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Анотація. Зміни, які відбуваються в суспільстві кардинально впливають на ціннісні орієнтації лю-
дей, особливо це помітно в підлітковому віці. Саме ціннісні орієнтації визначають особливості і характер 
відносин особистості з навколишнім середовищем і тим самим певною мірою детермінують її поведінку. 
У дослідженні визначено ціннісні орієнтації школярів 8 класів у загальноосвітніх закладах, де навчаються 
за різними програмами з фізичної культури.  
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Постановка проблеми. Підлітковий вік є періодом інтенсивного формування системи 
ціннісних орієнтацій, що впливає на становлення характеру й особистість у цілому. Це пов'я-
зано з появою на цьому віковому етапі необхідних передумов: накопиченням достатнього мо-
рального досвіду та встановленням певного соціального статусу. Формування переконань у 
підлітковому віці свідчить про значний «злам» у характері становлення системи моральних 
цінностей школярів. Під час досліджень встановлено, що система ціннісних орієнтацій осо-
бистості має багаторівневу структуру, вершиною якої є цінності, тісно пов'язані з її ідеалом. 
Це свого роду моральний еталон, який синтезує в собі вимоги, що висуваються суспільством 
до підлітка і підлітком до самого себе. Усі внутрішні елементи, в яких проявляється її спря-
мованість підлітка (потреби, соціальні установки, ціннісні орієнтації, інтереси, завдання та 
ідеали) належать до мотиваційної сфери особистості, тобто можуть спонукати її до діяльності.  

На думку М.С.Кагана [7] система цінностей формується в кожної дитини в процесі її 
включення в певну побутову та ігрову практику, а потім зміцнюється, змінюється або радика-
льно перетворюється залежно від змін його практичного буття. Саме ціннісні орієнтації, сфо-
рмовані в цьому віці, визначають особливості й характер відносин особистості з навколиш-
ньою дійсністю і тим самим певною мірою детермінують її поведінку [5].  

Сьогодні проблема життєвих цінностей підлітка набуває дедалі більшої актуальності. 
Спеціальний аналіз літератури дозволяє виділити три основні напрямки дослідження. По-
перше, ціннісні орієнтації багато в чому задають життєву позицію і світогляд підлітка, але 
при цьому потрібно враховувати ті вікові зміни, які відбуваються в ціннісно-нормативній 
сфері учнів при переході від молодшого підліткового віку до старшого. Тут особливого зна-
чення набуває пубертатний період, коли важливу роль починають відігравати процеси, які 
пов'язані зі статево-рольовим самовизначенням. По-друге, не можна не відзначити вплив со-
ціально-стратифікаційних факторів на процес формування життєвих цінностей молодого по-
коління. У зв'язку з цим, можна припустити, що ціннісні орієнтації сучасних підлітків зміню-
ватимуть залежно від рівня освіти їхніх батьків, а також від позиції, яку займає сам школяр у 
навчальному процесі. І нарешті, по-третє, становлення ціннісних орієнтацій підлітка відбува-
ється в середовищі серйозних соціальних, економічних і політичних змін у сучасному суспі-
льстві [11]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблему формування ціннісних орієнтацій школярів су-
часні вчені розглядають в різних напрямках: співвідношення ціннісних орієнтацій та інтересів 
школярів (Т.Н. Мальковская) [9]; психологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій та 
інтересів школярів (І.В. Дубровіна, Б.С. Круглов) [3]; залежність соціальної активності особи-
стості від її орієнтації (В.П. Вдовиченко) [12]; педагогічні умови формування ціннісних орієн-
тацій (Е.Ф. Ященко) [13]; В.Ю. Лосєва, В.А. Родіонова та В.В. Апокіна [8] взяли за основу 
методику М. Рокіча в дослідженні смисложиттєвих ціннісних відношень школярів у процесі 
фізичного виховання, а Г. Безверхня та М.І. Маєвський присвятили власне дослідження фо-
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рмуванню ціннісних орієнтацій у процесі фізичного виховання студентів [2]. Практичний до-
свід формування ціннісних орієнтацій розкривається на матеріалі суб'єктів різного віку й від-
ображає особливості формування ціннісних орієнтацій школярів, студентів, викладачів.  

Зв'язок роботи з науковими планами. Дослідження виконано згідно зі Зведеним пла-
ном НДР Міністерства у справах молоді та спорту на 2011–2015 рр. за напрямом «Теоретико-
методологічні основи фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури» відповідно до теми 
«Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах».  

Метою дослідження є визначення ціннісних орієнтацій школярів 8 класів у загально-
освітніх закладах. 

