до жінки. Крім того, їх 

діяльність організовується таким чином, щоб особистісний сенс почав поступово 

відповідати запропонованим зразкам. 

На другому, основному етапі, створюються обставини для відмови від 

навіяних стереотипів у ставленні до жінки та прийняття ідеї шляхетності як 

особистісно значущої. Слід сприяти усвідомленню підлітком, що гармонія в 

стосунках є тоді, коли такі відносини характеризуються докладанням зусиль у 

рівних частинах, як зі сторони дівчини, так і з боку хлопця. Дитині важливо 

переосмислити значущість своєї особистості, власних потреб, а також особистості 

свого партнера, щоб у майбутньому навчитися будувати стосунки з протилежною 

статтю, розв’язувати труднощі, які виникають у цих відносинах. 

Третій, завершальний, етап самовиховання характеризується прагненням 

особистості до морального самовиховання  внаслідок засвоєння позитивних ідеалів, 

невдоволення своїми недоліками. На цьому етапі на підлітка впливають і зовнішні 

чинники, спрямовані на стимулювання самовиховання. З огляду на прагнення учня 

до самовиховання, важливо створити сприятливі умови для його роботи над собою, 

допомогти йому вибрати ефективні, педагогічно доцільні шляхи й способи 

самовиховання.  

У процесі позакласної виховної роботи ці етапи реалізуються не відокремлено, 

а в тісному взаємозв’язку зі стимулюванням у підлітків позитивно-активної 

мотивації до прояву шляхетного ставлення до представниць жіночої статі та 

залученням вихованців до участі у виховних заходах із використанням засобів 

української народної педагогіки. 

З огляду на вищезазначене можна дійти висновку, що в процесі позакласної 

виховної роботи, спрямованої на формування шляхетного ставлення до жінки, 
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підлітки мають можливість можуть оволодіти відповідними знаннями, 

удосконалити вміння моральної поведінки, сформувати ідеал власної особистості, де 

шляхетність виступала б однією з найважливіших якостей. Крім того, велике 

значення має педагогічний супровід з боку вчителя, який надає допомогу та 

підтримку в особистісному становленні, формуванні індивідуальних стратегій 

поведінки у вирішенні життєвих ситуацій; а також власна діяльна активність 

вихованців, яка супроводжуються процесами самопізнання, самоконтролю, 

самооцінки, прагненням до збагачення своєї особистості.  

Зазначені положення уможливили формулювання третьої умови формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховної роботи: 

організація самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них шляхетності 

як особистісної якості. 

Отже, педагогічними умовами формування шляхетного ставлення до жінки 

будуть: 

- стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до прояву 

шляхетного ставлення до представниць жіночої статі;  

-  залучення підлітків до участі в позакласних виховних заходах із 

використанням засобів української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння 

вихованцями сукупністю знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а 

також на опанування ними вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-

емпатійними, рефлексивно-оцінними) і виявлення особистісних якостей 

(доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, 

активності), які характеризують шляхетне ставлення до жінки; 

- організація самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у них 

шляхетності як особистісної якості. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Теоретичний аналіз наукових досліджень показав, що проблема формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки в позакласній виховній роботі є актуальною. 

У розділі проаналізовано наукові підходи до визначення понять 

«шляхетність», «ставлення» у філософській, психологічній, педагогічній літературі, 

здійснено аналіз наявних точок зору щодо поняття «шляхетне ставлення до жінки»,  

його змісту і структури. Зокрема, у дослідженні поняття «шляхетність» 

розглядається як моральна якість особистості, яка передбачає вияв людиною 

ввічливості, турботи, співчуття,  поваги до себе та інших, орієнтування у своїй 

діяльності та поведінці на додержання принципів етики та моральності. 

З’ясовано, що різні концепції ставлення поєднуються прагненням вчених 

різних напрямів та шкіл дослідити названий феномен у контексті складного, 

багаторівневого, взаємозв’язку між духовним світом особистості та навколишнім 

світом, її соціальними зв’язками.  На підставі проведеного аналізу наукової 

літератури поняття «ставлення» розглядається у дослідженні як система 

індивідуальних, вибіркових, свідомих зв’язків людини з іншими людьми, різними 

боками навколишньої дійсності, із самою собою, яка характеризує її суб’єктивну 

позицію у взаємодії, спирається на особистий досвід людини і визначає особливості 

її дій, вчинків, переживань. 

Проведений аналіз сприяв вирішенню наукового завдання, яке полягає в 

розкритті суті й структури шляхетного ставлення до жінки. З’ясовано, що найбільш 

повно поняття «шляхетне ставлення до жінки» розкривається за допомогою таких 

компонентів: мотиваційно-емоційного, когнітивного, діяльнісного та особистісного. 

Представлені у дослідженні вікові та ґендерні характеристики молодших та старших 

підлітків дозволили розкрити особливості формування зазначеного  ставлення у 

школярів підліткового віку. 
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Виокремлено та охарактеризовано засоби української народної педагогіки, 

використання яких сприяє формуванню в підлітків шляхетного ставлення до жінки в 

процесі позакласної виховної роботи: родинно-побутова культура, усна народна 

творчість (притчі, байки, прислів’я, приказки, легенди, казки), народна пісня, 

народне мистецтво, народні свята, ігри, звичаї та традиції, розкрито їх значення в 

процесі формування зазначеного ставлення. На основі аналізу наукової, методичної 

літератури, освітньої практики дійшли висновку, що сучасна педагогіка набуває все 

глибшого національного змісту й характеру; на сучасному етапі молоде покоління 

має виховуватись у дусі природно-історичного розвитку нашого народу, на його 

національних традиціях, здобутках, ідеалах.  

На підставі вивчення науково-педагогічної літератури,  практики організації 

позакласної виховної роботи в закладах загальної середньої освіти теоретично 

обґрунтовано педагогічні  умови формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків засобами української народної педагогіки.  

Важливим теоретичним підґрунтям для визначення першої педагогічної умови 

стали наукові положення щодо забезпечення різнорівневої взаємодії між суб’єктами 

виховного процесу. Результати проведеного аналізу дозволяють припустити, що 

педагогічна взаємодія між вчителем та учнями  відбувається за рахунок 

взаємопроникнення зовнішніх і внутрішніх стимулів, які сприяють створенню 

позитивно-активної мотивації до прояву школярами шляхетного ставлення до 

жінки. На підставі аналізу наукових розвідок з’ясовано, що мотиви та мотивація не 

виникають самі по собі, тому потребують зовнішнього впливу, зокрема 

педагогічного стимулювання.   Визначено вимоги, яких варто дотримуватися 

педагогу в процесі стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до 

прояву шляхетного ставлення до жінки.  

Теоретичною основою для обґрунтування другої педагогічної умови стали 

теоретичні й методичні розробки організації позакласної виховної роботи, наукові 

положення щодо доцільності й особливостей використання у виховному процесі 

засобів української народної педагогіки, спрямованих на оволодіння учнями 

сукупністю відповідних знань, вдосконалення вмінь та навичок культурної 
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поведінки, розвиток особистісних якостей, які характеризують шляхетне ставлення 

до жінки. На підставі проведеного аналізу і вивчення практики організації 

позакласної виховної роботи виявлено її можливості для формування у підлітків 

зазначеного ставлення, що полягають у забезпеченні засвоєння учнями норм моралі, 

знань про моральні якості шляхетної людини, набуття досвіду морально-етичної 

поведінки, взаємодії з представниками протилежної статі, реалізації прагнення 

прийти на допомогу жінці, виявлення особистісних якостей у ставленні до неї, 

прояву активної позиції у творчій діяльності, стимулювання самовиявлення, 

самовиховання школярів.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу з’ясувати, що підлітки 

реалізують своє «Я» у спілкуванні, грі та праці. На підставі аналізу наукових 

досліджень розкрито роль зазначених видів діяльності в формуванні шляхетного 

ставлення до жінки, що дало можливість зробити припущення про те, що вони 

успішно реалізуються в процесі залучення школярів до виховних заходів за трьома 

напрямами позакласної виховної роботи: комунікативним, ігровим, пошуковим. У 

кожному напрямі передбачалося використання специфічних форм та методів 

виховної роботи. 

Під час розробки третьої педагогічної умови спирались на теоретичні 

положення самовиховання, а також наукові й навчально-методичні праці, що 

характеризують педагогічний супровід учнів у цьому процесі. Охарактеризовано 

ролі учителя у виховній роботі, націленій на самовиховання, особистісне 

становлення підлітків, формування шляхетності як їхньої особистісної якості. 

Процес організації самовиховання відбувався за трьома етапами: підготовчим, 

основним, завершальним.  

Основні наукові результати розділу відображено в таких наукових працях [89-

102; 231]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ ФОРМУВАННЯ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ У 

ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ В  

ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

 

 

2.1. Організація педагогічного експерименту. Критерії і показники рівнів 

сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків  

 

 

Із метою перевірки ефективності обґрунтованих у дослідженні педагогічних 

умов формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки в позакласній виховній роботі нами було організовано 

педагогічний експеримент у природних умовах діяльності освітніх середніх 

закладів. 

Для проведення експериментальної роботи було застосовано такі методи: 

1.метод спостереження з метою вивчення особливостей прояву шляхетного 

ставлення до жінки в різних формах позакласної виховної роботи та взаємодії між її 

учасниками. Під час організації спостереження керувалися принципами системності 

та систематичності, що передбачали регулярну фіксацію дій, вчинків, ситуацій. 

2.Бесіди, інтерв’ю та письмове опитування учнів, класних керівників з метою 

уточнення необхідних експериментальних даних. 

3.Анкетування і тестування підлітків із метою: 

• з’ясування ставлення учнів до різних видів позакласної виховної роботи, 

форм участі в ній; 

• виявлення бар’єрів та труднощів, які переживають учні під час участі у 

виховних заходах; 

• вивчення інтересів, потреб, побажань учнів щодо різних видів 

позакласної виховної роботи; 



137 

 

• дослідження мотиваційно-емоційної сфери учнів; 

• виявлення в підлітків рівня знань і вмінь, необхідних для прояву 

шляхетного ставлення до жінки; 

• вивчення рівня сформованості особистісних якостей, які характеризують  

зазначене ставлення. 

4.Метод аналізу продуктів позакласної діяльності школярів (аналіз ессе, 

конкурсних робіт, виступів, презентацій тощо на різних позакласних заходах) з 

метою вивчення мотивів, потреб, емоцій, рівня сформованості  умінь та прояву 

особистісних якостей, що входять до структури шляхетного ставлення до жінки. 

5.Метод експертних оцінок, самооцінювання із метою визначення та 

уточнення експериментальних даних. 

6.Педагогічний експеримент для перевірки ефективності впливу визначених 

педагогічних умов формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами 

української народної педагогіки в позакласній виховній роботі на рівень  

сформованості зазначеного ставлення. 

7.Методи математичної статистики з метою узагальнення і порівняння 

одержаних емпіричних показників, перевірки достовірності отриманих у процесі 

експериментальної роботи результатів. 

Експеримент було здійснено з дотриманням відповідних принципів, зокрема 

принцип цілісного вивчення особистості підлітків, добровільної участі учнів та 

вчителів, комплексного використання методів дослідження тощо.  

Реалізація завдань педагогічного експерименту здійснювалася на базі таких 

освітніх закладів: Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені 

Героя Радянського Союзу М. Ф. Хімушина Куп’янської районної ради Харківської 

області, Моначинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради 

Харківської області, Шелестівського ліцею Коломацької селищної ради Харківської 

області, Харківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 105 Харківської 

міської ради Харківської області,Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
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№129 Харківської міської ради Харківської області, що дало змогу дослідити 

особливості шляхетного ставлення до жінки у підлітків. 

Різними видами експериментальної роботи було охоплено учнів 5-8 класів 

загальною кількістю 484 особи, серед них 110 учнів сільських загальноосвітніх 

закладів та 374 – міських, 220 хлопчиків та 264 дівчинки, а також 100 вчителів 

освітніх закладів. Отже, загальна кількість учасників експерименту склала 584 особи 

(484 учні, 100 вчителів). 

Педагогічний експеримент складався з трьох етапів: констатувального, 

формувального та контрольного. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було проведено 

діагностику реального стану сформованості шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків. Метою проведення вихідної діагностики було отримання реальних даних 

щодо рівня сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків на початку 

експерименту та забезпечення, на основі розпізнавання та використання отриманої 

інформації, умов для якісної організації його формувального етапу.   

Організація педагогічного експерименту передбачала вирішення таких 

завдань:  

1. Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків.  

2. Підбір комплексу діагностичних методів для виявлення рівня 

сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків. 

3. Формування експериментальних та контрольних груп. 

4. Підготовка вчителів до організації виховної роботи з підлітками. 

Для визначення критеріїв та показників сформованості шляхетного ставлення 

до жінки у підлітків було здійснено аналіз довідкової та наукової психолого-

педагогічної літератури стосовно зазначених понять. Результати свідчать про певну 

варіативність та неоднозначність підходів до їх трактування.  

У довідковій літературі поняття «критерій» тлумачиться як  мірило оцінки, 

думки» [ 23, с. 240]. А. Галімов, зазначає, що  ознаки, за якими здійснюється оцінка, 

порівняння реальних педагогічних явищ,  якість, які можна відобразити в 
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конкретних показниках, це і є критеріями [5, с. 93]. Такої думки й О. Новіков, який 

наголошує на тому, що «критерії відповідають певному набору ознак, що 

розкривають основні характеристики досліджуваного явища»  [19, с. 142-143]. 

С. Іванова вказує на те, що критерії розкриваються через показники та відображають 

динаміку вимірювального явища за певний проміжок часу, на основі якої можна 

говорити про рівень сформованості конкретного критерію [9, с. 153]. 

Г. Коджаспірова та О. Коджаспіров поняття «критерій» визначають як ознаку, що 

використовується для класифікації та оцінки конкретного явища, дії чи діяльності 

[13, с. 108]. 

Поняття «критерій» тісно пов’язане з поняттям «показник». У довідковій 

літературі поняття «показник» тлумачиться як характеристики, вказівки та докази, 

за допомогою яких можна робити висновки про стан, перебіг та розвиток чогось. 

[26, с. 10]. В. Тернопільська наголошує на тому, показник є складником критерію та 

може бути розкритий через певні ознаки, що підлягають спостереженню та 

вимірюванню [27, с. 192]. В. Манзін розрізняє якісні та кількісні показники, де 

перші фіксують наявність чи відсутність певної властивості, а другі – міру 

вираження її розвитку [17, с. 220]. 

У дослідженні під критеріями розуміємо певні об’єктивні риси 

досліджуваного феномену, що диференціюють рівень сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків та дозволяють перевірити ефективність та 

результативність експериментальної роботи, а під показниками сформованості 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків – сукупність ознак, на основі яких 

здійснюється оцінка її рівнів за кожним з критеріїв [35, с. 53].  

Шляхетне ставлення до жінки є одним із складників морального розвитку 

особистості, тому слід проаналізувати критерії та показники моральної вихованості  

людини. 

А. Уледов пов’язує моральний розвиток з його мобільністю, щоб визначити 

особисту позицію в різних життєвих ситуаціях [29, с. 87]. М. Шемшуріна 

охарактеризувала моральну вихованість за рівнем засвоєння моральних понять, 

наявністю системи мотивів та ціннісних орієнтирів та ступенем розвитку емоційної 
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сфери [32, с.60–63]. В. Новікова визначила такі критерії: рівень сформованості 

моральної свідомості та почуттів, а також аналізу вчинків у моменти морального 

вибору [20, с. 248–257]. 

О. Воронова  пропонує такі критерії щодо сформованості моральної  

вихованості особистості: інтелектуальний, що виявляється в здатності усвідомлення 

та розуміння значущості суті загальнолюдських цінностей, а також оволодіння 

моральними поняттями; емоційний, показниками якого є прояв та керування 

власними емоціями, бажаннями, почуттями в ставленні до інших; діяльнісний, який 

репрезентований  уміннями використовувати засвоєні знання в практичній 

діяльності, уміннями оцінювати свої дії та вчинки інших,  вольовими навичками в 

подоланні труднощів [3, с. 45–51]. 

Науковці (І. Бех, К. Чорна, К. Журба, В. Киричок, І. Шкільна, С. Коновець) у 

дослідженні визначають сформованість моральної самосвідомості за такими 

критеріями, як: когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий. Серед 

показників когнітивного аспекту виділяють усвідомлення змісту моральних понять. 

Показниками емоційно-ціннісного критерію науковці називають емоційний відгук 

на прояви моральних дій, вчинків, поведінки, рівень емпатії та вияв внутрішньої 

потреби діяти на користь людям.  Діяльнісно-поведінковий охарактеризований 

такими показниками, як: володіння навичками самопізнання, самооцінки, 

самоконтролю,умінням поступатися власними бажаннями на користь інших та 

відстоювати власну гідність, умінням робити правильний моральний вибір у 

різноманітних життєвих ситуаціях [2, с. 86–87]. 

У першому розділі дослідження було визначено основні структурні 

компоненти шляхетного ставлення до жінки у підлітків – мотиваційно-емоційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний. Аналіз наукових джерел, урахування 

визначених компонентів досліджуваного феномену та умов організації виховного 

процесу дали можливість визначити такі критерії оцінювання рівня сформованості 

шляхетного ставлення до жінки: мотиваційний, пізнавально-поведінковий та 

особистісно-рефлексивний. 
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Мотиваційний критерій, зорієнтований на оцінювання мотиваційно-емоційної 

сфери підлітка щодо прояву шляхетного ставлення до жінки. Ставлення особистості 

до себе, інших людей, навколишньої дійсності виражається в її мотивах, потребах, 

емоціях, почуттях. Моральні норми, принципи, ідеали, проходячи через емоційно-

мотиваційну сферу особистості, утворюють певну систему цінностей та формують 

власний світогляд, що в майбутньому визначає її поведінку стосовно себе та 

оточення. 

Відчуття радості, задоволення від здійснення  альтруїстичних вчинків 

збільшують готовність молодого покоління думати про інших та жити для інших. У 

результаті цього вихованці відчувають свою значущість та необхідність, що є 

основою для розвитку в них потреби турботи про іншу людину та розуміння її як 

найвищої цінності. Важливе значення наявності такої потреби полягає в тому, що 

вона визначає готовність особистості  до ефективного піклування про інших, 

активної підтримки людей. У випадку, коли умови життя та діяльність підлітка не 

вимагають від нього почуттів емпатії, уміння поступатися власними інтересами 

задля добробуту інших, то жодні моральні якості в нього не можуть сформуватися, 

незалежно від того, які б духовні норми йому не прищеплювалися. 

Т. Гаврилова вважає, що «дитина, яка проходить школу емпатійної взаємодії з 

іншими, співпереживає. Без цієї школи розвиток альтруїстичних мотивів є 

неможливим» [4,  с. 39]. 

Підлітковий вік характеризується змінами емоційних станів, що пов’язаний з 

періодом входження в доросле життя. Особливо важливо в цей період навчитися 

контролювати власні емоції та почуття. 

Вплив сформованої системи знань і моральних цінностей відображається в 

моральному розвитку індивіда, його поведінці. Особливе значення має виявлення 

мотивації до дії та її спрямованості: егоїстична чи альтруїстична. Особливого 

значення набуває активність особистості для вибору поведінки в певних життєвих 

ситуаціях, вольові зусилля, які вона докладає в подоланні перешкод. М. Казакіна 

наголошує на тому, що саме мотиви, які переважають у поведінці особистості, 
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зумовлюють взаємовідносини з оточенням та свідчать про рівень вихованості 

індивіда [10, с. 43]. 

Показниками мотиваційного критерію визначили такі: 

– сформованість моральних й комунікативних мотивів (бажання робити добрі 

та «совісні» вчинки по відношенню до жінки (матері, сестри, бабусі, подружки та 

інших), прагнення демонструвати повагу до неї в спілкуванні); потреб (потреби 

допомагати представницям жіночої статі, піклуватися про них, захищати, 

налагоджувати дружні, щирі стосунки з ними); емоцій (почуттів) (радості від 

виконання корисних справ;  задоволення від  спілкування з жінкою; гордості за те, 

що  в складних ситуаціях не втрачаєш контролю над  емоціями та стримуєш себе та 

інших від грубих, аморальних, нешляхетних вчинків стосовно жінки та сорому за їх 

вчинення). 

Пізнавально-поведінковий критерій характеризується наявністю в особистості 

системи моральних знань. Саме вони є основою для формування позитивних 

мотивів морально-етичної поведінки. Знання допомагають дитині зорієнтуватися в 

життєвих ситуаціях, зробити самостійний правильний моральний вибір, свідомо 

оцінити свої та чужі вчинки [35, с. 55].  Як засвідчує досвід педагогічної практики, 

підлітки роблять аморальні вчинки через брак або нерозуміння чи спотворене 

уявлення про суть того чи іншого морального поняття. Іноді таке трапляється у 

зв’язку з тим, що вихованці до кінця не розуміють важливості та необхідності 

дотримання моральних норм особисто для себе та для суспільства взагалі. 

А. Зосимський наголошує на тому, що віддзеркалення морально-етичної 

діяльності вихованця є не тільки повнота морально-етичних знань особистості, але й 

глибина усвідомлення значущості моральних норм та готовність їх дотримання та 

використання на практиці [ 8, с. 57]. 

М. Боришевський зазначає, що рівень вихованості визначається 

сформованістю моральних потреб та мотивів, що виявляється  в дотриманні  

системи знань щодо морально-етичних правил, норм та принципів за власною 

ініціативою [15, с. 60].  
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Як зазначає  А. Раєв, оволодіння морально-етичними знаннями 

повинно закріплюватися практичними вміннями та навичками, використовуючи їх 

для розв’язання поставлених задач [25, с. 78]. 

Важливим для прояву шляхетного ставлення до жінки є розвиток умінь та 

звичок, які особистість проявляє у спілкуванні, взаєминах з представницями жіночої 

статі. Також слід зазначити, що в процесі взаємодії з протилежною статтю, 

навколишньою дійсністю проявляється здатність брати відповідальність за особисті 

дії, утримувати себе та інших від ганебних вчинків, коригувати свою поведінку  у 

відносинах з представницями жіночої статі, аналізувати власну діяльність, що 

сприяє прагненню до самовдосконалення. 

Отже, показниками пізнавально-поведінкового критерію визначили такі: 

– сформованість знань з етики, історії, літератури  (уявлення та судження про 

шляхетність, прояв шляхетного ставлення до жінки; особливості ставлення до 

жіноцтва в різні історичні періоди, їх значення та вплив  на сучасні морально-етичні 

правила та норми взаємин представників протилежної статі). Сформованість 

зазначених груп знань свідчить про здатність доцільно і творчо використовувати їх у 

практичній діяльності. 

– сформованість аналітико-прогностичних умінь (критично аналізувати й 

порівнювати  власну поведінку та поведінку оточуючих у дотриманні морально-

етичних  норм у стосунках з представницями жіночої статі; передбачати наслідки 

власної діяльності); 

– сформованість комунікативно-емпатійних умінь (взаємодіяти з ровесницями 

та дорослими жінками на принципах моралі та етики, розуміти їхній емоційний 

стан, співпереживати). 

Особистісно-рефлексивний критерій передбачає оцінювання морально-

етичних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, чуйності, 

відповідальності, активності) вихованця, які характеризують шляхетне ставлення до 

жінки, а також рефлексію своєї діяльності, що полягає в здійсненні самоаналізу, 

самоконтролю, самовдосконаленню своєї особистості. 
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В. Чудновський [31] виокремив такі групи показників моральних якостей: 

направлення на інтереси оточення, характер взаємодії з оточенням, активно-

перетворювальні способи поведінки особистості. О. Матвієнко вважає, що 

вихованість особистості визначається її внутрішніми якостями, що характеризують 

її ставлення як до соціуму, так і себе самої [18, с. 120–124]. І. Головська  у своєму 

дослідженні охарактеризувала показники моральних якостей за ступенем стійкості 

ставлення до себе, до оточення та до своєї поведінки та обов’язків [6, с. 92]. 

Особистіно-рефлексивний критерій характеризували за такими показниками: 

– сформованість морально-етичних якостей: доброзичливість, повага, турбота, 

ввічливість, чуйність, відповідальність, активність; 

– сформованість рефлексивно-оцінних умінь (здійснювати рефлексію своєї 

поведінки, аргументовано оцінювати її, усвідомлювати відповідальність за 

результати власних дій); 

– прагнення до самовдосконалення. 

Ураховуючи вищезазначені критерії та показники, виокремили три рівні 

сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки в позакласній виховній роботі: достатній, середній, низький. 

Виділення високого рівня вважаємо невиправданим, оскільки його реальний стан 

можна оцінити в старших людей, які мають життєвий досвід та 

самовдосконалюються протягом усього життя. 

Достатній рівень притаманний учням, які добре володіють знаннями про 

особливості та суть шляхетного ставлення до жінки та доцільно і творчо 

використовують їх у практичній діяльності; демонструють наявність стійких 

моральних, комунікативних мотивів, потреб та емоцій (почуттів) та прагнення 

керуватися ними в діях, вчинках, поведінці; контролюють та коригують власні 

емоційні реакції та стани, власну поведінку; взаємодіють з представницями жіночої 

статі, дотримуючись морально-етичних правил та норм поведінки, дослухаючись до 

душевного стану жінки та враховуючи її потреби, проявляючи повагу, ввічливість, 

доброзичливість, чуйність до них; завдяки розвитку активності та відповідальності  
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протидіють вчинкам, які суперечать морально-етичним нормам; наявне стійке 

прагнення до постійного самовдосконалення. 

Середній рівень притаманний учням, які мають достатні знання для розуміння 

та уявлення особливостей та сутності шляхетного ставлення до жінки та творчо, але 

не завжди раціонально використовують їх у практичній діяльності; ситуативна або 

вибіркова демонстрація моральних, комунікативних мотивів, потреб та емоцій 

(почуттів); не завжди можуть контролювати та коригувати власні емоційні реакції та 

стани, власну поведінку; у взаємодії з представницями жіночої статі відчувають 

нерішучість, певні утруднення, намагаються дотримуватися морально-етичних прав 

та норм поведінки та дослухатися до душевного стану жінки й враховувати її 

душевні потреби, проявляють повагу, ввічливість, доброзичливість, чуйність до них, 

але це відбувається фрагментарно; розвиток активності та відповідальності має 

ситуативний характер готовності до здійснення морально-етичних вчинків; 

прагнення до самовдосконалення відбувається під зовнішнім впливом авторитетної 

особи та бажанням змінити їх на краще. 

Низький рівень притаманний учням, які мають поверхневі знання для 

розуміння та уявлення особливостей та суті шляхетного ставлення до жінки та 

переважно інтуїтивний характер використання їх у практичній діяльності; 

недостатньо сформовані особистісні риси, нерідко проявляється схильність до 

девіацій у поведінці; поверхнева демонстрація моральних, комунікативних мотивів, 

потреб та емоцій (почуттів) або їх відсутність; не вміють або не хочуть 

контролювати та коригувати власні емоційні реакції та стани, власну поведінку; у 

взаємодії з представницями жіночої статі мають схильність до допущення вчинків, 

які суперечать морально-етичним нормам, іноді дослухаються до душевного стану 

жінки та враховують її душевні потреби, але це відбувається вибірково, частіше як 

поодинокі випадки; спостерігається стійке небажання до самовдосконалення. 

Для визначення рівня сформованосты шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків було дібрано методики. Діагностичний інструментарій проілюстровано в 

таблиці 2.1.. 
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Таблиця 2.1. 

Діагностичний інструментарій для оцінки рівня сформованості 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

Критерій Показники  Методи діагностики 
Мотиваційний  – сформованість моральних, 

комунікативних мотивів, потреб, 
емоцій (почуттів) 

педагогічне 
спостереження, 
самооцінка, експертна 
оцінка, аналіз життєвих  та 
спеціально змодельованих 
ситуацій, письмове 
опитування за методикою 
І. Тимощука  

Пізнавально-
поведінковий 

– рівень сформованості знань з етики, 
історії, літератури  (уявлення та 
судження про шляхетність, прояв 
шляхетного ставлення до жінки; 
особливості ставлення до жіноцтва в 
різні історичні періоди, їх значення та 
вплив  на сучасні морально-етичні 
правила та норми взаємин 
представників протилежної статі) 

педагогічне 
спостереження, усне й 
письмове опитування, 
самооцінка, експертна 
оцінка, тестування. 

– сформованість комунікативно-
емпатійних умінь (взаємодіяти з 
ровесницями та дорослими жінками 
на принципах моралі та етики, 
розуміти їхній емоційний стан, 
співпереживати) 

педагогічне 
спостереження, усне й 
письмове опитування за 
методиками 
В. Ряховського «Оцінка 
рівня комунікабельності», 
І. Юсупова «Оцінка рівня 
емпатії» 

– сформованість аналітико-
прогностичних умінь (критично 
аналізувати й порівнювати  власну 
поведінку та поведінку оточуючих у 
дотриманні морально-етичних  норм 
у стосунках з представницями 
жіночої статі; передбачати наслідки 
власної діяльності) 

педагогічне 
спостереження, усне й 
письмове опитування за 
методикою «Вибір» (за 
І. Бехом) 

Особистісно-
рефлексивний 

 метод самооцінки, 
експертної оцінки, 
педагогічного 
спостереження, усного та 
письмового опитування за 
такими методиками: 
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Продовження таблиці 2.1 

 – сформованість морально-етичних 
якостей:  
доброзичливість, повага, турбота, 
ввічливість,  чуйність, 
відповідальність,активність; 
– сформованість рефлексивно-оцінних 
умінь (здатність до самоаналізу своєї 
поведінки; здійснення самоконтролю, 
що передбачає стримування себе від 
нешляхетних вчинків, коригування 
своєї поведінки тощо). 

