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ВСТУП 

Якщо старі революції базувалися на певних інтересах, то нові − на цінностях. 

Якщо хочете зрозуміти сенс змін, треба побачити, як змінилися цінності 

 Запитайте себе, що є спільного між вами й вашими батьками? 

Ярослав Грицак 

 

За останні роки Всесвіт дуже змінився у всіх аспектах. З розвитком 

інформаційних технологій значно зросла швидкість передачі інформації, що 

збільшує інформованість суспільства. Процеси спілкування та передачі даних в 

соціумі дуже змінилися протягом останніх п’яти років. Такі світові тенденції 

формують цінності сучасної молоді.  

Молодь є найбільш відкритою до нових знань, креативною, мобільною й 

активною суспільно-політичною силою, а водночас і політично недосвідченою. 

Вивчення ціннісних орієнтацій молоді важливе не лише в теоретичному, а й у 

практичному плані, позаяк дає змогу з’ясувати, наскільки українська молодь є 

суб’єктом державотворчих процесів або об’єктом маніпулятивних технологій. 

Останні роки української історії засвідчили європейську векторність 

нашої освітньої, політичної, економічної й культурної перспективи, що 

неминуче спричинило трансформацію національних цінностей у цінності 

загальноєвропейські. Перший вияв цього – демократично виплекана молодь і 

студенти під час Революції Гідності. 

Ми чітко усвідомлюємо, що майбутнє України великою мірою залежить 

від молоді. У наш час ведеться багато дискусій щодо розвитку суспільства, але 

цільовою та головною аудиторією, на яку покладають надії і сподівання, є 

молодь. Бо саме молодь – це майбутнє держави, тому сьогодні ми маємо 

виробити чітку стратегію виховання молодого покоління, формування його 

світогляду. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У психологічному тлумачному словнику В. Шапара зазначено: 

«Цінність – поняття, яке використовується у філософії і соціології для 

позначення об’єктів, явищ, їхніх властивостей, а також абстрактних ідей, що 

втілюють у собі суспільні ідеали і виступають завдяки цьому як еталон 

належного» (Шапар, 2004).  

Поняття «система цінностей» означає предметне втілення системи 

діяльності та суспільних відносин, які відображають сутність життєдіяльності, 

історичний образ життя конкретної соціальної спільноти. Певна система 

цінностей втілюється, опредметнюється у тих чи інших конкретних феноменах, 

пов'язаних із відповідними формами життєдіяльності, у якій і здійснюється 

оволодіння цінностями, їх поступове перевтілення із явища «зовнішнього» у 

явище «для себе», тобто відбувається переведення цінностей суспільних у 

цінності суб'єктивно значущі для самого індивіда. 

Ціннісна сфера – це та психологічна інстанція, яка бере безпосередню 

участь у всіх процесах, пов’язаних із саморегуляцією діяльності та розвитком 

особистості (Музика, 2007). Особистісні цінності складають внутрішній 

стрижень особистості, який можна інтерпретувати як ціннісну етичну 

орієнтацію. Остання забезпечує цілісне суб’єктивне розуміння окремих актів 

поведінки людини та сприяє побудові прогнозу її поведінки у більш широкому 

полі ситуацій. Особисті цінності набувають ціннісного статусу тільки при 

зверненні особистісних зусиль на свою смислову сферу, на власне «Я». 

Становлення особистісних цінностей пов’язане з динамікою процесів 

усвідомлення, що включають різні види вербалізації і зміщення пізнавально-

особистісних зусиль на власну смислову сферу. Психологічна структура 

особистості – єдність, взаємозв’язок трьох основних сторін психологічної 

реальності: діяльності, свідомості і особистісної сфери (остання визначається, 

перш за все, такими компонентами, як спрямованість і самосвідомість 
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особистості). Послідовне здійснення цілісного підходу аналізу особистості 

призвело до виділення важливої узагальненої форми фіксації особистісного 

досвіду – «цінності» – єдності спрямованої особистості, виділення для неї 

певної сторони дійсності, певних відношень і усвідомлення у зв’язку з цим 

свого «Я». Таким чином, цінність є важливою характеристикою психологічної 

структури особистості і визначає:  

1) спрямованість суб'єкта на реалізацію певних відношень, які 

відповідають певній цінності, діяльності;  

2) зміст уявлення про своє «Я», що відповідає спрямованості;  

3) виділення у свідомості певного предметно-діяльнісного змісту і його 

провідну роль у формуванні самосвідомості особистості. 
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Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді 

 

Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки є проблема 

ціннісних орієнтацій молоді. Ця тема достатньо складна, стосується досліджень 

низки аспектів, а саме: вікових психологічних особливостей молоді, соціальних 

проблем освіти і виховання, впливу колективу, сім'ї та інше. Події 80-90-х років 

XX ст., розпад СРСР, проголошення і розбудова незалежної України вплинути 

не тільки на економічні та політичні відносини, а й на систему цінностей. 

Минуле отримало якісно нову оцінку: виявилося, що безліч людей протягом 

тривалого часу віддавали свої знання, енергію, навіть інколи саме життя заради 

примарної мети. 

Існує потреба в аналізі індивідуальних особливостей молоді, 

закономірностей засвоєння норм, цінностей, установок, властивих суспільству 

загалом, організованим і неорганізованим групам, що впливають на особу. У 

1968 р. В. Лісовський вперше сформулював визначення поняття «молодь» – 

покоління людей, що проходить стадію соціалізації, засвоює, а в більш зрілому 

віці вже засвоїли, освітні, професійні, культурні й інші соціальні функції; 

залежно від конкретних історичних умов віковий період молоді – від 16 до 30 

років. Пізніше більш повне визначення узагальнив І. Кон: «Молодь – соціально-

демографічна група, що виділяється на основі сукупності вікових 

характеристик, особливостей соціального положення і обумовлених тим і 

іншим соціально-психологічних властивостей». 

Сьогодні вчені трактують молодь як соціально-демографічну групу 

суспільства на основі сукупності характеристик, особливостей соціального 

статусу, які визначають рівень соціально-економічного, культурного розвитку, 

соціалізації нашого суспільства. Проблеми сучасної молоді досліджують 

психологи, політологи, педагоги, соціальні педагоги, соціологи та ін. учені. 

Система ціннісного світогляду формується під впливом глобальної зміни 

ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Прикро визнавати, що 

трансформація суспільного життя вивела на перші місця цінності особистого 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%A1%D1%96%D0%BC%60%D1%8F
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рівня, які забезпечують власні потреби та комфортне самопочуття. Сучасні 

суспільні відносини певною мірою провокують розквіт егоїзму в свідомості 

людини. Особливо це відображається на особистості, яка знаходиться на шляху 

формування свого власного бачення проблем існування, яка тільки зіткнулась з 

визначенням духовних обмежень для себе, так би мовити, “моральних мурів”. 

Адже формування ціннісно-смислової свідомості молодої особистості 

відбувається шляхом засвоєння представлених у соціальному макросередовищі 

ціннісних ідеалів (Карпенко, 1998). 

Все частіше головну роль у житті молоді посідають проблеми мікрорівня. 

У молодих громадян формується якісно нове сприйняття навколишнього світу 

крізь призму насамперед особистих інтересів. Їх турбує власне здоров’я, 

кар’єра, матеріальні блага, освіта, сім’я. «Екзистенціальний» підхід до життя 

втілюється у тому, що кожен виживає, як може і не покладає надії ні на кого, 

окрім себе.  

Людина живе в суспільстві, ставить перед собою цілі й прагне їх 

здійснити, шукає смисл життя, своє призначення у своїй же діяльності. 

Зважаючи на особливості сенсу життя, цілі досягнення, засоби, спрямування 

зусиль людини, можна судити про саму людину, про її ціннісну сутність, про її 

мораль, місце в суспільстві (колективі), її цінність для життєдіяльності інших 

людей, серед яких вона живе. Отже, поведінка людини у суспільстві виступає 

синтезованим критерієм її суспільної цінності як особи. 

 



Медіапсихологічні технології у підготовці педагогів 

 в умовах вищої освіти 

 

Розвиток інноваційних підходів до організації навчання на основі 

широкого й активного використання інформаційних і комунікаційних 

технологій є потужним двигуном модернізації виховних процесів. Сучасний 

високий рівень розвитку науки і техніки ставить перед системою навчання 

проблему використання нових засобів навчання. Одним із таких пріоритетних 

засобів навчання є комп’ютер, нові інформаційні технології, які зробили процес 

навчання більш цікавим.  

Відповідно до концепції відомого канадського соціолога і культуролога 

Г. Маклюена (McLuhan, 2002), ера мас-медіа та електронної інформації 

радикально змінює людину. 

Досить складно адаптуватися в сучасному світі новому поколінню, 

молоді з їх максималізмом, підвищеною емоційністю, а також з ще не 

усталеними поглядами на життя і цінностями сучасного світу. 

Сучасна молодь перебуває в екстремальних умовах: зміни в соціально-

економічному, політичному житті супроводжуються світовими кризами – 

ціннісної свідомості, духовності.  

Молоді доводиться самій вирішувати, що цінніше – збагатити себе 

духовно чи набути високої кваліфікації, що забезпечує можливість 

адаптуватися до нових умов; заперечити колишні моральні норми, 

пристосуватися до нової дійсності зі свободою міжособистісних, міжстатевих 

взаємин (Панченко, 2003). 

Перед усіма соціальними інститутами постає важливе та водночас 

складне завдання: визначити базові цінності, ідеали, норми, які слід покласти в 

основу формування духовного світу молодої людини. Бо саме в сучасний 

період трансформації соціальних систем, молодь менше уваги звертає на 

необхідність духовного, культурного розвитку, хоча водночас і не заперечує 

його доцільність. Життєві цінності сучасної визначатимуть спосіб і пріоритети 

життя і розвитку нашої країни завтра. 
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Згідно зі сучасними дослідженнями, медіа є потужним джерелом знань, 

стимулом, а водночас серйозною перешкодою у навчанні та у вихованні. 