Методи: аналіз наукової літератури за темою дослідження, визначення ціннісних орієн-
тацій за методикою М. Рокіча, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилися у м. Вінниці серед школярів 8 
класів упродовж навчального року:  

 ЗОШ № 4, де система фізичного виховання базується на старих консервативних 
підходах під час складання програм із фізичної культури з видами вправ, які втратили попу-
лярність у школярів;  

 ЗОШ №1 6, де впроваджена державна програма з фізичної культури, яка враховує 
інтереси та потреби школярів у виборі видів рухової активності).  

Методика М. Рокіча розрізняє 2 класи цінностей. Цей поділ відповідає традиційному 
розподілу на цінності-цілі та цінності-засоби. Термінальні або цільові цінності узагальнено 
виражають найважливіші цілі, ідеали, сенс життя людей. В інструментальних цінностях від-
ображені схвалювані в цьому суспільстві чи іншої спільності засоби досягнення цілей. З од-
ного боку, це моральні норми поведінки, а з іншого – якості та здібності людей (такі як неза-
лежність, ініціативність, авторитетність). За визначенням термінальні цінності більш стійкі і 
мають більш важливий статус порівняно з інструментальними цінностями.  

Ми використали модифікований варіант методики М. Рокіча, який запропонував 
Б.С. Круглов [3]. У ньому зменшений список цінностей, а замість їх ранжування досліджувані 
повинні оцінити кожну цінність по 5-бальній шкалі (від 1 до 5). Цей варіант методики дозво-
ляє не тільки виявити ієрархію цінностей, але й оцінити рівень сформованого психологічного 
механізму диференціації. Останній розуміють як здібність індивіда виділити із великої кіль-
кості невизначених явищ ті, які представлені в окрему структуру залежно від близьких та да-
льніх завдань свого життя і можливостей їх досягнення. 

Результати дослідження та їх обговорення. Найважливішою термінальною цінністю 
хлопців ЗОШ №16 є «наявність хороших та вірних друзів» (92,3%). Треба відзначити, що на 
першому рейтинговому місці ця цінність і у дівчат цієї школи та ЗОШ № 4 (табл. 1). Ці шко-
лярі дуже високо оцінюють їх (тобто друзів) вплив у власному житті, схожий результат мож-
на спостерігати в дослідженнях Р.Ф. Кабірова (1996) та М.М. Саїнчука (2012) зі школярами 
старших класів [6, 10]. Чим старшим стає школяр, тим сильнішою стає потреба бути в таких 
групах, де він отримує можливість реалізувати себе, відчути свою значущість. І хоча молоді 
люди мають деяку свободу вибору індивідуального стилю життя, на них чинять великий 
вплив однолітки, які схиляють їх щось робити, відповідно до прийнятих у цьому мікросере-
довищі систем цінностей і стереотипів поведінки. У підлітковий період перебудовується ста-
влення підлітків до навколишнього світу і до самого себе, формується життєва позиція, з якої 
вони починають самостійне життя.  

На другому рейтинговому місці – «щасливе сімейне життя» (89,7%). Ця позиція збері-
гається як у хлопців, так і у дівчат ЗОШ №16. Це може свідчити про те, що діти, дивлячись на 
приклад своїх батьків, хочуть мати повноцінну сім’ю і вже у такому віці замислюються над 
цим питанням. І третю позицію займає цінність «задоволення» (89,7%), яке містить не лише 
приємне проводження доби у вигляді розваг, а і задоволення життям у цілому. Цікаво, що у 
хлопців 8 класу ЗОШ №16 така цінність як «здоров’я» (87,2%), яка вважається головною за-
гальнолюдською цінністю, займає лише 4 рейтингову позицію.  
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«Індиферентними» цінностями є «кохання» – 74,4%, «матеріальне забезпечення» (від-
сутність матеріальних труднощів) – 71,8% та «впевненість у собі» (свобода від внутрішніх 
сумнівів) – 69,2%.  