«Шкала доброзичливості 
Кемпбелла» 

«Методика незакінченого 
речення» 

Модифікований тест Л. 
Соловець 
«Оціни свою ввічливість» 

Тест В. Фейя «Прийняття 
інших» 

А. Карпова «Діагностика 
рівня розвитку 
рефлексивності» (оцінно-
рефлексивні уміння) 

 – прагнення до самовдосконалення письмове опитування за 
методиками Г. Бабушкіна 
«Діагностика потреби у 
самовдосконаленні», 
А. Звєрькова та Є. 
Ейдмана «Дослідження 
вольової саморегуляції» 

 

Діагностику рівня сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

було розпочато з виявлення рівня сформованості його мотиваційно-емоційного 

компонента за мотиваційним критерієм. 

Із метою виявлення моральних, комунікативних мотивів, потреб, 

емоцій(почуттів) по відношенню до жінок у різних ситуаціях провели з учнями  

індивідуальні бесіди, аналіз життєвих  та спеціально змодельованих ситуацій, усні 

та письмові опитування за методикою І. Тимощука. У роботі використовували 

життєві та спеціально змодельовані проблемні ситуації з метою дослідження 

поведінки учнів, урахування мотивів та усвідомлення власних дій  по відношенню 

до жінки та до себе. Учням пропонувалися ситуації, які містили невирішені 

суперечності чи моральні колізії та потребували розв’язання. Робота з проблемними 

ситуаціями проходила в декілька етапів. 
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Спільний аналіз запропонованих ситуацій показав, що значна частина учнів 

(48,8 %) готова надати допомогу жінці в різних життєвих ситуаціях, тоді як 28,2 % 

проявили індиферентність, а 14,7 % – розгубленість та 8,3 % – відсутність бажання 

допомагати представницям жіночої статі. 

Попри те, що багато учнів виявили готовність допомогти жінці, з них лише 

16,9 % керувалися моральними, комунікативними мотивами, 40,7 % – виявилися 

зацікавленими у відзнаці, нагороді, 17,8 % – хотіли би мати з цього матеріальний 

зиск, 24,6 % – бажали би таким чином утвердитися серед однолітків. Дослідження 

також показало, що дівчата схильні більше обіцяти і не виконувати обіцяного з 

різних причин, хлопці обіцяють рідше, але намагаються дотримати слова, коли 

йдеться про допомогу представницям жіночої статі. 

Загалом, робота з такими ситуаціями дозволила виявити споживацьке 

ставлення до життя в учнів, побоювання навіть через шляхетний вчинок потрапити в 

залежність від когось, та свідчила про нерозвиненість моральної сфери. 

Більше зрозумілими для школярів були ситуації турботи та чуйності. Вони 

надзвичайно спостережливі за виявами турботи в стосунках з жінкою (мамою, 

сестрою, бабусею) та намагаються їм слідувати. У запропонованих ситуаціях учні 

намагалися застосувати свій життєвий досвід. Важливо те, що більшість вихованців 

(51,2 %) усвідомлюють турботу та чуйність як вияв шляхетного ставлення до жінки 

так само, як і до себе. Однак, привертає увагу той факт, що учні проявляли турботу 

та чуйність попри незгоду чи протести інших учнів і мали в деяких випадках 

нав’язливий характер, а деколи були вказівною, що призводило до непорозумінь чи 

образ. В одному завданні підлітки самі наводили ситуації, протилежні шляхетному 

ставленню до жінки. 

За допомогою письмового опитування за методикою І. Тимощука (Додаток Б) 

[22, с. 175] було виявлено рівень розвитку морально-ціннісної сфери особистості. 

Учням пропонувалося відповісти на 30 запитань «так» або «ні». Опитувальник, за 

ідеєю автора, складається з таких шкал: морально-етична рефлексія – здатність до 

глибокого розуміння моральних та аморальних аспектів власних вчинків; морально-

етична мотивація – внутрішнє прагнення особистості створювати позитивну 
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атмосферу взаємодії з іншими; альтруїстичні почуття – внутрішнє ставлення 

людини до навколишнього світу; моральна інтуїція – складник, за допомогою якого 

особистість миттєво усвідомлює та віддає перевагу моральним цінностям перед 

аморальними; екзистенціальна відповідальність – відповідальність людини стосовно 

власного життя; морально-етичні цінності. За результатами цієї методики 

отримуємо загальний рівень сформованості мотиваційно-ціннісної сфери підлітка. 

Після обробки даних отримали такі дані: достатній 18,8 %, середній 46,9 %, низький 

34,3 %.  Отримані дані свідчать про те, що підлітки мають середній та низький 

рівень сформованості мотиваційно-цінносної сфери. 

З метою діагностики рівня сформованості шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків за другим ‒ пізнавально-поведінковим критерієм сформованості 

шляхетного ставлення до жінки в підлітків було використано наступні методи: 

педагогічне спостереження, усне опитування, самооцінки, експертної оцінки, метод 

словесних асоціацій, тестування, письмове опитування за такими методиками: 

«Вибір» (І. Бех), «Оцінка рівня емпатії» (І. Юсупов), «Оцінка рівня 

комунікабельності» (В. Ряховський). 

За допомогою експертної групи викладачів була здійснена перевірка обсягу 

історичних, літературних та етичних знань щодо особливостей шляхетного 

ставлення в історичному розвитку української нації та їх вплив на сучасний стан. 

Під час усного опитування учнів використовувалися здебільшого репродуктивні 

питання, що передбачають відтворення вивченого, для перевірки готовності до 

використання отриманих знань – реконструктивні питання, що потребують 

застосування знань у дещо змінених умовах, та творчі питання, що потребують 

застосування знань у нестандартних ситуаціях.  

Письмова перевірка знань учнів здійснювалась у формі контрольних робіт та 

змішаного тестування. Розроблені нами тестові матеріали пропонувалися учням у 

вигляді двох блоків – теоретичного та практичного (Додаток Е). У першому блоці 

фігурували теоретичні тести закритої форми (тести-альтернативи), у другому – 

тести закритої форми (тести-відповідності) та тести відкритої форми практичного 

спрямування. 
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Сформованість комунікативних умінь здійснювалося за допомогою 

письмового опитування за методикою «Оцінка рівня комунікабельності» (за 

В. Ряховським) [11, с. 290] (Додаток Ж). Учням пропонувалося відповісти на 16 

запитань, обираючи «так», «ні», «іноді». На підставі отриманих результатів 

тестування учнів визначається рівень розвитку комунікабельності.  

Діагностика виявлення рівня сформованості емпатійних умінь здійснювалась 

адаптованою до умов експерименту методики І. М. Юсупова. Досліджуваному 

пропонується оцінити 20 тверджень (додаток К): варіанти відповідей: «не знаю», 

«ніколи або ні», «інколи», «часто», «майже завжди», «завжди або так». Якщо в 

процесі роботи в досліджуваних виникнуть питання, то експериментатор 

нейтрально пояснював, щоб досліджуваного не зорієнтувати на правильну 

відповідь. Виділяють 3 рівні по числу діагностичних шкал (достатньо сформовані, 

недостатньо сформовані, майже відсутні), що відповідають тому порядку, у якому 

перелічені вони в ключі – дешифраторі. 

Із метою експертної перевірки рівня сформованості аналітико-прогностичних 

умінь в учнів здійснювалося за методикою «Вибір» (І.Бех). Учням пропонувалися 

ситуації та варіанти вибору, близькі до власного. У результаті з’ясували рівень 

сформованості (достатній (17,9 %) з них 11,7 % хлопців та 6,2 % дівчат, середній 

(49,5 %) з них 18,6 % хлопців й 30,9 % дівчат, низький (32,6 %) – 12,7 % хлопців і 

19,9 % дівчат) умінь передбачати результати власних дій, ставлення школярів до 

суспільно-визнаних норм, що сприяє розвитку навичок культурної поведінки. 

Із метою діагностики рівня сформованості шляхетного ставлення до жінки в 

підлітків за третім ‒ особистісно-рефлексивним критерієм сформованості 

шляхетного ставлення до жінки в підлітків було використано методи самооцінки, 

експертної оцінки, педагогічного спостереження, усного та письмового опитування 

за такими методиками: «Діагностика потреби у самовдосконаленні» (Г. Бабушкін), 

«Дослідження вольової саморегуляції» (А. Звєрькова та Є. Ейдмана), «Діагностика 

рівня розвитку рефлексивності» (А. Карпов), «Шкала доброзичливості Кемпбелла», 

«Оціни свою ввічливість» (Л. Соловець), методика незакінченого речення, методика 

узагальнених незалежних характеристик.  
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Діагностика сформованості прагнення до самовдосконалення проводилася на 

основі опитувальника Г. Бабушкіна (Додаток В). Учням пропонувалося відповісти 

на 30 запитань, обираючи одну з трьох запропонованих відповідей. На підставі 

отриманих результатів тестування учнів визначається рівень готовності їх потреби в 

самовдосконаленні. Результати діагностування за цією методикою показали, що 

15,9 % учнів зафіксовано з достатнім рівнем готовності до самовдосконалення (з них 

6,8 % хлопців та 9,1 % дівчат), у 46,9 % ( з них  17,3 % хлопців та 29,6 % дівчат) – 

середнім та в 37,1 % ( з них  18,9 % хлопців та 18,2 % дівчат) –  низьким.  

Для визначення рівня сформованості в учнів здатності свідомо контролювати 

й коригувати власні емоційні реакції та стани в будь-якій ситуації використали 

опитувальник А. Звєрькова та Є. Ейдмана «Дослідження вольової саморегуляції» 

(загальна шкала та субшкала «Самовладання») (Додаток Г) [24, с. 32–35]. Отримані 

дані (на достатньому рівні –  5,5 % хлопців та 13,7 % дівчат, на середньому –  20,9 % 

хлопців і 24,1 % дівчат, на низькому –  16,6 % хлопців та 19,5 % дівчат)  свідчать 

про те, що в підлітків спостерігається емоційна нестабільність, їм важко вдається 

контролювати свої емоції, зриваються на інших, самі потім починають шкодувати 

про те, що скоїли.  

У дослідженні для виявлення рівня сформованості особистісних якостей 

(доброзичливість, повага, ввічливість, турбота, чуйність, відповідальність, 

активність)  та перевірки оцінних суджень  учнів була використана методика 

узагальнених незалежних характеристик, розроблена психологом К. Платоновим. 

Учні оцінювали себе відносно наявності в себе ознак доброзичливості, поваги, 

ввічливості, турботи, чуйності, відповідальності, активності за п’ятибальною 

шкалою.  

З метою виявлення сформованості доброзичливості було використано 

опитувальник «Шкала доброзичливості Кемпбелла» (Додаток Л). Учням 

пропонувалося 8 пар суджень, одне із них треба було вибрати. У результаті 

тестування було виявлено рівень доброзичливості в ставленні до інших (достатньо 

сформована, недостатньо сформована, майже відсутня). 
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Діагностика сформованості ввічливості здійснювалась адаптованими до умов 

експерименту тестом  «Оціни свою ввічливість» Л. Соловця (Додаток Н). 

Запропоновано 6 питань, на які треба обрати відповідь «так», «ні», «не завжди» та 

дописати варіант відповіді, що використовується в певній ситуації. За результатами 

тестування виявлено характер прояву ввічливості. 

 З метою виявлення рівня сформованості поваги, турботи, чуйності було 

використано методику незакінченого речення. Для діагностики були запропоновані 

такі речення: «Повага –  це…», «Для мене поважати жінку означає…», «Турбота – 

це», «Для мене проявляти турботу про жінку означає…», «Чуйність – це», «Для 

мене проявляти чуйність до жінки означає…». Узагальнені дані щодо характеру 

виявлення особистісних якостей представлено в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2. 

Узагальнені дані характеру виявлення особистісних якостей 

  
Особистісна якість 

Характер виявлення 

Стійкий Ситуативний 
Майже не 
виявляється 

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата 

Повага 9,1% 12,7% 26,4% 21,5% 16% 14,3% 

Доброзичливість 7,8% 10,4% 23,8% 26,4% 18,6% 13% 

Турбота 3,6% 7,4% 18,2% 34,8% 28,3% 7,7% 

Ввічливість 11,4% 9,8% 21,2% 33,2% 14,1% 10,3% 

Чуйність 4,9% 7,8% 15,6% 31,7% 25,7% 14,3% 

Відповідальність 7,5% 4,9% 21,8% 19,6% 24,4% 21,8% 

Активність  5,5% 4,9% 22,5% 16% 23,5% 27,6% 
 

З метою діагностики здатності оцінювати власну діяльність, нести 

відповідальність за свої дії, стримувати себе від аморальних вчинків було 

використано опитувальник «Діагностика рівня розвитку рефлексивності» 

(А. Карпов) (Додаток Д) [12, с. 45–57]. Учням пропонувалося відповісти на 27 

запитань, обираючи одну з семи запропонованих відповідей. Як свідчать отримані й 
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опрацьовані дані за наданим до цієї методики ключем на достатньому рівні 

рефлексивні вміння сформовані у 16,3 % учнів (з них 7,5 % хлопців та 8,8 % дівчат), 

на середньому –  у 45 % підлітків (з них 22,5 % хлопців та 22,5 % дівчат), на 

низькому –  у 38,7 % школярів (з них 13 % хлопців та  25,7 % дівчат).   

На підставі даних констатувального етапу експерименту та з урахуванням 

даних пілотажного опитування було визначено склад експериментальних та 

контрольних груп. Підставою для комплектування груп ми обрали рівень 

сформованості складових структури шляхетного ставлення до жінки у підлітків, їхні 

інтереси, потреби, уподобання в різних напрямах та формах позакласної виховної 

роботи, а також враховувалися особливості виховання в школах сільської та міської 

місцевості. Такий вибір був зумовлений припущенням про те, що ці школярі по-

різному будуть реагувати на впровадження педагогічних умов, і, відповідно, 

необхідність у диференціації при їх реалізації. 

За результатами проведеної діагностики із (307) учнів 5-8 класів (175 дівчат та 

132 хлопці) було утворено три експериментальні (160) і три контрольні (147) групи. 

Експериментальну групу Е1  (41 особа: 15 хлопців, 26 дівчат) та контрольну К1 

(29 осіб: 11 хлопців, 18 дівчат) було утворено з учнів, які продемонстрували 

наявність стійких моральних, комунікативних мотивів, потреб та емоцій (почуттів) 

та прагнення керуватися ними в діях, вчинках, поведінці; у взаємодії з жінкою 

проявляли повагу, ввічливість, доброзичливість, чуйність до них. Школярам цих 

груп притаманне прагнення до участі в «добрих справах»,  морально-етичної 

поведінки. Однак ці учні не завжди виявляли повні та глибокі знання про 

особливості та сутність шляхетного ставлення до жінки, відчувають утруднення у 

відстоюванні моральної позиції, здійсненні самостійного морального вибору в 

складних ситуаціях. Водночас ці учні виявляють схильність до індивідуальних форм 

діяльності, уникаючи роботи парами або командою.  

До  експериментальної Е2  (63 особи: 29 хлопців, 34 дівчини) та контрольної К2 

(64 особи: 25 хлопців, 39 дівчат) увійшли підлітки, які мали певні знання про 

особливості та сутність шляхетного ставлення до жінки, однак вони були не досить 

повними, та неусвідомленими на підсвідомому рівні, що призвело до того, що учні 
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при відстоюванні моральної позиції діяли ситуативно, а у вчинках, діях, поведінці 

часто керувалися не моральними, комунікативними, а егоїстичними, аморальними 

мотивами, потребами та емоціями (почуттями). Однак школярі виявляли прагнення 

змінитися на краще, оцінювали власні погляди та переконання з моральної позиції, 

проте вирішення ситуацій морального спрямування відбувалося переважно за 

допомогою вчителя, мали схильність змінювати свою думку під впливом оточення. 

Характерними для них були невпевненість у своєму ycпixy, надання переваги 

груповим і парним формам діяльності.  

Експериментальну групу Е3  (56 осіб: 24 хлопці, 32 дівчини) та контрольну К3 

(54 особи: 28 хлопців, 26 дівчат) склали учні, які мали лише поверхневі знання та 

уявлення про особливості та сутність шляхетного ставлення до жінки та інтуїтивно 

використовували їх у практичній діяльності. У своїх діях, вчинках, поведінці у 

взаємодії з оточенням демонстрували прояви аморальності, брутальності, егоїзму, 

жорстокості: не поважали інших, негативно ставилися до дорослих та ровесників, не 

вміють співчувати тощо. Однак ці учні ситуативно демонстрували  прагнення «бути 

кращими», робити «добрі справи», брати участь у цікавих для них колективних 

справах. Учням цих груп були притаманні  невпевненість у собі, нечітке розуміння 

можливостей власного розвитку, схильність до масових форм діяльності. 

Особливості створення експериментальних груп ураховувалися в процесі 

формувального експерименту, який був спрямований на одночасне впровадження 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов формування шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків засобами української народної педагогіки у позакласній виховні 

роботі.  

Крім цього, організація педагогічного експерименту передбачає вивчення 

документів стосовно проведення позакласної виховної роботи, збору даних про 

ставлення підлітків до її організації, ступінь їх задоволення її результатами, 

активність у виховних заходах. Опрацювавши наукову літературу та попередньо 

проаналізувавши реальну практику виховної роботи у освітніх закладах, зокрема 

вивчивши виховні плани школи та класних керівників 5-8 класів та провівши  
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індивідуальні інтерв’ю  та групові  бесіди й анкетування учнів 5-8 класів, учителів, 

виявили реальний стан та актуальність досліджуваної проблеми в освітніх закладах.  

Ознайомлення зі шкільною документацією дає повне уявлення про мету, 

засоби та результати шкільної діяльності з проблем, пов’язаних з формуванням 

моральних знань та якостей, що лежать в основі шляхетного ставлення до жінки. 

Цілі та основні заходи в цьому напрямі були виявлені в планах виховної роботи 

школи та класних керівників 5-8 класів. Аналіз шкільної документації свідчив про 

недостатню кількість заходів, спрямованих на засвоєння учнями моральних  

цінностей, що лежать в основі прояву шляхетного ставлення до жінки.  

До переваг належать заходи, пов’язані із проведенням родинних  та народних 

свят, акцій піклування про тих, хто потрапив у скрутну ситуацію, класні години з 

відродженням народних традицій виховання, бесіди щодо правил моральної 

поведінки. Слід зазначити, що товариська атмосфера взаємодії між вчителями та 

учнями панує не в кожному класі, а лише там, де кожен учасник виховного процесу 

поважає один одного, незважаючи на вік та статус (зокрема це помітно в школах 

сільської місцевості).  

У процесі спілкування із учителями було з’ясовано, що головним завданням 

морального виховання (зокрема ставлення до людей)  – є формування морально-

етичних якостей учнів. Проте відсутність даних про кінцеві результати, зрушення  в 

розвитку моральних якостей школярів  свідчить про наявність певних недоліків, 

зокрема: відсутність обґрунтованої науково-методичної системи виховної роботи 

(41 %), якісної методики щодо її організації з морального виховання (22 %), 

відсутність послідовності, тобто зв’язку виховної діяльності з попереднім роком 

(роками) (30 %).  

Причинами цього можуть бути: надмірна завантаженість учителів для 

повноцінного  проведення виховної роботи,  недостатня обізнаність педагогів щодо 

рекомендацій про осучаснення форм та методів  їхньої роботи у виховному процесі, 

неефективне та недостатнє використання можливостей позакласної виховної роботи 

[34, c.260]. 
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Водночас, проведене анкетування вчителів свідчило про виявлення 

зацікавленості до зазначеної проблеми: учасники експерименту погодились, що це 

важливо і доцільно (89 %), ще 10 % наголошували на ґендерній рівності,  1 %  –  не 

вбачали проблеми. На питання «Який зміст Ви вкладаєте в поняття «шляхетне 

ставлення до жінки»?»  більшість (92 %) відповіли «повага, ввічливість, турбота», 

3%  – «захист та допомога», 2 % – «ціннісне ставлення»,  1 % – «порозуміння», 1 % 

– «мені не подобається слово «шляхетне»».   

На запитання «Які форми і методи формування шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків Ви вважаєте доцільними?» відповіли майже одноголосно 94 %  

зазначили виховні бесіди, 1 % – «заходи історичної реконструкції, дебатну 

технологію на культурологічні теми, проведення акцій для створення міцних 

підвалин функціонування сучасної української сім’ ї», ще 5 % – не відповіли.  

На запитання «Які засоби української народної педагогiки Ви вважаєте 

доцільними в позакласній виховній роботі для підвищення ефективності процесу 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків?» відповіли 56 % –  

«народні традиції, обряди, ігри», 25 % – твори української народної творчості. 

Наприклад, учитель української мови та літератури зазначив, що «найкращим 

прикладом формування шляхетного ставлення до жінки є українська літературна 

скарбниця. Вивчаючи творчість Т. Шевченка та А. Малишка, знаходимо у творах 

образ матері.  Особливістю шляхетного ставлення до жінки є також козацька етика. 

Оспівано жінку-матір і в українських піснях. Я вважаю, що в жодній мові світу 

немає стільки чудових, проникливих пісень про жінку, як в українській», 18 % – 

сімейний уклад, 1% – не зазначили.  

На питання «Чи приділяєте Ви увагу проблемі формування шляхетного 

ставлення до жінки? З якими труднощами при цьому Ви стикаєтеся?» більшість 

учителів 97 % відповіли, що приділяють, але труднощі, пов’язані з тим, що кожен 

підліток має перед собою свою модель взаємодії у сім’ ї  та дотримується її в 

суспільстві (90 %) та ще 7 % зазначили, що «стикаєшся з такими проблемами як 

небажання спілкуватися українською» та «проблемою ігнорування традиційних 

форм і засобів, передаючи досвід створення сімейних та дружніх стосунків», 2 % – 
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не відповіли, 1% – наполягають на ґендерній рівності, а не нав’язуванні «жіночих» 

та «чоловічих» стереотипів, що панують у нашій країні. 

Результати анкетування учнів свідчать про зацікавленість підлітків цією 

проблемою (80,7 %). На питання «Як ви розумієте поняття «шляхетність»?» думки 

розділилися: 41,7 % вважали, що це риса характеру й 38,8% наполягали на 

дотриманні правил, ще 10,2 % визначили, як приналежність до роду, 5,5 % дали 

іншу відповідь, а 3,9 %  – не відповіли. Більшість учнів  вважають себе шляхетною 

людиною (81,3 %), але не всі змогли пояснити чому (72,4 %). На питання «Як ви 

розумієте поняття «шляхетне ставлення до жінки»?» були такі відповіді: це повага 

та турбота про неї (53,9 %), ставлення до мами (26,6 %), допомога жінці (6,3%), 

ввічливе спілкування (5,2 %),  уважне ставлення (4,4 %), але, на жаль, багато 

написали, що потребують допомоги в роз’ясненні (3,6 %). Серед рис шляхетної 

людини учні виділили: повага до інших (93,2 %), чуйність (60,9 %), відповідальність 

(57,3 %), безкорисливість (47,1 %), доброзичливість (29,2 %), людяність (24,2 %), 

турботливість (22,9 %), справедливість (20,3 %), скромність (6 %), не назвали 

жодної (3,9 %). 

Із метою підвищення рівня готовності до впровадження визначених 

педагогічних умов, актуалізації знань, умінь i навичок щодо формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки у позакласній виховні роботі i забезпечення педагогічного супроводу 

класні керівники  були залучені до участі в авторському науково-методичному 

ceмінapi «Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків»,  який було 

проведено в експериментальних школах. 

Завдання семінару «Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків»: 

– розширити уявлення класних керівників про сутність і структуру поняття 

«шляхетне ставлення до жінки»; 

– розглянути особливості формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків; 

– розкрити значення засобів української народної педагогіки у формуванні 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків; 
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– ознайомити класних керівників з діагностикою рівнів сформованості 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків; 

– поглибити знання класних керівників про форми і методи формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків; 

– ознайомити класних керівників із педагогічними умовами формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків. 

Під час проведення семінару було впроваджено лекції та практичні заняття 

(Додаток Т). 

Отримані на констатувальному етапі дані дозволили уточнити перебіг 

проведення подальшої експериментальної роботи. Формувальний етап 

експериментальної роботи передбачав одночасне впровадження в процес 

позакласної виховної роботи обґрунтованих у підрозділі 1.3. педагогічних умов 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки. Ця робота проводилася з підлітками експериментальних груп, 

водночас упровадження цих умов у різних експериментальних групах мало свою 

специфіку. У контрольних групах виховний процес відбувався без змін, тобто без 

впровадження зазначених педагогічних умов. 

Детальний аналіз процесу реалізації зазначених педагогічних умов 

представлено в підрозділі 2.2. 

Контрольний етап експерименту передбачав повторну діагностику рівнів 

сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків наприкінці експерименту. 

Аналіз, опрацювання і узагальнення результатів експериментальної роботи наведено 

в підрозділі 2.3. 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов формування шляхетного ставлення до 

жінки у  підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній 

виховній роботі 

 

Формувальний етап педагогічного експерименту, що передбачав реалізацію 

запропонованих педагогічних умов, здійснювався протягом 2018-2020 років. 
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Експеримент проводився в умовах реального освітнього процесу на базі закладів 

загальної середньої освіти, про які зазначалося вище. Слід акцентувати увагу на 

тому, що в реальному освітньому процесі розроблені педагогічні умови 

впроваджувалися комплексно, у безпосередньому взаємозв’язку. Їх розподіл був 

умовним і необхідним для детального обґрунтування й опису процедури 

впровадження. Реалізація педагогічних умов формування шляхетного ставлення до 

жінки у  підлітків засобами української народної педагогіки здійснювалась у процесі 

позакласної виховної роботи.  

Процес забезпечення формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі 

представлено на рис. 2.1.  
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Рис.2.1 Забезпечення формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 
засобами української народної педагогіки в позакласній виховній роботі 

Критерії (мотиваційний, пізнавально-поведінковий, особистісно-рефлексивний) та показники 
рівнів сформованості шляхетного ставлення до жінки(достатній, середній, низький) 

Результат: сформоване шляхетне ставлення до жінки у підлітків 

Свято, свято-
змагання,КВК, 
предметні 
вечора, акції, 
конкурс-
інсценізація, 
класні години, 
конкурс 

 

Дискусії, 
жива газета, 
читацькі 
конференції,  
години 
спілкування 

 

Публіцистичні 
вистави,інтеракт
ивні вистави,ток-
шоу,форум-
театр, ігрові 
програма, гра–
подорож, брейн-
ринг 

 

Проєкти, веб-
квест, КТС, 
конкурси-
виставки, 
презентації, 
пошукові 
стежки, усні 
журнали 

 

Міні-лекції, 
класні години, 
відкрита 
трибуна, бесіди, 
відверта 
розмова,тренінг  

 

Засоби української народної педагогіки: родинно-побутова культура, ігрова діяльність, 
усна народна творчість (пісні, казки,притчі, легенди, прислів’я, приказки) народне мистецтво, 

народні символи,  народні свята, звичаї та традиції. 

Методичне забезпечення реалізації педагогічних умов 

ігровий пошуковий 

Напрями  позакласної виховної роботи 

комунікативний 

Педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами 
української народної педагогіки в позакласній виховній роботі 

Стимулювання у 
підлітків позитивно-
активної мотивації до 
прояву шляхетного 
ставлення до 
представниць жіночої 
статі 

Залучення підлітків до участі у виховних 
заходах із використанням засобів 
української народної педагогіки, 
спрямованих на оволодіння вихованцями 
сукупності знань щодо шляхетності, 
чеснот шляхетної людини, а також на 
опанування ними вміннями (аналітико-
прогностичними, комунікативно-
емпатійними, рефлексивно-оцінними)   і 
виявлення особистісних якостей 
(доброзичливості, поваги, турботи, 
ввічливості, чуйності,  відповідальності, 
активності), які характеризують шляхетне 
ставлення до жінки 

Організація 
самовиховання 
підлітків, 
спрямованого на 
розвиток у них 
шляхетності як 
особистісної якості 

Мотиваційно-емоційний Когнітивний Діяльнісний Особистісний 

Мета: формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

Структурні компоненти шляхетного ставлення до жінки 
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2.2.1.Стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до 

прояву шляхетного ставлення до представниць жіночої статі 

 

Із метою реалізації першої педагогічної умови було вжито заходи, що 

передбачали роз’яснювально-інформативну роботу щодо значущості 

шляхетного ставлення до жінки в житті як окремої особистості, так і 

суспільства загалом. До цієї роботи були залучені класні керівники. Учителі 

намагалися зацікавити, заохотити якомога більше підлітків до участі у 

виховних заходах шляхом використання методів стимулювання, 

привселюдного аналізу як всієї колективної роботи класу, так і дій, а також 

докладених зусиль окремого учня. Це у свою чергу, мотивувало пасивних 

учнів проявляти активність, ініціативність у практичній діяльності, а отже, 

такі вихованці ставали суб’єктами освітнього процесу. Активні учні 

допомагали вчителю, надавали шефську допомогу «пасивним», молодшим 

школярам. Така робота сприяла задоволенню потреби вихованців бути 

корисним для інших, відчути власну необхідність у колективній діяльності, 

суспільстві. 

Із метою заохочення учнів 5-8 класів до участі  у виховних заходах, 

присвячених побудові взаємин з протилежною статтю відповідно до 

українських звичаїв та традицій, моральних норм, загальнолюдських 

цінностей та формування відповідних мотивів, потреб шляхетної поведінки в 

стосунках з жіночою половиною людства  були проведені свята, предметні 

вечори,  класні години, КВК, конкурси та ін.. 