Засилля низькопробної в художньому і змістовому сенсі продукції кіно- і 

відеоринку, сцени насильства – все це вимагає посилення уваги педагогів до 

виховання засобами медіа, уміння на ретельно відібраному матеріалі розвивати 

високий рівень художнього сприйняття, пізнавальні інтереси і творчі 

можливості особистості. 

Завдяки інформаційній, просвітницькій ролі засобів масової інформації 

людина не тільки виходить за межі власного помешкання у всесвіт, а й набуває 

різноманітних, суперечливих, несистематизованих відомостей про типи 

поведінки людей і способи життя в різних прошарках суспільства, регіонах, у 

країнах. ЗМІ активно формують слухача, глядача, тобто споживача. Чи стане 

людина активним суб’єктом культури, залежить від багатьох додаткових 

факторів: 

 Від підготовленості людини до взаємодії з медіа (наші навчальні заклади 

готують її лишень як читача); 

 від включеності медіа в її реальне життя; 

 від впливу сім’ї.  

Ось чому в сучасних умовах така велика роль медіаосвіти, що займає 

особливе місце у багатьох країн світу, а з 90-х років поступово впроваджується 

і в Україні. 

Науково-педагогічні дослідження в галузі медіаосвітніх технологій і 

медіапсихології базуються на концепціях, які запропонували К. Базелгет, 

Б. Бахмайер, Ж. Гоне, Л. Мастерман, К. Тайнер та ін. Проблеми впливу мас-

медіа на особистість і суспільство відображені в роботах Д. Бакінгема, 

К. Ворснопа, І. Дзялошинського, Дж. Лалла, Д. Мак-Квейла, Л. Селлерса, 

Е. Харта. Моделі та методи медіаосвіти вивчали Д. Бааке, Л. Зазнобіна, 

Д. Консідайн, Л. Найдьонова, О. Новікова, С. Пензін, Ю. Усов, О. Федоров, 

О. Шариков, Р. Хоббс та ін. Використання засобів масової інформації в 

навчальному процесі дослідили Н. Кирилов, А. Короченський, Є. Міллер, 
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Г. Онкович, Б. Потятиник, Н. Саєнко, О. Сербенська, В. Усата, 

М. Слюсаревський, І. Чемирис та ін. Психолого-педагогічні аспекти медіаосвіти 

розглядали: Ш. Ауфенангер, Л. Баженова, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н. Габор, 

Ю. Казаков, Р. Куїн, О. Спічкін, Х. Тойнер, Л. Найдьонова, О. Баришполець, 

О. Вознесенська, Н. Череповська, Б. Шорб. Встановлено, що мас-медіа 

впливають на особистість, на її психіку і поведінку. Цей вплив є двобічним, з 

одного боку – досить позитивний і допомагає в розвитку, адаптації, 

самореалізації (Тоффлер, 2000), а з іншого боку, він руйнує, дезадаптує, 

призводить до деформації сприйняття дійсності.  

Як частина освітнього процесу медіаосвіта містить величезний 

інформаційний, дидактичний та мотиваційний потенціал. У рекомендаціях 

ЮНЕСКО зазначається, що «медіаосвіта – частина основного права кожного 

громадянина будь-якої країни на волю самовираження й одержання інформації, 

що сприяє підтримці демократії. Визнаючи відмінності в підходах і розвитку 

медіаосвіти в різних країнах, рекомендується, щоб вона була введена скрізь, де 

можливо в межах національних навчальних планів, так само як в рамках 

додаткової, неформальної освіти та самоосвіти протягом усього життя людини» 

(UNESCO, 1999). 

Згідно з «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні» 

медіакультура – це «сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що 

функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, 

пошуку, збирання, виробництва і передачі інформації, а також культури її 

сприймання у соціумі. На особистісному рівні медіакультура означає здатність 

людини ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в 

інформаційному середовищі» (Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, 

2016). 

Медіаграмотність – це рівень медіакультури, що допомагає студентам 

критично сприймати інформацію та розуміти значущість медіа у власному 

житті. 
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Медіаграмотний студент має бути здатний критично і усвідомлено 

оцінювати медіатексти, підтримувати критичну дистанцію стосовно популярної 

культури і чинити опір маніпуляціям. У більш специфічній термінології 

надбання/ навчання медіаграмотності повинне надати майбутнім педагогам 

можливість: 

 розвивати здібності, знання і стосунки, необхідні для аналізу способів, за 

допомогою яких медіа активно конструюють реальність; 

 отримувати знання соціального, культурного, політичного та 

економічного значення цих конструкцій і поширюваних цінностей; 

 розвивати рівень оцінки й естетичного сприйняття медіатекстів; 

 декодувати медіатексти, щоб розпізнати та оцінити практичну 

значущість, ідеї, що містяться в них;  

 усвідомлювати, що ті, хто створюють (конструюють) медіатексти, 

роблять це відповідно до економічних, політичних, організаційних, 

технічних, соціальних і культурних мотивів; 

 розуміти, що кожна людина залучена в селективний та аналітичний 

процес дослідження медіатекстів. Цей процес залежать від 

психологічних, соціальних і природних чинників (Іванов, 2012). 

Таким чином, медіаосвіта і медіапсихологія активно залучають майбутніх 

педагогів не стояти осторонь величезного інформаційного потоку, а впевнено 

його використувати, фільтрувати і вибирати все, що сприятиме всебічному 

розвиткові особистості.  

Освітні медіапсихологічні технології – писемні, друковані, телевізійні, 

цифрові засоби в освітніх процесах. Різні комбінації окремих видів медіа 

технологій сприяють ефективному навчанню. На одному занятті можна 

використовувати друковані та телевізійні технології, на іншому – цифрові та 

електронні і т. д. Таке чергування щодо застосування медіатехнологій буде 

мати ефективний вплив на навчальний процес, підвищить мотивацію, інтерес 

студентів до навчання, спонукатиме до творчої діяльності. Це допомагатиме 

викладачам вищих навчальних закладів, які зможуть обирати такі комбінації 
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освітніх медіапсихологічних технологій, що більше підходять до того чи 

іншого заняття з врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів подання 

матеріалу у підготовці та у проведенні занять.   

Застосування досягнень новітніх освітніх медіапсихологічних технологій 

саме в умовах вищої школи відкриває перед викладачами та студентами нові 

можливості, значно розширює та урізноманітнює зміст навчання, методи та 

організаційні форми освітнього процесу, забезпечує високий науковий і 

методичний рівень викладання. Освітні медіапсихологічні технології 

якнайкраще відповідають принципам особистісного підходу до навчання. Їх 

застосування підвищує ефективність подання нового матеріалу, розвиває 

розумові та творчі здібності студента. Освітні медіапсихологічні технології – це 

потужна мотивація студентів до навчання (Шепелюк, 2012). 

Застосування медіаосвітніх технологій і медіапсихології в освітньому 

процесі вищих навчальних закладів є не лише доцільним, а й необхідним. Вони 

виконують такі основні функції: 

 інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел 

інформації); 

 активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

 підвищення мотивації студентів до навчання; 

 інтерактивність навчання; 

 моніторинг навчального процесу; 

 підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу; 

 спонука до творчої діяльності (підготовка презентацій з використанням 

комп’ютерних програм; 

 участь студентів у відеоконференціях, робота з зарубіжними студентами і 

т. д.). 

Розробка і використання медіаосвітніх технологій у вищій школі може 

здійснюватись за такими напрямами: 

 формування критичного мислення на основі використання медіатекстів у 

викладанні окремих предметів задля інтегрованої медіаосвіти; 
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 вивчення практики сучасних медіа – робота зі студентськими 

друкованими виданнями, вивчення основ відеозйомки і монтажу в 

студентських відео- і телестудіях, на основі використаних 

мультимедійних проекторів, що сприяє формуванню власної позиції до 

медіаінформації через реалізацію творчого потенціалу особистості, 

формування медіаграмотності, необхідної для громадянина майбутнього 

суспільства (спеціальна або соціокультурна медіаосвіта). 

Завдання, що виконують ЗМІ в процесі виховання – це формування 

ціннісних орієнтацій у представників аудиторії. Ціннісні орієнтації – 

найважливіша зі складових масової свідомості, що визначає реакцію людей на 

явища дійсності і спрямування їх поведінки. У сучасних умовах перехідного 

періоду посилюється роль мотиваторів дій соціальних спільнот, які 

спрямовують їх у майбутнє. 

Якщо аналізувати значення медіа щодо особливостей соціально-

психологічного підходу в медіаосвіті, то слід зазначити:  

 по-перше, медіа пропонують нам зразки поведінки і моделі 

міжособистісних стосунків; 

 по-друге, медіа здатні компенсувати негаразди реальних стосунків, 

виконують функцію заміщення реальних стосунків на віртуальні 

(анестезія); 

 по-третє, всі негативні впливи медіа можна долати, якщо реальна 

комунікація, безпосереднє спілкування з людиною має лідерство впливу. 

Отже, медіаосвіта і медіапсихологія вже сьогодні можуть стати одним із 

потужних інструментів профілактики асоціальної поведінки молоді, 

запобіганню розповсюдження шкідливих впливів у молодіжному середовищі.  

На нашу думку, корисним є вивчення багатого досвіду в галузі 

медіапсихології та медіаосвіти. Освоївши його, медіапедагоги, педагоги, 

психологи зможуть ефективніше розвивати свої теоретичні ідеї, методичні 

підходи, здійснювати експериментальну роботу у вищих навчальних закладах. 