Таблиця 1 
Групова ієрархія термінальних цінностей школярів 8 класів, % 

 

ЗОШ №16 ЗОШ №4 
 Х 

(n=39) ранг Д 
(n=44) ранг Х 

(n=38) ранг Д (n=37) ранг 

Самостійність 51,3 12 61,4 10 57,9 9 64,9 6 
Впевненість 69,2 9 79,5 6 71,0 7 75,7 4 
Матеріальне забезпечення 71,8 8 81,8 5 73,7 6 62,2 7 
Здоров’я 87,2 4 90,9 3 92,1 1 75,7 4 
Втіха(задоволення життям) 89,7 3 81,8 5 89,5 2 78,4 3 
Цікава робота 82,0 5 79,5 6 73,7 6 73,0 5 
Кохання 74,4 7 81,8 5 84,2 3 75,7 4 
Свобода у вчинках та діях 66,6 10 72,7 8 76,3 5 78,4 3 
Краса 56,4 11 75,0 7 55,3 10 62,2 7 
Хороші друзі 92,3 1 95,4 1 89,5 2 86,5 1 
Пізнання 87,2 4 84,1 4 60,5 8 64,9 6 
Щасливе сімейне життя 89,7 2 93,2 2 81,6 4 73,0 5 
Творчість 51,3 12 72,7 8 44,7 12 73,0 5 
Суспільне визнання 79,5 6 81,8 5 76,3 5 73,0 5 
Активне життя 87,2 4 70,4 9 71,0 7 83,8 2 
Рівні можливості для всіх 66,6 10 70,4 9 50,0 11 43,2 8 

 

Примітки. Х – хлопці, Д – дівчата. 
 

 «Відкинутими» виступають «самостійність» (незалежність у судженнях та оцінках) – 
51,3%, «творчість» (можливість творчої діяльності) – 51,3% та «краса природи й мисте-
цтва» – 56,4% (переживання прекрасного в природі і мистецтві).  

У дівчат ЗОШ №16 перша та друга рейтингова позиція однакова з хлопцями («наяв-
ність хороших та вірних друзів» – 95,4% та «щасливе сімейне життя» – 93,2%). Третє місце 
займає цінність «здоров’я» – 90,9%. Що стосується ставлення підлітків до свого здоров'я, то 
його можна назвати парадоксальним. Цінність здоров'я належить до вищих життєвих цінно-
стей і проголошена як безумовна норма життя. Однак існує дисонанс між словесно-декла-
рованою, усвідомлюваною цінністю здоров'я і реальною поведінкою, спрямовано на його збе-
реження і зміцнення. Одна з основних причин цього полягає в тому, що здоров'я посідає ви-
соке місце в структурі цінностей тому, що як якісна характеристика особистості, сприяє досяг-
ненню багатьох завдань і задоволенню різних потреб людини.  

В умовах сьогоднішньої економічної та соціальної реальності здоров'я нерідко виступає 
як єдиний засіб досягнення поставлених завдань, що робить його дедалі більшою мірою об'-
єктом використання, а його цінність є не фундаментальною, а інструментальною. При цьому 
цінність здоров'я як засобу досягнення цілей стає важливішим, ніж цінність його як засобу 
жити довго і повноцінно. Виникає протиріччя між прагненням досягти життєво необхідних 
цілей і об'єктивною необхідністю бути здоровим. Ігнорування єдиного для молоді ресурсу – 
здоров’я – полегшено відсутністю культурно-ціннісних заборон у суспільстві та віддаленістю 
в часі можливих негативних проявів. При цьому не тільки не докладаються зусилля для збе-
реження здоров'я, а й нормативні уявлення перебудовуються таким чином, щоб виправдати 
свою бездіяльність стосовно цього [1, 4].  

Хлопці ЗОШ №4 вище ніж інші оцінюють цінність «здоров’я» (92,1%), хоча і в школя-
рів іншої школи ця цінність теж належить до «пріоритетних». На другій рейтинговій позиції 
спостерігаються цінності «наявність хороших та вірних друзів» (89,5%) та «задоволення 
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життям» (89,5%). Як не дивно, лише в цій школі в хлопців така цінність як «кохання» (ду-
ховна і фізична близькість з коханою людиною) зайняла третю позицію.  

У дівчат ЗОШ №4 перше рейтингове місце займає цінність «наявність хороших та вір-
них друзів» – 86,5%. Цінність «активне сповнене діяльності життя» (83,8%) у дівчат займає 
друге місце та цінність «свобода у вчинках та діях» (78,4%) і «задоволення життям» (78,4%) 
– третя рейтингова позиція.  

Можна зробити висновок, що сучасні підлітки орієнтуються на «конкретні цінності» 
(«здоров’я», «наявність хороших та вірних друзів», «активне сповнене діяльності життя», 
«щасливе сімейне життя»), тобто на особистісні цінності. Меншою мірою, хоча і залишають 
за ними статус «значущих», школярі орієнтуються на «абстрактні» цінності («любов», «сво-
бода», «суспільне визнання»).  