Під час предметного вечора на тему: «Україна – одна з небагатьох 

країн, де жінка мала свободу волі» (для 5-6 класів)  учні, занурившись в 

історію свого народу, дізналися про те, що ставлення до жінки було 

неоднозначним у певному часовому проміжку, та порівняли сучасне 

«жіноче» становище в різних країнах Європи та Азії.    Розігрування сценок 

(імпровізований театр) за темою українських прислів’ їв («Як матір покинеш, 
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то й сам загинеш», «Без любові до матері немає і любові до людей», «Мати 

однією рукою б’є, а другою гладить», «Материн гнів, як весняний сніг: рясно 

випаде, та скоро розтане» та ін.),  сприяло  формуванню поваги до 

представниць жіночої статі, прагнення до товариськості з жінкою, 

ураховуючи її почуття та душевний стан. Хорове виконання пісень «Віддай 

мене, мати, за кого я хочу» та «Біла береза»  стимулювало учнів до розвитку 

здатності ставити себе на місце іншого, проживання почуттів героїні, 

формування співчуття, співпереживання. Школярі із задоволенням брали 

участь у наведенні аргументів, міркуваннях та аргументації своїх думок щодо 

прав жінки в суспільстві та наслідки за їх можливої відсутності.  

У процесі проведення предметного вечора «Україна як Мати, як 

Ненька, як Жінка» учні 7-8 класу демонстрували свої знання та попередній 

досвід з цієї теми.  Емоційно-забарвлені пісні «Засвистали козаченьки», «Два 

кольори», «Зажурилась Україна», «Моя стежина», проникаючи через 

емоційну сферу особистості, підштовхнули учнів до певних висновків: 

ставлення до жінки слід розглядати на рівні суспільства, адже відношення до 

неї визначає загальний рівень вихованості громадян країни. У ході 

обговорення легенди «Дівчина-калина» діти розкривали  образи, символи, що 

уособлювали Україну як молоду дівчину, яка проходить тернистий шлях до 

щасливого майбутнього. 

Проведення конкурсу-інсценізації на тему: «Роль жінки-матері та 

жінки-дружини за часів козацтва» (5-6 класів) сприяло формуванню знань 

щодо козацьких традицій, звичаїв, приписів, цінностей, які панують в 

українському суспільстві й до сьогодні у взаємодії з представницями жіночої 

статі. Усім учням було запропоновано одягтися у вишиванки, дівчатам – 

заплести коси, що сприяли глибокому емоційному переживанню норм та 

правил того часу. Під час цього дійства хлопці намагалися відповідати образу 

справжнього козака, який здатен не тільки захищати батьківщину, але й 

захистити власну родину, дружину, маму. Дівчата  відтворювали образ 

сильної, вірної дівчини, дружини козака. Під час виконання пісень «Чом ти 
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не прийшов», «Я козачка твоя» учні проявляли співпереживання до обраних 

ролей. Було розіграно сцену зізнання козака до коханої та проводжання 

милого на війну, що спонукало школярів до глибокого усвідомлення 

значущості шляхетного ставлення до дівчини та її актуальності й у наш час. 

Під час конкурсу-інсценізації «Про почуття та співчуття» (7-8 класи) 

вчитель роз’яснював, що стосунки з жінкою повинні ґрунтуватися  на  

проявах поваги, доброзичливості,  турботи про неї, особливо зазначені якості 

виявляти до своїх найближчих представниць жіночої статі: мами, бабусі, – 

тому що це обов’язок кожної дитини, бо вони – найрідніші люди, що 

піклуються про них усе своє життя. Для більшого розуміння значення прояву 

чуйності, турботи в родинному колі, учні разом з учителем проаналізували 

оповідання В. Сухомлинського «А серце тобі нічого не підказало?». Учні не 

тільки прокоментували дії Андрійка, але й спробували запропонувати іншу 

розв’язку, поставивши себе на місце головного героя. Їхні відповіді 

підштовхнули школярів до усвідомлення того, що гармонія в сімейних 

відносинах буде панувати тоді, коли є взаєморозуміння, довіра, які 

супроводжуються чуйністю, турботою, увагою один до одного. Після цього 

підлітки спробували розіграти сценки запропоновані вчителем, які мають 

декілька варіантів розв’язок.  Обговорення цієї теми в школярів  викликало 

позитивне емоційне ставлення до поведінки героїв, які в стосунках з мамою, 

бабусею, сестрою були  пройняті добротою, турботою, повагою, й 

негативне – до тих, хто проявляє жорстокість, грубість, егоїзм тощо.  

Слід зазначити, що  учні кожної експериментальної групи відреагували 

по-різному щодо участі в таких заходах й робота вчителя відрізнялася у 

кожній групі. Учитель з учнями групи Е1 проводив роботу консультативного 

характеру, адже школярі дізнавшись тему та форму проведення заходу, 

ставили питання щодо кількості учасників команди, терміни підготовки, чи 

потрібен буде музичний супровід, костюми тощо, проте порад щодо пошуку 

матеріалів не просили.  
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Звавжаючи на те, що для школярів групи Е2 ця інформація викликала 

зацікавлення, проте більшість учнів не знали з чого почати, виникали 

проблеми з підбору інформації, тому вчитель допомагав підліткам розділити 

обов’язки, доручення, підібрати реквізит, стимулював їх аргументувати вибір 

тієї чи іншої інформації.   

Підлітки групи Е3 не показали особливого зацікавлення в проведенні 

такого заходу. Учитель детально пояснював можливості такої діяльності, 

рекламуючи його, наводив приклади, допомагав у підборі матеріалів, їх 

презентації. Учні, які брали участь у конкурсі, часто зверталися за 

допомогою до вчителя. 

Із метою пробудження позитивних емоцій, формування мотиву 

взаємодопомоги та прагнення бути корисним для іншим, задоволення потреб 

у спілкуванні з протилежною статтю, взаємоповазі, розвитку 

відповідальності, ініціативності, активності було проведено КВК («Казки 

моїх батьків», «Історія сьогодні або різниця між ровесниками двох 

поколінь»), квест «Прямуємо шляхетною стежиною», концерти, присвячені 

Дню Матері, 8-му Березня та свято-змагання до дня захисника України («Ми 

– маленькі козачата!»(5-6 класи), «Козацькому роду нема переводу!» (7-8 

класи)). 

У процесі підготовки до святкових концертів до дня Матері, 8-го 

Березня, Дня захисника України до активної участі намагалися залучити 

максимальну кількість учнів, однак особливу увагу приділяли школярам, які 

виявляли пасивну позицію. Ці учні залучалися до різноманітних видів 

діяльності  у групі чи в парі відповідно до від їхніх бажань та нахилів, 

забезпечивши тісний контакт з підлітками,які проявляли активну позицію в 

організації та проведенні дійства. Це стимулювало учнів до усвідомлення 

власної значущості та необхідності в колективі, формуванню доброти, 

турботи, милосердя, поваги до оточення, відповідальності за свої дії. 

Участь у КВК «Казки моїх батьків» передбачала формування декількох 

команд учнів. У заході були використані українські народні казки («Про 
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сімох братів-гайворонів і їх сестру», «Крихітка-Хіврунька», «Золотий 

черевичок» та інші), в яких підкреслено особливу роль жінки та є приклади 

шляхетного ставлення. У процесі підготовки учні проявили активність та 

відповідальність, толерантне ставлення до учасників команди, адже перемога 

залежить від кожного з них. 

Квест «Прямуємо шляхетною стежиною» передбачав виконання 

підлітками завдань, які вони отримували, рухаючись за певними напрямками 

по точках. На точках їх чекали завдання, за виконання якого вони могли 

продовжити рух. Учні одного класу з міських шкіл через велику кількість 

сформували три команди, кожна з яких намагалася перемогти, а з сільських – 

одну, тому змагання відбувалося між усіма класами (5-8)  одночасно. Цей 

захід сприяв поглибленню та розширенню знань щодо шляхетності, 

шляхетного ставлення до жінки, отриманню позитивних емоцій від спільної 

командної роботи, демонструванню поваги, ввічливості у взаємодії, 

товариськості з протилежною статтю, задовольняючи потреби в 

прихильності (симпатії), спілкуванні з ровесницями. 

Для участі в зазначених заходах учні усіх груп проявили неабияке 

зацікавлення, однак школярі групи Е1  майже відразу приступали до 

підготовки (поділ на команди, розподіл обов’язків, підбір матеріалів, 

інвентарю, костюмів тощо); підлітки групи Е2  потребували консультації з 

боку класного керівника на етапі організації, а діти групи Е3  хотіли брати 

участь, але перешкодою стали психологічні бар’єри (страх, що нічого не 

вийде, а час буде згаяно або через те, що можна стати об’єктом для жартів; 

сором’язливість проявляти власні здібності на повну; думки товаришів; 

тощо). Тому цій групі було запропоновано альтернативу: організація КВК 

відбувалася під керівництвом учителя, надано готовий сценарій, але з 

урахуванням інтересів, нахилів та потреб учнів, із метою залучення пасивних 

дітей, розкриття їхнього творчого потенціалу було запропоновано обрати їх 

командирами або надати найбільш відповідальні ролі. 
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Переживанню позитивних емоцій, у випадку здійснення добрих та 

«совісних» вчинків, виконання корисних справ та негативних, у разі 

аморальної поведінки, нехтуванні моральних обов’язків у взаємодії з жінкою 

мотивів сприяло вирішення складних життєвих ситуацій, проведення класних 

годин на тему: «Допомога жінці. Коли вона потрібна?», «Ти – Людина!», 

«Кожен творець свого життя», «Заповіді моралі», «Стався до жінки так, як 

хочеш, щоб ставилися до твоєї мами (сестри, бабусі)». 

На класній годині «Ти – Людина!» (Додаток У) учням пропонувалося 

відповісти на питання: 

− Чим людина відрізняються від інших живих істот? 

− Чому заклик: «Будь ти людиною!», звернений до совісті? 

− Які вчинки свідчать про справжню людину? 

Для більшого унаочнення совісних вчинків людини вчитель прочитав 

українську притчу «Бо я – людина». У процесі обговорення її змісту, учитель  

підводив учнів до висновку, що така особистість не може допустити 

жорстоких, егоїстичних дій стосовно інших. Одним із завдань виховного 

заходу було складання розповіді на тему: «Людина, на яку я хочу бути 

схожим(ою)».  

У кінці заняття учні виконали вправу «Асоціації», де вони підбирали 

асоціації та встановлювали зв’язок між словами «Я» «Людина» «Мої друзі». 

Це сприяло унаочненню того, що нас об’єднує з іншими та чому ми повинні 

поважати та цінувати один одного.  

Під час класної години: «Стався до жінки так, як хочеш, щоб ставилися 

до твоєї мами (сестри, бабусі)» підлітки проаналізували притчу «Погані 

слова», аргументуючи свої думки. Більшість з них говорили про те, що 

можуть образити ненароком, маючи поганий настрій, тому не замислюються 

над наслідками сказаного, наприклад: «Моя мама буває часто ігнорує мої 

прохання, мені так прикро від цього, що буває ненароком ображаю свою 

сестричку (забираю іграшки, заважаю гратися)» (Мілена Ч.); «Коли 

посварилися з найкращим другом, то розказав його таємницю, яку він мені 
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довірив» (Ігор Т.); «Коли мені погано, то взагалі роблю незрозумілі вчинки, 

про які тоді шкодую» (Софія Л.). 

Після цього учні виконали вправу «Відлуння», яка складалася з 

декількох етапів: на першому – потрібно було обрати учня, який говорив 

погані, образливі слова, а інші учні підбирали по черзі синоніми, таким 

чином становлячись відлунням; на другому – учень говорив лише добрі, 

гарні слова; на третьому – учні виявляли позитивну реакцію на негативний 

вплив комунікатора. Ця вправа допомогла підліткам не тільки відчути 

позитивні чи негативні емоції, але й сприяла формуванню вміння 

контролювати свій емоційний стан, коректно реагувати на неприємні, часом 

образливі вислови. 

Стимулюванню учнів до здійснення безкорисливих вчинків по 

відношенню до протилежної статі,  діяти відповідно до морально-етичних 

норм та правил, дотримуватися справедливості в ставленні до жінки сприяло 

проведення акцій («Вчинок, за який не соромно»,«Казка для малят»), годин 

спілкування («Чуйність та турбота», «Альтруїзм та егоїзм»), сократівської 

бесіди («Безкорисливість. Чи завжди це вигідно?») та інші. 

Акція «Вчинок, за який несоромно» стимулювало учнів робити 

безкорисливі вчинки, які приносять користь іншим. Перед початком 

проведення підлітків проконсультували з приводу організації заходу. 

Протягом тижня школярі 5-8 класів не тільки самі здійснювали 

альтруїстичну діяльність, але й спостерігали за поведінкою інших людей  і 

свої враження занотовували в щоденники. За бажанням, деякі з них 

аналізували на класній годині. Важливо було не тільки записати ситуації, але 

й прокоментувати такі питання: що ти відчував(ла) в цей час; щоб ти 

зробив(ла) на місці кривдника/жертви; чи можна було вплинути; запропонуй 

власні способи розв’язки.  

Деякі учні поділилися власними спостереженнями:  

«Сьогодні я побачила як старенькій бабусі було важко швидко перейти 

дорогу. Коли ввімкнули червоне світло – почався рух автотранспорту, але 
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старенькій так ніхто й не допоміг, лише сипалися образливі вислови. Мені 

тоді так було її шкода, але я поспішала, тому нічого не зробила» (Надія Б.); 

«Став свідком того, як мама з донькою років 4-5 купляли продукти в 

магазині. Мала просила маму викласти на стрічку вибрані продукти 

самостійно. Видно було, що мама була не в захваті від її пропозиції, весь час 

квапила, мабуть, кудись запізнювалися. І коли майже весь товар викладений, 

дитина випускає з рук пакет із пшоном. Мама почала кричати на неї, 

звинувачувати, що та як завжди її не слухає. З черги за заплакану маленьку 

заступився чоловік, який її заспокоїв, допоміг зібрати крупу, доки не 

прийшла прибиральниця. У цей момент я згадував себе в подібній ситуації.» 

(Дмитро А.);  

«А я їздила до бабусі на вихідні (давно вже не провідувала) та спекла 

пиріг. Вона була така щаслива. І мені було так добре.» (Аліса Д.), «Я був весь 

день слухняний, прибрав свою кімнату, бавився з молодшим братиком, 

навіть з’ їв увесь суп. Мама почала підозрювати, що десь провинився. Весь 

день мені влаштовувала допит. Мені було якось не по собі, дуже образливо, 

адже я так старався…» (Малік А.). 

В акції «Казка для малят» підлітки влаштовували інсценізації за 

мотивами українських казок («Новенька», «Сьома дочка», «Справжній син», 

«Дідова та бабина внучка», «Мед для мами» та інші) для учнів молодшої 

школи. Проведення цього заходу пронизували до глибини душі школярів-

акторів та школярів-глядачів, адже й ті, і ті проявляли справжні емоції. Слід 

зазначити, що в деяких класах залишилося традицією влаштовувати такі 

дійства майже щомісяця. 

Після годин спілкування «Альтруїзм та егоїзм», «Чуйність та турбота» 

учні виконували вправу «Мої добрі справи». Завдання полягало в тому, що 

потрібно було згадати конкретний добрий вчинок, який запам’ятався, та їхні 

відчуття. У ході проведення виховного заходу «Чуйність та турбота» учням 

5-6 класів пропонувалося до обговорення казка «Мамине серденько». 

Школярі пройнялися вчинками Андрійка, який вважав, що мама його 
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народила, повинна йому догоджати у всьому. Таке ставлення хлопця до 

неньки призвело до жахливих наслідків. Діти наводили власні ситуації, які 

вони спостерігали за собою та іншими, проявляли співпереживання за долю 

героїв, розвивали вміння  прогнозувати наслідки за здійснення певних 

вчинків.  

Учні 7-8 класів аналізували легенду «Про стареньких батьків» та пісню 

«У неділю рано-пораненьку». Підлітки проймалися долею найрідніших 

людей та негативно ставилися до героїв, вчинки яких супроводжувалися 

жорстокістю, егоїзмом. У процесі обговорення цих творів деякі учні не могли 

стримувати власні емоції, було видно сльози на очах. Щоб підкреслити 

позитивні якості, моральну поведінку учні зіграли в гру «Фарби», де кожен 

колір означав особистісну якість. Учень-ведучий називав вчинок, а інші 

повинні були знайти відповідний колір-якість, який необхідний у 

запропонованій ситуації. Свій вибір за необхідністю аргументували. 

«Альтруїзм та егоїзм» учні 5-6 класів аналізували притчу «Хлопчик та 

бабуся»  та дійшли висновку, що справжня любов, турбота починається в той 

момент, коли ти ладен на все, навіть віддати останнє, що маєш сам. Однак, 

деякі учні не погоджувалися з такою думкою, бо як можна бути щасливим, 

якщо в тебе нічого немає. 

Учні 7-8 класів обговорювали зміст легенди «Про серце матері». Діти 

коментували дії сина та матері та почуття, які виникали в процесі виконання 

обіцянок невістки. Після цього школярі зіграли в гру «Перстень», де  ведучий 

віддавав перстень, проговорюючи: «Я ношу, ношу кільце, а кому його 

віддам, я нікому не скажу, тільки трішки підкажу. Я віддам його тому, хто 

«наводили приклади вчинків, які підкреслювали особистісні якості учнів та 

виділяли їх з-поміж інших або навпаки стимулювали до здійснення добрих 

вчинків» (наприклад, хто завжди пропускає вперед та відчиняє двері перед 

старшими; хто водить маленьку сестричку в садок/молодшу школу; ділиться 

яблуком; хто поступиться місцем і тощо). 
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Для розвитку здатності відчувати душевний стан жінки, розпізнавати її 

емоції та почуття підлітки виконали вправу «Очі в очі» за методикою 

О.Третяк [28, с. 74], де їм потрібно було спробувати передати за допомогою 

міміки різні емоційні стани, зокрема «я ображений(а)», «я сумую», «мені 

прикро», «мені боляче», «я щаслива», «я радію» та інші. У процесі її 

виконання школярі вказували на труднощі зобразити емоції з першого разу, 

однак найкраще вдавалося показати емоції протилежності щастя і горя, 

радості і гніву тощо. Ця вправа зацікавила учнів, привернула їхню увагу до 

світу емоцій, який відіграє важливу роль у житті жінки.  

Доказом цього є такі приклади: «Ми висуваємо на перший план власні 

емоції і не зважаємо на почуття інших» (Олеся М.);  

«Емоціями можна як підняти настрій, підтримати, так і зробити 

боляче» (Сергій В.); «Інколи, щоб відчути свою перевагу, навмисно 

засмучуємо інших, робимо боляче» (Андрій Л.);  

«Палітра емоцій настільки різнобарвна, що розрізнити їх буває іноді 

дуже важко» (Катя Ж.);  

«Часом наші емоції скажуть набагато більше за слова» (Аліна Р.); 

«Навіщо мені потрібно відчувати переживання іншої людини. Мені що 

своїх замало?» (Оля Г.); 

 «Я б хотіла відчути те, що на душі в моєї мами, можливо б тоді ми з 

нею порозумілися…» (Поліна В.). 

Диференціація в організації зазначених виховних заходів у різних 

експериментальних групах відбувалася таким чином: учні групи Е1 активно 

брали участь в обговоренні, інсценізації, виконанні вправ, педагог допомагав 

школярам робити правильні висновки, наводив приклади з життя; для групи 

Е2 – активність школярів слід було підтримувати вчителю, «підкидаючи» 

«дискусійні» питання та ситуації; підлітки групи Е3 проявляли активність, 

ініціативність, однак це були 3-4 учні з класу, з метою активізації інших 

учасників вчитель використовував метод «авансування особистості».  
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Отже, під час упровадження в педагогічний процес першої педагогічної 

умови було використано такі засоби української народної педагогіки: 

родинно-побутова культура, ігрова діяльність, усна народна творчість 

(притчі, прислів’я, приказки, легенди, казки, пісні),народні символи, народне 

мистецтво, народні свята, звичаї та традиції. Використання традиційних та 

інтерактивних форм та методів виховної роботи позитивно впливала на їхню 

мотиваційно-емоційну сферу. Сформованість моральних, комунікативних 

мотивів дітей-підлітків свідчить про їх готовність дотримуватися суспільно-

моральних вимог у ставленні до жінки.  Можна було спостерігати за тим, що 

учні стали більш дружніми, відповідальними, підтримували та допомагали 

один одному, із задоволенням виконували завдання, брали участь у 

колективних обговореннях, проявляли толерантне ставлення до своїх 

товаришів. 

 

 

2.2.2. Залучення підлітків до участі в позакласних виховних заходах із 

використанням засобів української народної педагогіки, спрямованих на 

формування шляхетного ставлення до жінки 

 

 

Реалізація другої запропонованої педагогічної умови передбачала 

організацію позакласної виховної роботи, що відбувається у добродійній 

атмосфері взаєморозуміння, взаємодопомоги всіх учасників. Варто 

зазначити, що перед проведенням кожного виховного заходу школярам 

детально пояснювали його мету, завдання, можливості тощо, також звертали 

увагу на те, що всі учні не є конкурентами, керівниками та підлеглими, вони 

є партнерами, де результат залежить від докладання зусиль кожного 

учасника. З метою повного відчуття учнями, що вони є рівноправними 

партнерами з вчителем було проведено бесіди щодо уточнення 

індивідуальних та колективних запитів та потреб, планування позакласних 
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виховних заходів (обговорювалися теми, форма проведення, можливі методи, 

прийоми та засоби, що будуть використовуватися). 

Під час такої роботи відбулися певні відмінності в експериментальних 

групах, зокрема учні групи Е1 пропонували велику кількість різноманітних  

виховних заходів, однак остаточне рішення участі чи неучасті приймалося не 

відразу, а через деякий час. Школярі групи Е2 віддавали перевагу 

традиційним та знайомим формам роботи, а до нових ставилися 

неоднозначно, з осторогою. Підлітки групи Е3  спочатку запропонували 

найменшу кількість виховних заходів, але в подальшому вносили пропозиції 

після проведення занять залежно від отриманих вражень, емоцій та 

результатів. 

У процесі обговорення вчитель не нав’язував своєї думки щодо бажань 

учнів, однак проводив роз’яснювально-інформативну роботу за допомогою 

навідних питань, наприклад, «Чому саме в цьому заході бажаєш/ не бажаєш 

взяти участь?», «Чому ця форма робота вам до вподоби?», «Що ви очікуєте 

від участі в ньому?» та ін. 

На основі аналізу індивідуальних потреб та вікових особливостей, 

класний керівник проєктував попередній план залучення учнів до 

різноманітних заходів. Упровадження у виховний процес засобів української 

народної педагогіки відбувалося за трьома напрямами, а саме: 

комунікативним, ігровим, пошуковим. 

У комунікативному напрямі позакласної виховної роботи  проводилися 

заходи, що передбачали обговорення проблемних питань (дискусії), читання 

творів різних жанрів (прислів’я, приказки, казки, оповідання, легенди, притчі 

тощо), перегляд документальних фільмів та їх аналіз тощо. Позакласні 

виховні заходи, у яких розкривалися питання щодо складних людських 

стосунків, проявів моральних чеснот, умінь співпереживати та співчувати, 

жити в гармонії з жінкою, сприяли формуванню ціннісного світогляду 

школярів. Для унаочнення та глибшого усвідомлення значущості проявів 

шляхетного ставлення до представниць жіноцтва були використані притчі, 
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казки, легенди, що розкривали вчинки, де поступалися власними бажаннями 

та потребами («Легенда про маму», «Загублене місце», «Мама не любить 

смажених»), прояви чуйності, турботи («Важко бути людиною», «Сьома 

дочка», «Зустрічали діти матір»), здійснення корисної діяльності задля 

інших(«Співчутлива порада», «Хліб та сухар»). 

Дискусії  проводилися за певними правилами та за трьома етапами, як 

рекомендує В. Ягупов [33, с. 342]. Спочатку учням повідомили тему дискусії, 

інформували про правила її проведення, далі відбувалися власне обговорення 

запропонованої проблеми, третій етап завершувався формулюванням 

висновків. Визначну роль у таких заходах відведено дотриманню 

дискусійних правил  та прояві активності та ініціативності учнів. 

Мета виховного заходу досягалася шляхом визначення способів, 

прийомів, засобів розв’язання проблеми, обґрунтування своєї позиції, 

поважне ставлення до висловлювань опонентів та дотримання етичних 

правил спілкування. 

Були випадки, коли вчитель вносив корективи в перебіг дискусії. 

Зокрема, це було пов’язано з тим, що з висловлювань учня підлітки 

насміхалися, засуджували вибір його позиції. З метою запобігання образ, 

насмішок з боку учасників, класний керівник навіть помилкові, неслушні 

відповіді пояснював з повагою, ввічливістю, намагався зберігати атмосферу 

щирості, невимушеності, доброзичливості. 

Отже, дискусія стимулює учнів до відкритості у висловлюваннях, 

розширює їхні знання, формує навички міжособистісного спілкування, 

уміння відстоювати свою думку та поважати погляди інших, збагачує 

життєвий досвід. 

Було проведено дискусії на такі теми: «Сучасна жінка – яка вона?», 

«Роль жінки в українській культурі», «Як проявляти повагу до жінок?» 

«Шляхетне ставлення до жінки – це сучасність чи данина часу?», «Чи важко 

бути жінкою?», «Бути собою чи бути як усі?»  та ін. 



174 

 

При проведенні позакласного заняття «Бути собою чи бути як усі?» 

обговорювалися такі питання: Чому ми хочемо виділятися серед інших, але в 

той час, щоб це було непомітно? Чому страшно «бути собою»? Хто такі «білі 

ворони» у класному колективі? Чому інші звертають увагу на них? Чим вони 

зацікавлюють? Чи потрібна допомога «білим воронам»? 

Наприкінці дискусії школярі спробували себе в ролі «білої ворони». 

Гра, за методикою В.Киричок [2, с.124], передбачає чітке виконання завдань 

ведучого всіма учнями, але обраний у ролі «білої ворони» повинен робив 

навпаки (наприклад, всі плескали в долоні, а «біла ворона» тупотіла ногами; 

всі сміялися, а вона – плакала і под.). У процесі гри вчитель цікавився  чи 

важко виділятися серед інших та обирав добровольця, який хотів стати 

«білою вороною». Коли більшість вихованців були «білими воронами» гра 

завершувалася. 

Із метою залучення до активного обговорення проблеми та 

психологічного налаштування учням групи Е3 пропонувалося послухати та 

прокоментувати легенди «Мама, яку я соромлюся» та «Мати-й-мачуха». 

Такі заходи сприяли більшому уявленню про унікальність кожної 

особистості, умінню цінувати її сильні й слабкі сторони, глибокому 

розумінню інших людей та налагодження контакту з ними, який би спирався 

на норми моралі та етики. 

 Для учнів 7-8 класів було проведено дебати: «Шляхетне ставлення до 

жінки – це сучасність чи данина часу?». Діти поділися на три команди: перша 

– наводила аргументи «за», друга – висловлювали факти «проти», третя – 

судді, які підводили підсумки. Напередодні проведення дебатів з учнями 

було проведено анкетування щодо розуміння підлітками шляхетного 

ставлення та важливості його прояву в суспільстві.  

Для учнів групи Е3 підбирали підказки-приказки та прислів’я, що 

підкреслювали значення шляхетного ставлення до жінки, що актуальні й на 

сьогодні. 
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У дебатах учні вчилися проявляти доброзичливість, ввічливість, повагу 

до опонентів, удосконалювали вміння тактовно висловлювати власні погляди 

та слухати інших, розвивали вміння критично аналізувати, зіставляти свої 

пропозиції з думками інших та прогнозувати розв’язання проблем у 

командній взаємодії. Під час підготовки до заходу учні збагатили свої знання 

щодо витоків шляхетності, значення її в історичному розвитку, можлива її 

трансформація та вплив на сьогоднішнє суспільство. 

У диспуті «Чи важко бути жінкою?» ключовим моментом було 

виконання вправи-протиставлення: «Що я не сприймаю і що засуджую у 

ставленні до жінки?», «До чого ставлюся  байдуже?». Аналіз відповідей учнів 

мав на меті виявити проблемні моменти і віднайти шляхи виходу з означеної 

проблеми. 

Для учнів групи Е3 підбирали підказки-приказки та прислів’я, що 

підкреслювали значення шляхетного ставлення до жінки, що актуальні й на 

сьогодні. 

Для учнів групи Е1 та Е2 попередня робота проводилася з метою 

інформування щодо організації та проведення зазначених заходів. 

Під час проведення формувального експерименту з метою формування 

здатності  оцінювати свою поведінку, зіставляти її з поведінкою інших та 

прагнути самовдосконалюватися, розширення знань щодо українських 

традицій, звичаїв, людських цінностей, які лежать в основі прояву 

шляхетного ставлення до жінки, розвитку відповідальності за свою 

діяльність  було використано художньо-прикладний інтерактивний метод 

виховання – перегляд документальних та художніх кінофільмів («Подорож у 

часі. Українська хата», «Княгиня Ольга», «Письменниця, яка мріяла стати 

льотчицею», «Навчальний фільм «Поведінка в школі», 5 клас», «Криниця для 

спраглих», «Казка про день матері», «Сузір’я мами» та ін..) з подальшим їх 

обговоренням. 

У процесі експерименту було проведено читацькі конференції на теми: 

«Ґендерні стереотипи у світі», «Ставлення до жінки у творчості 
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письменників», «Жіночі та чоловічі вчинки» та ін.. Цікавою для учнів стала 

конференція на тему: «Жінка в поетичних творах Шевченка», жива газета 

«Роль жінки в українській  культурі», «У жіночому світі». 

Ці заходи сприяли збагаченню мовленнєвого словника особистості, 

знань щодо дотримання морально-етичні правил у спілкуванні з 

представницями жіночої статі, розвитку доброзичливості, уваги до 

ближнього, формуванню звичок культурної поведінки у взаємодії з іншими. 