Перспективою подальшої роботи є дослідження специфіки застосування 
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освітніх медіапсихологічних технологій у підготовці студентів педагогічних 

спеціальностей. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ВИВЧЕННЯ 

ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У психодіагностиці завжди була актуальною проблема підбору якісного 

діагностичного інструментарію для дослідження цінностей особистості, 

оскільки завжди є ймовірним вплив сторонніх чинників на результати 

вимірювання. 

Ціннісний аспект життєвих орієнтацій досліджують за допомогою 

діагностичних методів. Найпоширенішим є тест «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокича, який виявляє ієрархію двох класів термінальних та 

інструментальних цінностей. Саме ця методика належиь до класичних 

психодіагностичних методик. 

Низка психологічних тестів допомагає практичним психологам 

діагностувати різні аспекти ціннісних орієнтацій особистості: 

 «Методика вивчення ціннісних орієнтацій» (Д. Леонтьєва) – адаптація 

методики М. Рокича. Крім ранжування переліку цінностей, діагностують 

ступінь реалізованості у житті особистості (у відсотках). 

 «Морфологічний тест життєвих цінностей» (МТЖЦ) (В. Сопов, 

Л. Карпушина) діагностує сферу самореалізації людини, що сприяє 

повноцінному відображенню структури життєвих орієнтацій.  

 «Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості» 

(Н. Фетіскін). Основою її є питальник, що дає змогу визначити 

спрямованість професійної, фінансової, сімейної, соціальної, суспільної, 

духовної, фізичної, інтелектуальної цінностей. 

 «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» 

(С. Бубнов) спрямована на вивчення реалізації ціннісних орієнтацій 

особистості у реальних умовах життєдіяльності. 

 «Методика дослідження цільової спрямованості особистості» 

(Я. Васильєв) побудована за принципом незавершених речень. Дефіцит 

часу та стислість формулювань сприяють екстеріоризації внутрішньої 
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мови, дають змогу спонтанно фіксувати думки, що виникають. Аналіз 

сформульованих цілей допомагає зробити висновки про спрямованість 

особистості, організацію часової перспективи, емоційно-вольову 

налаштованість на досягнення мети, ступінь реалізації.  

 Методика «Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості» 

(М. Молочников) є малоформалізованим питальником, що містить два 

блоки відкритих запитань. Перший стосується цільової спрямованості 

особистості щодо професійної діяльності, побуту, фізичного стану, 

соціального становища та міжособистісних стосунків, душевної 

готовності та психологічного стану, сімейного життя. Він діагностує 

задоволеність людини цими сферами самореалізації та власними 

фізичним і психологічним станами, розподіл часу стосовно різних видів 

діяльності та суб'єктивне переживання їх ефективності. Другий блок 

передбачає дослідження рефлексії життєвих цілей, визначення їх 

важливості, структурування часової перспективи, а також необхідних 

засобів для їх реалізації. 

 Методика «Життєве покликання» (О. Мотков) дає змогу виявити зміст 

і особливості реалізації життєвих призначень, діагностувати актуальні 

щодо цього внутрішні фактори (локус контролю, усвідомленість 

покликання, віра у реальність життєвого призначення). Вивчення цих 

факторів допомагає пошуку можливостей оптимізації цього процесу, 

встановлює, наскільки активно людина їх втілює. 

 Питальник «Особистісна біографія» (О. Мотков) діагностує аспекти 

життєдіяльності особистості: життєве самовизначення, життєва 

самореалізація, трансформація особистості, гармонійність людини та її 

життя. 

 Авторська методика «Рівень співвідношення «цінності» і 

«доступності» в різних життєвих сферах», створена на основі тесту 

М. Рокича, О. Фанталова для діагностування внутрішнього ціннісного 
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конфлікту щодо реалізації значущих цінностей (розпізнавання 

внутрішніх конфліктів між бажаним і доступним) (Галян, 2009).  
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Методика Ш. Шварца PVQ «Портрет цінностей»  

(адаптація Семків І.) 

 

Методика спрямована для дослідження динаміки зміни цінностей груп 

(культур) у зв’язку зі змінами в суспільстві, життєвими проблемами. 

Інструкція: 

Нижче наведено описи деяких людей. Прочитайте уважно і подумайте, 

наскільки текст відповідає Вам. Якщо опис стосується Вас, то позначте у 

комірці відповідь. 

 НАСКІЛЬКИ ПОДІБНОЮ ДО ТЕБЕ 

Є ЦЯ ЛЮДИНА 
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1. Для нього важливо вигадувати щось нове і 

бути творчим. Він любить все робити оригінально 
      

2. Для нього важливо бути багатим. Він хоче мати 

багато грошей і дорогих речей 
      

3. Для нього важливо, щоб усіх людей у світі 

вважали рівними. Вважає, що кожен повинен мати 

рівні шанси у житті 

      

4. Для нього важливо показати свої здібності. Він 

хоче, щоб люди захоплювались тим, що він 

робить 

      

5. Для нього важливо жити у безпечному 

середовищі. Він уникає всього, що може загрожувати 

втраті безпеки 

      

6. Він вважає, що важливо робити багато цікавих 

речей у житті. Він завжди намагається 

спробувати щось нове 

      

7. Він вважає, що люди повинні робити те, що їм 

говорять. Переконаний, що люди повинні 

дотримуватися правил завжди, навіть тоді, коли 

ніхто не бачить 

      

8. Для нього важливо вислухати думки людей, які 

відрізняються від нього. Навіть якщо він з ними не 

погоджується, він все ж хоче їх зрозуміти 

      

9. Він вважає, що не варто просити більше, ніж вже 

маєш. Він переконаний, що люди повинні бути 

задоволені з того, що у них вже є 

      

10. Він шукає будь-яку нагоду, щоб розважитись. Для 

нього важливо робити те, що приносить 
йому задоволення 
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11. Йому подобається самостійно вирішувати, що 

робити. Для нього важливо бути вільним у 

плануванні та у виборі своєї діяльності 

      

12.Для нього важливо дбати про близьких людей. 

Він намагається дбати про їхнє добро 
      

13. Для нього важливо бути успішним. Він любить 

вражати інших 
      

14. Для нього важлива безпека його країни. Він 

вважає, що держава повинна бути на сторожі 

внутрішньої та зовнішньої загрози 

      

15. Він любить ризикувати, завжди шукає пригод       
16. Для нього важливо поводити себе правильно. Він 

намагається уникати вчинків, які для інших 

здаються помилковими 

      

17. Йому подобається бути керівником і вказувати 

іншим, що вони повинні робити. Він хоче, щоб 

люди робили те, що він каже 

      

18. Для нього важливо бути вірним своїм друзям. Він 

хоче присвятити себе близьким людям 
      

19. Він щиро вірить у те, що люди повинні 

піклуватись про природу. Для нього важливо 

доглядати навколишнє середовище 

      

20. Для нього важливо бути релігійним. Він 

старається дотримуватися своїх релігійних 

переконань 

      

21. Для нього важливою є чистота та порядок. Він 

зовсім не любить, коли серед речей безлад 
      

22. Він вважає, що важливо цікавитися багатьма 

речами. Він цікавий і старається все зрозуміти 
      

23. Він переконаний, що всі народи у світі повинні 

жити в гармонії. Поширення ідеї миру між усіма 

людьми для нього є важливим 

      

24. Він вважає, що бути амбітним – це важливо. 

Він намагається показати, наскільки він здібний 
      

25. Він вважає, що все треба робити традиційними 

способами. Для нього важливо дотримуватися 

звичаїв, яких його навчили 

      

26. Для нього важливо насолоджуватись життям та 

отримувати. Він любить себе розважати 
      

27. Для нього важливо відповідати потребам 
інших людей. Він намагається підтримати тих, 
кого знає 

      

28. Він переконаний, що завжди повинен виявляти 

повагу до батьків та старших людей. Для нього 

важливо бути слухняним 

      

29. Він хоче, щоб зі всіма були справедливими, 

навіть із тим, кого він не знає. Для нього важливо 

захищати слабких у суспільстві 

      

З0. Він любить сюрпризи. Для нього важливо, щоб 

його життя було цікавим 
      

31. Він боїться захворіти. Бути здоровим – дуже 

важливо для нього 
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32. Бути попереду у житті дуже важливо для 
нього. Він все намагається робити краще ніж інші 

      

33. Для нього важливо прощати людей, які його образили. 

Він намагається побачити хороші сторони в людях і не 

ображатися 

      

34. Для нього важливо бути незалежним. Він любить 

покладатися на себе 
      

35. Для нього важливо, щоб його країна мала стабільний 

уряд. Він турбується про забезпечення соціального 

порядку 

      

36: Для нього важливо весь час бути ввічливим з іншими 

людьми. Він намагається ніколи не дратувати та не 

турбувати інших 

      

37. Він дуже хоче насолоджуватись життям. Гарне 

проведення часу є дуже важливим для нього 
      

38. Для нього важливо бути скромним. Він намагається 

не привертати до себе увагу 
      

39. Він завжди хоче бути тим, хто приймає рішення. 

Він любить бути лідером 
      

40. Для нього важливо пристосуватися до природи. 

Він вважає, що люди не повинні змінювати природу 
      

 

Облік балів здійснюється за схемою 

Дуже 

подібна 

Така як я Майже така 

як я 

Трішки така 

як я 

Не така як я Зовсім не 

така як я 

6 5 4 3 2 1 

 

Шкала обліку за формулами: 

Цінності Питання 

Конформізм  = (п7+п16+п28+п36) /4 

Традиція = (п9+п20+п25+п38) /4 

Доброзичливість = (п12+п18+п27+п33) /4 

Універсалізм = (п3+п8+п19+п23+п29+п40) /6 
Самостійність = (п1+п11+п22+п34) /4 

Стимуляція = (п6+п15+п30) /3 

Гедонізм = (п10+п26+п37) /3 

Досягнення = (п4+п13+п24+п32) /4 

Влада = (п2+п17+п39) /3 

Безпека = (п5+п14+п21+п31+п35) /5 
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Аналіз результатів: 

На основі результатів методики можна побудувати ієрархічну структуру 

цінностей особистості або групи людей. Та цінність, яка набирає найбільшу 

кількість балів, є для людини провідною та спрямовує її діяльність і творчість. 

