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Вступ
Актуальнiсть дослiдження. Посередником мiж державою, людиною та
iншими соцiальними iнститутами є сiм’я. В процесi еволюцiї суспiльства
вiдбувається переоцiнка системи сiмейних цiнностей i значущостi сiм’ї як
соцiального iнституту. Увага до проблем сiм’ї завжди було дуже значною. В
даний час причинного iнтересу до даної теми є кризовi тенденцiї в
життєдiяльностi сучасної сiм’ї, рiзних її форм, якi охоплюють усi сфери її
функцiонування. В ускладнених умовах сучасного iснування, сiм’я як
унiкальний механiзм взаємодiї мiж потребами окремої людини i суспiльства в
цiлому, виявилася в епiцентрi суспiльних змiн, що рiзко позначилося на станi
сiм’ї, її виховних можливостях.
У сучасному українському суспiльствi вiдбуваються постiйнi змiни. Подiї
суспiльного i полiтичного життя дедалі бiльше прискорюють темп людського
iснування; стреси, iнформацiйнi перевантаження дуже впливають на людину, її
сприйняття i систему цiнностей. Однiєю з основних проблем є нездатнiсть сiм’ї
здiйснювати свої головнi функцiї, якi вона успiшно виконувала ранiше, а також
збiльшення значущостi неспецифiчних функцiї сiм’ї. У мiру того, як
розвивається суспiльство, вiдбуваються рiзноманiтнi полiтичнi та соцiальнi
змiни, змiнюються i цiнностi сiм’ї.
Отже, традицiйна ранiше модель сiм’ї на сьогоднiшнiй день є застарiлою,
а нова поки ще не розвинулася. Якщо у суспiльства немає сформованої i стiйкої
моделi сiм’ї, яка робить його стабiльним i мiцним, то виникають рiзнi соцiальнi
проблеми, наприклад, моральний занепад суспiльства, соцiальне сирiтство,
бродяжництво, вiдмова вiд дiтей. Tому необхiдно вiдновити та оновити
iнститут сiм’ї. Очевидно, що данi процеси свiдчать про кризу сiмейних
цiнностей, їх трансформацiї, яка потребує серйозного наукового осмислення.
Сiмейнi цiнностi є одним з елементiв здорового i стабiльного
функцiонування суспiльства. Власне, сiмейне виховання закладає в нас тi чи
iншi якостi, якi ми використовуємо в нашому дорослому життi, що докорiнно
впливає на все суспiльне життя в цiлому. Iєрархiя цiнностей, мiсце сiмейних

цiнностей в ньому вiдображають особливостi часу, умов життя, засновують
фундамент ставлення людини до навколишнього свiту, до себе i до оточуючих.
Ставлення до сiм’ї i її цiнностей вiдображає особливостi часу i психологiї
людини, несе вiдбиток умов життя i моральних принципiв, якi сформувалися в
її

соцiальному

оточеннi.

Провiднi

цiнностi

визначають

спрямованiсть

особистостi людини i його активностi. Актуальнiсть даної теми обумовлена
змiнами,

що

вiдбулися

i

ускладненням

традицiйної

моделi

сiм’ї,

трансформацiєю сiмейних цiнностей. Перехiд до ринкових вiдносин породжує
знеособлення

людини

як

головної

цiнностi

суспiльства,

зростання

iндивiдуалiзму за принципом «це твої проблеми», що призводить до
роз’єднаностi людей i верховенства особистих iнтересiв над суспiльними,
протиставлення

сiм’ї

суспiльству.

Шлюбнi

вiдносини

перестали

бути

необхiдною умовою для повноцiнного розвитку сiм’ї. Tому, проблема
дослiдження трансформацiї сiмейних цiнностей у соцiальному середовищi
загальноосвiтнього навчального закладу стає надзвичайно актуальною для
соцiально-педагогiчної науки.
Hауковим пiдґрунтям у нашому дослiдженнi стали працi таких
вiтчизняних та зарубiжних науковцiв як Є. Головаха, Ю. Голоденко, Е. Ерiксон,
А. Карась, А. Колодiй, H. Панiна, А. Пасiсниченко, А. Ручка, Л. Сокурянська,
Ю. Сорока, Дж. Фiннi, H. Черниш та iншi. О. Iванiвська, А. Капська,
С. Савченко, H. Шкарiна та iн.
Однак проблема соцiально-педагогiчної дiяагностики та фахового впливу
соцiального педагога ЗHЗ на стан i процес трансформацiї сiмейних цiнностей у
соцiальному середовищi загальноосвiтнього навчального закладу потребує
бiльш детального аналiзу. Саме тому, темою нашого дослiдження було обрано:
«Tрансформацiя

сiмейних

цiнностей

у

соцiальному

середовищi

загальноосвiтнього навчального закладу».
Об’єкт дослiдження – трансформація сімейних цінностей в умовах ЗНЗ.
Предмет дослiдження – сутнiсть i процес трансформацiї сiмейних
цiнностей в умовах ЗHЗ.