Варто вказати на специфіку проведення зазначених заходів у різних 

експериментальних групах. Так, у групі Е1 читацькі конференції та 

обговорення змісту фільмів відбувалися у швидкому темпі з активною 

участю всіх школярів, а завдання, які пропонував учитель виконувалися 

набагато швидше, ніж у групах Е2 та Е3. У групі Е3 підлітків потрібно було 

підштовхнути до аналізу, наводячи питання, що спонукали їх до 

обмірковування теми. Із метою  вдосконалення навичок міжособистісного 

спілкування з протилежною статтю, прагнення відповідати ідеалу справжньої 

шляхетної людини, подолання бар’єрів у спілкуванні з жіночою половиною, 

набуття життєвого досвіду, задоволення потреб у самоствердженні, 

самовдосконаленні, розумінні з боку інших було проведено класні години 

«Спілкування та стосунки з однокласницями», «Дружба та кохання. Чи 

можна поставити знак рівності?»,  конкурс «Лист до коханої (мами, бабусі)», 

«Жінка в моєму житті». Під час написання творчих робіт учні переживали 

позитивні емоції, укладаючи всю душу та почуття в нього. Кожна робота 

була настільки індивідуальна та пронизувала до глибини душі. 

Під час проведення позакласного заняття на тему: «Спілкування та 

стосунки з однокласницями» було запропоновано проаналізувати притчі 

«Лев та мишеня», «Цукерка», «Як знайти друзів». Після обговорення учні 

грали в осучаснену гру «Струмочок», яка стимулювала учнів до підкреслення 

особистісної індивідуальності кожного учасника шляхом підбору 

компліментів до обраного партнера. Це у свою чергу, сприяло згуртованості 

учнівського колективу, прояв поваги, ввічливості один до одного. Емоційний 
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відгук було отримано як від сказаних слів, так від почутих, підлітки 

проявляли різні емоції, головне, що вони були пронизані щирістю кожного 

школяра. Виконання вправи «Моя проблема в спілкуванні з протилежною 

статтю» полягало в тому, що всі школярі анонімно написали свої проблеми, 

які виникають  у спілкуванні з протилежною статтю. Після цього всі аркуші з 

відповідями збирали в кошик, далі по черзі кожен вихованець витягав аркуш 

та пропонував шляхи розв’язання цієї ситуації. 

Із метою формування вмінь ставити себе на місце іншого, розуміти 

почуття та переживання,  душевний стан жінки, розвитку чуйності, 

відповідальності, поваги до представниць жіночої половини учні виконали 

вправу – психомалюнок «Переживи почуття жінки». Кожен учень обирав 

образ жінки, який викликав у них емпатію до неї (наприклад, бабуся, до якої 

не приїжджають рідні; дівчинку, з якої насміхаються; жінку,яка втратила 

сім’ю в автомобільній катастрофі тощо). Після цього школяр повинен 

представити роботу, розповівши історію про особу, яку він намалював, 

уявивши себе на її місці. Учнівський колектив разом із учителем звертали 

увагу на почуття та емоції, які переживає жінка, які ситуації призвели до 

емоційного напруження, що її бентежить. У процесі обговорення малюнків 

учні дійшли висновку, що не так легко,як здається, можна емоційно прожити 

жіночий стан.   

Проведення зазначених позакласних виховних заходів для кожної 

експериментальної групи мало свою специфіку. Зокрема, для груп Е1 та Е2 

були проведені класні години, що стимулювали учнів до колективної роботи 

в мікрогрупах, для Е3 проводилися індивідуальні бесіди, давали доручення, 

які вимагали прояву активності, самостійності, відповідальності, 

створювалися ситуації успіху.  

У ігровому напрямі позакласної виховної роботи було використано такі 

інтерактивні форми виховної роботи: театралізовані (літературно-музична 

композиція,  публіцистична вистава, драматична вистава, вистава форум-

театру); ігрові (ігрова програма, ток-шоу, брейн-ринг). 
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На думку Н.Кукурузи, літературно-музична композиція – це мистецтво 

художнього слова, але кожна деталь твору(діалоги, художні описи, поезія) 

відіграє важливу роль у розумінні основної ідеї роботи. Її особливістю є те, 

що обрати можна будь-який уривок з недраматичного твору та зобразити 

його шляхом акторської гри або засобами виразного читання [16, с. 3, 78]. У 

такий спосіб на цьому етапі кожен  школяр міг обрати вид роботи, який йому 

був до вподоби. Літературно-музична композиція була створена за такими 

темами: «Лісова пісня» Лесі Українки, «Кайдашева сім’я», «Щедрий вечір 

або свято Маланки», «Вечорниці на Андрія» та ін.. 

Завдяки цим заходам учні розкрили власний творчий потенціал, мали 

змогу випробувати можливості свого «Я», вдосконалити звички ввічливого 

спілкування з іншими, прояви  поваги, чуйності, відповідальності за свої дії в 

колективно-творчій взаємодії з протилежною статтю. Важливо вказати, що 

діти груп Е1 та Е2 із зацікавленням та бажанням брали участь у такому заході, 

адже така форма виховної робота була для них нова, хоча в процесі 

організації не викликала великих труднощів. У групі Е3 для проведення 

зазначених занять потрібно було показати приклад, як це повинно 

відбуватися, та для додаткового стимулу були зарошені гості. До деяких 

заходів були залучені й батьки, зокрема в підготовці до свят Маланки та 

Андрія (приготування український страв за сімейними рецептами, 

відтворення побуту української хати, створення реквізитів), що ще більше 

підкреслюється значення партнерства між школою та сім’єю. 

Підлітки також брали участь у проведенні публіцистичних та 

інтерактивних вистав,  вистав форуму-театру. 

Із метою занурення в історичну епоху, черпання знань щодо традицій, 

звичаїв, приписів, забобон, глибшого розуміння добра та зла, виявлення 

ініціативності, розвитку вмінь зіставляти й аналізувати ставлення до 

представниць жіноцтва за різних історичних епох та прогнозувати наслідки 

впливу народної спадщини на сучасний стан побудови взаємин між 

чоловіком та жінкою учні взяли  участь в організації публіцистичних 
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(«Народні свята в Україні», «Звичаї та традиції українського народу – від 

Трипілля до сучасності» тощо) та інтерактивних («Ролі жінки – Берегиня, 

Мати, Учитель», «Родинно-побутова культура українців» та ін.) вистав. 

У рамках інтерактивної вистави було передбачено знайомство учнів з 

родинно-побутовою культурою українців. Крім того, було проведено 

інтерактивні вистави, створені за мотивами написаних учнями казок та 

народних українських казок, легенд, притч («Розумна дівчина», «Два 

коштовні каміння – Діамант і Смарагд», «Дитяча любов»), пісень («Мама-

перше слово», «Тополя», «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси», «В саду 

ходила», «Ой у полі три криниченьки»), що формують усвідомлення 

значення проявів уваги до жіночої долі, її почуттів, розвивають вміння 

емпатії, та стимулюють особистість виховувати в собі людські якості. У 

процесі проведення цього виховного заходу учням пропонувалося взяти 

участь у сюжетно-рольовій грі «Телефон довіри». Суть її полягала в тому, що 

учень у ролі консультанта служби підтримки повинен був без візуального 

контакту підібрати влучні слова, налагодивши атмосферу довірливого 

спілкування з клієнтом, пройнятися його душевними переживаннями, 

з’ясувати проблему та надати психологічну допомогу у її вирішенні. Теми 

для розмови пропонувалися як учителем, так і самими  учнями. Наприклад, 

жінка, у якої помер чоловік; дівчинка, яка боїться йти додому, бо отримала 

двійку/ зіпсувала плаття; дівчину, яку щойно покинув коханий; бабуся, яка 

залишилася сама та ін. У кінці обов’язкове було обговорення озвучених 

ситуацій. 

Така форма робота сприяла розкриттю дитячих талантів, розвитку 

фантазію підлітків, насичуванню їх позитивними емоціями, формуванню 

комунікативних та емпатійних умінь, набуттю соціального досвіду та 

розвитку особистісних якостей, зокрема чуйності, щирості, поваги, чесності, 

відповідальності, доброзичливості, оскільки саме у творчій діяльності вміло 

поєднуються художнє слово з власними переживаннями, життєві ситуації з 

розвитком умінь їх розв’язувати. 
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Недарма було обрано цю форму роботу, адже в процесі підготовки та 

проведенні вирішується багато функцій, зокрема, що пов’язані з засвоєнням 

моральних знань, формуванням ціннісних орієнтацій та власного світогляду, 

спрямовані на розкриття творчих талантів та нахилів учнів, реалізацію 

потреб у спілкуванні та прояву особистісних якостей (щирість, чуйність, 

повага, відповідальність, ввічливість, комунікабельність), та як результат – 

забезпечення та відновлення психофізичного здоров’я шляхом отримання 

позитивних емоцій. 

Набуті знання, сформований світогляд школярі втілюють у своїх 

вчинках та поведінці, а отже, розв’язання життєво-важливих ситуацій 

сприяло не тільки розвитку інтелекту, але й збагаченню соціального досвіду. 

У вирішені життєвих задач учитель ставив декілька питань та звертав увагу 

на вибір моральних ціннісних установок, які підліток обирав для її 

розв’язання. Відповідно до обраної стратегії вихованця , можна було зробити 

певний висновок чому саме він так робить: або через нестачу знань, або через 

не сформованість певних умінь чи моральних якостей. 

У рамках вистави форум-театру «Моя гідність – моя цінність» учням 

було запропоновано взяти участь в інсценуванні різних життєвих ситуацій. 

Сценарій  був написаний на основі зразків, що мали місце в реальному житті. 

Приклади ситуацій:  

– Громадський транспорт, ви сидите, заходить жінка середнього 

віку/вагітна жінка/жінка похилого віку. Чи поступитеся ви їй місцем? Чому? 

Як це буде відбуватися? 

– У розмові з жінкою середнього віку/вагітною жінкою/жінкою 

похилого віку спробуйте проявити повагу, якщо вона конфліктує. 

– Заспокойте жінку середнього віку/вагітну жінку/жінку похилого 

віку, якщо вона знервована. 

– Ви стали свідком того, як з вашої однокласниці насміхаються. 

Ваші дії. 
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– Ви бачите бабусю, яка не знає куди йти, можливо загубилася. Що 

ви зробите? 

У зазначеній діяльності розкриваються різні сторони особистості учня, 

що має значення для його майбутньої  долі. Як зазначає К. Ушинський, гра –   

це простір для формування людської душі, її розуму,  серця і волі [30]. 

У процесі формувального експерименту також було проведено такі 

заходи: ігрова програма («Чуйність та доброзичливість», «Як поводять себе 

виховані діти?» (на основі казок «Гуси-лебеді», «Коза-дереза», «Івасик-

телесик»)), брейн-ринг («Моральні норми поведінки в українському 

суспільстві»), гра-подорож «Шляхами рідної культури»), ток-шоу («Чи легко 

бути в повсякденному житті добрим?», «Чи легко бути модним і престижним 

у наш час?» «Хто зверху?»). 

Перебіг кожного виховного заходу полягав в ознайомленні учнів з 

різноманіттям культурних традицій та звичаїв різних областей, особливостей 

їх панування в сучасному суспільстві. Діти із захопленням виконували 

завдання ведучого, до речі, у групі Е1 цю людину обирали серед бажаючих 

шляхом жеребкування, у Е2 – на цю роль висував учня сам учнівський 

колектив, а в Е3 –  роль ведучого зазвичай виконував учитель.  У грі підлітки 

взаємодіють між собою, пізнають себе, оточення, навколишній світ, 

навчаються враховувати думки та бажання друзів, допомагати один одному, 

змінювати до них своє ставлення,  збагачують життєвий досвід, розширюють 

знання. Такий вид діяльності пов’язаний з емоціями, переживаннями, а 

добродійна атмосфера надихає учнів до прояву активності та ініціативності. 

В межах  пошукового напряму позакласної виховної роботи учні були 

залучені до розроблення проєктів («Українські прислів’я про жінок»), 

проведення конкурсу-виставки («Моє генеалогічне дерево»), розповіді-

презентації («Відомі жінки України»), пошукової стежки («Побут української 

хати – від данини до сучасності»), веб-квесту («Образ жінки в українських 

піснях»), колективної творчої справи («Сімейні традиції моїх пращурів»), 

створення усного журналу («Місце жінки в українській родині»). 
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У процесі проведення експерименту учні взяли участь в організації веб-

квесту «Образ жінки в українських піснях». Цей вид роботи передбачав 

вдосконалення навичок роботи з інтернет-ресурсами, соціальними мережами, 

з якими учні мають досвід роботи, адже майже весь вільний час вони 

проводять за комп’ютером, з телефоном. Виконання завдань проходило в 

дистанційній формі. Проведення цієї форми виховної роботи відбувалося в 

декілька етапів: початковий, який мав на меті ознайомити учнів з темою, 

матеріалами, сформувати команди; рольовий етап передбачав обрання 

певних ролей, відповідно до якої учень виконував індивідуальну роботу, що 

впливала на загальний результат всієї команди; заключний – представлення 

командної роботи. Слід зазначити, що така робота стимулювала вихованця 

до прояву його сильних сторін, талантів, удосконаленню комунікативних 

умінь, розвитку вміння аналізувати, критично мислити, обирати 

найголовніше, що сприятиме формуванню прогностичних умінь у взаємодії з 

навколишнім світом, іншими. 

У процесі роботи учні групи Е3 найчастіше зверталися до вчителя за 

консультаціями, тоді як у групах Е2 та Е1 майже обходилися без сторонньої 

допомоги. 

Найбільш емоційно насиченим, захоплюючим та вражаючим було 

проведення колективно творчої справи «Сімейні традиції мої пращурів» та 

конкурсу-виставки «Моє генеалогічне дерево». Учні зверталися за 

допомогою до батьків, дідусів, бабусь, що сприяло прояву уваги, поваги до 

рідних, здійснення альтруїстичних вчинків тощо. Багато учнів досить 

глибоко занурилися в історію своїх пращурів (до 7-8 покоління), 

познаходили родичів по всьому світу, мали можливість поспілкуватися з 

старшим поколінням про їхні традиції, звичаї.  

Діти із великим задоволенням ділилися своїми враженнями:  

«Моя прабабуся розповіла про дуже цікаву історію справжнього 

кохання моєї прабабусі та прадідуся. Після війни, як відомо тоді не було 

ніякого зв’язку, та й люди розгубилися по всьому світу: хто загинув, хто в 
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полон потрапив, а хтось сходився жити з кимось інших, бо знайти рідних 

майже було неможливо. Не пам’ятає, на жаль, моя прабабуся, як довідалася 

прапрабабуся про місце знаходження прапрадідуся. Жив він у жінки в селі 

під Полтавою, та й невідомо було чи справді то був він, але прапрабабуся 

вирушила в дорогу за коханим чоловіком. Транспорт тоді також не ходив, 

тому вона йшла пішли, навіть уявити важко, адже відстань від Куп’янська до 

Полтави близько 500 км. Але й це була не дивина. Мене найбільше вразила 

дорога назад, бо моя прапрабабуся везла свого знесиленого, скаліченого, але 

ж коханого візком всю дорогу. Виходила його, та й через кілька років 

народився в мого прадідуся брат. Ось він ідеал справжнього кохання» 

(Тамара Ч.);  

«Я дуже здивувалася, коли досліджувала коріння своїх предків, що 

раніше сім’ ї  були багатодітними. Ось у моєї мами є ще дві сестри й два 

брати, у моєї бабусі – п’ять братів та дві сестри, та й я не одна – маю дві 

сестри та одного брата. Я теж хочу, щоб у моїй родині було не менше трьох 

малят.» (Люба З.)  

«Я був вражений від історії знайомства моєї бабусі з дідусем. Вони 

познайомилися в переписці «Лист одинокому солдату». Дівчата раніше 

писали такі листи та надсилали їх до випадкових військових частин, далі 

чекали відповіді, хто їм відповість. Ось така доля» (Максим Г.). 

Не переслухати було й щодо традицій, які учні знаходили в родинній 

скарбниці, які й до цих пір панують в їхній сім’ ї. Зокрема: «Моя прабабуся зі 

Львівської області, на Харківщину приїхала ще в 25 років. Я не один раз чув 

від своєї бабусі, що там на всі свята та у неділю всі ходять до церкви 

молитися. Мене теж цьому навчила бабуся. Кожен вечір у молитві перед 

очима пропливають теплі спогади про неї.» (Андрій Л.);  

«Моя мама та бабуся говорять, що справжня сім’я – це та, яка освячена 

на небі, тобто проведений обряд вінчання.» (Аліса О.);  

«Мені мама розповідала про весільні традиції в їхній родині, зокрема, 

що фату повинен одягнути хлопчик і він їй дарує невеликий букет із 
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барвінку, на який одягають обручку. Це символ переходу в родинне життя й  

діти в ній будуть сильні та здорові» (Катя П.);  

«У нас є традиція всі свята святкувати за родинним столом. Усі 

з’ їжджаються в цей день.» (Микола Л.); 

«Тато з  мамою раз на місяць влаштовують вікенд, ми проводимо час 

сім’єю» (Костя М.);  

«А в нас є традиція  щодня влаштовувати «годину сім’ ї». Цей час ми 

проводимо, спілкуючись, граючись, щось плануючи, лише з мамою та 

батьком без усіляких ґаджетів» (Даня К.). 

Удосконалення навичок культурного спілкування,  розвиток умінь 

будувати взаємини з іншими на засадах поваги, чуйності, відповідальності, 

застосування їх у реальному житті, розширення знань та збагачення 

життєвого досвіду відбувалося в процесі виконання  проєкту («Українські 

прислів’я про жінок»), пошукової стежки («Побут української хати – від 

данини до сучасності»). 

Проєктну діяльність організовували за вимогами Л.Бодько [1, с. 1-3]. 

Перш за все вчитель інформував учнів про тему проблеми, яка вимагала 

творчо-дослідницького розв’язання. Учні виконували завдання в декілька 

етапів, зокрема пошук інформації, її аналіз, виділення головного та 

вторинного, коригування та підбиття підсумків, оформлення роботи та її 

захист. 

Під час роботи над проєктом учні проявляли відповідальність у цій 

діяльності, намагалися виконати не тільки швидко, але і якісно, працювали 

колективно, допомагаючи один одному. Деякі школярі вказували на те, що в 

процесі такої діяльності вони змогли відчути себе потрібними, намагалися 

ставити для себе мету та досягати її, переживали позитивні емоції (радість, 

допомагаючи іншим, від щирості та відкритості в спілкуванні з іншими) 

відчували вдячність, отримали новий досвід. 

Новою формою роботи для учнів 5-8 класів була пошукова стежка 

«Побут української хати – від давнини до сучасності». Проведення цього 
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виховного заходу  сприяла формуванню у вихованців почуття бути корисним 

для когось, яке ґрунтувалося на усвідомленні власної значущості, допомагало 

налагодити стосунки з близькими людьми, подолати почуття самотності. 

У групі Е1, Е2 досить швидко учні розподілили завдання між собою,  до 

вчителя зверталися, але лише за порадою, як зробити краще. У групі Е3 

школярів потрібно було налаштовувати на результат, давати можливість 

позитивних переживань від результату їхньої діяльності (уявити, що 

відчуватиме сусідка/бабуся від прояву уваги до її персони, спрогнозувати 

перебіг вашого спілкування та провести реальне інтерв’ю, спочатку на 

змодельованих ситуаціях, а потім уже і в реальному житті). 

Для створення усного журналу «Місце жінки в українській родині» 

учні вели спостереження за поведінкою, обов’язками, роллю членів родини, 

зокрема, за мамою, бабусею, сестрою, зверталися до художніх творів, де 

описано роль  жінки в родині. На основі отриманих даних школярі 

формували рубрики журналу та розподіляли між собою завдання. 

Відповідно до методики проведення усних журналів, запропонованої 

А. Первушиною [21], роботу з підготовки й проведення усного журналу 

очолювала редакційна колегія. Редактором був учитель. До редколегії було 

залучено найбільш ерудованих та активних учнів. До їхніх обов’язків 

уходило запрошення виступаючих, організація номерів художньої 

самодіяльності, виставки літератури за тематикою сторінок тощо.  

У групі Е1, Е2 редактора обирали з найбільш ерудованих та активних 

учнів, такі ж активісти входили до редакційної колегії, обов’язками якої було 

запрошення виступаючих, організація рубрик, тематики сторінок тощо. У 

групі Е3 вчитель обирав учня, якому допомагав виконувати роль редактора. 

Отже, використання в процесі позакласної виховної роботи засобів 

української народної педагогіки сприяло оволодінню учнями сукупністю 

знань щодо моральності, норм та правил культурної поведінки, особливостей 

прояву шляхетного ставлення до жінки, формуванню вмінь будувати 

гармонійні відносини з представниками протилежної статі, пройматися її 
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внутрішніми переживаннями та розвитку особистісних якостей, які 

характеризують зазначене ставлення до жіноцтва. Реалізація засобів народної 

педагогіки відбувалася за трьома напрямами позакласної виховної роботи: 

пошуковий, комунікативний, ігровий. 

 

 

2.2.3. Організація самовиховання підлітків, спрямованого на 

розвиток у них шляхетності як особистісної якості 

 

 

Упровадження третьої обґрунтованої  педагогічної умови передбачало 

інформування підлітків щодо прийомів, методів та шляхів 

самовдосконалення свого «Я», коригування негативних рис та розвиток 

особистісних якостей, що складають основу шляхетної людини [14, с. 148]. 

Реалізація цієї умови здійснювалась із забезпеченням педагогічного 

супроводу. Учитель лише допомагав визначитися в напрямах  формування 

знань щодо особливостей шляхетного ставлення, шляхах його розвитку, 

прагнення розвивати шляхетні якості в майбутньому самостійно.   

Процес організації самовиховання, як зазначалося в підрозділі 1.3., 

відбувався за трьома етапами: підготовчий, основний, завершальний. Слід 

зазначити, що тематика заходів була однаковою для різних класів, 

відмінності були в доборі  матеріалів відповідно  до вікових особливостей. 

На першому етапі було проведено класні години «Життя за совістю», 

«Оціни себе». Ці заходи сприяли формуванню уявлень про наслідки вчинків 

людей, які керуються добрими та злими намірами, удосконаленню вмінь 

коригувати власну поведінку, контролювати власні емоції у взаємодії з 

протилежною статтю та нести відповідальність за результат своєї діяльності, 

розвитку моральних якостей (поваги, чуйності, ввічливості тощо). 

Участь школярів у заході на тему: «Життя за совістю» сприяла 

створенню атмосфери для роздумів щодо свого призначення, можливостей у 
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суспільстві, прогнозування власної діяльності щодо її наслідків, розуміння 

добра і зла, шляхетних та аморальних вчинків, виховання почуття поваги, 

відповідальності, чуйності, ввічливості у взаємодії з протилежною статтю. 

Учням 5-6 класів запропоновано було відповісти за змістом легенди 

«Берегиня» на такі питання: 

– Чи пам’ятаєте ви гарні справи, які зробили ви комусь? 

– А чи пам’ятаєте допомогу від інших? 

– Чи завжди ви віддячуєте добром за добро? 

– Як би ви зробили на місці старшої/середньої/молодшої доньки? 

Чому? 

– Чи були у вас схожі випадки в житті? Як ви вчинили? 

 Школярі також проаналізували казку «Заєць та їжак», давши відповіді 

на запитання: 

– Чому заєць так відповів? 

– За що образив їжака? 

– Що він відчував? 

– Чи завжди на добрі слова відповідаєш по-доброму? 

Учням 7-8 класів для обговорення пропонувалися легенди «Жадібна 

жінка»: 

– Чому вона так і не нагодувала чоловіка? 

– Що відчувала жінка,коли пекла млинці? 

– Чому вона перетворилася на пташку? 

– Як жадібність впливає на поведінку людини? 

– Як розв’язати цю ситуацію? Свої думки аргументуйте. 

– «Свекруха та невістка» 

– Чим керувалася жінка, коли обманювала невістку? 

– Що хотіла мати довести своєму сину?  

– Про що пошкодувала  мати? 

У процесі проведення позакласного заходу вчитель акцентував увагу 

підлітків на тому, чи були в них ситуації, про які вони шкодують, чи хотіли 
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вони спробувати щось змінити. Мета заходу полягала в тому, щоб учні в 

подальшому самостійно передбачали результат своїх вчинків, змогли 

вирішувати їх відразу, а не відкладати їх у «довгий ящик». У деяких класах 

учні відразу намагалися виправити свої «ганебні вчинки», зокрема 

вибачалися, пропонували свою допомогу, зізнавалися в скоєному, коли 

думали на іншого.   

На завершення учням усіх класів пропонувалося зробити вправу 

«Ниточка добра», де кожен учень підходив до іншого та запитував «Чим я 

можу тобі допомогти?». 

Другий етап мав на меті підвести підлітків до того, що існуючі 

стереотипи свідчать про те, що кожен має однакові права, обов’язки, 

можливості, і тільки-но рівновага порушується, то й руйнується гармонія 

стосунків між чоловіком і жінкою. На цьому етапі було проведено міні-

лекцію «Рівні права – рівні можливості», класну годину «Принципи 

шляхетної людини», «Шляхетність – це круто!» 

Під час проведення міні-лекції «Рівні права – рівні можливості» серед 

учнів було проведено опитування «Хто виконує такі обов’язки?». Результати 

представлені в таблиці 2.3.  

Таблиця 2.3. 

Узагальнені дані опитування «Хто виконує такі обов’язки?» 

Обов’язки  Мама Тато Бабуся Дідусь Сестра Брат Я 

Готує сніданок/вечерю 59,4% 5,6% 53,8% 1,9% 7,5% 3,1% 4,4% 

Миє посуд 76,9% 5,6% 47,5% 1,9% 40,6% 3,1% 13,1% 

Прибирає зі столу 65% 13,1% 54,4% 3,1% 14,4% 4,4% 22,5% 

Займається пранням 70,6% 16,3% 41,9% 2,5% 7,5% 1,3% 14,4% 

Поливання квітів 63,8% 5,6% 48,8% 3,8% 8,1% 1,9% 29,4% 

Догляд за  домашніми 
улюбленцями  

40,6% 26,9% 7,5% 14,4% 7,5% 1,3% 1,9% 

Водить авто 36,3% 77,5% 4,4% 8,1% 0% 1,3% 0% 

Відводить до садочка 
дитину 

60,6% 24,4% 21,3% 4,4% 1,9% 1,3% 3,8% 

Підмітає квартиру 63,1% 29,4% 54,4% 3,1% 8,8% 3,1% 5% 

Миє підлогу 82,5% 13,1% 55,6% 5% 6,3% 3,1% 4,4% 
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Продовження таблиці 2.3 
Витирає пил 79,4% 17,5% 61,9% 5% 6,9% 1,9% 7,5% 

Заробляє гроші 54,4% 77,5% 13,1% 5,6% 1,3% 1,3% 0% 

Займається ремонтом 14,4% 88,8% 2,5% 17,5% 0% 1,9% 4,4% 

*у випадку відсутності вдома тварин/квітів/маленьких дітей, учням пропонувалося 

відповіститак, якщо б вони з’явилися; 

** учні (160 осіб) могли обрати декілька варіантів відповідей, тому сумарний 

показник перевищує 100%. 

Аналіз відповідей свідчив про те, що більшість домашніх справ 

виконують жінки в родині, тоді як більшість опитаних майже не виконують 

або мають невелику кількість справ по дому. У процесі цього заходу школярі 

взяли участь у грі «Перепони», що сприяло більшому розумінню чоловічої та 

жіночої долі. Двом учням (обов’язково різностатевих) потрібно подолати 

перешкоди на шляху до фінішу. Спочатку дистанція нічим не відрізнялася 

одна від одної, але в середині перешкод додавалося на дівчачій половині. 

Коли хлопець вже був на фініші, дівчинка ще долала свою дистанцію. У кінці 

позакласного заходу вчитель запитував про їхні відчуття та враження, 

направляв їхні думки до того, що для гармонії в стосунках між чоловіком та 

жінкою слід розподіляти обов’язки порівну. 

Із метою залучення учнів до здійснення корисних вчинків, формування 

моральних та комунікативних мотивів, прагнення самовдосконалюватися, 

виховувати в собі позитивні якості підліткам пропонувалося взяти частину 

домашніх зобов’язань на себе та сумлінно їх виконувати. Свої враження 

записувати до особистого щоденника, ділитися ними з іншими в класі. 

Під час проведення класної години «Принципи шляхетної людини» 

учні за допомогою прийому «Два – чотири – усі разом» самостійно 

виокремили принципи, що лежать в основі моральної поведінки шляхетної 

особистості, зокрема не вихвалятися, поважати інших, бути чесним та 

відповідальним, ввічливим, першим не розпочинати сварку,  не ображати, 

приходити вчасно на допомогу, не залишати в біді, тримати слово тощо. 

Після цього пропонувалося учням обговорити  оповідання «Обіцянка», що 
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ще підтвердило думки підлітків про те, що шляхетна людина здійснює тільки 

добрі вчинки, не намагається виправдатися, діє за покликом свого сумління. 

У процесі класної години «Шляхетність – це круто!» спонукав учнів до 

виховання в собі тих особистісних якостей, які б характеризували їх з 

позитивного боку. Школярам пропонувалося виконати вправу «Аукціон», 

відповідно до якої учні анонімно записували якості шляхетної особистості, 

далі по черзі витягали аркуш. Завдання полягало в тому, що потрібно було 

зробити рекламу зазначеній якості, навести приклади й аргументи того, чому 

ця якість характеризує шляхетну людину. Із метою зняття страху виступу 

перед аудиторією підлітки грали в гру «Пантоміма», де добровольцю 

потрібно було зобразити предмет, особу чи подію, а іншим її відгадати. У 

кінці заняття учні дійшли висновку, що шляхетна людина – це така, яка 

поважає себе та інших, добра та ввічлива, проявляє активну позицію в 

допомозі іншим, завжди турбується про слабших, проявляє чуйність, у своїй 

діяльності керується принципами моральності, справедливості, чесності.  