Щоб мотивувати конкретну людину до певної діяльності, потрібно звертати увагу 

на ті мотиваційні цілі, які у людини знаходяться на 1 місці. На основі цього можна 

укласти ієрархічну структуру цінностей особистості (Семків, 2013). 

1. Самостійність (selfdirection). Незалежність думок і дій, наявність 

вибору, можливість творчості. Цінності цієї групи змушують людину діяти 

відповідно до власних суджень що є хибним, а що правильним. Риси людини, 

яка надає перевагу цінностям самостійності: її незалежність від впливу 

соціального середовища, бажання самостійно нести відповідальність за власний 

вибір, усвідомлювати можливість керування власним життям та власними 

рішеннями. Така людина цінує творчість, нестандартність та індивідуальність 

як у себе, так і в інших. Для людини, яка надає переваги цінностям 

самостійності, нестерпним є відчуття залежності від інших. 

2. Стимуляція (stimulation). Біологічне підґрунтя – потреба у 

постійній стимуляції, бути у постійному стані збудження. Важливим для такої 

людини є новий досвід, постійні зміни та новизна. Невід'ємною особливістю 

людини, яка надає перевагу цінностям стимуляції, є схильність до ризику, 

пошук гострих вражень та нестандартних подій, змін ужитті. Такі люди багато 

подорожують, мають друзів, беруть участь у різних соціальних групах. 

Нестерпною для них є стабільність, монотонність, відсутність нових знайомств. 

3. Гедонізм (hedonism). Насолода, чуттєве задоволення. Схильні до 

гедонізму люди надають великого значення комфорту, відпочинку, доброму та 

здоровому сну і харчуванню. Для них важливим є гарне проведення вільного 

часу. Розваги та відпочинок є найважливішим у житті такої людини. 

4. Досягнення (achievement). Особистий успіх понад усе. 

Найважливішим ужитті таких людей є досягнення нових цілей та власний 

розвиток. Такі люди готові багато працювати для того, щоб бути попереду 
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інших, часто ціною власного благополуччя та здоров'я. Для них важливим є 

соціальне визнання. Люди, які надають перевагу цінностям досягнення, часто 

залежні від позитивної оцінки інших. Все, що вони роблять, спрямоване, по-

перше, на власний розвиток, і, по-друге, на соціальне визнання. 

5. Влада (power). Найбільшого значення ця цінність набуває у 

недемократичних країнах, проте у всіх культурах, на думку автора, 

функціонування соціальних інститутів потребує певної диференціації. У 

недемократичних країнах доступ до соціальних, матеріальних чи психологічних 

ресурсів мають лише ті, хто володіє більшою владою. Саме тому для людей у 

таких суспільствах влада постає як ціль та висока цінність. Цінності влади 

відображаються у прагненні накопичувати матеріальні ресурси, гроші, займати 

керівні посади. 

6. Безпека (security). Мотиваційна ціль – гармонія і стабільність, 

відчуття безпеки. Ш. Шварц вважає, що цінності безпеки зростають у тих, у 

кого є така потреба. Люди, які надають перевагу безпеці, роблять усе, щоб 

уникати загрозливих, ризикованих та нестабільних ситуацій. Для них важливим 

є не лише власна безпека, але й безпека близьких людей, національна безпека та 

спокій. Гармонія, порядок та чистота є не менш цінними для таких людей, вони 

більше, ніж інші схильні до педантизму. 

7. Конформізм (conformity). Ціль – обмеження дій, прагнень, що 

можуть зашкодити іншим, порушити соціальні очікування, норми. Для людей, 

які цінують конформізм, важливо поводитись згідно з соціальними 

очікуваннями та стандартами. Надзвичайної ваги для них набувають такі риси 

як ввічливість, моральність, нормативність. Для них важливо виконувати усі 

правила та вимоги, навіть у тому випадку, якщо є можливість їх порушити. 

Повага до старших для таких людей набуває особливого значення. 

8. Традиція (tradition). Традиційний спосіб поведінки стає символом 

групової солідарності, виявом єдиних цінностей та гарантією виживання. 

Традиції часто мають форму релігійних обрядів, норм поведінки. Для людей, 

які надають перевагу традиції, важливими є єдність між поколіннями у родині, 
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виконання обрядів, святкування релігійних свят. Такі люди не люблять 

виділятися з натовпу, не намагаються вимагати від життя більшого, ніж уже 

мають. Найбільшого стресу їм завдають зміни у звичному для них способі 

життя та надмірна увага до їхньої особистості. 

9. Універсалізм (universalism). Мотиваційна ціль – розуміння, 

толерантність, захист благополуччя всіх людей та природи. Для людей, що 

цінують цінності універсалізму, надзвичайно важливими є справедливість та 

рівність людей на землі. Найчастіше ці люди є активними борцями за 

справедливість, часто захищають інтереси національних та сексуальних 

меншин, незахищених верств населення. Ці люди стають борцями за здоровий 

спосіб життя та покращення екології на нашій планеті. Найчастіше вони беруть 

участь у різноманітних протестних акціях, громадських рухах та об'єднаннях. 

10. Доброзичливість (benevolence). В основі лежить доброчинність, 

спрямована на забезпечення благополуччя найближчих людей. Люди, які 

надають перевагу цінностям доброзичливості, найчастіше дбають про 

благополуччя, щастя та добробут рідних, друзів, співробітників, колег. Такі 

люди цінують вірність, чесність, дружелюбність та відповідальність, вони 

намагаються бути опорою та підтримкою для людей, яких вони люблять та 

поважають (Schwartz, 1992). 
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Методики О. Фанталової «Рівень співвідношення «цінності» і 

«доступності» в різних життєвих сферах»  

(модифікація Субашкевич І.) 

 

Методика призначена для розпізнавання внутрішніх конфлікті, 

зумовлених бажаним і доступним. У методиці використано термінальні 

цінності, які виокремив М. Рокич. 

Інструкція: на спеціальному бланку запропоновано 12 понять, що 

означають різні життєві цінності. Ви повинні провести попарне порівняння 

цих понять на спеціальних матрицях реєстраційного бланку: за «цінністю» 

(матриця 1 і 3) і  за «доступністю» (матриця 2). 

Примітка: дослідження можна спростити і проводити не за допомогою 

методу парного рангування, а методом суб'єктивних оцінок у межах 10 балів. 

«Цінність» і «доступність» можна замінити на «важливість» і «реальність» або 

«необхідність» і «можливість». 

Перелік понять, що позначають загальнолюдські цінності 

1. Активне, діяльне життя. 

2. Здоров'я (фізичне і психічне). 

3. Цікава робота. 

4. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного). 

5. Любов (духовна і фізична близькість з улюбленою людиною). 

6. Матеріальне забезпечення життя (відсутність матеріальної скрути). 

7. Наявність хороших і вірних друзів. 

8. Упевненість у собі (свобода від внутрішніх суперечностей, сумнівів). 

9. Пізнання (можливість розширення своєї освіти і світогляду, загальної 

культури, а також інтелектуальний розвиток). 

10. Свобода як незалежність у вчинках і діях. 

11. Щасливе сімейне життя. 

12. Творчість (можливість творчої діяльності). 
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На реєстраційному бланку зображено три матриці. У них записано пари 

цифр. Кожній цифрі відповідає поняття – цінність, яке стоїть під цим 

номером у списку. Заповнення починайте з матриці 1. 

Порівняння в матриці 1 проводять на підставі того, що представлені в 

цьому списку цінності мають для вас різну значущість. Ви вибираєте із двох 

цінностей ту, яка здається вам у цій парі важливішою. Обвести можна тільки 

одну цифру з пари. Пропускати пари не можна. Відповідайте швидко. 

Закінчивши заповнення матриці 1, переходьте до матриці 2.  

У ній порівняння проводять на підставі того, що деякі з представлених 

цінностей є для вас більш доступними, аніж інші. Ви вибираєте з пари ту 

цінність, якої легше досягнути.  

У матриці 3 аналізують більш значущі для Вашої професійної діяльності 

цінності. Ви вибираєте з пари ту цінність, яка вам найбільш важливіша. 

Реєстраційний бланк 

Матриця 1. Порівняйте поняття-цінності на основі їх більшої значущості 

і привабливості для Вас. 

1      2 2      3  3      4 4      5 5      6 6      7 7      8 8      9 9    10 10  11 11  12 

1      3  2      4 3      5 4      6 5      7 6      8 7      9 8    10 9    11 10  12  

1      4 2      5 3      6 4      7 5      8 6      9 7    10 8    11 9    12   

1      5 2      6 3      7 4      8 5      9 6    10 7    11 8    12    

1      6 2      7 3      8 4      9 5    10 6    11 7    12     

1      7 2      8 3      9 4    10 5    11 6    12      

1      8 2      9 3    10 4    11 5    12       

1      9 2    10 3    11 4    12        

1    10 2    11 3    12         

1    11 2    12          

1    12           
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Матриця 2. Порівняйте поняття-цінності на основі доступності для Вас. 

1      2 2      3  3      4 4      5 5      6 6      7 7      8 8      9 9    10 10  11 11  12 

1      3  2      4 3      5 4      6 5      7 6      8 7      9 8    10 9    11 10  12  

1      4 2      5 3      6 4      7 5      8 6      9 7    10 8    11 9    12   

1      5 2      6 3      7 4      8 5      9 6    10 7    11 8    12    

1      6 2      7 3      8 4      9 5    10 6    11 7    12     

1      7 2      8 3      9 4    10 5    11 6    12      

1      8 2      9 3    10 4    11 5    12       

1      9 2    10 3    11 4    12        

1    10 2    11 3    12         

1    11 2    12          

1    12           

 

Матриця 3. Порівняйте поняття-цінності на основі їх більшої 

значущості для Вашої професійної діяльності. 