Мета дослiдження – дослiдити сутнiсть i процес трансформацiї сiмейних
цiнностей в умовах ЗHЗ.
Гiпотеза

дослiдження

загальноосвiтнього
традицiйних

–

в

навчального

сiмейних

умовах

закладу

цiнностей,

соцiального

вiдбувається

результатом

якої

середовища
трансформацiя

є

домiнування

iндивiдуально-особистiсних цiнностей iндивiда над сiмейними цiнностями
особистостi.
Завдання дослiдження:
1. Охарактеризувати сiмейнi цiнностi як об’єкт соцiально-педагогiчного
дослiдження.
2. Дослiдити основнi прояви трансформацiї сiмейних цiнностей в умовах
ЗHЗ.
3. Розробити програму дiяльностi тренiнгової школи для старшокласникiв
«Школа молодої сiм’ї».
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження
ми використали загальнонауковi теоретичнi та практичнi методи дослiдження, а
саме:

аналiз

науково-педагогiчних

джерел,

узагальнення,

порiвняння,

систематизацiю, анкетування, тестування, статистичнi методи кiлькiсної та
якiсної обробки отриманих результатiв.
Експериментальна

база

дослiдження:

дослiдно-експериментальна

робота здiйснювалася на базi ЗHЗ №30 мiста Житомира.
Вибiркова сукупнiсть: учнi 9-11 класiв ЗHЗ№30 мiста Житомир.
Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено i систематизовано
науковi дослiдження про сiмейнi цiнностi як об’єкт соцiально-педагогiчного
дослiдження та основнi прояви трансформацiї сiмейних цiнностей в умовах
ЗHЗ.
Практичне

значення

дослiдження:

розроблено

й

обґрунтовано

програму дiяльностi тренiнгової школи для старшокласникiв «Школа молодої
сiм’ї».
Апробацiя роботи: Результати дослідження опубліковані у збірнику
наукових праць: Роль ціннісних орієнтацій особистості в сімейному житті//

Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів i
студентів] / за заг. ред. H. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка,
2016.
Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох
роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку
використаних джерел (85 найменувань). Робота викладена на 110 сторiнках
друкованого тексту та 12 сторiнках додаткiв.

Загальнi висновки
1. Охарактеризувавши

сiмейнi

цiнностi

як

об’єкт

соцiально-

педагогiчного дослiдження, ми прийшли до ряду висновків та узагальнень.
Доведено, що сiмейнi цiнностi – культивована в суспiльствi сукупнiсть уявлень
про

сiм’ю,

впливає

на

вибiр

сiмейних

цiлей,

способiв

органiзацiї

життєдiяльностii взаємодiї. Сiмейна система цiнностей характеризується
величезним потенцiалом виховного впливу на наступнi поколiння в його
особистiсному

розвитку.

Проте,

дуже

складно

сформулювати

повне

конкретизоване визначення сiмейних цiнностей, тому що це поняття
обумовлено суб’єктивним сприйняттям дiйсностi кожного окремого iндивiда.
Система сімейних цiнностей є динамiчною системою, що формується в процесi
усього перiоду виховання i соцiалiзацiї, вiдiграє провiдну роль в процесi
ухвалення рiшення, дозволяє вирiшувати, що для людини значущо i важливо в
сiмейному життi. Система цiннiсних орiєнтацiй сiм’ї не є постiйною упродовж
усього її життєвого циклу. Загальносiмейнi цiнностi не завжди включають у
себе цiннiснi орiєнтацiї кожного з шлюбу. Дiапазон цiннiсних орiєнтацiй
окремих членiв сiм’ї може бути ширший вiд загальносiмейних. Чим ширший
об’єм iндивiдуальних цiнностей шлюбу, тим бiльше в них можливостей для
взаєморозумiння, тобто для єдностi.
Обгрунтовано думку, про те, що узгодження цiннiсних орiєнтацiй
подружжя проявляється в динамiцi загальних сiмейних цiнностей, яка, може
проявлятися як в кiлькiснiй, так i якiснiй змiнi цього утворення. В той же час
фактично вiдсутня єдина науково обгрунтована класифiкацiя сiмейних
цiнностей та в цiлому недостатньо розвинена є наукова база цiєї проблеми.
Система сімейних цiнностей дає можливiсть особистостi вирiшити, що для неї
значущо i важливо в шлюбному i сiмейному життi. Система цiнностей
(цiннiсних орiєнтацiй) сiм’ї не є постiйною упродовж усього її життєвого
циклу. Загальносiмейнi цiнностi не завжди включають у себе цiннiснi орiєнтацiї
кожного з шлюбу. Умовою нормального розвитку i функцiонування сiм’ї є
наявнiсть

у чоловiка

i

дружини

рiзноманiтних

цiннiсних

орiєнтацiй.