На третьому етапі організації самовиховання було проведено години 

спілкування «Поглянь на себе очима друга», «Ти – шляхетна людина?». 

У рамках виховного заходу «Поглянь на себе очима друга» 

порушувалося питання: «Чи завжди твої слова відповідають твоїм 

вчинкам?». Обговорення змісту притчі «Який вовк живе в тобі?» 

стимулювало учнів замислюватися, чим вони керуються в певній ситуації, 

чому виникають конфлікти. З метою заглиблення у своє «Я», розкриття 

найкращих позитивних якостей школярі виконали вправу «Чарівне 

дзеркало».  Виконання завдання передбачало поділ підлітків на пари, сидіти 

потрібно було один навпроти одного, спочатку один учень розповідав, як він 

вважав, про свої позитивні  та негативні якості. Школяр, який був у ролі 

дзеркала, підтримував у випадку позитивних проявів та намагався 

допомогти, підбадьорити, якщо це не вдавалося. Це завдання викликало 

неабиякі емоції, адже діти могли побачити себе з іншого боку, критично 

проаналізувати свою поведінку, замислитися над власним удосконалення, 
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самовихованням найкращих людських чеснот, що лежать в основі 

формування високоморальної, а отже, шляхетної особистості. 

У процесі проведення позакласного заняття «Ти – шляхетна людина?» 

порушувалися  проблемні питання для обговорення: «Як ви розумієте 

поняття «шляхетна людина»?», «Що означає шляхетно ставитися до жінки?», 

«Які вчинки свідчать про таке ставлення?», «Чи доводилося вам стати 

свідками, коли молодь ставилася аморально по відношенню до представниць 

жіночої статі?», «Чи зустрічали ви людей, яких могли б назвати 

шляхетними?» «Чи можете ви себе віднести до таких людей?», «Які 

перешкоди стали на цьому шляху?» тощо. Колективне обговорення, оцінка та 

аналіз моральних та антигуманних вчинків  позначилося на емоційному стані 

підлітків, їхній свідомості, формуванні світогляду, що сприяло розвитку 

прагненню самовдосконаленню. 

 Під час проведення виховних заходів, спрямованих на самовиховання 

шляхетності як особистісної риси підлітка, деякі учні проявляли негативне 

ставлення до інших, особливо це спостерігалося в школярів, які мали 

девіантну поведінку. Із метою зняття емоційної напруги у взаєминах, 

подолання психологічних бар’єрів взаємодії, учням пропонувалося написати 

на аркуші ім’я, яке підкреслює їхню індивідуальність й унікальність та 

протягом заняття звертатися лише за ним. Зокрема, на заняттях були 

присутні: Сонячна Олеся, Термінатор Олег, Чарівниця Каріночка, Блискавка 

Максим та ін. 

Для позитивного сприйняття себе та інших, підвищення самооцінки  

підлітки виконували вправу «Комплімент». На аркуші паперу кожен учень 

пише своє ім’я, згортав його, щоб ніхто не бачив та передав сусіду, який 

писав комплімент. Передавання аркуша продовжувалося до тих пір, доки він 

не повертався хазяїну. Після завершення вправи учні відкривали повністю 

аркуш та читали свої компліменти, що з виразу їхніх облич можна було 

зрозуміти їхнє приємне здивування. Учитель наголосив, що в моменти 
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розпачу, невдачі, поганого настрою, щоб учні переглядали свої аркуші 

«добрих побажань». 

Для позитивного налаштування учнів, створення теплих стосунків 

серед учнів кожне заняття починалося методом «Відкритий мікрофон», коли 

підлітки завершували речення «Мені сьогодні… » (вказували, що їм 

сподобалося, вразило або навпаки обурило). 

 На класних  годинах школярам пропонувалися завдання, що вимагали 

від учнів навичок самоспостереження, самокритики та самоаналізу: 

Завдання «Лист самому собі». Потрібно було написати листа в 

майбутньому собі. Слід розказати про себе, свої якості, інтереси, прагнення. 

Описати про те, яким би хотів стати, які якості заважають, а яких не вистачає 

на цьому шляху, і що для цього робиш. Спочатку лист відкривали через 

тиждень, місяць та півроку. Кожен учень аналізував свої досягнення й 

перешкоди та занотовував до щоденника самовдосконалення. 

Завдання «Мої принципи». Учням пропонувалося записати принципи 

своєї поведінки, яких вони дотримуються в будь-якій ситуації.  

За приклад було взято, сформульовані позиції «не можна» 

В.Сухомлинського. Чи відповідає ваша поведінка обраним критеріям? Чи є 

розбіжності між словом і ділом?.  Такого характеру завдання виконувалося 

протягом тривалого періоду. 

Завдання «Запитай у себе». Опиши риси своєї унікальності й 

неповторності. Твій ідеал, який він? Чи відповідає твій образ твоїм 

уявленням? 

Із метою опанування вміннями  самодопомоги, витривалості в 

стресових ситуаціях, критичного ставлення до свого «Я» під час проведення 

позакласних виховних заходів використовувалися різноманітні вправи, 

зокрема: 

Вправа «Я найкращий». Слід було написати на папері свої позитивні 

якості й у моменти відчаю, невпевненості, потрібно сконцентруватися на 
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написаних сильних сторонах твоєї особистості, за можливості прочитати їх 

уголос. Це додає сили та впевненості в собі. 

Вправа «Долонька». Завдання полягало в тому, що тепер усі учні 

писали сильні особистісні якості кожного учня, що в моменти розпачу 

додавало віри та сил на досягнення певних цілей. 

Вправа «Посмішка». Школярам потрібно було зранку посміхнутися в 

дзеркалі й промовити до себе добре слівце. Це мотивує цінувати себе як 

людину, якою ви насправді є, та супроводження позитивного настрою 

протягом дня було гарантовано. 

У процесі виховної роботи учні змогли навчитися спеціальним 

прийомам роботи над собою:  

Прийом «самопереконання» полягає в тому, щоб у запропонованій 

ситуації учень зміг переконати себе в правильності чи неправильності своїх 

дій, або ж зміг відволіктися думками, щоб уникнути конфлікту. 

Прийом «самопідбадьорювання» застосовується, коли підліток 

розгубився в певній ситуації, зневірився в собі. («Нічого страшного, що 

сьогодні я отримав двійку, адже вчора мене похвалили, а отже, наступного 

разу я зможу отримати позитивну оцінку»). 

Прийом самонавіювання. Необхідність його використання 

зумовлюється у випадках подолання побоювань перед можливими 

труднощами, нерішучості чи невпевненості в собі та власних силах. Слід 

декілька раз повторювати, наприклад, «Я зможу виступити перед публікою, 

бо я хочу подолати цей страх», «Я розумний, бо готувався протягом тижня до 

цієї контрольної» і тощо. 

Прийом самонаказу допомагає у випадках подолання лінощів, 

неорганізованістю, небажанням виконувати якесь завдання. 

Прийом самообмеження та самозаохочення полягає в тому, що підліток 

сам собі щось забороняє або навпаки заохочує в ситуаціях, коли він виконав 

складне завдання. 
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Прийом самопланування та самоаналіз – щоденне планування 

діяльності на наступний день та аналіз учнем своїх дій та вчинків за 

прожитий день. 

Прийом самозобов’язання передбачає планування роботи над собою з 

визначенням конкретного проміжку часу відповідно до прагнень особистості 

подолати чи сформувати певну рису. 

У кінці кожного заняття підводилися підсумки та здійснювалася 

рефлексія. 

Для того, щоб підлітки змогли оцінити, наскільки вони є шляхетною 

особистістю, з’ясовували, що б вони хотіли змінити в собі. Для цього 

пропонували кожному учневі за допомогою вчителя скласти міні-програму 

саморозвитку, яка спрямовуватиме його на шляху до формування 

шляхетності. Кожна окрема програма мала індивідуальні відмінності, хоча 

всі складалися за наступним планом: 

− мої позитивні риси, які потрібно розвивати; 

− мої негативні риси, які я мушу змінити; 

− мої негативні звички, з яким я буду боротися; 

− вчинки, які я часто роблю, але мушу їх контролювати, оскільки 

вони заважають мені бути шляхетною особистістю; 

− вчинки, які я маю робити частіше. 

Для виконання цієї міні-програми створювалися групи (по четверо 

учнів у кожній), які мали спільно визначити й обговорити позитивні та 

негативні риси і вчинки кожного з учасників. 

Для найбільш гострих проблем, труднощів, що виникали в процесі 

виховної роботи над собою було започатковано «Скриню довіри та 

допомоги», де школярі отримували відповіді на свої питання шляхом 

індивідуальних консультацій або колективного вирішення. 

Під час упровадження третьої педагогічної умови систематично 

проводилося консультування з проблем ставлення до жінок та ґендерної 

культури. 
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Слід зазначити, що для кожної експериментальної групи здійснювався 

педагогічний супровід, створювалися ситуації успіху шляхом заохочення, 

допомога в подоланні труднощів, які виникали під час виконання завдань, 

проводилися консультації щодо виконання доручень у процесі позакласної 

виховної роботи. Варто відзначити, що здійснення педагогічного супроводу в 

різних експериментальних групах мало свою специфіку. 

Для учнів групи Е1 педагогічний супровід передбачав підтримку в 

самостійному виборі прийомів, методів самовиховання, видів, форм та 

завдань. 

У групі Е2 педагогічний супровід полягав у допомозі вибору доручень, 

надання інструктажу щодо виконання та алгоритмів самоорганізації, які 

спрямовані на формування шляхетності як особистісної якості. 

Педагогічний супровід для групи Е3 здійснювався шляхом окресленої 

перспективи, допомоги щодо здійснення морального вибору та протидії 

зовнішнім негативним впливам, організації самоконтролю власних дій, 

вчинків, поведінки, стимулювання учнів до вироблення самоповаги, 

позитивного ставлення до себе, віри у власні сили та можливості. 

При здійсненні педагогічного супроводу було зафіксовані відмінності в 

різних експериментальних групах: складання програми самовиховання та 

самовдосконалення в групі Е1 відбувалося значно швидше (2-3 консультації), 

ніж у Е2 (3-4 консультації) та Е3 (4-5 консультації); найбільше за 

індивідуальною консультацією зверталися  підлітки групи Е3; контроль за 

своєчасним виконанням тих чи інших вправ, фіксація результатів були 

необхідними в усіх групах, але найбільше – в групах Е3, Е2. 

 Здійснення педагогічного супроводу робило процес формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків не стихійним, а цілеспрямованим, 

виконувало інтегративну роль для впровадження інших педагогічних умов. 

Упровадження першої та другої обґрунтованих у дослідженні педагогічних 

умов формування шляхетного ставлення до жінки відбувалось за 

безпосередньої участі або ж за допомогою педагогів, які здійснювали 
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педагогічний супровід цього процесу. З їх допомогою учні здійснювали 

рефлексію своїх освітніх та життєвих потреб, цілей, можливостей і складали 

свій план розвитку особистісних якостей тощо. 

Отже, педагогічний супровід процесів, пов’язаних із заглибленням 

школярів у внутрішній світ, вибором ними шляхів самореалізації сприяв 

набуттю практичного досвіду щодо самовдосконалення свого «Я», який  у 

майбутньому матиме значний вплив на формування їх як високоморальної 

особистості, здатної до саморефлексії й самооцінки власної діяльності. 

 

 

2.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

 

Вивчення ефективності впливу визначених у дослідженні педагогічних 

умов на рівень сформованості шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

засобами української народної педагогіки вимагало порівняння даних 

констатувального та контрольного етапів експерименту щодо сформованості 

означеного ставлення в учнів експериментальних та контрольних груп.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту нами було 

проведено аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування 

шляхетного ставлення до жінки в позакласній виховній роботі засобами 

української народної педагогіки. Із цією метою після завершення 

формувального етапу педагогічного експерименту було проведено повторне 

(контрольне) діагностичне дослідження рівня сформованості шляхетного 

ставлення до жінки в учнів експериментальної та контрольної груп за 

допомогою діагностичного інструментарію, який використовувався й на 

констатувальному етапі експерименту. 

Шляхом порівняння результатів констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту було з’ясовано динаміку рівня 

сформованості шляхетного ставлення до жінки в учнів експериментальної та 
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контрольної груп за всіма критеріями й показниками, визначеними в 

підрозділі 2.1.: мотиваційним, пізнавально-поведінковим, особистісно-

рефлексивним. 

Відповідно до першого критерію на контрольному етапі 

експериментальної роботи для визначення ставлення підлітків до жінки було 

досліджено рівень сформованості  моральних, комунікативних мотивів, 

потреб та емоцій. Узагальнені результати відображено в таблиці 2.4, 2.5. 

Таблиця 2.4  

Узагальнені контрольні дані щодо рівня сформованості моральних, 

комунікативних мотивів, потреб, емоцій ( у %)  

Рівень сформованості Експериментальні 
групи 

Контрольні групи 

Е1 
(41ос.) 

Е2 
(63 ос.) 

Е3 
(56 ос.) 

К1 
(29 ос.) 

К2 
(64 ос.) 

К3 
(54 ос.) 

Контр. 
дані 

Контр. 
дані 

Контр. 
дані 

Контр. 
дані 

Контр. 
дані 

Контр. 
дані 

Достатньо сформовані 80,5% 73% 16,1% 75,8% 10,9% 9,3% 

Недостатньо сформовані 17,1% 23,8% 69,6% 13,8% 54,7% 42,6% 

Майже відсутні 2,4% 3,2% 14,3% 10,4% 34,4% 48,1% 

 

Аналіз отриманих даних свідчить  про значні позитивні зміни в рівні 

сформованості мотивів, потреб та емоцій підлітків експериментальних груп. 

Причому кількість осіб, у яких  він має стійкий характер зросла: у групі Е1 –  

на 26,8 %, Е2 – на 65,1 %, Е3 – на 12,5 %. У контрольних групах  відповідно: у 

групі К1 на 17,2 %, групі К2 – на 3,13 %, групі К3 – на 5,6 %.  На початку 

експерименту школярі обох груп керувалися у своїй поведінці егоїстичними 

мотивами, шукали власну вигоду в здійсненні певних вчинків, тоді як 

наприкінці експерименту в підлітків експериментальних груп  більш 

вираженими були такі мотиви та потреби: потреба допомагати мамі, бабусі, 

сестрі в домашніх справах, потреба в співчутті до жінки, потреба турбуватися 

про слабких та незахищених, бажання робити добро, здійснювати 

справедливі та совісні вчинки тощо. Найбільш цінним було те, що більшість 
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вихованців указали на те, що «добрі вчинки » повинні йти від серця, від 

поклику душі й не чекати якоїсь винагороди чи похвали. Зміни зазначеного 

показника контрольної групи були значно меншими. 

Загальну динаміку рівня сформованості шляхетного ставлення до 

жінки за мотиваційним критерієм представлено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Узагальнені дані щодо рівня сформованості шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків за мотиваційним критерієм (у %)  

Рівень Експериментальні групи Контрольні групи 
Е1 (41ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) К1 (29 ос.) К2 (64 ос.) К3 (54 ос.) 

Конс
т. 

Конт
р 

Конст
. 

Конт
р 

Конс
т 

Конт
р 

Конс
т 

Конт
р 

Конс
т 

Конт
р 

Конс
т 

Конт
р 

Достатній 53,7 80,5 7,9 44,4 3,8 16,1 48,3 62,1 7,8 10,9 3,7 9,3 

Середній 29,3 12,2 71,4 44,4 19,6 64,3 34,5 27,6 54,7 54,7 25,9 31,5 

Низький 17 7,3 20,7 11,2 76,6 19,6 17,2 10,3 37,5 34,4 70,4 59,2 

 

Найбільші зміни відбулися в групах Е2 та Е3.Такі зміни пов’язуємо з 

тим, що з підлітками експериментальних груп  у процесі формування мотивів 

моральної поведінки в ставленні до жінки проводилися стимулююча  робота, 

спрямована на отримання насолоди від колективної діяльності, добрих 

вчинків, сприяла переосмисленню поглядів щодо дотримання моральних 

норм у суспільстві. Участь у позакласних заходах у формі змагань 

мотивувала учнів до активної позиції, проявляти свої сильні сторони, 

випробовувати можливості власного «Я», розкрити свій творчий потенціал 

тощо.  

За пізнавально-поведінковим критерієм проводилася діагностика  

оцінки рівня знань щодо сутності й особливостей шляхетного ставлення до 

жінки  та сформованості аналітико-прогностичних та комунікативно-

емпатійних умінь за визначеними в підрозділі 2.1 методами та методиками.  

Результати показали, що в учнів експериментальної групи значно 

розширився обсяг історичних та етичних знань, достатньо сформовані 

уявлення про цінності, морально-етичні норми спілкування з протилежною 
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статтю, розуміння сутності понять «шляхетність» та «шляхетне ставлення до 

жінки» та усвідомлення впливу народної спадщини на сучасне суспільство. У 

процесі усного опитування школярі наводили приклади шляхетних вчинків 

по відношенню до представниць протилежної статі, аргументували свою 

позицію. Слід зазначити, що вихованці змогли не лише впевнено відповісти 

на питання, чи вважають вони себе шляхетною людиною, але й пояснити 

чому. Такі зміни пов’язуємо з тим, що в процесі організації та проведення 

позакласних виховних заходів діти мали можливість з головою поринути в 

надбання українського народу, його культури, приписів, традицій.  

Результати в контрольній групі показали значно нижчі результати, порівняно 

з експериментальною групою, обізнаності в зазначеному напрямі (таблиця 

2.6). 

Таблиця 2.6 

Узагальнені дані щодо рівня сформованості знань з етики, історії, 

літератури (у %) 

Рівень 

Експериментальні групи Контрольні групи 
Е1 (41ос.) Е2(63 ос.) Е3(56 ос.) К1(29 ос.) К2(64 ос.) К3(54 ос.) 
Конст

. 
Контр

. 
Конст

. 
Контр

. 
Конст

. 
Контр

. 
Конст

. 
Контр

. 
Конст

. 
Контр

. 
Конст

. 
Контр

. 

Достатній 48,7 87,8 4,8 36,5 7,1 14,3 41,4 58,6 7,8 12,5 3,7 9,3 

Середній  41,5 9,8 66,7 58,7 17,9 48,2 41,4 31,1 73,4 71,9 14,8 18,5 

Низький  9,8 2,4 28,5 4,8 75 37,5 17,2 10,3 18,8 15,6 81,5 72,2 

 

На початку експерименту школярі обох груп зазначали, що процес 

спілкування з протилежною статтю викликає певні труднощі, пов’язані з 

невеликим життєвим досвідом взаємодії з представниками протилежної статі, 

страх перед відмовою, насміхання через щирість та відкритість почуттів, 

боялися думки оточуючих тощо. Підлітки також указували й на невміння 

переживати за когось, невластиво ставити себе на місце іншого, бо не 

вбачали в цьому жодної необхідності, розуміння душевного стану іншої 

люди, особливо жіночої статі,у школярів  викликало більш негативне, ніж 

позитивне ставлення. Наприкінці експерименту висловлювання змінилися в 
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позитивний бік, відбулися значні зміни в школярів експериментальних груп, 

ніж у контрольних (див.табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Узагальнені дані щодо рівня сформованості комунікативно-

емпатійних умінь підлітків ( у %)  

Рівень Експериментальні групи 

Е1 (41ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) 

Конст. Конт. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Достатньо сформовані 61 87,8 7,9 46,1 3,7 8,9 

Недостатньо сформовані 26,8 9,7 71,5 46,1 35,7 69,6 

Майже відсутні 12,2 2,5 20,6 7,8 60,7 21,5 

 

Більшість підлітків на початку експериментальної роботи не вбачали за 

необхідне прогнозувати наслідки своєї діяльності. Вони дотримувались 

позиції, що «передбачити все неможливо. Ти думаєш і уявляєш одне, а 

виходить зовсім інше». У процесі розігрування сценок з реального життя, 

прикладів з народної творчості, діти змогли переконатися в протилежному, 

що за допомогою розвинутих умінь передбачати результати власних дій, 

можна уникнути багатьох неприємних ситуацій. Як установлено на основі 

результатів застосування зазначених методів, в експериментальних групах 

суттєво збільшилася кількість учнів (таблиця 2.8), які  усвідомлювали 

значення сформованих аналітико-прогностичних умінь у взаємодії з жіночою 

статтю: у групі Е1    – на 26,83 %,  у групі Е2    – на 30,16 %  й  Е3  +7,14 %. У 

контрольній групі позитивна динаміка була набагато меншою (К1  – +6,90 %, 

К2 –  +9,38 %, К3  – +3,7 %.) 

 

 

 

 

 



201 

 

Таблиця 2.8  

Узагальнені дані  щодо рівня сформованості аналітико-

прогностичних умінь  підлітків (у %)  

Рівень Експериментальні групи 
Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Достатньо сформовані 58,5 90,2 3,2 36,5 0 26,8 

Недостатньо сформовані 31,7 9,8 74,6 55,6 26,8 51,8 

Майже відсутні 9,8 0 22,2 7,9 73,2 21,4 

        

За пізнавально-поведінковим критерієм сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків (табл. 2.9) позитивні зміни відбулися в значно 

більшій мірі в ЕГ, ніж у КГ. 

Таблиця 2.9 

Узагальнені дані щодо рівня сформованості шляхетного ставлення 

до жінки у підлітків за пізнавально-поведінковим критерієм (у %)  

Рівень 

Експериментальні групи Контрольні групи 
Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) К1 (29 ос.) К2 (64 ос.) К3 (54 ос.) 
Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

 

Достат
ній 61 87,8 7,9 46,1 3,6 8,9 44,8 48,3 12,5 12,5 3,7 11,1 

Серед
ній 26,8 9,8 71,4 46,1 35,7 69,7 37,9 41,4 78,1 81,3 27,8 31,5 

Низьк
ий 12,2 2,4 20,6 7,8 60,7 21,4 17,2 10,3 9,4 6,3 68,5 57,4 

 

За третім критерієм проводилася діагностика характеру виявлення 

особистісних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, 

чуйності, відповідальності, активності) та прагнення до самовдосконалення, 

рівня сформованості рефлексивно-оцінних умінь  за допомогою  зазначених у 

підрозділі 2.1 методів та методик.  

Контрольне ранжування найбільш значимих якостей, які лежать в 

основі прояву шляхетного ставлення до жінки показало, що учні мають 

повне, змістовне й правильне уявлення про розуміння та значення кожної із 
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зазначених людських рис, могли наводити життєві приклади, де вони яскраво 

виражені, прагнули виховувати їх в собі, що свідчило про їхню 

спрямованість на саморозвиток та самовдосконалення. 

Аналіз діагностики свідчить про позитивні зрушення в характері 

виявлення вказаних якостей учнями експериментальних груп (таблиця 2.10). 

Причому зменшилася кількості учнів, які майже не виявляли визначені якості 

у своєму житті. Найбільші зрушення зафіксовані в групі Е3. Якщо на початку 

експерименту нами було зафіксовано в групі Е3 – 80,36% таких осіб, то на 

завершальному етапі їх кількість значно скоротиласяй складала 28,57%. Це 

дозволяє зробити висновок про результативність проведення позакласної 

виховної роботи із застосуванням засобів української народної педагогіки, 

що впливають на свідомість особистості, формування власної позиції, 

поглядів, принципів, ідеалів, і як результат – розвиток особистісно-значущих 

рис характеру. 

Таблиця 2.10 

Узагальнені контрольні дані щодо характеру виявлення 

особистісних якостей у %  

Рівень Експериментальні групи 
Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) 

Конст. Контр. Конст. Контр. Конст. Контр. 

Стійкий  53,7 92,7 7,9 46 5,4 14,3 

Ситуативний 36,6 7,3 73 49,2 14,2 57,1 

Майже не виявляється 9,8 0 19,1 4,8 80,4 28,6 
 

Як свідчать отримані дані, в експериментальних групах кількість учнів 

з достатнім рівнем розвитку рефлективності в групі Е1 – зросла на 34,15 %, у 

групі Е2  – на 36,51 % й Е3 +10,71 %. У контрольних групах результати 

свідчать про значно нижчу динаміку (К1 – +13,79 %, К2 – +7,81 %, К3 – 

+1,85 %). 

В учнів ЕГ більшою мірою, порівняно з КГ, виражена спроможність 

адекватно оцінювати свою діяльність з тією, що прийнята в суспільстві, 
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співвіднести її з суспільними та власними вимогами. Цьому сприяли 

організовані під час формувального експерименту вправи, ігри, завдання, 

спрямовані на те, щоб кожен учень міг проаналізувати свої вчинки та 

поведінки з різних боків. 

У цілому, узагальнені дані свідчать про стан сформованості 

рефлексивно-оцінних умінь підлітків наведено в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Узагальнені дані  щодо рівня сформованості рефлексивно-оцінних 

умінь підлітків  у %  

Рівень Експериментальні групи Контрольні групи 

Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) К1 (29 ос.) К2 (64 ос.) К3 (54 ос.) 

Конс
т. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Достат-
ньо 
сформо
вані 

56,1 90,2 7,9 44,4 3,5 14,3 44,8 58,6 7,8 15,6 3,7 5,5 

Недоста
тньо 
сформо
вані 

29,3 7,3 61,9 49,3 30,4 75 27,6 27,6 70,3 67,2 31,5 38,9 

Майже 
відсутні 

14,6 2,5 30,2 6,3 66,1 10,7 27,6 13,8 21,9 17,2 64,8 55,6 

 

Як свідчать наведені дані в таблиці 2.12 на кінець експерименту в 

експериментальних групах значно збільшилася кількість школярів, які 

виявили прагнення до самовдосконалення. Прирости склали: Е1 - + 39,1 % 

(К1- + 3,5 %), Е2 - + 44,4 % (К2- +6,3 %), Е3 - + 12,5 % (К3- +3,7 %). Отримані 

результати дають підстави стверджувати про те, що в процесі впровадження 

педагогічних умов було правильно обрано методичне забезпечення, а також 

педагогічний супровід, що полягав у допомозі та підтримці учня в 

самовихованні, складанні програми самовдосконалення, наданні 

консультацій. У процесі роботи підлітки навчилися адекватно оцінювати 

себе, розбиратися у своїх почуттях, відчувати внутрішню гармонію. 
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Таблиця 2.12 

Узагальнені контрольні дані  щодо ступеня вираженості прагнення 

до самовдосконалення у %  

Рівень Експериментальні групи Контрольні групи 
Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) К1 (29 ос.) К2 (64 ос.) К3 (54 ос.) 

Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. 

Достатній  92,7 50,8 16,1 58,6 10,9 7,4 

Середній 7,3 42,9 46,43 34,5 78,2 33,3 

Низький 0 6,3 37,5 6,9 10,9 59,3 

 

Зміни в рівнях сформованості здатності контролювати власні емоційні 

стани та реакції представлені в таблиці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Узагальнені контрольні дані  щодо рівня сформованості вміння 

контролювати власні емоційні стани та реакції ( у %)  

Рівень 
сформованості 

Експериментальні групи Контрольні групи 

Е1 (41ос.) Е2 
(63 ос.) 

Е3 
(56 ос.) 

К1 
(29 ос.) 

К2 
(64 ос.) 

К3 
(54 ос.) 

Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. 

Достатньо 
сформовані 

80,5 44,4 16,1 62,1 15,6 11,1 

Недостатньо 
сформовані 

12,2 44,4 64,3 31 67,2 29,6 

Майже відсутні 7,3 11,2 19,6 6,9 17,2 59,3 

 

На кінець експерименту було видно, що відбувся приріст в 

експериментальних групах: Е1 – +24,4%, Е2 – +33,3% Е3 – +10,7%, що 

пояснюється цілеспрямованою роботою, спрямованою на оволодіння 

навичками контролю та коригування власних почуттів та емоцій у різних 

ситуаціях взаємодії з протилежною статтю.  На початку експерименту 

підлітки демонстрували прояв агресивності, нестриманості, що пояснюється 

особливостями цього віку, невеликим життєвим досвідом.  
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Порівняння результатів вхідного та підсумкового діагностування 

дозволило зробити висновки про позитивні зміни рівня сформованості 

шляхетного ставлення до жінки експериментальних груп за всіма 

показниками особистісно-рефлексивного критерію (табл. 2.14). 

 

Таблиця 2.14  

Рівень сформованості за  особистісно-рефлексивним критерієм (у %)  

Рівень Експериментальні групи Контрольні групи 

Е1 (41 ос.) Е2 (63 ос.) Е3 (56 ос.) К1 (29 ос.) К2 (64 ос.) К3 (54 ос.) 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Кон
ст. 

Кон
тр. 

Достат
ній 

53,7 92,7 7,9 46 3,5 14,3 55,2 58,6 4,7 12,5 3,7 7,4 

Серед
ній 

34,1 7,3 71,4 47,6 28,6 50 27,6 31,1 73,4 70,3 24,1 33,3 

Низьк
ий 

12,2 0 20,6 6,4 67,9 35,7 17,2 10,3 21,9 17,2 72,2 59,3 

 

Такі зміни пов’язуємо з організацією позакласних виховних заходів з 

використанням різноманітних засобів української народної педагогіки 

(особливо усної народної творчості), що сприяли тому, що учні стали більш 

стійкими до негативних зовнішніх факторів, допомогли школярам по-іншому 

подивитися на себе й життя. У процесі проведення позакласних виховних 

занять підлітки у взаєминах з ровесниками проявляли повагу, чуйність один 

до одного, толерантне ставлення, поступливість, навчилися шукати вихід із 

конфліктної ситуації шляхом примирення, на практиці змогли усвідомити та 

переконатися в необхідності та значущості дотримання морально-етичних 

норм поведінки у взаємодії з протилежною статтю та здійсненні шляхетних 

вчинків. 