1      2 2      3  3      4 4      5 5      6 6      7 7      8 8      9 9    10 10  11 11  12 

1      3  2      4 3      5 4      6 5      7 6      8 7      9 8    10 9    11 10  12  

1      4 2      5 3      6 4      7 5      8 6      9 7    10 8    11 9    12   

1      5 2      6 3      7 4      8 5      9 6    10 7    11 8    12    

1      6 2      7 3      8 4      9 5    10 6    11 7    12     

1      7 2      8 3      9 4    10 5    11 6    12      

1      8 2      9 3    10 4    11 5    12       

1      9 2    10 3    11 4    12        

1    10 2    11 3    12         

1    11 2    12          

1    12           
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Таблиця для обробки даних 

(бланк для експериментатора)  

 
Цінність Матриця 1 

(Ц 1) 

Різниця 1 Матриця 2 

(Д) 

Різниця 2 Матриця 3 

(Ц 3) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Сума      

 

Оцінювання результатів 

1. Порахуйте, скільки разів кожне поняття переважало за «цінністю» 

(Ц1).  

2. Порахуйте, скільки разів кожне поняття переважало «доступністю» 

(Д).  

3. Порахуйте, скільки разів кожне поняття переважало за «цінністю» 

(Ц3).  

4. Потім всі «цінності» і «доступності» аналізують окремо. Порівнюють 

складові Ц1 і Д (шукають різницю між матрицею 1 та матрицею 2), Ц3 

і Д (шукають різницю між матрицею 3 та матрицею 2), таким чином 

визначають величини розбіжностей між кожною Ц1 і Д, Ц3 і Д.  

5. Підраховують інтегральний показник методики, що дорівнює сумі 

розбіжностей за модулем для всіх 12 понять: Ц (1,3) – Д. 

Що більшою є сума розходжень між Ц і Д, то більше виражений внутрішній 

конфлікт у досліджуваного внаслідок нереалізованості життєвих цінностей.  
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Анкета «Медіапсихологічні чинники» 

 

Анкета спрямована на діагностику впливу медіачинників (факторів 

впливу медіа) на формування особистості. 

Інструкція: звертаємося до Вас з проханням висловити своє ставлення до 

засобів масової комунікації, зокрема, як саме Ви сприймаєте та використовуєте 

сучасне телебачення. Уважно читайте запитання анкети та позначайте ті 

варіанти відповідей, які найбільше стосуються Вас. У нашому опитуванні немає 

правильних чи неправильних відповідей. Нам важливо дізнатися саме Вашу 

думку. Анкета анонімна. Заздалегідь дякуємо за відверті відповіді! 

 

1.  Перевагу яким програмам Ви віддаєте? (Позначте усі варіанти, що стосуються Вас) 

1. Ток-шоу 

2. Реаліті-шоу 

3. Новини 

4. Музичне відео 

5. Спортивні програми 

6. Розважальні програми 

7. Програми про тварин 

8. Аналітичні програми 

9. Документальні фільми 

10. Художні фільми 

11. Мультфільми 

12. Усе підряд 

(кожен варіант оцінюється в 1 бал (максимум 5 відповідей (∑) 

 

2. Які фільми Вам подобаються найбільше? (Позначте усі варіанти, що стосуються Вас) 

1. Комедії 

2. Мюзикли 

3. мелодрами 

4. Трилери 

5.  Детективи 

6. Фільми жахів 

7. Документальні фільми 

8. Містика 

9. Бойовики 

10. Інше (вкажіть)_______________________________________________________. 

(кожен варіант оцінюється в 1 бал (максимум 5 відповідей (∑) 

 

3. Якщо Ви дивитеся художні фільми, то це: 

1. Українські фільми (1 бал) 

2. Закордонні фільми (вкажіть країну)__________________________________ (1 бал) 

 

4. Які телеканали Вам подобаються найбільше? 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 
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3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

(кожен варіант оцінюється в 1 бал(∑) 

 

5. Чи довіряєте Ви рекомендаціям, порадам, історіям, які розповідають знані люди 

(прокоментуйте свою відповідь): 

1. Постійно__________________________________________________________(1 бал) 

2. Часто_____________________________________________________________(2 бали) 

3. Інколи____________________________________________________________(3 бали) 

4. Зрідка_____________________________________________________________(4 бали) 

5. Ніколи____________________________________________________________(5 балів) 

 

6. Чи відчуваєте Ви сум, коли закінчується останній сезон Вашого улюбленого серіалу? 
(прокоментуйте свою відповідь): 

6. Постійно__________________________________________________________(1 бал) 

7. Часто_____________________________________________________________(2 бали) 

8. Інколи____________________________________________________________(3 бали) 

9. Зрідка_____________________________________________________________(4 бали) 

10. Ніколи____________________________________________________________(5 балів) 

 

7. Ваші емоції посилюються, коли сцена у фільмі підкріплена: 

1. Музикою 

2. Танцем 

3. Коментарем автора (голос за кадром) 

(кожен варіант оцінюється в 1 бал (∑) 

 

8. Переглядаючи фільми з друзями, якому жанру Ви надаєте перевагу? 

1. Комедія 

2. Мюзикл 

3. Мелодрама 

4. Трилер 

5. Детектив 

6. Жахи 

7. Документальні фільми 

8. Містика 

9. Бойовик 

10. Інше (вкажіть)_______________________________________________________. 

(кожен варіант оцінюється в 1 бал (максимум 5 відповідей (∑) 

 

9. Якщо Ви бачите, що під час перегляду фільму Ваша подруга (друг) почала плакати, 

як Ви відреагуєте? 

1. Теж буду плакати   (1 бал) 

2. Заспокою її   (2 бали) 

3. Не звертатиму уваги на неї   (3 бали) 

 

10. Трейлер фільму Вам сподобався, а друзям ні. Чи підете Ви на показ цього фільму? 

1. Так (1 бал) 

2. Ні (2 бали) 

3. Ваш варіант______________________________________________________ 

 

11. Чи є у Вашій сім’ї певні правила перегляду телепрограм? 

1. Так (напишіть, які саме)______________________________________________ (1 бал) 

2. Ні (2 бали) 
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3. Важко сказати (3 бали) 

 

12. Чи дивляться (дивилися) батьки разом з Вами телепрограми? 

1. Так, завжди  (1 бал) 

2. Так, інколи   (2 бали) 

3. Ні, не дивляться (не дивилися) (3 бали) 

 

13. Чи подобаються Вам багатосерійні фільми? 

1. Так (вкажіть, які саме)_______________________________________________ (1 бал) 

2. Ні (2 бали) 

 

14. Чи можете Ви переглядати фільми з неякісним дубляжем? 

1. Ні (1 бал) 

2. Так (2 бали) 

3. Ніколи про це не думали (3 бали) 

4. Ваш варіант______________________________________________________ 

 

15. Які програми, на Вашу думку, можуть бути корисними для майбутнього педагога? 

1. «Кохана, ми вбиваємо дітей» (1 бал) 

2. «Врятуйте нашу сім’ю» (1 бал) 

3. «Життєві історії» (1 бал) 

4. «Битва екстрасенсів» (1 бал) 

5. Ваш варіант _________________________________________________________ 

 

16. Які фільми Ви можете рекомендувати майбутнім педагогам, що зможуть бути 

корисними їм у професійній діяльності 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

(Один варіант – 4 бали, два варіанти – 3 бали, три варіанти – 2 бали, чотири варіанти – 

1 бал) 

 

Обираючи фільм чи звертаєте Ви увагу на: 

 постійно  часто  іноді  зрідка  ніколи  

17 назву 1 2 3 4 5 

18 сюжет 1 2 3 4 5 

19 акторський склад 1 2 3 4 5 

20 популярність 1 2 3 4 5 

21 жанр 1 2 3 4 5 

22 режисерів 1 2 3 4 5 

23 країну виробника 1 2 3 4 5 

24 наявність спецефектів 1 2 3 4 5 

25 мова дубляжу 1 2 3 4 5 

 

Як часто Ви: (Позначте у кожному рядку одну позицію) 

 постійно 

(щодня) 
часто 

(майже 

щодня) 

іноді 

(приблизно 

щотижня) 

зрідка 
(щомісяця 

чи рідше) 

ніколи  
(не 

користуюся)  

26 читаєте художню 

літературу 

1 2 3 4 5 

27 читаєте журнали  1 2 3 4 5 
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28 читаєте газети  1 2 3 4 5 

29 дивитесь телебачення 1 2 3 4 5 

30 слухаєте радіо 1 2 3 4 5 

31 користуєтесь 

інтернетом 

1 2 3 4 5 

32 слухаєте музику 1 2 3 4 5 

33 відвідуєте кінотеатр 1 2 3 4 5 

 

Виберіть і позначте одну відповідь щодо кожного з поданих нижче суджень: 

 постійно часто іноді зрідка ніколи 

34 мій улюблений телегерой дає мені таке ж 

відчуття комфорту, яке я відчуваю з друзями 

1 2 3 4 5 

35 я нудьгую за своїм улюбленим телегероєм, 

якщо довго не бачу його на екрані 

1 2 3 4 5 

36 у мене є телевізійні герої, на яких я хотів би 

бути схожим 

1 2 3 4 5 

37 я радію, коли щось погане трапляється з 

негативним персонажем 

1 2 3 4 5 

38 я не хочу згадувати про негативного 

персонажа 

1 2 3 4 5 

39 я не хочу бути схожим на негативного 

персонажа 

1 2 3 4 5 

40 переглядаючи фільм я злюсь на негативного 

героя 

1 2 3 4 5 

41 радісні події на телеекрані позитивно 

впливають на мій настрій 

1 2 3 4 5 

42 мені сняться фільми, які я недавно переглянув 1 2 3 4 5 

43 мені легко увійти в стан героя, відчути його 

переживання 

1 2 3 4 5 

44 фільми чи телепередачі забарвлені 

позитивними емоціями сприяють моїй 

активності та натхненню в реальному житті 

1 2 3 4 5 

45 я переглядаю фільми, які рекомендують друзі 1 2 3 4 5 

 