Прикро, що «відкинутими» для школярів 8 класів, як для дівчат так і для хлопців вияви-
лися цінності «переживання і розуміння краси природи і мистецтва», «рівні можливості для 
всіх», «творчість».  

Окрім суспільних тенденцій, у цінностях-цілях хлопців і дівчат 8 класів існують певні 
відмінності. Найбільш значущою виявилася абстрактна цінність «кохання» та «свобода у вчин-
ках та діях», яка у хлопців ЗОШ №16 знаходиться на індиферентному місці, а у хлопців ЗОШ 
№4 – в «ядрі». У дівчат ЗОШ №4 така цінність як «самостійність у судженнях» знаходиться 
в «периферії», а у дівчат ЗОШ №16 вона знаходиться серед малозначущих показників. Для 
решти цінностей виявлено незначні відмінності за рейтингом у 1–3 позиції. 

За подібною послідовністю, яка була застосована до термінальних цінностей, було здій-
снено аналіз інструментальних цінностей (цінностей-засобів) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Групова ієрархія інструментальних цінностей школярів 8 класів, % 

 

ЗОШ №16 ЗОШ №4 
Термінальні цінності Х 

(n=39) ранг Д 
(n=44) ранг Х 

(n=38) ранг Д (n=37) ранг 

Високі запити 51,3 9 52,3 9 50,0 10 32,4 11 
Чутливість 69,2 6 75,0 6 50,0 10 62,2 10 
Вихованість 84,6 2 90,9 1 68,4 7 67,6 8 
Життєрадісність 76,9 4 84,1 2 79,0 3 86,5 1 
Ефективність у справах 71,8 5 79,5 4 76,3 4 75,7 5 
Сміливість у відстоюванні  
своєї думки 76,9 4 79,5 4 81,6 2 81,1 3 

Дисциплінованість 71,8 5 77,3 5 79,0 3 64,9 9 
Непримиренність до власних  
та чужих недоліків 35,9 10 40,9 10 42,1 11 32,4 11 

Широта поглядів 71,8 5 79,5 4 63,2 9 75,7 5 
Чесність 84,6 2 75,0 6 65,8 8 70,3 7 
Освіченість 59,0 8 81,8 3 71,0 6 75,7 5 
Самоконтроль 66,6 7 72,7 7 68,4 7 78,4 4 
Терпимість 71,8 5 72,7 7 79,0 3 75,7 5 
Тверда воля (уміння  
наполягати) 87,2 1 75,0 6 84,2 1 75,7 5 

Раціоналізм 84,6 2 70,4 8 73,7 5 73,0 6 
Відповідальність 79,5 3 77,3 5 81,6 2 83,8 2 

 

Примітки. Х – хлопці, Д – дівчата. 
 

Експериментальною методикою з’ясовано, що найбільш значущими цінностями-засоба-
ми хлопців ЗОШ №16, які становлять «ядро», є «тверда воля» (уміння настояти на своєму) – 
87,2%, «раціоналізм» (уміння логічно мислити, приймати обмірковані рішення) – 84,6%, «ви-
хованість» (гарні манери, ввічливість) – 84,6%, «відповідальність» (почуття обов’язку, умін-
ня дотримуватися слова) – 79,5%.  
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«Індиферентними» цінностями-засобами хлопці 8 класу визнають «чутливість» (турбо-
тливість) – 69,2%, «самоконтроль» (стриманість, самодисципліна) – 66,6%, «освіченість» 
(ширина знань, висока загальна культура) – 59,0%. «Відкинутими» визнані «високі запити» 
(високі вимоги до життя) – 51,3% та «непримиренність до власних і чужих недоліків » – 
35,9%. Слід відзначити, що саме ці цінності в усіх школярів є «відкинутими» і вважаються не 
потрібними.  

Для дівчат ЗОШ №16 значущими є «вихованість» (гарні манери, ввічливість) – 90,9%, 
«життєрадісність» (почуття гумору) – 84,1% та «освіченість» (широта поглядів, висока за-
гальна культура) – 81,8%. «Індиферентними» цінностями дівчата визнають «самоконтроль» 
(стриманість, самодисципліна) – 72,7%, «терпимість» (до поглядів і думок інших людей, 
уміння прощати іншим їх помилки) – 72,7% та «раціоналізм» (уміння логічно мислити, при-
ймати обмірковані рішення) – 70,4%.  

Для хлопців ЗОШ №4 «ядром» вважаються цінності – «тверда воля» (вміння наполяга-
ти, не відступати перед труднощами) – 84,2%, «відповідальність» (почуття обов’язку, уміння 
притримуватися свого слова) – 81,6%, «сміливість у відстоюванні своєї думки» – 81,6% та 
«життєрадісність» (почуття гумору) – 79,0%.  