Рiзноманiття систем цiнностей служить природною базою для iндивiдуалiзацiї

особистостi, i тому система, що забезпечує таке рiзноманiття, має найбiльшу
стiйкiсть. У роздiлi розглянуто сім’ю та сімейні цінності як об’єкт соціальнопедагогічного дослідження, представлено сутність поняття цінностей та
охарактеризовано їх види.
2. Дослiдивши основнi прояви трансформацiї сiмейних цiнностей в
умовах ЗHЗ, ми прийшли до таких висновків. Дослідження було проведено з
60 учнями 9-11 класiв ЗHЗ№30 мiста Житомир та проходило у три етапи: 1)
проведення опитування школярів з метою вивчення їх базових сімейних
ціннісних соціально-психологічних установок за допомогою авторського
опитувальника «Загальна оцінка цінності сім’ї в структурі ціннісних орієнтацій
молоді»; 2) виявлення специфіки та місця сімейних цінностей у системі
ціннісних орієнтацій старшокласників за допомогою методики «Ціннісні
орієнтації» М. Рокича; 3) проведення опитування школярів з метою вивчення
впливу соціальних стереотипів на трансформацію сімейних цінностей
старшокласників за допомогою авторського опитувальника «Поведінкові
установки і стереотипи молоді в сфері сімейних цінностей»
Узагальнюючи, слід зазначити, що в силу індивідуально-вікової та
соціально-психологічної специфіки юнацького віку та сучасних українських
реалій, для більшості школярів сім’я є цінністю міжособистісної взаємодії у
різних сферах соціально-психологічного існування індивіда. І лише для деяких
старшокласників

сім’я

є

цінністю

особистісного

зростання

чи

екзистенціальною цінністю. Для основної маси опитаних школярів сім’я є
безумовним домінуючим приорітетом в системі ціннісних орієнтацій. Причому
сімейні відносини сприймаються переважно в психоемоційних і кровнородинних характеристиках. Крім того, з точки зору школярів в сучасному
суспільстві можливо поєднання успішної кар’єри та повноцінного сімейного
життя. Разом з тим, більше половини опитаних вважають, що сім’ю заводити
варто все-таки після закінчення навчання та/або становлення кар’єри. Так само,
з точки зору школярів в сучасному суспільстві можливо поєднання успішної
кар’єри та повноцінного сімейного життя. Більше половини опитаних
вважають, що сім’ю варто заводити після закінчення навчання. У той же час

більшість опитаних фіксує наявність в сучасному українському суспільстві
вираженої

кризи

сім’ї,

яка

проявляється

практично

у

всіх

сферах

функціонування цього інституту, при цьому ефективність державної політики в
цій сфері вкрай малоефективна.
Хоча для школярів сім’я є однією із головних цінностей в системі
ціннісних орієнтацій особистості, однак сімейні цінності перебувають у
старшокласників на різних стадіях трансформації. Якщо для більшості
респондентів, вони перебувають на стадії теоретизованих моделей-цілей (з
орієнтацією на традиційні моделі поведінки або на моделі поведінки
батьківської сім’ї), то приблизно кожен третій старшокласник, пройшовши
попередню стадію трансформації системи цінностей, готовий перейти до стадії
реалізації цілей-дій, тобто теоретично готові до створення власної нуклеарної
сім’ї. При цьому кожен десятий респондент, швидше за все перебуває в процесі
трансформації між цими двома стадіями, оскільки домінантну систему
ціннісних орієнтацій визначити важко.
Сучасна молодь при вступі в шлюб керується в першу чергу взаємною
любов’ю. Оптимальним віком для вступу в шлюбні відносини, на їхню думку, є
наступні вікові категорії: для чоловіків – 25-40 років, для жінок – 18-30
років. Так само, практично всі школярі відзначили, що, на їхню думку,
наявність дітей в шлюбі є обов’язковою, зазвичай маючи на увазі виховання
двох дітей. Респонденти відзначають, що реєструвати відносини в тій чи іншій
мірі важливо, хоча шлюбний контракт не викликає позитивних емоцій, як і
більшість альтернативних форм шлюбних відносин. Варто відзначити, що
найбільш прийнятною такою формою, на думку опитаних, є цивільний шлюб.
Трохи більше половини школярів не проти були б пожити в цивільному
шлюбі. Варто відзначити, що бажання скріплювати свої відносини в
майбутньому шлюбним контрактом у респондентів відсутнє.
3. Розробивши

програму

дiяльностi

тренiнгової

школи

для

старшокласникiв «Школа молодої сiм’ї», можна узагальнити наступне. На
основі результатів емпіричного дослідження нами обгрунтовано та розроблено
тренінгову програму «Школа молодої сім’ї», що спрямована на формування у

школярів базових компетенцій та культури сімейного співіснування у найбільш
доступній та неформалізованій для них формі – тренінговій. Розроблена
програма школи передбачає освоєння 8 умовних розділів, що відображають
основні сфери сімейного життя. Тривалість програми – 72 години (8
тренінгових сесій та 10 годин індивідуальних консультацій соціальним
педагогом). Тренінги тривають від одного до трьох днів (4 – 12 годин).
Практико-орієнтоване опанування цих тематичних розділів (тренінгових сесій)
сприятиме формуванню системи ціннісних орієнтацій школярів з пріоритетом
на розвиток сімейних цінностей; розвитку у школярів навичок соціальнокомунікативної, психолого-педагогічної та соціально-господарської сімейної
комунікації; формуванню у школярів компетенцій профілактики та вирішення
основних проблем у сімейній взаємодії і т.д.
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