Що Ви відчуваєте коли дивитесь:  

  Радість Смуток Байдужість Обурення Важко 

сказати 

46 сцени кохання 1 2 3 4 5 

47 сцени насильства 5 4 3 2 1 

48 романтичні сцени 1 2 3 4 5 

49 комедійні сцени 1 2 3 4 5 

50 трагічні сцени 5 4 3 2 1 

 

Чи обговорюєте Ви переглянуті телепередачі з: 

  постійно  часто  іноді  зрідка ніколи   

51 батьками 1 2 3 4 5 

52 друзями 1 2 3 4 5 

53 Викладачами 1 2 3 4 5 
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Чи подобається Вам: (Позначте  у кожному рядку одну позицію) 

 постійно  часто  іноді  зрідка  ніколи  

54 одягатися як улюблений 

телегерой 

1 2 3 4 5 

55 говорити як улюблений 

телегерой 

1 2 3 4 5 

56 робити зачіску як в улюбленого 

телегероя 

1 2 3 4 5 

57 наслідувати манеру поведінки 

улюбленого телегероя 

1 2 3 4 5 

58 копіювати звички улюбленого 

телегероя 

1 2 3 4 5 

59 користуватися продукцією, яку 

рекламує (радить) телегерой 

1 2 3 4 5 

 

З якою метою Ви дивитесь телевізор? (Позначте  у кожному рядку одну позицію): 

  постійно часто  іноді  зрідка  ніколи 

60 задля розваги, щоб дістати задоволення, 

поліпшити настрій, відволіктись від 

проблем 

5 4 3 2 1 

61 задля загальної обізнаності, ознайомлення 

з новинами, цікавими темами 

1 2 3 4 5 

62 щоб побачити щось красиве 1 2 3 4 5 

63 для навчання 1 2 3 4 5 

64 за звичкою, без мети 5 4 3 2 1 

65 отримати гострі, стресові відчуття, 

пов’язані з динамічними медіатекстами 

5 4 3 2 1 

66 тому що інші дивляться 5 4 3 2 1 

 

Перегляд телевізійної продукції для Вас – це насамперед:  

  постійно часто інколи зрідка ніколи 

67 відпочинок (розслаблення) 1 2 3 4 5 

68 активність (дії, пошук, 

комунікація) 

1 2 3 4 5 

69 творчість (натхнення) 1 2 3 4 5 

 

Висловіть своє ставлення щодо наведених нижче суджень: 

  так ні важко 

сказати 

70 успіх телепрограм залежить від професіоналізму ведучих, а 

успіх фільму залежить від гри акторів 

1 2 3 

71 некоректна поведінка телеперсонажів змушує мене перемкнути 

телеканал 

1 2 3 

72 соціалізація особистості неможлива без телебачення 1 2 3 

73 багато життєво важливої інформації я отримую з телебачення 1 2 3 

74 телебачення привчає до участі в суспільному житті 1 2 3 

75 телебачення дає можливість краще ознайомитися з 

соціальними ролями особистості 

1 2 3 
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76 проаналізувати зміни, які відбуваються в суспільстві можна 

завдяки телебаченню 

1 2 3 

77 користуюся інформацією з телебачення для прийняття 

важливих економічних рішень 

1 2 3 

78 користуюся інформацією з телебачення для прийняття 

важливих політичних рішень 

1 2 3 

79 користуюсь інформацією з телебачення для прийняття 

важливих культурних рішень 

1 2 3 

80 завдяки теленовинам відчуваю себе учасником подій 1 2 3 

81 Завдяки новинам, ток-шоу формую свою думку про події, що 

відбуваються в суспільстві 

1 2 3 

82 телебачення стимулює до реальних дій 1 2 3 

83 отримую творчу наснагу, творчі ідеї, які можу реалізувати в 

реальному житті 

1 2 3 

84 через СМС-інтернет-голосування, дзвінки до студії можна 

впливати на думку присутніх на передачі людей 

1 2 3 

85 мій голос важливий для учасників талант-реаліті-шоу 1 2 3 

86 завдяки телебаченню відчуваю власну значущість для інших 

людей 

1 2 3 

87 телебачення додає барв, емоцій, переживань, певного розмаїття 

у звичний ритм повсякденних турбот 

1 2 3 

88 завжди розумію вчинки і переживання героїв 1 2 3 

89 завжди турбуюся про долю телеперсонажів  1 2 3 

90 мені подобаються кольорові фільми 1 2 3 

91 мені подобаються чорно-білі фільми 1 2 3 

92 мені подобаються фільми в 3-D якості 1 2 3 

93 мені подобаються малобюджетні короткометражні фільми 1 2 3 

94 подобаються фільми з яскравими декораціями (одяг акторів, 

авто, будинки) 

1 2 3 

95 подобаються фільми з особливими краєвидами 1 2 3 

96 що більше спецефектів, то кращий фільм 1 2 3 

97 трюки, перегони роблять фільм цікавішим 1 2 3 

98 яскраві костюми телеперсонажів будь-який фільм роблять 

цікавішим 

1 2 3 

99 технічна якість продукту не має значення, основним є сюжет 1 2 3 

100 люблю дивитися серіали 1 2 3 

101 люблю дивитися повнометражні фільми 1 2 3 

102 мені подобається, коли є декілька сезонів улюбленого 

телепродукту 

1 2 3 

103 дивлюся лише те, що рекламують 1 2 3 

104 успіх фільму залежить від зіркового складу, що більше зірок, то 

кращий фільм 

1 2 3 

105 програму, яка мені не подобається, дивлюся лишень тоді, коли 

на неї запрошений мій улюблений актор (співак) 

1 2 3 

106 популярні актори, співаки не беруть участі в неуспішних 

проектах 

1 2 3 

107 фільми і телепрограми можуть бути так само корисними, як 

навчальна література 

1 2 3 

108 я вибираю з програм телебачення те, що вважаю корисним для 

навчання та професійної діяльності 

1 2 3 

109 я аналізую фільми (телепередачі) відповідно до своєї 

майбутньої професії 

1 2 3 
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110 Реальні події на телеекрані більше приваблюють мене 1 2 3 

111 переглянуте доповнюю подумки своїми ідеями, переконаннями 1 2 3 

112 аналізуючи вчинок персонажа, задумуюсь над тим, як би я 

вчинив у цій ситуації 

1 2 3 

113 я потрапляв у такі ж історії, що й телегерой 1 2 3 

114 у реальному житті в мене були такі ж стосунки, як в телегероя 1 2 3 

115 мене дратує нецензурна лексика на телебаченні 1 2 3 

116 люблю використовувати цитати з улюблених фільмів 1 2 3 

117 мені подобається, коли з екрану телевізора чути літературну 

українську мову 

1 2 3 

118 дивлюся програми та фільми незалежно від того, якою мовою 

вони озвучені (російською чи українською) 

1 2 3 

119 люблю дивитись іноземні фільми мовою оригіналу 

(англійською, французькою, польською та ін.) 

1 2 3 

120 телебачення дає готові моделі поведінки й вирішення різних 

життєвих ситуацій 

1 2 3 

121 цитати з деяких фільмів мають глибокий зміст і життєву 

мудрість 

1 2 3 

122 фільм може змінити мої погляди на певні життєві ситуації 1 2 3 

123 застосовую фрагменти переглянутого для реалізації своїх ідей 1 2 3 

124 досвід сімейного життя можна отримати із телебачення 1 2 3 

125 телебачення нав’язує переважно непотрібну інформацію 1 2 3 

126 у телепрограмах завжди неправдива інформація 1 2 3 

127 шахрайство (продаж фіктивних послуг, нав’язування покупок, 

виманювання грошей) поширене у телепросторі 

1 2 3 

128 з екранів телевізорів завжди звучить правдива інформація 1 2 3 

129 зазвичай телеінформація є потрібною 1 2 3 

130 телебачення зумовлює насильство, агресію, нетерпиме 

ставлення до інших 

1 2 3 

131 вважаю використання телебачення абсолютно безпечним для 

себе 

1 2 3 

132 телебачення покращує мій настрій 1 2 3 

133 телебачення не дає мені почувати себе самотнім 1 2 3 

134 відкидаю зайве, що не відповідає моїм цінностям 1 2 3 

135 телебачення  це ілюзія 1 2 3 

136 телебачення покращує загальну обізнаність 1 2 3 

137 телебачення ознайомлює з новинами, поточною інформацією 1 2 3 

138 аналізую зміст, візуальні ефекти телебачення 1 2 3 

139 вважаю, що моє життя буде нудним і порожнім без телебачення 1 2 3 

140 мені легко розпізнавати емоції за виразом обличчя телегероїв 1 2 3 

141 мені подобаються фільми, сюжет яких тримає глядача у 

постійній напрузі 

1 2 3 

 

Стать:  1) чол. 2) жін. 

Вік (повних років) ______________    Курс _____________ 

Навчальний заклад _________________________________________________________ 

ПІБ______________________________________________________________________    
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Інтерпретація отриманих даних 

Індивідуально-психологічні чинники 

1. Медіауподобання – 1(5*), 2(5*), 3(1*), 4(4*), 17(5*), 18(5*), 19(5*), 20(5*), 21(5*), 22(5*), 

23(5*), 24(5*), 25(5*), 26(5*), 27(5*), 28(5*), 29(5*), 30(5*), 31(5*), 32(5*), 33(5*). 