Отже, упровадження обґрунтованих педагогічних умов формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 

педагогіки в позакласній виховній роботі забезпечує позитивні зміни за всіма 

визначеними критеріями та показниками. Узагальнені результати 
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експериментальної роботи за всіма визначеними критеріями представлено в 

таблицях 2.15 і 2.16. 

Таблиця 2.15  

Зіставлення результатів діагностики рівня сформованості 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків на початку та наприкінці 

експериментальної роботи (у % та кількості осіб) 

 Група Етап 
експерименту 

Рівень сформованості шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків 
достатній середній низький 

Е
кс
пе
ри
м
ен
та
ль

ні
 г
ру
пи

 

Е1 Конст. етап 53,7 (22) 34,1 (14) 12,2 (5) 
Контр. етап 87,8 (36) 9,8 (4) 2,4 (1) 

Е2 Конст. етап 7,9 (5) 71,4(45) 20,7 (13) 
Контр. етап 44,4 (28) 49,2 (31) 6,4 (4) 

Е3 Конст. етап 3,6 (2) 73,2 (41) 23,2(13) 
Контр. етап 37,5 (21) 55,4 (31) 7,1 (4) 

К
он
тр
ол
ьн
і 

гр
уп
и 

К1 Конст. етап 48,3 (14) 34,5 (10) 17,2(5) 
Контр. етап 58,6 (17) 31,1 (9) 10,3 (3) 

К2 Конст. етап 7,8 (5) 70,3 (45) 21,9 (14) 
Контр. етап 12,5 (8) 70,3 (45) 17,2 (11) 

К3 Конст. етап 3,7 (2) 25,9 (14) 70,4 (38) 
Контр. етап 9,2 (5) 31,5 (17) 59,3 (32) 

 

Таблиця 2.16 

Результати експериментальної роботи (приріст у %)  

Критерії, показники 
сформованості шляхетного 
ставлення до жінки 

Експериментальні 
групи 

Контрольні 
групи 

Е1 
(41 
ос.) 

Е2 
(63 
ос.) 

Е3 
(56 
ос.) 

К1 
(29 
ос.) 

К2 
(64 
ос.) 

К3 
(54 
ос.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Мотиваційний 

1) Сформованість моральних, комунікативних мотивів, потреб, емоцій 
(почуттів) 

сформовані +26,8 +65,1 +12,5 +17,2 +3,1 +5,6 

недостатньо сформовані  -17,1 -54 +50, -10,3 0 +5,6 
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Продовження таблиці 2.16 

майже відсутні -9,9 -11,1 -62,5 -6,9 -3,1 -11,1 

2.Пізнавально-поведінковий 

1) рівень сформованості знань з етики, історії, літератури   

достатній +39 +31,7 +7,1 +17,2 +4,7 +5,6 

середній -31,7 -7,9 +30,4 -10,3 -1,6 +3,7 

низький  -7,3 -23,8 -37,5 -6,9 -3,1 -9,3 

2) сформованість аналітико-прогностичних умінь 

сформовані +26,8 +30,2 +7,1 +6,9 +9,4 +3,7 

недостатньо сформовані  -17,1 -25,4 +46,4 +13,8 -7,8 +1,9 

майже відсутні -9,7 -4,8 -53,5 -20,7 -1,6 -5,6 

3) сформованість комунікативно-емпатійних умінь 

сформовані +26,8 +38,1 +7,1 +3,5 0 +7,4 

недостатньо сформовані  -17,1 -25,4 +46,4 +3,5 +3,1 +3,7 

майже відсутні -9,7 -12,7 -53,5 -7 -3,1 -11,1 

3. Особистісно-рефлексивний 

1) сформованість морально-етичних якостей (характер виявлення) 

стійкий +39,1 +38,1 +8,9 +10,4 +6,3 +3,7 

ситуативний -29,3 -23,8 +42,9 -6,9 +1,6 +3,7 

майже відсутній -9,8 -14,3 -51,8 -3,5 -7,9 -7,4 

2) сформованість рефлексивно-оцінних умінь 

сформовані +34,2 +36,5 +10,7 +13,8 +7,8 +1,9 

недостатньо сформовані  -22 -12,7 +44,6 0 -3,1 +7,4 

майже відсутні -12,2 -23,8 -55,4 -13,8 -4,7 -9,3 

3) прагнення до самовдосконалення 

сформовано +39 +44,4 +12,5 +3,5 +6,2 +3,7 

недостатньо сформовано  -26,8 -30,2 +17,8 +6,9 +4,7 +9,2 

майже відсутнє -12,2 -14,2 -30,7 -10,4 -10,9 -12,9 
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Аналіз наведених даних дозволяє зафіксувати таку динаміку в 

експериментальних групах, кількості учнів. Сформованість шляхетного 

ставлення, яка досягла достатнього рівня, збільшилася на 26 %. У 

контрольних групах інтенсивність позитивної динаміки сформованості 

шляхетного ставлення була значно меншою (4,7 %). Водночас кількість 

підлітків, які залишилися на низькому рівні сформованості зазначеного 

ставлення, в експериментальних групах зменшилась на 21,9 %, а в 

контрольних – лише на 9,1 %. 

Найбільш значущий приріст учнів з достатнім рівнем сформованості 

шляхетного ставлення до жінки виявлено  в групі Е2 +36,5 %. 

У школярів усіх експериментальних груп найбільш суттєве зростання 

зафіксоване за рівнем сформованості моральних, комунікативних мотивів, 

потреб, емоцій (почуттів), що пояснюється інтенсивним розвиток 

мотиваційної та емоційної сфери дітей цього віку. 

Окрім зазначеного, найбільш вагомі позитивні зрушення в групі Е1 

зафіксовано за такими показниками: рівнем сформованості знань щодо суті 

та особливостей прояву шляхетного ставлення до жінки, розвитком 

особистісних якостей, що є основою зазначеного ставлення, а також 

ступенем вираженості прагнення до самовдосконалення. 

У групі Е2 також зафіксовано суттєвий приріст за показниками 

сформованості комунікативно-емпатійних умінь, прагненням 

самовдосконалюватися та розвивати морально-етичні якості шляхетної 

особистості. 

Реалізація визначених педагогічних умов у групі Е3 сприяла наступним 

позитивним змінам: сформованості рефлексивно-оцінних умінь а також 

ступенем вираженості прагнення до самовдосконалення. 

Узагальнені результати діагностики рівня сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків експериментальних та контрольних груп на 

початку й наприкінці педагогічного експерименту унаочнено на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2. Динаміка рівнів сформованості шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків експериментальних та контрольних груп на початку та 

наприкінці експериментальної роботи 

У зв’язку з тим, що у дослідженні до експериментальних та 

контрольних груп увійшли підлітки, які навчаються як у міських, так і у 

сільських середніх освітніх закладах, уважаємо за необхідне окремо 

зазначити результати педагогічного експерименту у зв’язку з розподілом 

міських та сільських підлітків (таблиця 2.17). Зважаючи на те, що у процесі 

експерименту учні сільських шкіл показали значні результати, тому до групи 

Е3 такі школярі  не увійшли. Саме через це групу Е3 окремо не висвітлюємо. 

Таблиця 2.17  

Розподіл  підлітків, які навчаються у середніх закладах освіти 

сільської та міської місцевості за рівнями сформованості  у них 

шляхетного ставлення до жінки на початку та наприкінці 

експериментальної роботи (у % та кількості осіб) 

 Група Етап 
експеримент
у 

 Рівень сформованості шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків 

достатній середній низький 

Е
к
сп

ер
и
мЕ1 Конст. етап сільські 47,1(8) 41,2 (7) 11,7 (2) 

міські 58,3 (14) 29,2 (7) 12,5 (3) 
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Продовження таблиці 2.17 
Контр. етап сільські 88,2 (15) 11,8 (2) 0 (0) 

міські 87,5 (21) 8,3 (2) 4,2 (1) 
Е2 Конст. етап сільські 20 (3) 46,7 (7) 33,3 (5) 

міські 4,2 (2) 79,2 (38) 16,6 (8) 
Контр. етап сільські 60 (9) 33,3 (5) 6,7 (1) 

міські 39,6 (19) 54,2 (26) 6,2(3) 

К
он

тр
ол

ьн
і г
р
уп

и
 К1 Конст. етап сільські 33,4 (3) 44,4 (4) 22,2 (2) 

міські 55 (11) 30 (6) 15 (3) 
Контр. етап сільські 55,6 (5) 33,3 (3) 11,1 (1) 

міські 60 (12) 30 (6) 10 (2) 
К2 Конст. етап сільські 20 (3) 53,3 (8) 26,7 (4) 

міські 4,1 (2) 75,5 (37) 20,4 (10) 
Контр. етап сільські 33,3 (5) 46,7 (7) 20 (3) 

міські 6,1 (3) 77,6 (38) 16,3 (8) 
  

Отримані дані свідчать про те, що сільські підлітки на початку та 

наприкінці експерименту мали кращі результати, ніж міські підлітки. Це 

пов’язуємо з тим, що діти, що навчаються у сільській місцевості, проживають 

у тісній взаємодії з усіма мешканцями села, а отже, є місце колективних 

осудів, особливо серед бабусь, у випадку  ганебної поведінки, здійснення 

аморальних вчинків, що майже не властиво для міських учнів, де населення 

набагато більше і такі близькі стосунки між сусідами практично відсутні. 

 Уважаємо за необхідне також окремо зазначити результати 

педагогічного експерименту у зв’язку з ґендерним  розподілом  підлітків 

(таблиця 2.18).  

Таблиця 2.18 

Ґендерний розподіл  підлітків за рівнями сформованості  у них 

шляхетного ставлення до жінки на початку та наприкінці 

експериментальної роботи (у % та кількості осіб) 

 Група Етап 
експерименту 

 Рівень сформованості шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків 

достатній середній низький 

Е
к
сп

ер
и
мЕ1 Конст. етап хлопці 40 (6) 46,7 (7) 13,3 (2) 

дівчата 61,5 (16) 26,9 (7) 11,6 (3) 
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Продовження таблиці 2.18 
Контр. етап хлопці 86,7 (13) 13,3 (2) (0) 

дівчата 88,4 (23) 7,7 (2) 3,9 (1) 
Е2 Конст. етап хлопці 13,8 (4) 58,6 (17) 27,6 (8) 

дівчата 2,9 (1) 82,4 (28) 14,7 (5) 
Контр. етап хлопці 55,2 (16) 34,5 (10) 10,3 (3) 

дівчата 35,3 (12) 61,8 (21) 2,9 (1) 
Е3 Конст. етап хлопці 4,2 (1) 62,5 (15) 33,3 (8) 

дівчата 3,1 (1) 81,3 (26) 15,6 (5) 
Контр. етап хлопці 54,2 (13) 37,5 (9) 8,3 (2) 

дівчата 25 (8) 68,8 (22) 6,2 (2) 

К
он

тр
ол

ьн
і г
р
уп

и
 

К1 Конст. етап хлопці 45,6 (5) 27,3 (3) 27,3 (3) 
дівчата 50 (9) 38,9 (7) 11,1 (2) 

Контр. етап хлопці 45,6 (5) 36,4 (4) 18,2 (2) 
дівчата 66,7 (12) 27,8 (5) 5,5 (1) 

К2 Конст. етап хлопці 12 (3) 56 (14) 32 (8) 
дівчата 5,1 (2) 79,5 (31) 15,4 (6) 

Контр. етап хлопці 23,8 (5) 52,4 (11) 23,8 (5) 
дівчата 6,9 (3) 79,2 (34) 13,9 (6) 

К3 Конст. етап хлопці 3,6 (1) 35,7 (10) 60,7 (17) 
дівчата 3,9 (1) 15,4 (4) 80,7 (21) 

Контр. етап хлопці 10,7 (3) 46,4 (13) 42,9 (12) 
дівчата 7,7 (2) 15,4 (4) 76,9 (20) 

 

Отримані дані свідчать про те, на початку експерименту хлопці 

показали нижчі результати, ніж дівчата. Однак наприкінці педагогічного 

експерименту рівні сформованості шляхетного ставлення до жінки 

практично не відрізнялися у дівчат та хлопців. Це пояснюємо тим, що  

хлопців більше зацікавила ця тема, у них були більш виражені прагнення 

знайти спільну мову з представницями жіночої статі. 

Перевірка достовірності  отриманих даних у результаті 

експериментальної роботи даних здійснювалася за допомогою методів 

математичної статистики. Перевірка однорідності експериментальних та 

контрольних груп здійснювалася  за допомогою критерію згоди 

Колмогорова-Смирнова, отримані дані відбито в таблиці 2.19. 
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Таблиця 2.19 

Рівень сформованості 
шляхетного ставлення до 
жінки 

Частота в 
експериментальних 
групах  

 Частота в 
контрольних 
групах  

Достатній 29  21 

Середній 75  69 

Низький 56  57 

Об’єм вибірки n2=160  n1=147 
 

Для цього обчислювалися відносні частоти, які дорівнюють частки 

частоти та об’єму вибірки для експериментальних та контрольних груп. Далі 

обчислювалися модулі різниць відповідних відносних частоти для 

контрольних та експериментальних груп (таблиця 2.20) 

Таблиця 2.20 

Відносна частота в 
експериментальних групах 

Відносна частота в 
контрольних групах 

Модуль 
різниці частот 

0,18125 0,14228 0,03897 
0,46875 0,46939 0,00064 
0,35 0,38776 0,03776 

 

Серед отриманих значень обираємо найбільше dmax=0,03897. Емпіричне 

значення критерію визначається за формулою:  

 

Щоб зробити висновок про схожість між двома групами за даним 

критерієм, порівняємо  λкр (0,05)=1,36, визначеним виходячи з рівня 

значущості α= 0,05. В якості нульової гіпотези приймаємо твердження про те, 

що порівняльні групи відрізняються несуттєво. При цьому нульову гіпотезу 

слід приймати в тому випадку, якщо спостерігається значення критерію, яке 

не перевищує його критичне значення. 

λемп= 0,34 < 1,36=λкр 
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Отже, нульова гіпотеза приймається і групи за розглянутою ознакою 

суттєво не відрізняються. Зауважимо, що обсяги розглянутих вибірок досить 

великі: n2=160≥50; n1=147≥50. 

Для обґрунтування значущості розбіжностей між показниками 

контрольної та експериментальної груп сформулювали такі гіпотези: Н0 – 

відмінності в рівнях сформованості шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків експериментальних та контрольних груп є статистично незначними 

і викликані випадковими причинами; 

Н1 – визначені відмінності в рівнях сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків є статистично значущими з ймовірністю 95% і 

є наслідком упровадження обґрунтованих нами педагогічних умов. Значення 

статистики Тексп обчислюється за формулою: 

 
 

де і – значення елементів таблиці, що вказує кількість елементів і–тої 

вибірки, які відносяться до і-тої категорії; С =3 – кількість категорій. 

Визначимо число ступенів свободи варіації: 

 

де α – кількість груп (рядків); β – кількість стовпців. 

Обробка даних здійснювалася за допомогою табличного процесора 

Microsoft Excel, а порівняння даних – із застосування таблиці «Критичне 

значення статистик, що мають розподіл χ2» . Відповідно до таблиці 

«Критичні значення для χ2 розподілу» (М.Грабарь, К.Краснянський) [7, с. 88–

92] знаходимо критичне значенняТкрит. При k=2 і α=0,05  Ткрит =5,991. Для 

перевірки Нo потрібно визначити фактичне значення критерію Тексп
 і 

порівняти його з табличним значенням критерію Ткрит. Якщо Тексп >Ткрит, тоді 

відхиляється нульова гіпотеза й приймається  альтернативна. 
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Значення критерію для кожної з контрольних груп та контрольних груп 

загалом (КГ) складають: для К1 – 0,84; для К2 –1,32 ; для К3 –2,09; для КГ – 

2,79. У всіх контрольних групах Тексп<Ткрит, тобто відсутні суттєві відмінності. 

Обчислені значення Тексп окремо для кожної експериментальної групи 

та експериментальної групи загалом (ЕГ) складають: для Е1 – 10,3; для Е2–

23,37 ; для Е3 – 24,81; ЕГ – 39,25 . Для усіх експериментальних груп загалом 

Тексп>Ткрит, тобто відмінності на заданому рівні є статистично значущими.  

Відповідно до правила прийняття рішення, отриманий результат дає 

підстави для відхилення нульової гіпотези, тобто експериментальна робота, 

що полягала у впровадженні запропонованих педагогічних умов, дійсно 

забезпечувала формування шляхетного ставлення до жінки засобами 

української народної педагогіки у позакласній виховній роботі. 

 Отже, можна зробити висновок про правильність висунутої в 

дослідженні гіпотези про те, що ефективність процесу формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків підвищиться, якщо забезпечити 

реалізацію визначених у роботі педагогічних умов. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Проведена експериментальна робота та аналіз отриманих даних 

дозволив зробити такі висновки. 

Із метою перевірки сформульованої в дослідженні гіпотези в процесі 

позакласної виховної роботи було реалізовано теоретично обґрунтовані 

педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

засобами української народної педагогіки.  

Відповідно до завдань організації педагогічного експерименту 

виокремлено критерії (мотиваційний, пізнавально-поведінковий, 

особистісно-рефлексивний) та  показники рівнів сформованості шляхетного 
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ставлення до жінки у підлітків. На підставі  змістової характеристики 

вищезазначених критеріїв і показників було визначено три рівні 

сформованості означеного ставлення: достатній, середній, низький. 

За результатами комплексної діагностики було з’ясовано «проблемне 

поле» кожної дитини:  рівень сформованості у неї складових структури 

шляхетного ставлення до жінки;  інтереси, потреби, уподобання в різних 

напрямах та формах позакласної виховної роботи та причини, які 

породжують виникнення в учня труднощів  у позакласній діяльності; 

здійснено прогноз щодо необхідного ступеня, а також форм та методів 

допомоги різним групам підлітків із відповідним рівнем сформованості 

зазначеного ставлення. Це дало підстави для поділу школярів 5-8 класів на 

три експериментальні та три контрольні групи. 

Такий розподіл був зумовлений припущенням про те, що школярі цих 

груп будуть по-різному реагувати на впровадження визначених педагогічних 

умов, і, відповідно, необхідністю використовувати диференційований підхід 

до реалізації зазначених умов у позакласній виховній роботі. Зокрема, 

школярам групи Е1 педагог надавав можливість самостійно обирати зміст, 

вид та форму справ та доручень, які вимагали від них виявлення різного 

рівня самостійності, ініціативності. У групі Е2 вчитель проводив роботу, що 

передбачала підтримку в самостійному доборі завдань, вправ, допомогу в 

розподілі доручень, стимулювання активних учнів тощо. Учні групи Е3  

потребували найбільше допомоги з боку вчителя, що полягала у проведенні 

додаткових консультацій, створенні ситуацій успіху, контролі за своєчасним 

виконанням тих чи інших вправ та ін.  

У процесі проведення експериментальної роботи було проаналізовано 

особливості формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків, які 

навчаються в міських та сільських середніх закладах освіти, та за гендерним 

розподілом. За результатами експерименту, на його початку та наприкінці, 

школярі сільських шкіл мали кращі результати за всіма визначеними 

показниками та критеріями, ніж вихованці, які навчаються в міських 
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закладах освіти. Було підтверджено припущення про те, що для людей, які 

проживають у селах більш характерно збереження народних традицій, а 

моральне виховання молодого покоління здійснюється шляхом передавання 

звичаїв, приписів, норм та правил культурної поведінки від старшого 

покоління до малечі. Причиною цього є: тісніші стосунки між жителями 

сільської місцевості, ніж відносини між мешканцями міста. 

Отримані дані за ґендерним розподілом засвідчили більш значні 

зрушення у хлопців, ніж у дівчат щодо рівня сформованості шляхетного 

ставлення до жінки. Це свідчить про те, що хлопці більше зацікавилися 

досліджуваною проблемою, прагнули будувати стосунки з представницями 

жіночої статі відповідно до морально-етичних норм та правил. 

  Результати експериментальної роботи засвідчили  позитивну динаміку  

рівнів сформованості шляхетного ставлення до жінки  за всіма уточненими 

критеріями у всіх експериментальних групах. Порівняно з контрольними 

групами в них спостерігалася більш інтенсивна і стійка позитивна динаміка. 

Вірогідність отриманих результатів підтверджено методом  математичної 

статистики (критерій χ2 ). Це дозволило зробити висновок про правильність 

висунутої в дослідженні гіпотези. 

Основні наукові результати розділу відображено в таких наукових 

працях [14; 34; 35]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Здійснене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези та дозволило сформулювати висновки відповідно до поставлених 

завдань: 

1. Шляхетне ставлення до жінки визначено як свідомий духовно-

етичний зв’язок з представницями жіночої статі, що характеризується 

активною позицією особистості і виявляється у сприйнятті жінки як цінності, 

у знанні норм та правил моральної поведінки, піднесеності її мотивів, прояві 

індивідуальних якостей (доброзичливості, поваги, турботи, ввічливості, 

чуйності,  відповідальності, активності) по відношенню до жінки, її статусу в 

родинних відносинах, соціальних ролей в суспільстві. 

Обґрунтовано структуру шляхетного ставлення до жінки у підлітків, 

яку складають такі компоненти: мотиваційно-емоційний (моральні й 

комунікативні мотиви (прагнення виявляти чуйність, милосердя до жінки,  

бажання робити добрі та «совісні» вчинки по відношенню до неї,  будувати 

стосунки  на принципах поваги, товариськості, щирості та ін.); потреби 

(допомагати представницям жіночої статі, піклуватися про них, захищати, 

спілкуватися з ними на основі взаєморозуміння, взаємоповаги,  

співпереживання та ін.); емоції (почуття) (радості від виконання корисних 

справ;  гордості за те, що у складних ситуаціях не втрачаєш контролю над  

емоціями та стримуєш себе та інших від грубих, аморальних, нешляхетних 

вчинків стосовно жінки та сорому за їх вчинення; прояв уваги до емоційного 

стану жінки та ін.)); когнітивний (знання з етики (уявлення та судження про 

загальнолюдські цінності та прояв шляхетного ставлення, морально-етичні 

правила та норми взаємин у колі однолітків та дорослих та ін.), історії 

(особливості ставлення до жінки у різні історичні періоди; знання про 

народні цінності, приписи, традиції, звичаї морального  виховання та ін.), 

літератури (розуміння добра і зла, розширення та збагачення мовленнєвого 
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словника та ін.)); діяльнісний (аналітико-прогностичні (критично аналізувати, 

зіставляти й порівнювати  власну поведінку і поведінку оточуючих у 

дотриманні морально-етичних норм у взаємодії з жінкою; передбачати 

результати  власних дій та ін.), комунікативно-емпатійні (будувати взаємини 

з протилежною статтю на принципах моралі та етики; розділяти душевний 

стан жінки, співпереживати їй, ставити себе на її місце та ін.), рефлексивно-

оцінні (здійснювати рефлексію своєї поведінки, аргументовано оцінювати її, 

усвідомлювати відповідальність за  результати  власних дій;  стримувати себе 

від нешляхетних учинків, коригувати свою поведінку та ін.) уміння); 

особистісний (особистісні якості: повага, доброзичливість, турбота, 

ввічливість, чуйність, відповідальність, активність). Специфіка цих 

компонентів зумовлюється віковими особливостями молодших та старших 

підлітків, а саме: виникнення почуття дорослості, яке виявляється у 

вираженні своєї життєвої позиції стосовно себе, інших, навколишнього світу,  

у наслідуванні зовнішніх ознак дорослості, виконанні функцій дорослих; 

статева диференціація поглядів, думок, принципів, формування власного 

світогляду; підвищення рівня самосвідомості; інтенсивне присвоєння 

культурних цінностей, на основі чого відбувається моральне самовизначення; 

прагнення до виявлення непримиримості з несправедливістю і злом та ін. 

2. Розкрито значення засобів української народної педагогіки в 

формуванні шляхетного ставлення до жінки у підлітків, що полягає в 

забезпеченні засвоєння ними знань і досвіду народу щодо ціннісного, 

поважного ставлення до жінки, яке є важливою ментальною та культурною 

традицією українців, складовою частиною народного етикету і передається в  

духовно-поетичній (мова, фольклор (казки, прислів’я, легенди та ін.)), 

культурологічній (родинно-побутова культура, свята, звичаї, традиції та ін.), 

мистецькій (народні ремесла,  живопис, музика та ін.), практично-дійовій 

(ігри, народний календар та ін.) творчості українського народу й передбачає: 

оволодіння школярами знаннями про духовні цінності та приписи народу, 

народні стереотипи стосунків хлопців та дівчат, чоловіка та дружини, дітей 
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та матері; удосконалення  умінь та навичок морально-етичної поведінки 

підлітків, дотримання ними народних культурних еталонів у взаємодії з 

жінкою; збагачення духовної сфери особистості підлітка, його досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до представниць жіночої статі, що  унаочнює 

найкращі зразки моральності, духовності та національної ідентичності 

українського народу.  

3. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків у процесі позакласної виховної роботи: 

стимулювання в підлітків позитивно-активної мотивації до прояву 

шляхетного ставлення до представниць жіночої статі;  залучення підлітків до 

участі в позакласних виховних заходах із використанням засобів української 

народної педагогіки, спрямованих на оволодіння вихованцями сукупності 

знань щодо шляхетності, чеснот шляхетної людини, а також на опанування 

ними вміннями (аналітико-прогностичними, комунікативно-емпатійними, 

рефлексивно-оцінними) і виявлення особистісних якостей (доброзичливості, 

поваги, турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, активності), які 

характеризують шляхетне ставлення до жінки;  організація самовиховання 

підлітків, спрямованого на розвиток у них шляхетності як особистісної 

якості. 

4. Уточнені критерії та відповідні показники результативності 

експериментальної роботи дали можливість дійти висновку, що реалізація в  

процесі позакласної виховної роботи теоретично обґрунтованих педагогічних 

умов має позитивний вплив на зміни рівнів сформованості шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки. 

Зокрема, показники достатнього рівня за мотиваційним критерієм в 

експериментальних групах зросли з 21,8 до 47%, за пізнавально-

поведінковим - з 24,2 до 47,6% , за особистісно-рефлексивним - з 21,7 до 

51%. Водночас, кількість підлітків із низьким рівнем сформованості 

шляхетного ставлення до жінки в експериментальних групах зменшилася за 

всіма критеріями. У показниках сформованості шляхетного ставлення до 
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жінки у підлітків контрольних груп суттєвих і стійких позитивних змін не 

виявлено. Достовірність отриманих даних підтверджена методом 

математичної статистики (за χ2 - критерієм Пірсона). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання підготовки 

класних керівників та інших педагогічних працівників, які організовують 

позакласну виховну роботу, до формування шляхетного ставлення до жінки в 

школярів, а також дослідження проблеми морального виховання підлітків на 

засадах гендерного підходу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика діагностики морально-етичних якостей  

Бланк А.1 

Шановні учні! Просимо Вас взяти участь у нашому дослідженні. 

Інструкція: Оцініть за 5-шкалою Оберіть, будь-ласка, з наданого 

переліку якостей оцініть її ступінь значущості для вас та рівень 

сформованості у себе  за п’ятибальною шкалою.  

Активність, чуйність, турботливість, відповідальність, ввічливість, 

повага, доброзичливість. 

№ Значимі якості 

Оцінка рівня 

сформованості 

(від 0 до 5) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Б 
 

Методика діагностики рівня морально-ціннісної сфери особистості  
(за І. Тимощуком)  

Адаптовано для учнів 5-8 класів 
Шановні учні! Просимо Вас взяти участь у нашому дослідженні. 

Інструкція: Дайте, будь ласка, відповідь на запропоновані твердження. 

Якщо Ви погоджуєтесь з твердженням, то поряд з його номером поставте «+» 

(так), якщо ні – то знак « – » (ні). Якщо складно відповісти, то «0» (не знаю). 

Звертаємо Вашу увагу на те, що правильність наших висновків буде 

повністю залежати від щирості і точності Ваших відповідей.  

№ Твердження Так Ні Не 

знаю 

1 Мені здається, що кохання в сучасному світі 
втратило свою цінність. 

 

2 Я вважаю, що інтуїтивно оцінити аморальність 
людського вчинку не може ніхто. 

 

3 Я гадаю, що постійний аналіз своєї поведінки і 
вчинків корисний, але не необхідний. 

 

4 В житті я більше дотримуюсь принципу: «Мені 
подобається», а не «Я повинен».  

 

5 Я вважаю, що такі поняття як «обов’язок» і «честь» 
втратили своє першочергове значення. 

 

6 Я ніколи не пропускав цікавих занять  

7 Мені здається, що безкорисливо допомагати іншим 
людям – сприяти розвитку у них інфантильності. 

 

8 Радитися з внутрішнім голосом, вирішуючи етичні 
проблеми, властиво людям зі слабо розвиненим 
мисленням. 

 

9 Люди, які постійно займаються «самокопанням», 
зазвичай не впевнені в собі. 

 

10 Мені здається, що тільки сильна особистість здатна 
відповідати за своє життя і вчинки. 

 

11 Люди, які постійно борються за справедливість, 
насправді «вискочки і заздрісники». 

 

12 Я ніколи нікому не відмовляю у допомозі, навіть 
якщо це обмежує мої інтереси. 

 

13 Співчуття і співпереживання іншій людині – це не 
вирішення проблеми, а ухиляння від неї. 
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14 Я вважаю, що моментально вибрати правильне 
рішення в складній етичній ситуації не може ніхто. 

 

15 Аналізуючи мотиви поведінки інших людей, я 
отримую задоволення. 

 

16 Я вважаю, що людина не може повністю відповідати 
за те, що з нею відбувається в житті. 

 

17 Якщо постійно прислуховуватись до голосу своєї 
совісті, можна залишитися «без хліба насущного». 

 

18 Я розумію, що сперечатися з батьками марно, тому 
ніколи не роблю цього. 