«Індефирентними» для хлопців 8 класу вважаються цінності «освіченість» (широта 
знань, висока загальна культура) – 71,0%, «самоконтроль» (стриманість, самодисципліна) – 
68,4% та «чесність» (правдивість, щирість) – 65,8%.  

У дівчат ЗОШ №4 на першій рейтинговій позиції знаходиться цінність «життєрадіс-
ність» (почуття гумору) – 86,5%. Саме ця цінність спостерігається в усіх школярів в «ядрі». 
На другій позиції – «відповідальність» (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово) – 
83,8% і на третій позиції – «сміливість у відстоюванні своєї думки та поглядів» – 81,1%. «Ін-
диферентними» вважаються для дівчат такі цінності як «раціоналізм» (уміння логічно мисли-
ти, приймати обдумані рішення) – 73,0%, «чесність» (правдивість, щирість) – 70,3% та «вихо-
ваність» (гарні манери, ввічливість) – 67,6%.  

Дані табл.. 2 наочно показують, що між класами існують досить суттєві розходження за 
рейтингом. Найбільш яскравим прикладом слугує цінність-засіб «вихованість», яка у школя-
рів ЗОШ №16, входить в «пріоритетні» (1–2 місце), а у школярів ЗОШ №4 в «індиферентні» 
(7–8 місце). Таку цінність як «тверда воля» хлопці двох шкіл виводять на першу рейтингову 
позицію, а дівчата чомусь лише в «індиферентні».  

Аналіз інструментальних цінностей школярів ЗОШ №4 показує їх орієнтацію на само-
ствердження, адже в «ядро» вони закладають цінності «сміливість у відстоюванні власної ду-
мки», «тверда воля», «відповідальність», які для школярів ЗОШ №16 є «індиферентними». 
Підсумовуючи цінності-засоби хлопців 8 класів, помітною є їх орієнтація на цінності «міжосо-
бистісного спілкування»(«вихованість», «відповідальність», «життєрадісність»), безпосеред-
ньо-емоційного світовідчуття («чесність») та інтелектуальні («освіченість», «тверда воля»). 
Узагальнюючи інструментальні цінності дівчат, констатуємо, що вони вибудовують ієрархію 
із цінностей міжособистісного спілкування та самоствердження («життєрадісність», «тве-
рда воля», «відповідальність», «сміливість у відстоюванні своєї думки та поглядів»). 

Висновок. Найбільш значущими термінальними цінностями для хлопців та дівчат серед-
ніх класів є індивідуальні цінності особистого життя; «наявність хороших і вірних друзів», 
«щасливе сімейне життя», «здоров’я», «задоволення життям» та «любов», а найменш зна-
чущими «творчість» та «самостійність». Групу «індиферентних» становлять цінності: «су-
спільне визнання», «матеріальне забезпечення», «впевненість», «цікава робота», «пізнання». 
Спільну ієрархію інструментальних цінностей хлопців і дівчат середніх класів очолюють цін-
ності міжособистісного спілкування («вихованість», «чесність», «відповідальність», «жит-
тєрадісність», «освіченість», «вміння наполягати»), а замикають цінності самоствердження 
(«непримиренність до власних і чужих недоліків» та «високі запити» до життя).  

Дослідження не вичерпує все коло проблем, які пов'язані з формуванням ціннісних орі-
єнтацій школярів і відкриває об'єктивне поле подальших досліджень щодо проблем виявлен-
ня взаємозв'язку ціннісних орієнтацій школярів та їх мотивації до навчальної діяльності.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 8-Х КЛАССОВ  
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация. Изменения, происходящие в обществе кардинально влияют на ценностные ориентации лю-
дей, особенно это заметно в подростковом возрасте. Именно ценностные ориентации определяют особенности и 
характер отношений личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной степени детерми-
нируют ее поведение. Целью исследования было определение ценностных ориентаций школьников 8 классов в 
общеобразовательных учреждениях, где работают за разными программами по физической культуре. 
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INVESTIGATIONS OF VALUE ORIENTATIONS OF 8-TH FORM PUPILS  
DURING THEIR PHYSICAL TRAINING 
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Abstract. Changes that occur in our society dramatically effect people value orientations, especially this fact is 
noticeable in the period of adolescence. These value orientations define features and nature of relationships of individuals 
toward the surrounding reality and thus partly determine their behavior. The aim of this study was a determination of value 
orientations of 8th form pupils in general educational institutions with different programs of physical education. 
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