(Максимальна кількість балів – 100) 

Високий рівень – 21 – 39 

Низький рівень – 40 –100 

 

2. Сензитивність до медіатекстів – 40(5*), 41(5*), 42(5*), 43(5*), 87(3*), 88(3*), 89(3*), 

140(3*).  

(Максимальна кількість балів – 32) 

Високий рівень – 8 – 21 

Низький рівень – 22 – 32 

 

3. Ідентифікація з медіаперсонажем – 5(5*), 6(5*), 34(5*), 35(5*), 36(5*), 37(5*), 38(5*), 

39(5*), 54(5*), 55(5*), 56(5*), 57(5*), 58(5*), 59(5*).  

(Максимальна кількість балів – 70) 

Високий рівень – 14 – 31 

Низький рівень – 32 – 70 

 

4. Особистісний досвід – 110(3*), 111(3*), 112(3*), 113(3*), 114(3*), 120(3*), 121(3*), 

122(3*), 123(3*), 124(3*).  

(Максимальна кількість балів – 30) 

Високий рівень – 10 – 22 

Низький рівень – 23 – 30 

 

5. Критичне мислення – 125(3*), 126(3*), 127(3*), 128(3*), 129(3*), 130(3*), 131(3*), 

132(3*), 133(3*), 134(3*), 135(3*), 136(3*), 137(3*), 138(3*), 139(3*).  

(Максимальна кількість балів – 45) 

Високий рівень – 15 – 30 

Низький рівень – 31 – 45 

 

Соціально-психологічні чинники 

 

1. Емоціогенність телеконтенту – 7(3*), 13(2*), 44(5*), 46(5*), 47(5*), 48(5*), 49(5*), 

50(5*), 141(3*).  

(Максимальна кількість балів – 38) 

Високий рівень – 9 – 22 

Низький рівень – 23 – 38 

 

2. Медіауподобання друзів, рідних  – 8(5*), 9(3*), 10(2*), 11(3*), 12(3*), 45(5*), 51(5*), 

52(5*), 53(5*).  

(Максимальна кількість балів – 36) 

Високий рівень – 9 – 21 

Низький рівень – 22 – 36 

 

3. Якість телепродукту – 14(3*), 70(3*), 71(3*), 90(3*), 91(3*), 92(3*), 93(3*), 94(3*), 95(3*), 

96(3*), 97(3*), 98(3*), 99(3*), 100(3*), 101(3*), 102(3*), 103(3*), 104(3*), 105(3*), 106(3*).  

(Максимальна кількість балів – 60) 

Високий рівень – 20 – 36 

Низький рівень – 37 – 60 
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4. Професійний інтерес до телеконтенту – 15(4*), 16(4*), 60(5*), 61(5*), 62(5*), 63(5*), 

64(5*), 65(5*), 66(5*), 67(5*), 68(5*), 69(5*), 107(3*), 108(3*), 109(3*), 115(3*), 116(3*), 

117(3*), 118(3*), 119(3*).  

(Максимальна кількість балів – 82) 

Високий рівень – 20 – 46 

Низький рівень – 47 – 82 

 

5. Співтворчість – 72(3*), 73(3*), 74(3*), 75(3*), 76(3*), 77(3*), 78(3*), 79(3*), 80(3*), 81(3*), 

82(3*), 83(3*), 84(3*), 85(3*), 86(3*).  

(Максимальна кількість балів – 45) 

Високий рівень – 15 – 32 

Низький рівень – 33 – 45 

 

* – максимальна кількість балів, яку можна отримати за дане питання. 

– в окремих питаннях (10, 11, 14, 15) деякі варіанти відповідей не оцінюють у балах, їх 

використовують лише для якісного аналізу. 

Аналіз результатів 

Для виявлення рівня вираження медіачинника потрібно підсумувати бали за усі 

питання. 

Ііндивідуально–психологічні чинники 

1. Медіауподобання 

Жанр телеконтенту, якому надає перевагу глядач (ток-шоу, реаліті-шоу, новини, 

музичне відео, спортивні програми, розважальні передачі, програми про тварин, аналітичні 

програми, мультфільми, документальні та художні фільми). 

Високий рівень – 21 – 39. Свідчить про вираження уподобань, чітке усвідомлення 

вибору телеконтенту за певними індивідуальними критеріями. 

Низький рівень – 40 –100. Не сформовані індивідуальні уподобання. Для 

досліджуваного характерне поглинання телепродукції. Часто вибір телеконтенту залежить 

від думки оточення. 

2. Сенситивність медіатекстів 

Чутливість до переживання подій, які відбуваються на екрані; міра усвідомлення 

переживань персонажів. 

Високий рівень – 8 – 21. Підвищена чутливість до побаченого на телеекрані, 

усвідомлення переживань телеперсонажів, співпереживання. 

Низький рівень – 22 – 32. Людина не є чутливою до переживань телеперсонажів, 

часто не розуміє сенсу переживання, почуттів телегероїв у даний момент. 

3. Ідентифікація з медіаперсонажем 

Довіра до тих персонажів, які імпонують глядачеві, копіювання їх моделі поведінки, 

звичок, одягу, манери говорити. 
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Високий рівень – 14 – 31. Висока здатність досліджуваного копіювати поведінку 

телеперсонажів, намагання у всьому бути схожим на свого улюбленого телегероя. Довірливе 

сприймання інформації, яку надає цей телеперсонаж. 

Низький рівень – 32 – 70. Людина практично ніколи не копіює поведінки, звичок, 

манер улюблених телеперсонажів, вважає це не припустимим для себе, втратою власної 

ідентичності. 

4. Особистий досвід 

Схожість побаченого на екрані та подій із особистого життя, а також перенесення 

досвіду з медіа в реальне життя. 

Високий рівень – 10 – 22. Отриманий досвід з телеекрану глядач переносить у реальне 

життя для вирішення особистих питань. 

Низький рівень – 23 – 30. Досвід телебачення може бути вкрай рідко корисним для 

вирішення життєвих питань (проблем). 

5. Критичне мислення 

Довіра/ недовіра до телеконтенту, значимість/ не значимість отриманої з медіа 

інформації, усвідомлення безпеки/небезпеки взаємодії з телеконтентом. 

Високий рівень – 15 – 30. Людина критично оцінює інформацію з телебачення, 

співставляє почуте з конкретними фактами та подіями. 

Низький рівень – 31 – 45. Глядач з високою довірою ставиться до інформації з 

телепростору, не аналізує її. 

 

Соціально-психологічні чинники 

1. Емоціогенність телеконтенту 

Здатність телеконтенту викликати певну емоцію в телеглядача. 

Високий рівень – 9 – 22. Побачене на телеекрані має сильний емоційний вплив на 

людину, її настрій і почуття. 

Низький рівень – 23 – 37. Емоційність телепродукту не впливає на емоційну сферу 

глядача. 

2. Медіауподобання друзів, рідних   

Перенесення уподобань однолітків у свій внутрішній світ, сімейне виховання, 

традиції. 

Високий рівень – 9 – 21. Вибір телеконтенту залежить від уподобань інших людей, які 

мають вплив на глядача. 

Низький рівень – 22 – 36. У глядача чітко сформовані власні телевізійні уподобання, 

на які не впливають смаки, переконання близьких людей. 
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3. Якість телепродукту 

Колористика та зображальна естетика телевізійного продукту, його видовищність, 

довготривалість (багатосерійність), популярність, рівень популярності та професіоналізму 

ведучих, акторів. 

Високий рівень – 20 – 36. Глядач завжди звертає увагу на технічну якість 

телепродукту, обирає високу якість. 

Низький рівень – 37 – 60. Глядач не переймається технічною якістю телепродукту, 

обирає будь-який. 

4. Професійний інтерес до телеконтенту 

Лексика телепродукту, його соціальна і професійна значущість, можливість 

використання отриманого під час перегляду досвіду в навчальній та професійній діяльності, 

також культурний розвиток особистості в практичній діяльності у вільний час. 

Високий рівень – 20 – 46. Обираючи телепродукт, людина задумується про його 

корисність для навчання, професійного розвитку, кар’єри. 

Низький рівень – 47 – 82. Глядач ніколи не використовує отриману телевізійну 

інформацію у навчальній чи у професійній діяльності. 

5. Співтворчість 

Соціалізація особистості, підготовка до змін в соціальному, економічному, 

культурному житті, участь у процесах, які відбуваються в суспільстві, а також можливість 

інтерактиву (смс-інтернет-голосування, дзвінки до студії). 

Високий рівень – 15 – 32. Завдяки телебаченню глядач відчуває свою значущість у 

тих чи інших процесах, які відбуваються в суспільстві, приналежність до певної групи 

людей. 

Низький рівень – 33 – 45. Глядач не бачить можливості своєї участі в суспільних 

процесах через телебачення.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Практикум містить чотири основні модулі, зміст яких здійснює 

цілеспрямоване посилення медіапсихологічних чинників розвитку ціннісно-

смислового потенціалу: «Цінності виходу за межі «Я», «Цінності відкритості до 

змін», «Цінності збереження», «Самозвеличення» (за методикою Ш. Шварца). 

Практикум реалізовано у формі міні-лекцій, групових занять, на яких 

проводяться перегляди і обговорення кінофільмів, літературних творів, творів, 

театральних вистав, здійснення волонтерської, благодійної діяльності, 

виконання творчих домашніх завдань (написання есе), відвідування разом із 

близькими театрів, кінотеатрів, картинних галерей обговорення побаченого. 