 

19 Щира радість за успіхи іншої людини є, на мій 
погляд, зворотною стороною заздрості. 

 

20 Бачення в оточуючих мене явищах дію сил «добра і 
зла» здається мені примітивним і застарілим. 

 

21 Якщо постійно замислюватися про правильність 
життя, то і життя може пройти повз. 

 

22 Я вважаю, що людина не зобов’язана відповідати за 
кризи і конфлікти, що відбулися в її житті. 

 

23 Суспільство диктує людині свої цінності й ідеали і 
нікуди від цього не дітися. 

 

24 Я ніколи не оцінюю людей.  

25 Зазвичай почуття провини властиве людям із 
низькою самооцінкою, невпевненим у собі. 

 

26 Люди, які постійно дотримуються голосу совісті, 
виглядають смішно і не сучасно. 

 

27 Я вважаю, що потрібно робити справу, а не 
замислюватися над тим, як це відобразиться на 
людях. 

 

28 Безвідповідальність, іноді проявлена людиною, 
буває йде на користь іншим. 

 

29 Я вважаю, що іноді потрібно вдаватися до принципу: 
«Мета виправдовує засоби». 

 

30 Маніпулювати неетично, і я ніколи цього не роблю.  

Дякуємо за співпрацю! 

Обробка результатів опитування 
Шкала 1. Рефлексія на морально-етичні ситуації. (Конфлікти, колізії) – 

відповіді «ні» на питання 3, 9, 21, 27: відповідь «так» на запитання 15. 
Шкала 2. Інтуїція в морально-етичній сфері – відповіді «ні» на питання 

2, 8, 14, 20, 26. 
Шкала 3. Екзистенційна відповідальність – відповіді «ні» на питання 4, 

10, 16, 22, 28. 
Шкала 4. Альтруїстичні емоції – «ні» на питання 1, 7, 13, 19, 25. 
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Шкала 5. Морально етичні цінності – відповіді «ні» на питання 5, 11, 
17, 23, 29. 

Шкала 6. Шкала брехні – відповіді «так» на запитання 6, 12, 18, 24, 30. 
Якщо кількість балів за шкалою брехні складає від 3 до 5 – результати 

недостовірні. 
Оцінка результатів опитування 

Від 0 до 5 балів – низький рівень сформованості морально-етичної 
відповідальності.  

Від 5 до 15 балів – середній рівень сформованості морально-етичної 
відповідальності.  

Від 15 до 25 балів – високий рівень сформованості морально-етичної 
відповідальності.  
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Додаток В 
Діагностика потреби у самовдосконаленні 

 (за Г. Бабушкіним)  
Адаптовано для учнів 5-8 класів 

Шановні учні! Перед Вами опитувальник, метою якого є вияв 
особливостей вашої поведінки в різних ситуаціях.  

Інструкція: Вам пропонується відповісти на наступні запитання, 
обираючи одну з трьох запропонованих відповідей. Варіант відповіді, який 
Вам найбільш імпонує, обведіть колом. 

1. Чи було Вам цікаво коли-небудь брати участь у конкурсах, 
олімпіадах, виставках, змаганнях? 

а) так б) не дуже в) ні 
2. Як Ви вважаєте, чи повинна людина доводити свої вміння та навички 

до досконалості? 
а) так б) не завжди в) ні 
3. Чи характерно для вас прагнення виконувати лідерські функції, чи 

подобається вам це? 
а) так б) не завжди в) ні 
4. Чи мають бути обов’язковими самовиховання і самоосвіта,  якщо 

людина хоче досягти в чомусь досконалості? 
а) так б) не завжди в) ні 
5. Програючи на змаганнях або отримуючи низьку оцінку (наприклад, 

на контрольних), Ви: 
а) переживаєте і прагнете в майбутньому зайняти більш високе місце, 

підвищити оцінку 
б) не завжди переживаєте 
в) немає таких почуттів 
6. Якою мірою у Вас виражене прагнення до досягнення поставлених 

цілей? 
а) швидше недостатньо 
б) напевно, достатньо 
в) достатньо 
7. Чи мобілізують Вас на досягнення поставленої мети поразки та 

невдачі? 
а) так б) не завжди в) ні 
8. Чи завжди Вас задовольняли ваші оцінки? 
а) так б) не завжди в) ні 
9. Чи повинна людина керуватися перспективними цілями? 
а) швидше найближчими 
б) важко відповісти 
в) так, перспективними 
10. Чи характерно для Вас постійне відчуття незадоволення  

досягнутими результатами? 
 а) ні б) не завжди, іноді в) так 
11. У грі в шахи, шашки, футбол, теніс тощо головним для учасників є: 
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а) перемога б) процес гри в) не знаю 
12. Чи характерно для Вас виконання будь-якої роботи з найвищою 

якістю? 
а) так б) не завжди в) ні 
13. Чи проявляється у вас постійний азарт щодо чогось? 
а) проявляється б) іноді в) так і є 
14. Чи краще для вас працювати самостійно, ніж з кимось? 
а) так б) не завжди в) ні 
15. Чи вважаєте Ви, що виступаючи в будь-яких змаганнях, людина 

повинна прагнути до найвищих результатів? 
а) так б) не завжди так в) ні 
16. Перебуваючи в компанії друзів, Ви віддаєте перевагу більше тому, 

щоб слухати їх, аніж говорити самому? 
а) так б) не завжди так в) ні 
17. Чи відчуваєте Ви незручність, перебуваючи в незнайомій компанії? 
а) відчуваю б) не завжди в) так, відчуваю 
18. Як Ви вважаєте, що спонукає людей до відмінного навчання, 

високих показників в роботі? 
а) важко відповісти 
б) матеріальний стимул 
в) прагнення бути першим 
19. Чи вважають Вас оточуючі безініціативною людиною? 
а) так б) не завжди в) ні 
20. Чи вважаєте Ви, що кожна людина, що поважає себе, повинна 

постійно ставити собі більш високі цілі. 
а) ні б) не завжди в) так 
21. Як ви вважаєте, чи приємно людині читати про себе позитивні 

відгуки в засобах масової інформації, чути про себе позитивні слова? 
а) так б) не всім в) не знаю 
22. Чи знаєте, чим ви будете займатися у дорослому житті? 
а) так б) не впевнений в цьому в)  ні 
23. Який геометричній фігурі Ви віддаєте перевагу? 
а) кулі б) кубу в) циліндру 
24. Як багато часу Ви приділяєте своїй улюбленій справі?  
а) дуже багато б) не багато в) напевно, мало 
25. У процесі виконання будь-якої роботи чи контролюєте Ви себе, щоб 

переконатися, що робите все правильно? 
а) так б) не завжди в) ні 
26. Чи погоджуєтеся Ви, коли вас вибирають лідером у справі або грі? 
а) в основному, ні б) іноді в) так 
27. Чи часто Ви виступаєте з критикою своїх товаришів, фільмів, 

комп’ютерних ігор тощо? 
а) не часто б) іноді в) часто 
28. Якби Вам запропонували бути лідером будь-якої групи 

(відповідальним), а в процесі голосування вибрали б іншу людину: 
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а) це б мене не торкнулося 
б) не знаю, не бувало такого 
в) було б трохи неприємно 
29. Чи вважали б Ви за краще хоча і не помітну роботу, але престижну і 

високооплачувану? 
а) так б) не знаю в) ні 
30. Чи завжди Ви досягаєте поставленої мети, які б труднощі не 

доводилося долати? 
а) рідко б) не завжди в) завжди 

Дякуємо за співпрацю! 
Обробка результатів опитування 

Відповіді в питаннях з 1 по 5, з 11 по 15, з21 по 25 оцінюються 
наступним чином: а - 3 бали, б - 2 бали, в - 1 бал; в питаннях з 6 по 10, з 16 по 
20, з 26 по 30: а - 1 бал, б - 2 бали, в - 3 бали.  

Оцінка результатів опитування 
На підставі отриманих результатів тестування учнів визначається 

рівень вираженості їх потреби у самовдосконаленні відповідно до наступної 
шкали.  

Від 71 до 90 балів – висока ступінь вираженості потреби у 
самовдосконаленні. Учні, які набрали вказану кількість балів, у повному 
обсязі усвідомлюють необхідність самовдосконалення Вони мають 
сформовану внутрішню готовність до самоосвіти й самовиховання. 

Від 62- до 70 балів – середній ступінь вираженості потреби у 
самовдосконаленні. Учні, які набрали вказану кількість балів, не в повному 
обсязі усвідомлюють необхідність самовдосконалення.     

Від 30 до 61 балу – низький ступінь вираженості потреби у 
самовдосконаленні. Учні, які набрали вказану кількість балів, не в повному 
обсязі усвідомлюють необхідність самовдосконалення. Їх мотивація і 
готовність до самоосвіти й самовиховання знаходиться на досить низькому 
рівні.  
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Додаток Г 
Діагностика вольової саморегуляції 
(автори: А. Звєрькова, Є. Ейдман)  

 
Адаптовано для учнів 5-8 класів 

Шановні учні! Пропонуємо Вам взяти участь у опитуванні, яке 
стосується вивчення вольової саморегуляції.  

Інструкція: Вам пропонується бланк, який містить 30 тверджень. 
Уважно прочитайте кожне з них та вирішіть, чи є воно вірним відносно Вас. 
Якщо так, напроти номера твердження поставте „+“, якщо ні – „-“. Майте на 
увазі, що запитання носять загальний характер і орієнтовані на типові 
ситуації, тому ви можете не замислюватися над деталями й відповідати 
швидко.   

1. Якщо справа не клеїться, у мене нерідко з’являється бажання її 
кинути. 

2. Я не відмовляюся від своїх планів і справ, навіть якщо доводиться 
вибирати між ними і приємною компанією. 

3. При необхідності мені неважко стримати спалах гніву. 
4. Зазвичай, я зберігаю спокій в очікуванні того, хто запізнюється.  
5. Мене важко відволікти від розпочатої роботи. 
6. Мене сильно вибиває з колії фізичний біль. 
7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи, 

навіть якщо я хочу йому заперечити. 
8. Я завжди наполягаю на своєму. 
9. Якщо треба, я можу не спати ніч. 
10. Не можу нічого спланувати. 
11. Я вважаю себе терплячим. 
12. Мені непросто змусити себе холоднокровно спостерігати хвилююче 

видовище. 
13. Мені рідко вдається змусити себе продовжувати розпочате після 

невдачі. 
14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховувати свою 

ворожість. 
15. При необхідності я можу займатися своєю справою в незручній 

обстановці. 
16. Не можу вчитися нормально, коли обмежений строками. 
17. Вважаю себе рішучою людиною. 
18. З фізичною втомою я справляюся легше, ніж інші. 
19. Краще почекати тільки що збіглий ліфт, ніж підійматися сходами. 
20. Зіпсувати мені настрій непросто. 
21. Іноді я постійно думаю про щось, і не можу думати ні про що інше. 
22. Мені важче зосередитися на навчанні або праці, аніж іншим. 
23. Мене важко переспорити.  
24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 
25. Мене легко відволікти від справ. 
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26. Я помічаю іноді, що намагаюся домогтися свого наперекір всьому. 
27. Люди часом заздрять моєму терпінню і скрупульозності. 
28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації. 
29. Я помічаю, що під час монотонної праці мимоволі починаю 

змінювати спосіб дії, навіть якщо це часом призводить до погіршення 
результатів. 

30. Мене зазвичай сильно дратує, коли «перед носом» закриваються 
двері транспорту.  

Дякуємо за співпрацю! 
Обробка результатів опитування 

Мета обробки результатів – визначення величин індексів вольової 
саморегуляції за пунктами загальної шкали (В) та індексів по субшкалам 
«наполегливість» (Н) і «самовладання» (С). Кожен індекс – це сума балів, 
отримана при підрахунку збігів відповідей випробуваного з ключем загальної 
шкали або субшкали.  

У опитувальнику 6 маскувальних тверджень. Тому загальний сумарний 
бал за шкалою «В» повинен знаходитися в діапазоні від 0 до 24, по субшкалі 
«наполегливість» – від 0 до 16 і по субшкалі «самовладання» – від 0 до 13.  

 
Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції 

Загальна шкала  1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 
14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-
, 29-, 30- 

Шкала 
«наполегливість» 

1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 
18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 27+ 

Шкала 
«самовладання»  

3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 
28-, 29-, 30- 

 
Рівні вольової саморегуляції визначаються у зіставленні з середніми 

значеннями кожної з шкал. Якщо вони складають більше половини 
максимально можливої суми збігів, то даний показник відображає високий 
рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості або самовладання. 
Для загальної шкали ця величина дорівнює 12, для шкали  «наполегливість» 
– 8,  для  шкали  «самовладання» – 6. 

Оцінка результатів опитування 
Високий бал за загальною шкалою характерний для осіб емоційно-

зрілих, активних, незалежних, самостійних. Їх відрізняє спокій, упевненість у 
собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів. Як правило, вони добре 
рефлексують особисті мотиви, планомірно реалізують свої наміри, вміють 
розподіляти зусилля і здатні контролювати свої вчинки, володіють 
вираженою соціально-позитивною спрямованістю. Низький бал за даною 
шкалою спостерігається у людей чутливих, емоційно-нестійких, невпевнених 
у собі. Рефлексивність у них є невисокою, а загальний фон активності, як 
правило, знижений. Їм властива імпульсивність і нестійкість намірів.  
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Субшкала «наполегливість» характеризує силу намірів людини – її 
прагнення до завершення розпочатої справи. На позитивному полюсі – 
діяльні, працездатні люди, які активно намагаються досягти наміченого, їх 
мобілізують перепони на шляху до мети, але відволікають альтернативи і 
спокуси, головна їхня цінність – розпочати справу. Таким людям властива 
повага до соціальних норм, прагнення повністю підпорядкувати їм свою 
поведінку. У крайньому вираженні можлива втрата гнучкості поведінки, 
поява маніакальних тенденцій. Низькі значення за даною шкалою свідчать 
про підвищену лабільність, невпевненість, імпульсивність. Ці якості можуть 
призводити до непослідовності, незібраності. Знижений фон активності і 
працездатності, як правило, компенсується у таких осіб підвищеною 
чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного 
трактування соціальних норм. 

Субшкала «самовладання» відображає рівень довільного контролю 
емоційних реакцій і станів. Високий бал за даною субшкалою набирають 
люди емоційно-стійкі. Вони добре володіють собою в різних ситуаціях. Їм 
властивий внутрішній спокій, упевненість у собі. Вони не мають страху 
невідомості, готові до сприйняття нового, несподіваного. Разом з тим, 
прагнення до постійного самоконтролю, надмірне свідоме обмеження 
спонтанності може призводити до підвищення внутрішньої напруженості, 
переважання постійної заклопотаності і стомлюваності. На іншому полюсі 
даної субшкали – спонтанність і імпульсивність у поєднанні з уразливістю і 
перевагою традиційних поглядів. 
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Додаток Д 
Діагностика рівня розвитку рефлексивності 

(за А. Карповим)  
 Адаптовано для учнів 5-8 класів 

Шановні учні! Вам пропонується взяти участь у дослідженні. 
Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на запропоновані твердження. 

У бланку відповідей навпроти номера питання проставте цифру, що 
відповідає варіанту Вашої відповіді: 1 – абсолютно не так; 2 – не так; 3 – 
швидше не так; 4 – не знаю; 5 – швидше так; 6 – так; 7 – цілком так. Не 
замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що правильних або 
неправильних відповідей у цьому випадку бути не може.  

1. Прочитавши хорошу книгу, я потім завжди довго думаю про неї; 
хочеться її з ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 
відповісти перше, що прийшло в голову. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити, я зазвичай 
подумки планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від 
думок про нього. 

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, 
мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 
майбутні труднощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 
мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хто-небудь невдоволений 
мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 
10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід виконання завдання. 
11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план. 
12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх 

невдач. 
13. Я досить легко приймаю рішення відносно дорогої покупки. 
14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти. 
15. Я турбуюся про своє майбутнє. 
16. Думаю, що в безлічі ситуацій потрібно діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 
17. Іноді я приймаю необдумані рішення. 
18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

наводячи все нові й нові аргументи на захист своєї точки зору. 
19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в ньому 

винен, я, у першу чергу, починаю з себе. 
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20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся усе ретельно 
обдумати і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти від того, що я іноді не можу 
передбачити, якої поведінки чекають від мене інші. 

22. Буває, що, обміркувавши розмову з іншою людиною, я ніби 
подумки веду з нею діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки й почуття 
викликають в інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково 
подумаю, якими словами це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важку задачу, я думаю над нею навіть тоді, коли 
займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 
винуватим. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 
Обробка результатів опитування 

З цих 27-и тверджень 15 є прямими (номери питань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Інші 12 – зворотні твердження. Це необхідно 
враховувати, обробляючи результати, коли для отримання загального балу 
підсумовуються в прямих питаннях цифри, що відповідають відповідям 
випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при 
інверсії шкали відповідей, тобто 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. 

Ключ 
Переклад тестових балів у стени 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тестові 
бали 

80 і 
ниж
че 

81 – 
100 

101 – 
107 

108 – 
113 

114 – 
122 

123 
– 
130 

131 
– 
139 

140 
– 
147 

148 
– 
156 

157 
– 
171 

172 і 
вищ
е 

Оцінка результатів опитування 
Інтерпретуючи результати, доцільно виходити з диференціації їх на три 

основні категорії. 
Результати методики, рівні або більші за 7 стенів, свідчать про 

високорозвинену рефлексивність. Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – 
індикатори середнього рівня рефлексивності.  Показники, менші 4-х стенів, – 
свідчення низького рівня розвитку рефлексивності.  
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Додаток Е 

Тестові завдання для діагностування рівня сформованості 

шляхетного ставлення до жінки 

 Шановні учні! Вам пропонується взяти участь у тестуванні. 
Інструкція: Оберіть і підкресліть вірну відповідь у тестах Блоку А та 

Блоку Б. 
П. І. Б.____________________________________________________ 
Стать______________ 
Вік________________ 
Клас______________ 

Блок А. Тести закритої форми (тести-альтернативи) 
За кожне завдання цього блоку ви можете отримати 4 бали. Усього за 

завдання блоку А ви можете отримати 40 балів.  
1. Першою жінко-правителькою, яку церква вважає святою, на 

українських землях стала: 
a. княгиня Ольга 
b. Анна Ярославна 
c. сестра Либідь 
d. Мариця, дочка Володимира Мономаха  
2. Чи вірним є дане твердження: «При вході в ліфт чоловік повинен 

першим в нього заходити, а при виході – пропускати спочатку дівчину»?  
a. Так 
b. Ні 
3. Чи була свобода волі у жінки у виборі чоловіка за часи козацтва? 
a. Так 
b. Ні 
4. Що для вас є найвищою цінністю? 
a. Людина та її життя 
b. Гроші 
c. Успіх 
5. Чи мають люди у громадському транспорті поступатися місцем 

жінці? 
a. Так 
b. Ні 
6. Якою є традиційна зачіска українки? 
a. Коси, укладали їх навколо голови і прикрашали стрічками, квітами, 

живими або з вощеного паперу; 
b. Коси з вплетеними квітами, вінки 
7. Це свято українці відмічали як свята Маланки і Василя 
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a. Новорічні свята (13-14 січня) 
b. 8 березня 
c. День Матері 
8. Як жінка могла зберегти життя козаку, якого приговорили до 

смертної кари? 
a. Взяти з ним шлюб 
b. Взяти шлюб з його отаманом 
c. Попросити його отамана 
9. У чому полягає подвиг Софії Ружинської? 
a. В 1609 році вона, особисто командуючи загоном у 6000 чоловік 

піхоти і кінноти, з прапорами й музикою взяла штурмом замок князів 
Корецьких у м.Черемошні. 

b. У 1584 р. шляхтянка з дочкою Софією організувала збройний напад 
на маєток шляхтича Стрижевського в с. Дідківцях на Житомирщині і завдали 
значних збитків. 

c. Брала безпосередню участь як кіннотник у бойових діях проти 
польсько-шляхетських військ на Волині 1649 р. 

10. Які ознаки, з вашої точки зору більш за все характеризують 
шляхетне ставлення до жінки (оберіть декілька)? 

a. Доброзичливість 
b. Дотримання норм поведінки 
c. Любов 
d. Прояв Любові 
Блок В. Тести закритої форми (тести-відповідності)  та тести відкритої 

форми практичного спрямування 

За кожне завдання цього блоку ви можете отримати 10 балів. Усього за 

завдання блоку В ви можете отримати 60 балів.  

1. Назвіть щонайменше п’ять видатних жінок-українок 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
2. Чому, на вашу думку, вважається важливим ставитися до жінки 

шляхетно? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
3. Що ви розумієте під поняттям «шляхетність»? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Наведіть приклади з шанобливого ставлення до жінки з історії 
українського народу. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
5. Наведіть приклади з шанобливого ставлення до жінки з 

української чи світової літератури 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

9.Встановіть відповідність  
Шляхетне ставлення до жінки 

Нешляхетне ставлення до жінки 

Ставлення Приклади з літератури 

 Ставлення Ігоря до Ярославни зі «Слова про 

Ігорів похід» 

 Ставлення Лукаша до Мавки (Леся Українка 

«Лісова пісня») 

 Ставлення Остапа до Соломії «Михайло 

Коцюбинський «Дорогою ціною») 
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Додаток Ж 
Діагностика рівня комунікабельності 

(за Ф. Ряховським)  
Адаптовано для учнів 5-8 класів 

Шановні учні! Вам пропонується взяти участь у опитуванні, яке дає 
можливість визначити рівень комунікабельності людини.  

Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Відповідати на 
запитання слід, використовуючи 3 варіанти відповідей –  «так», «ні», «іноді». 
№ 
п/п 

Твердження Так Ні Іноді 

1 Вас чекає зустріч з друзями. Чи вибиває вас з колії 
її очікування?  

 

2 Чи відкладаєте Ви все до останнього моменту?  
3 Чи викликає у Вас ніяковість і невдоволення 

доручення виступити з докладом? 
 

4 Вам пропонують поїхати туди, де ви ніколи не 
були. Чи докладете Ви максимум зусиль, щоб 
уникнути цього? 

 

5 Чи полюбляєте Ви ділитися своїми переживаннями 
з кимось? 

 

6 Чи дратує вас, якщо незнайома людина на вулиці 
звертається до вас із проханням (показати дорогу, 
назвати час, відповісти на якесь запитання)? 

 

7 Чи вірите Ви, що існує проблема батьків і дітей, що 
людям різних поколінь важко розуміти один 
одного? 

 

8 Чи соромитеся Ви нагадати знайомому, що він 
забув Вам повернути невелику суму грошей, яку 
позичив кілька місяців тому? 

 

9 Чи мовчите ви, коли бачите несправедливість?  
10 Залишившись наодинці з незнайомим підлітком, Ви 

не вступите з ним в бесіду і відчуєте себе 
обтяженим, якщо першою заговорить він. Чи так 
це? 

 

11 Чи жахаєтеся Ви будь-якої великої черги? Віддасте 
перевагу відмові від свого наміру, чи станете у 
хвіст і будете знемагати в очікуванні? 

 

12 Чи боїтеся Ви брати участь врегулюванні 
конфліктної ситуації? 

 

13 У Вас є власні індивідуальні критерії оцінки творів 
художньої літератури, мистецтва, культури, і ні з 
чиїми думками ви не рахуєтеся. Чи так це? 

 

14 Почувши будь-де висловлювання явно помилкової 
точки зору з відомого Вам питання, чи віддасте Ви 
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перевагу мовчанню і не вступите в суперечку?  
15 Чи викликає у Вас неприємне почуття будь-яке 

прохання допомогти розібратися в тому чи іншому 
питанні або навчальній темі?  

 

16 Вам краще викласти свою точку зору (міркування, 
оцінку) в письмовій формі, аніж в усній? 

 

Дякуємо за співпрацю! 
Обробка результатів опитування 

Відповіді «так» – 2 бали.  
Відповіді «іноді» – 1 бал. 
Відповіді «ні» – 0 балів.  

Отримані бали підсумовуються, і відповідно до класифікатора 
визначається, до якої категорії відноситься випробуваний. 

Оцінка результатів опитування 
Учні, які набрали від 30 до 31 балу, некомунікабельні. У них відсутнє 

бажання встановлювати контакти або ж в силу своїх індивідуальних 
психологічних особливостей вони неготові зближуватися з людьми. На них 
складно покластися в справі, яка вимагає групових зусиль.  

Учні, які набрали від 25 до 29 балів, замкнуті, неговіркі, віддають 
перевагу самотності, тому у них мало друзів. Нові завдання й необхідність 
нових контактів, якщо і не втягують їх в паніку, то надовго виводять з 
рівноваги.  

Ті опитувані, що набрали від 19 до 24 балів, товариські, але до певної 
міри. В незнайомій обстановці вони можуть відчувати себе цілком впевнено. 
Нові проблеми їх не лякають. І, все ж, з новими людьми учні, які потрапили в 
цю категорію, намагаються спілкуватися з оглядкою, в суперечках і диспутах 
беруть участь неохоче.  

Учні, які набрали від 14 до 18 балів, мають нормальний рівень 
комунікабельності. Вони допитливі, охоче слухають співрозмовника, досить 
терплячі у спілкуванні з іншими, відстоюють свою точку зору без 
запальності. Без неприємних переживань йдуть на зустріч з новими людьми. 
В той же час учні, що потрапили в цю категорію, стараються уникати 
галасливих компаній; екстравагантні витівки й багатослівність викликають у 
них роздратування.  

У категорію від 9 до 13 балів потрапили учні, які досить товариські 
(часом, навіть надмірно), цікаві, балакучі, люблять висловлюватися з різних 
питань, що іноді викликає роздратування в оточуючих. Вони охоче 
знайомляться з новими людьми, люблять бувати в центрі уваги, нікому не 
відмовляють у проханнях, хоч і не завжди можуть їх виконати. Цим учням 
бракує посидючості, терпіння й відваги при зустрічі із серйозними 
проблемами.  

Учні, які набрали від 4 до 8 балів, дуже товариські. Вони завжди в 
курсі всіх справ. Люблять брати участь у всіх дискусіях, хоча серйозні теми 
можуть викликати у них нудьгу. Охоче висловлюються з будь-якого питання, 
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навіть якщо мають про тему розмови поверхові уявлення. Усюди відчувають 
себе «у своїй тарілці». Беруть за будь-яку справу, хоча не завжди можуть 
успішно довести її до кінця.  

Комунікабельність тих опитуваних, які набрали 3 бали й менше, носить 
хворобливий характер. Вони балакучі, багатослівні, втручаються в справи, 
які не мають до них ніякого відношення. Беруться судити про проблеми, в 
яких абсолютно некомпетентні. Свідомо чи мимоволі учні, що потрапили у 
вказану категорію, часто бувають причиною різного роду конфліктів у 
своєму оточенні. Вони запальні, образливі, нерідко бувають необ'єктивними. 
Серйозні завдання – не для них.  
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Додаток К 
«Експрес-діагностика моральної емпатії» (І.М.Юсупов)  

Адаптована для учнів 5-8 класів 
Шановні учні! Просимо Вас взяти участь у нашому дослідженні. 
Інструкція. Дайте, будь ласка, відповідь на запропоновані твердження. 

Поряд з номером запитання поставте «+» на один з  варіантів відповідей: «не 
знаю», «ніколи або ні», «інколи», «часто», «майже завжди», «завжди або 
так». Звертаємо Вашу увагу на те, що правильність наших висновків буде 
повністю залежати від щирості і точності Ваших відповідей.  

 
№ 
з/п 

Запитання не 
знаю 

ніколи 
або ні 

інколи часто майже 
завжди 

завжди 
або так 

1. Я завжди вчиняю 
відповідно до 
моральних норм. 

      

2. Я не завжди 
справедливий, 
ввічливий, 
відповідальний 

      

3. Я радію, як бачу, 
що принижують 
молодших. 

      

4. Мама (бабуся) 
відносяться до 
своїх дітей 
справедливо. 

      

5. Подружці стане 
легше, якщо я її 
вислухаю і 
допоможу 

      

6. Якщо дівчинка 
вчиться погано, то 
він погана людина. 

      

7. Якщо дівчинка 
вчиться добре, то 
він добра людина. 

      

8. Якщо я не правий, 
то я доводжу свою 
правоту. 

      

9. Часто конфліктую, 
пояснюючи свою 
правоту. 

      

10. Якщо б я був       
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горобцем, то жив 
би як хотів. 

11. Я завжди порівнюю 
себе з іншими. 

      

12. Я співчуваю 
людині, коли їй 
погано. 

      

13. Я ставлю себе на 
місце іншої 
людини. 

      

14. Відповідальну 
однокласницю 
сприймаю як 
виховану людину 

      

15. Неправдиву 
людину сприймаю 
як виховану 
людину. 

      

16. Я прислухаюсь до 
порад мами 
(бабусі). 

      

17. Я ображаю 
слабших і 
беззахисних. 

      

18. Визнаю свою вину 
в ситуаціях, коли 
вона очевидна для 
класу. 

      

19. Батьки – мої 
моральні 
наставники. 

      

20. Я завжди беру 
приклад з батьків 

      

Дякуємо за співпрацю! 
Оброблення результатів.  Підраховується сума балів. На кожне з 20 

тверджень, оцінювати відповіді наступним чином: при відповіді «не знаю» - 
0 балів, «ні, ніколи» - 1, «іноді» - 2, «часто» - 3, «майже завжди» - 4, при 
відповіді «так, завжди» - 5 балів. Відповідати потрібно на всі пункти. 

Ключ – дешифратор 
№ Шкала назви   № твердження 

 
І Емпатія до о дівчат-однолітків     5,11,14,18  
ІІ Емпатія до жінок в родинному колі   4,16,19,20 
ІІІ Емпатія до інших  жінок   1,2,12,13 
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Рівні емпатії 
Рівні  Кількість балів по шкалах 
Дуже високий 82 до 90 
Високий 63 до 81 
Середній 37 до 62 
Низький 12 до 36 
Дуже низький   0 до 11 
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Додаток Л 
Діагностика доброзичливості (за шкалою Кемпбелла) 

ІНСТРУКЦІЯ 
Уважно прочитайте пари суджень опитувальника. Якщо ви вважаєте, 

що яке-небудь судження з пари вірно і відповідає вашому уявленню про себе 
та інших людей, то в бланку відповідей навпроти номера судження відзначте 
ступінь вашої згоди з ним, використовуючи запропоновану шкалу. Якщо у 
вас виникли які-небудь питання, задайте їх, перш ніж почнете виконувати 
тест. 

Тестовий матеріал 
1  а) Людина частіше всього може бути впевнена в інших людях. 
    б) Довіряти іншому небезпечно, так як він може використовувати це 

в своїх цілях. 
 
2 а) Люди скоріше будуть допомагати один одному, ніж ображати один 

одного. 
    б) У наш час навряд чи знайдеться така людина, якій можна було б 

повністю довіритися. 
 
3 а) Ситуація, коли людина працює для інших, сповнена небезпеки. 
   б) Друзі і співробітники виступають найкращим гарантом безпеки. 
 
4 а) Віра в інших є основою виживання в наш час.  
   б) Довіряти іншим рівнозначно пошуку неприємностей. 
 
5 а) Якщо знайомий просить у борг, краще знайти спосіб відмовити 

йому. 
   б) Здатність допомогти іншому становить одну з кращих сторін 

нашого життя. 
 
6 а) «Договір дорожче грошей» – найкраще правило в наш час. 
   б) У наш час необхідно прагнути догоджати всім незалежно від 

власних принципів. 
 
7 а) Неможливо перестрибнути через себе.  
   б) Там, де є воля, є і результат. 
 
8 а) У ділових відносинах є місце дружбі. 
   б) Основна функція ділових відносин полягає в можливості 

допомогти іншому. 
 
КЛЮЧ 
Вибори, що відображають доброзичливе ставлення до інших людей: 1а, 

2а, 36, 4а, 56, 6а, 76, 86. 
Обробка та інтерпретація результатів 
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При збігу відповіді випробуваного з ключем нараховується 1 бал. 
Набрані бали  підсумовуються, і таким чином визначається показник 
доброзичливого ставлення до інших: 

• • 4 бали і менше – низький показник; 
• • 4-8 балів – середній показник; 
• • 8 балів і вище –  високий показник. 
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Додаток М 

Методика незакінченого речення 

Інструкція: «Допишіть наведені нижче речення. Обов’язково 

аргументуй свою думку». 

Допишіть, будь ласка, речення: 

Повага –  це____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Для мене поважати жінку означає _________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Турбота – це ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Для мене проявляти турботу про жінку означає_______________________ 

_______________________________________________________________ 

Чуйність – це____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Для мене проявляти чуйність до жінки означає _______________________ 

_______________________________________________________________ 
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Додаток Н 

ТЕСТ 

«Оціни  свою  ввічливість»  (модифікований  тест Л. Соловець) 

Дайте відповіді на тестові запитання. Поставте плюс (+) у потрібній 

графі: так, ні, не завжди. Які слова ввічливості потрібно використати в 

кожній запропонованій ситуації? Підкресліть (№6) та допишіть потрібне у 

графі «Використовую мовленнєві етикетні формули». 

№ 
з/п 

Запитання 
 

Так Ні Не 
завжди 

Використовую етикетні 
мовленнєві формули (дописати) 

1.   Чи вітаєшся ти 
з сусідами по 
будинку? 

  

2.   Чи дякуєш ти 
мамі (бабусі) за 
сніданок (обід 
тощо)? 

  

3.   Чи поступаєшся 
місцем у 
транспорті 
бабусі, мамі з 
немовлям? 

  

4.   Чи просиш ти 
вибачення  у 
малюка, якого 
ненавмисно 
штовхнув?   

  

5.   Чи прощаєшся 
ти  зі  своїми 
батьками, 
братиком  або 
сестричкою, 
коли  лягаєш 
спати? 

  

6.   Чи  зберігаєш 
ти  спокійний 
голос,  можеш 
володіти 
собою,  коли 
сперечаєшся? 

 Підкресли вислови,  що 
характеризують твою  манеру 
мовленнєвої поведінки. 
Беру криком. 
Здіймаю галас. 
Крізь  зуби 
говорю. 
Тримаю себе в руках. 
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Примітка. Підрахуйте бали: за відповідь так – 2 бали, не завжди – 1 бал, 

ні – 0 балів. Якщо ти набрав 8–12 балів – ти ввічлива людина, з тобою 

приємно спілкуватися; якщо 6–0 балів – потрібно бути уважнішими, оскільки 

ти не завжди чемно поводитися з іншими; а якщо менше 6 балів –  увага!  

Тобі  терміново  потрібно  вчити  правила мовленнєвого етикету. 
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Додаток П 

АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
Шановний колего! 

Пропонуємо Вам узяти участь в опитуванні мета, якого виявити 

уявлення до проблеми формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків у позакласній виховній роботі засобами української народної 

педагогіки 

Місце роботи_________________________________________________  

Стаж роботи___________________                  Посада___________________ 

Стать___________________                              Вік___________________  

1. Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків? Поясніть чому. 

2. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «шляхетне ставлення до жінки»? 

3. Назвіть, будь ласка, особливості формування шляхетного ставлення 

до жінки у підлітків? 

4. Які засоби української народної педагогiки Ви вважаєте доцільними 

у позакласній виховній роботі для підвищення ефективності процесу 

формування шляхетного ставлення до жінки у  підлітків? Перерахуйте їх. 

5. Які форми і методи формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків Ви вважаєте доцільними? Перерахуйте їх. 

6. Який вплив засобів української народної педагогiки на підлітків Ви 

спостерігали? 

7. Чи приділяєте Ви увагу проблемі формування шляхетного ставлення 

до жінки? З якими труднощами при цьому Ви стикаєтеся? 

 

Дякую за співпрацю! 
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Додаток Р 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ №1 

Шановні учні! 

Пропонуємо Вам узяти участь в опитуванні мета, якого виявити 
уявлення до проблеми формування шляхетного ставлення до жінки у 
підлітків у позакласній виховній роботі засобами української народної 
педагогіки 

Освітній заклад _____________________________________________ 
Стать _________________________ Клас та вік ___________________ 
 
1.Як Ви вважаєте, чи є на сьогодні актуальною проблема формування 

шляхетного ставлення до жінки? Коротко поясніть чому. 
 
2. Як ти розумієш поняття «шляхетне ставлення до жінки»? Коротко 

дайте відповідь поясніть? 
 
3. Як ти розумієш поняття «шляхетність»? 
- риса характеру; 
- приналежність до знатного роду; 
- дотримання правил поведінки у суспільстві. 
- ваш варіант 
 
4. Як ти вважаєш, спілкування між хлопцями та дівчатами відрізняється 

від спілкування у жіночому чи чоловічому колективах? 
- так; 
- ні. 
 
5. Чи дотримується ваша родина звичаїв та традицій нашого народу?  
- так;   
- важко відповісти;   
- ні. 
 
6. Чи знаєш ти щось про стосунки між чоловіком і жінкою, юнаком і 

дівчиною в традиціях українського народу? 
- так, можу розповісти про це; 
- дещо знаю, але мало; 
- майже нічого не знаю; 
- взагалі нічого не знаю. 
 
5. Чи хотів б ви взяти участь в заходи, присвячені шляхетному 

ставленні до жінки? 
- так; 
- ні; 
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- не знаю. 
 
6. Якщо на попереднє питання була відповідь «так», то назвіть їх. 
 
7. Чи вважаєш ти себе шляхетною людиною? 
- так; 
- ні; 
- не знаю. 
 
8. Якщо на попереднє питання була відповідь «так», то заверши 

речення: Я вважаю  себе шляхетною людиною, бо_______________________ 
__________________________________________________________________. 

 
 
9.Заверши речення: 

Справжній чоловік – це______________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Справжня жінка – це________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Шляхетна людина має такі риси_______________________________________ 
__________________________________________________________________.  
Щоб стати шляхетною людиною, потрібно______________________________ 
__________________________________________________________________. 
Самовиховання для мене – це_________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток С 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ №2 

Шановні учні! 

Пропонуємо Вам узяти участь в опитуванні мета, якого з’ясувати  
ставлення до позакласної виховної роботи 

Освітній заклад _____________________________________________ 
Стать _________________________ Клас та вік ___________________ 

1. Чи береш участь у позакласній виховній роботі? 
• Так, постійно 
• Іноді 
• Не беру участі 

2. У чому полягає ваша участь у позакласній виховній роботі: 
• проведення свят  
• участі в КВК  
• організація дискотек  
• постановка хореографічних номерів  
• постановка вокальних номерів  
• організація художніх постановок  
• декламування віршів  
• організація змагань  
• інше  

3. Що приваблює тебе в позакласній виховній роботі: 
• авторитет педагога 
• отримати похвалу від вчителя/ батьків  
• можливість показати себе і свої таланти  
• спілкування з ровесниками  
• отримати душевне задоволення  
• участь найліпшої подружки/товариша  
• інші відповіді  

4. Чи знаєш ти українські традиції, звичаї? 
• Так 
• Ні 
• Важко відповісти 

5. Якщо на попереднє питання була відповідь «так», то назвіть їх. 
6. Чи є у твоїй родині традиції та звичаї, що передалися від твоїх 
пращурів? 

• Так 
• Ні 
• Важко відповісти 

7. Якщо на попереднє питання була відповідь «так», то назвіть їх. 
Дякуємо за співпрацю! 



255 

 

Додаток Т 

Тематичний план науково-методичного семінару для класних 

керівників «Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків» 

№ Тема Кількість годин і форма 

проведення 

Л
ек
ці
ї  

П
ра
кт
ич
ні

 
за
ня
тт
я 

С
ам
ос
ті
йн
а 

ро
бо
та

 

В
сь
ог
о 

1 Сутність і структура поняття «шляхетне 
ставлення до жінки» 

2  1 3 

2 Значення засобів української народної 
педагогіки на формування шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків 

2  1 3 

3 Форми і методи позакласної виховної роботи 
щодо формування шляхетного ставлення до 
жінки у підлітків 

 2 1 3 

4 Особливості формування шляхетного ставлення 
до жінки у підлітків 

2  1 3 

5 Педагогічні умови формування шляхетного 
ставлення до жінки у підлітків засобами 
української народної педагогіки в позакласній 
роботі 

2  1 3 

6 Стимулювання у підлітків позитивно-активної 
мотивації до формування у них шляхетного 
ставлення до представниць жіночої статі. 

 2 1 3 

7 Залучення підлітків до виховних заходів із 
використанням засобів української народної 
педагогіки  

 2 1 3 

8 Організація самовиховання підлітків, 
спрямованого на розвиток у них шляхетності 
як особистісної якості 

 2 1 3 

9 Методика діагностики рівня сформованості 
шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

2  1 3 

10 Загальна характеристика процесу формування 
шляхетного ставлення до жінки у підлітків 
засобами української народної педагогіки в 
позакласній виховній роботі 

 2 1 3 

 Всього  10 10 10 30 
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ПРОГРАМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ ДЛЯ 

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ «ФОРМУВАННЯ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЖІНКИ У ПІДЛІТКІВ» 

Лекція №1. 

«Сутність і структура поняття «шляхетне ставлення до жінки» 

Теоретичні питання теми. Визначення поняття «шляхетне ставлення» 

у філософії, соціології, історії, літературі, педагогіці. Характеристика поняття 

«шляхетність». Зміст і структура шляхетного ставлення. 

Основні поняття: шляхетність, жінка, шляхетне ставлення, культ 

Матері, Берегиня. 

Лекція №2 

 Значення засобів української народної педагогіки на формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

Теоретичні питання теми. Поняття «українська народна педагогіка». 

Визначення груп засобів народної педагогіки. Характеристика кожного 

засобу української народної педагогіки, який використовується у моральному 

вихованні, зокрема для формування шляхетного ставлення до жінки, 

підлітків. 

Основні поняття: українська народна педагогіка, родинно-побутова 

культура, усна народна творчість, звичаї, традиції, народне мистецтво, свята. 

Практичне заняття №1 

Форми і методи позакласної виховної роботи щодо формування 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

Теоретичні питання теми. Поняття «позакласна виховна робота». 

Сутність, принципи, напрями, завдання, форми і методи позакласної 

виховної роботи. Можливості позакласної виховної роботи. 

Форма проведення заняття: міні-конференція. 

Основні поняття: форми, методи виховної роботи. 

Лекція №3 
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Особливості формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

Теоретичні питання теми. Вікові, соціально-психологічні особливості 

молодших підлітків. Вікові, соціально-психологічні особливості молодших 

підлітків. Спільне й відмінне у роботі з молодшими та старшими підлітками. 

Основні поняття: молодші підлітки, старші підлітки, відчуття 

дорослості, інтимно-особистісне спілкування. 

Лекція №4 

Педагогічні умови формування шляхетного ставлення до жінки у 

підлітків засобами української народної педагогіки в позакласній виховній 

роботі 

Теоретичні питання теми. Поняття «педагогічні умови». 

Характеристика і наукове обґрунтування визначених педагогічних умов 

формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української 

народної педагогіки у позакласній виховній роботі.  

Основні поняття: педагогічні умови, формування, оволодіння 

знаннями, взаємодія, вчитель, учні, педагогічний супровід. 

Практичне заняття №2 

Стимулювання у підлітків позитивно-активної мотивації до 

формування у них шляхетного ставлення до представниць жіночої 

статі. 

Теоретичні питання теми. Поняття «взаємодія», її види. Типи 

взаємодії у системах «вчитель-учень», «учень-учень». Ознаки суб’єкт-

суб’єктної взаємодії учасників позакласної виховної роботи, спрямованої на 

опанування ними вміннями (комунікативними, емпатійними, рефлексивно-

оцінними)   і виявлення особистісних якостей (доброзичливості, поваги, 

турботи, ввічливості, чуйності,  відповідальності, активності), які 

характеризують шляхетне ставлення до жінки 

Форма проведення заняття: семінар-дискусія 

Основні поняття: мотиви, потреби, потенціал, заохочення, змагання, 

потенціал 
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Практичне заняття №3 

Залучення підлітків до виховних заходів із використанням засобів 

української народної педагогіки  

Теоретичні питання теми. Результати пілотажного дослідження рівня 

сформованості знань щодо уявлення та сутності шляхетного ставлення до 

жінки. Можливості реалізації зазначеної педагогічної умови у позакласній 

виховній роботі. Форми і методи виховної роботи, спрямовані на 

впровадження означеної умови. 

Форма проведення заняття: семінар-прес-конференція 

Основні поняття: знання, заохочення, змагання, покарання, потенціал, 

комунікативний, ігровий, пошуковий напрям. 

Практичне заняття №4 

Організація самовиховання підлітків, спрямованого на розвиток у 

них шляхетності як особистісної якості 

Теоретичні питання теми. Поняття «самовиховання». Індивідуальний 

план саморозвитку підлітка. Сутність, методи та прийоми педагогічного 

супроводу самовиховання підлітків. Ролі і стратегії поведінки вчителя при 

здійсненні педагогічного супроводу.  

Форма проведення заняття: ділова гра 

Основні поняття: самовиховання, педагогічний супровід, програма, 

форма участі, тьютор, фасилітатор, наставник 

Лекція №5 

Методика діагностики рівня сформованості шляхетного ставлення 

до жінки у підлітків 

Теоретичні питання теми. Критерії та показники сформованості 

шляхетного ставлення до жінки. Методика діагностики сформованості 

компонентів шляхетного ставлення до жінки. Характеристика рівнів 

сформованості шляхетного ставлення до жінки. 
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Основні поняття: критерій, показник, методи дослідження, 

діагностичний інструментарій, анкетування, спостереження, експертна 

оцінка. 

 Практичне заняття №5 

Загальна характеристика процесу формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в 

позакласній виховній роботі 

Теоретичні питання теми. Ознайомлення з метою, завданнями і 

змістом експерименту. Результати констатувального етапу 

експериментальної роботи. Характеристика експериментальних груп. 

Проведення формувального етапу експерименту. Пропоновані позакласні 

заходи для реалізації визначених педагогічних умов. Надання рекомендацій 

щодо вдосконалення планів виховної роботи; проведення інструктажу та 

забезпечення необхідними методичними матеріалами. 

Форма проведення заняття: міні-конференція 

Основні поняття: експериментальна група, контрольна група, 

специфіка, варіативний експеримент. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

 
1. Проаналізуйте різні підходи вчених щодо визначення поняття 

«шляхетність», «шляхетне ставлення».  

2. Проаналізуйте позакласну виховну роботу вашого класу щодо 

можливостей формування шляхетного ставлення до жінки 

3. Розробіть позакласний виховний захід, спрямований на формування 

шляхетного ставлення до жінки 

4. Наведіть приклади заходів, які можуть забезпечити оволодіння учнями 

знаннями з питань шляхетного ставлення до жінки 

5. Проаналізуйте позакласну виховну роботу щодо організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії її учасників 
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6. Доберіть декілька засобів української народної педагогіки, 

спрямованих на формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків 

7. Проаналізуйте свою діяльність щодо здійснення педагогічного 

супроводу. Назвіть приклади. 

8. Використовуючи надані методики, проведіть психолого-педагогічне 

дослідження учнів з метою виявлення рівня сформованості шляхетного 

ставлення до жінки. На основі отриманих результатів складіть план 

педагогічного супроводу процесу формування його суб’єктної позиції і 

педагогічного супроводу процесу формування шляхетного ставлення і 

рекомендації для його індивідуального плану саморозвитку. 

9. Розробіть спільно з учнем індивідуальний план його саморозвитку. 

10. За тематикою заняття підготуйте статтю до публікації або виступ на 

конференції. 

Питання для самоперевірки й контролю знань: 

1.Порівняйте визначення поняття «шляхетне ставлення» у філософії, 

соціології, історії, літературі, педагогіці. 

2. Розкрийте поняття «шляхетність» 

3.Схарактеризуйте засоби української народної педагогіки 

4. Розкрийте поняття «позакласна виховна робота».  

5. Схарактеризуйте сутність, принципи, напрями, завдання, форми і 

методи позакласної виховної роботи.  

6. Схарактеризуйте форми і методи позакласної виховної роботи. 

7. Розкрийте можливості позакласної виховної роботи. 

8. Схарактеризуйте вікові, соціально-психологічні особливості 

молодших та старших підлітків.  

9.наявність яких груп мотивів, потреб, емоцій  передбачає 

мотиваційно-емоційний компонент шляхетного ставлення до жінки? 

10. Які групи вмінь вміщує діяльнісний компонент? Назвіть їх. 

11. Які особистісні якості входять до особистісного компоненту? 

Схарактеризуйте їх. 
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12. проаналізуйте погляди науковців на структуру шляхетного 

ставлення до жінки 

13.Визначте поняття « педагогічні умови»? 

14. Як ви розумієте поняття «суб’єкт-суб’єктна взаємодія» 

15. Окресліть особливості та ознаки суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

позакласній виховній роботі з учнями 5-8 класів 

16.Дайте визначення «педагогічний супровід» 

17. Які ролі і стратегії поведінки виконує вчитель при здійсненні 

педагогічного супроводу? 

18. Схарактеризуйте ці ролі і стратегії поведінки вчителя  при 

здійсненні педагогічного супроводу формування шляхетного ставлення до 

жінки. 

19. За якими критеріями і показниками досліджується сформованість 

шляхетного ставлення до жінки? 

20. Назвіть методики для діагностики сформованості компонентів 

шляхетного ставлення до жінки 

21. Схарактеризуйте рівні сформованості шляхетного ставлення до 

жінки у підлітків. 
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26. Чорна О. О. Показники та рівні сформованості у молодших школярів  
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Додаток У  

Класна година 

Тема: «Ти – людина!» 

Мета: ознайомити учнів з особистісними якостями (доброзичливість, 

повага, ввічливість, чуйність, скромність), за які цінують справжню людину,  

розвивати уміння співчувати іншим, міжособистісного спілкування на 

засадах гуманізму, пробуджувати інтерес до здійснення добрих вчинків, 

бажання вдосконалюватися та виховувати в собі морально-етичні риси.  

Перебіг  заняття: 

I. Організаційний момент 

1. Привітання 

Дорий день усім присутнім! Я назву ознаки, за якою визначається порядок 

зайняти своє місце, але ви подумайте спочатку, до якої групи ви себе 

відносите. А тепер пропоную сісти першими тим, хто уважний та чуйний, 

другим – хто щирі, іншим – добрими. Чому ви не змогли обрати жодну з груп 

для себе. Вам важко визначитися? Чому? 

Поверніться один до одного та скажіть щось приємне своєму товаришу 

навпроти. 

II.  Повідомлення теми заняття 

I. Мотивація «Проблемні запитання» 

Одного разу люди зустріли на вулиці дивака. Він ходив вдень з ліхтарем та 

когось чи щось шукав. 

- Як ви думаєте, що він міг шукати? (Міркування учнів) 

Перехожі теж питали його про це, він відповідав, що шукає людину. Люди 

дуже дивувалися його відповіді, адже були впевнені, що він зустрів безліч 

людей по дорозі сюди, адже неможливо розминутися з людиною. Дивак 

стверджував, що всі мають тільки вигляд людини, але мати вигляд неважко, а 

от бути нею дуже непросто. Давайте відповімо на питання: 

- Що мав на увазі цей дивак? 

- Чим людина відрізняються від інших живих істот? 
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- Чому заклик: «Будь ти людиною!», звернений до совісті? 

- Які вчинки свідчать про справжню людину? 

Отож, сьогоднішнє наше заняття присвячено темі: «Ти – людина» 

III.  Основна частина  

1. Розповідь вчителя 

Дуже давно ще до нашої ери  філософ Конфуцій звертав увагу до проблеми 

виховання в собі найважливіших якостей, серед яких – людяність та 

доброзичливість.  

Через декілька століть В.О.Сухомлинський напише: «Бути справжньою 

людиною – означає віддавати сили своєї душі в ім’я того, щоб люди навколо 

тебе бути красивими, духовно багатими, щоб у кожної людини, з якою ти 

зустрічаєшся в житті залишалося щось хороше від тебе, від твоєї душі. 

2. Обговорення змісту прислів’ їв  

1. Дурень скаржиться, що люди не знають його, мудрець скаржиться, що 

не знає людей. 

2. Живи для людей, поживуть люди і для тебе. 

3. Добрі люди умирають, а діла їх живуть. 

Протягом всієї історії існування людства замислювалися над питанням: «Хто 

така людина, у чому сенс її існування», «Що значить бути людиною, 

справжньою людиною?» 

3. Робота з оповіданням 

- Пропоную послухати оповідання «Бо я людина». 

Бо я людина 

Вечоріло. Дорогою йшли два подорожні: батько й малий син. Посеред дороги 

лежав камінь. Батько не помітив його, спотикнувся і забив ногу. Йому заболіло. 

Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши хлопчика за руку пішов далі. 

Другого дня батько з сином: ішли тою самою дорогою назад. Батько знов не 

помітив каменя. знов спотикнувся ї забив ногу. 

Третього дня батько й син ішли тою самою дорогою. До каменя ще було далеко, 

Батько сказав синові: – Дивись уважно, сину. Треба обминути камінь. Ось і те 
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місце, де батько двічі спотикнувся й забив ногу. Вони зменшили ходу, але 

каменя, вже не було. На обочині дороги сидів старий дід. 

Дідусю, – питає хлопчик, – ви не бачили каменя? 

- Я прибрав його з дороги. 

- Ви теж спотикнулися й забили ногу?  

- Ні, я не спіткнувся й не забив ногу. 

- Чого ж ви прибрали камінь?  

- Бо я людина.  

Хлопчик став та й думає.  

- Тату, –  питає він, – а хіба ви не людина. 

Питання для обговорення: 

Якою повинна бути справжня людина? 

Які риси цінують в людині? 

Якими людськими рисами ви можете поділитися з іншими,  а яких хотіли б 

набути? 

Чи є у вашому житті людина, на яку хотіли бути схожою? 

4. Складання розповіді  

Складіть розповідь на тему: «Людина, на яку я хочу бути схожим(ою)». 

Вправа «Асоціації» 

Підберіть риси-асоціації до слів «Я», «Людина», «Мій друг» та встановіть між 

ними зв'язок. 

IV.  Підсумок заняття 

1. Мозковий штурм 

 Продовжіть речення: «Бути людиною означає…» 

Вчитель. В будь-яких життєвих ситуаціях залишайтеся на висоті, будьте 

Людиною. Ніколи не втрачайте віри. Життя наше смугасте і в ньому 

чергуються успіхи і невдачі, злети і падіння. У царя Соломона, якого 

називали мудрим, була каблучка, на якій було вирізьблено: «Усе минає». 

Пам'ятайте це і дотримуйтесь золотої середини, тому що радість не вічна і 

сум не вічний.  
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Додаток Ф 

Публікація автора за темою дисертації 

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дослідження 

Наукові статті у фахових (у т.ч. наукометричних) виданнях України: 

18. Кохан Д. М. Значення мотиваційно-емоційної сфери у 

формуванні шляхетного ставлення до жінки. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.. Запоріжжя: 

КПУ, 2019. Вип. 62. Т.1. С.104-107. 

19. Кохан Д. М. Вплив родинно-побутової культури на формування 

шляхетного ставлення до жінки. Інноваційна педагогіка. Одеса, ПУ 

«Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 

2019. Вип. 14. Том 2. С.165-167. 

20. Кохан Д. М. Аксіологічний підхід до проблеми формування 

шляхетного ставлення  до жінки. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. К.: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. Вип. 72. Том 1. С. 250-253. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-

nc.series5.2020.72-1.55 

21. Кохан Д. М. Педагогічне стимулювання позитивно-активної 

мотивації  як умова формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 2. С.236-241 

22. Kokhan D. Criteria and indicators for assessing the level of formation 

of a noble attitude towards women in adolescents. Scientific Journal «ScienceRise: 

Pedagogical Education». Х.: НВП ПЛ «Технологічний центр», 2020. №5(38). 

C.52-55. 

Наукові статті в міжнародних виданнях: 

23. Кохан Д. М. Шляхетне ставлення до жінки у науково-

педагогічній літературі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. 
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наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 

2018. Вип. 20. Том 2. С. 114-119. 

Наукові статті в зарубіжних виданнях: 

24. Кохан Д. М. Сутність і структура шляхетного ставлення до 

жінки. Научен вектор на Балканите. България: «Научен хронограф» ЕООД, 

2019. Т.3. № 1(3). С.36-39. 

25. Кохан Д. М. Виховання поваги до жінки як основа формування 

шляхетного ставлення до неї. International scientific journal «Theoretical 

& Applied Science». Philadelphia, USA, 2019. С. 760-763. 

26. Кохан Д. М. Педагогічні умови формування шляхетного 

ставлення до жінки у підлітків у позакласній виховній роботі. Natural Science 

Readings. School of economics and management in public administration. 

Scientific journal. 2019. №1. Volume I. С. 144-149. 

ІІ. Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

27. Кохан Д. М. Сутність шляхетного ставлення до жінки у 

психолого-педагогічній літературі. Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали  

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 квітня 2018). Х.: «Стиль-Издат», 

2018. С. 39-42. 

28. Кохан Д. М. Виховання шляхетного ставлення до жінки у 

педагогічній спадщині В. Сухомлинського та А. Макаренка. Психологія та 

педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи дослідження: 

зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф.  (м. Одеса, 14-15 вересня 

2018 р.). Одеса: ГО «Південна фундація  педагогіки», 2018. С.64-66. 

29. Кохан Д. М. Виховання у підлітків шляхетного ставлення до 

жінки. International scientific and practical conference «Pedagogy in EU 

countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceeding (Baia Mare, 

December 21-22, 2018). Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 

С.123-126. 
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30. Kokhan D. M. The significance of the means of Ukrainian folk 

pedagogic in educating teenagers of noble attitude towards women. Third 

International Conference of European Academy of Science (Bonn, Germany, 

December 20-30, 2018). Bonn: «EAS», 2018. Р.92-93. 

31. Кохан Д. М. Роль народної педагогіки у вихованні шляхетного 

ставлення до жінки. Наука та освіта у дослідженнях молодих учених: 

матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, 

молодих учених (Харків, 22 квітня 2019). Х.: ХНПУ, 2019. С.25-27. 

32. Кохан Д. М. Вплив ґендерних стереотипів сучасного суспільства 

на формування  шляхетного ставлення до жінки. Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика: матеріали  ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 грудня 

2019). Х.: «Мітра», 2020. С.183-186. 

33. Кохан Д. М. Діяльнісний підхід до розв’язання проблеми 

шляхетного ставлення до жінки у підлітків. Наука та освіта в дослідженнях 

молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених (Харків, 14 травня 

2020). Х., 2020. С.163-165. 

34. Kokhan D. Actuality and diagnosis of the real state of formation of 

noble attitude towards women in adolescents in educational institutions. The Ist 

International scientific and practical conference «Topical aspects of modern 

science and practice» (Frankfurt am Main, Germany, September 21-24, 2020). 

Frankfurt am Main, 2020. P. 260-263. 

Відомості про апробація результатів дисертації. Основні результати 

й висновки роботи оприлюднювались на засіданнях кафедри педагогіки 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. C. Сковороди (2017-2020); на науково-практичних конференціях різних 

рівнів: міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 2018; 2019); 

«Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (м. Одеса, 
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2018); «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Румунія, 

Бая-Маре, 2018); «European Academy of Science» (Німеччина, 2018); «Topical 

aspects of modern science and practice» (Німеччина, Франкфурт-на-Майні, 

2020); всеукраїнських: «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених» 

(м. Харків, 2019;  2020). 
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