Основна мета практикуму – здійснення систематичного і 

цілеспрямованого впливу на ціннісно-смислову сферу студентської молоді під 

час аудиторної та позааудиторної роботи, її духовних цінностей, життєвих 

орієнтацій, здатність до психологічної близькості з іншими людьми, прагнення 

допомогти іншим досягнути високого рівня переваги духовних потреб над 

матеріальними. 

Завдання: 

1) активізувати у студентів потребу в розвитку власної системи цінностей; 

2) забезпечити засвоєння теоретичних знань із медіаосвіти і медіапсихології для 

формування ціннісно-смислової сфери  і втілити їх у життя; 

3) сприяти розвитку творчого потенціалу, критичного мислення, позитивних 

емоцій, цінностей, відповідальності; 

4) розвивати вміння виокремлювати значущі життєві цінності, визначати шляхи 

реалізації своєї мети, усвідомлення сенсу життя, сприяння особистісному 

саморозвитку. 

У процесі розвитку ціннісно-смислової сфери студентів мають бути 

задіяні психологічні механізми: активізація інтересу до духовності (особливо на 

етапі навчання); рефлексія (усвідомлення власних думок, відчуттів, дій); 
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усвідомлення невідповідності суб’єктивного значення реальному 

(об’єктивному); усвідомлення цілей, засобів, сенсу праці. 

Кількість учасників: 10 – 20 осіб 

Необхідні матеріали: маркери, ручки, кольорові олівці, ватман, аркуші 

паперу,технічні засоби (комп’ютер і відео-проектор) 
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Цінності виходу за межі «Я» 

 

Хід заняття 

 

Вправа на знайомство – «Ти подобаєшся мені» 

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну 

атмосферу, сприяти згуртованості групи. 

Учасники об'єднуються в пари, стають обличчям одне до одного, 

беруться за руки і ведуть діалог: 

– Ти подобаєшся мені. 

– Чому? 

– Ти подобаєшся мені, тому що... (називають одну характерну рису, що 

подобається у партнерові. Потім міняються ролями). 

Правила групи: 

1. Говорити по черзі. 

2. Говорити тільки від свого імені. 

3. Бути позитивними до себе та до інших (Бути  +).  

4. Правило додавання (Я + Ти + Ми). 

5. Правило добровільної активності. 

6. Правило конфіденційності.   

Правила тренінгу можна корегувати відповідно до побажань учасників 

тренінгу. 

Озвучення теми заняття «Цінності виходу за межі «Я» 

Універсалізм (universalism). Мотиваційна ціль – розуміння, 

толерантність, захист благополуччя всіх людей та природи. Для людей, що 

цінують цінності універсалізму, надзвичайно важливими є справедливість та 

рівність усіх. Найчастіше ці люди є активними борцями за справедливість та 

рівноправ’я, часто захищають інтереси національних та сексуальних меншин, 

незахищених верств населення. Ці люди стають борцями за здоровий спосіб 

життя та покращення екології на нашій планеті. Найчастіше вони беруть участь 
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у різноманітних протестних акціях, громадських рухах та об'єднаннях 

(Schwartz, 1992). 

Доброзичливість. В основі лежить доброчинність, спрямована на 

забезпечення добра найближчих людей. Люди, які надають перевагу цінностям 

доброзичливості, найчастіше дбають про благополуччя, щастя та добробут 

найближчих їм людей – членів родини, друзів, співробітників та колег. Такі 

люди цінують вірність, чесність, дружелюбність, відповідальність, вони 

намагаються бути опорою та підтримкою для людей, яких вони люблять та 

поважають (Schwartz, 1992). 

Відео №1 «Вірте в добро» 

(https://www.youtube.com/watch?v=v_HqpvPIB5M) 

Аналіз відео (орієнтовні запитання): 

 у чому полягає основна ідея фільму? 

 чи варто на добро завжди відповідати добром, а на зло – злом? 

 чи здатні Ви зробити добрий вчинок для незнайомця? 

Вправа «Різниця очевидна» 

Мета: проаналізувати роль вчителя у формуванні особистості дитини. 

Вчителька середньої школи Місіс Томпсон вітала п’ятикласників із 

першим вересня і говорила їм неправду. Як і більшість вчителів, вона дивилася 

на своїх учнів і казала, що любить всіх однаково. 

Та це неможливо, бо за першою партою вайлувато на кріслі сидів 

маленький хлопчик, Тедді Стодард. Місіс Томпсон бачила його ще рік тому і 

помітила, що він не умів гратися з іншими дітьми, що його одяг завжди 

неохайний і його самого постійно хотілося викупати. Так, Тедді був 

неприємним. Місіс Томпсон ледь не щодня жирним червоним фломастером 

перекреслювала помилки в його зошиті і виставляла величезні одиниці в кінці 

його робіт. 

У школі, де вона працювала, від вчителів вимагали переглядати справи 

учнів і вивчати їхні характеристики. Записи про Тедді Стодарда неабияк 

здивували місіс Томпсон. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_HqpvPIB5M
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Перша вчителька Тедді написала: «Тедді яскрава особистість, завжди 

усміхнений. Старанно виконує завдання, має гарні манери. Любить знаходитись 

у товаристві». 

Через рік з'явився такий запис: «Тедді обдарований учень, улюбленець 

класу, але стурбований важкою хворобою матері. Життя вдома, мабуть, 

справжнє випробування для нього». 

І останній запис: «Тедді якийсь розсіяний, не цікавиться навчанням. Ні з 

ким не товаришує, деколи засинає в класі на парті». 

Тепер Місіс Томпсон зрозуміла проблему і їй стало соромно за себе. Ще 

гірше стало, коли на Різдво всі учні принесли їй подарунки. Всі вони були 

гарно оформлені, загорнуті у яскравий папір, перев'язані кольоровими 

стрічками, крім подарунку Тедді. Його подарунок був абияк загорнений у 

шматок грубого темно-коричневого паперу з дешевого магазину. Місіс 

Томпсон розгорнула цей подарунок у класі і деякі діти почали сміятися, коли 

побачили старенький браслет зі штучними камінцями, більшість з яких 

загубилися, і напівпорожній флакон з недорогими парфумами. Вчителька 

одягла на руку дарунок і при всіх напарфумилася. 

«Місіс Томпсон, сьогодні ви пахнете як моя мама», - після уроків сказав 

учительці Тедді Стодард. Коли діти розійшлися, вчителька заплакала.  

З того часу вчителька по-іншому почала ставитися до Тедді – 

підтримувала учня, допомагала йому. Результати теж не забарилися. У кінці 

року Тедді став найкращим учнем класу. А через рік під дверима місіс Томпсон 

записку від Тедді – «Ви найкраща вчителька у моєму житті». 

Через шість років вчителька отримала ще одне повідомлення від учня. 

Хлопчик писав, що закінчив вищу школу, був третім за успішністю, і що Місіс 

Томпсон все одно найкраща вчителька з усіх, що були в його житті. 

Тедді продовжив навчання, з відзнакою закінчив коледж. У своєму листі 

не втомлювався писати про те, що Місіс Томпсон є найкращою вчителькою. У 

наступних листах Тедді розповідав про свої наукові досягнення, про те, що став 
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доктором медицини. А ще через якийсь час запросив улюблену вчительку на 

власне весілля. Звичайно, Місіс Томпсон погодилася. 

Аналіз оповідання (орієнтовні запитання): 

 який висновок можна зробити про цю історію? 

 яку роль відіграла місіс Томпсон у житті Тедді? 

 яким могло бути життя Тедді без підтримки місіс Томпсон? 

 як можна охарактеризувати фаховість місіс Томпсон? 

Творче завдання: Учасники діляться на 3 підгрупи і їм необхідно скласти 

сценарій фільму до цього оповідання, підібрати акторів і музику. 

Вправа «Риси доброзичливості». 

Мета: вироблення толерантності, доброзичливого ставлення до 

оточення. 

Учасники діляться на 3 підгрупи і їм необхідно визначити риси 

запропонованого переліку, які стосуються доброзичливості: 

 співробітництво, дух партнерства; 

 готовність миритися з чужою думкою. 

 повага до людської гідності; 

 повага до прав інших; 

 прийняття іншого таким, яким він є; 

 здатність поставити себе на місце іншого; 

 повага права бути іншим; 

 визнання рівності інших; 

 терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки; 

 відмова від домінування шкоди й насильства. 

Домашнє завдання. До кожної зі згаданих рис запропонуйте фільм, 

мультфільм чи літературний твір, основна ідея якого відповідатиме цій рисі. 
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Цінності відкритості до змін 

 

Хід заняття 

 

Вправа «Привітання» 

Учасники стають у коло. За годинниковою стрілкою висловлюють свої 

вітання, називають імена. Потім передають імпульс натисканням на праву руку 

сусіда. Вправа завершена, коли імпульс дійде до ведучого. 

Обговорення домашнього завдання. 

Вправа «Очікування» 

Мета: сформувати мотивації участі у тренінгу. Учасникам роздають 

стікери, на яких вони пишуть свої очікування від заняття (кожне побажання на 

окремому стікері), і наклеюють на верхню частину піщаного годинника, який 

намальовано на заздалегідь підготовленому ватмані. Перед тим, як наклеїти 

аркуш, кожен вголос зачитує свої очікування. 

Озвучення теми заняття «Цінності відкритості до змін» 

Самостійність. Основна мета – незалежність думок і дій, наявність 

вибору, можливість творчості. Цінності цієї групи змушують людину діяти 

відповідно до власних суджень. Важливі риси людини, яка надає перевагу 

цінностям самостійності: її незалежність від впливу соціального середовища, 

бажання самостійно нести відповідальність за власний вибір, усвідомлювати 

можливість керувати власним життям та власними рішеннями. Така людина 

цінує творчість, нестандартність та індивідуальність як у себе, так і в інших. 

Для людини, яка надає переваг цінностям самостійності, нестерпним є відчуття 

залежності від інших (Schwartz, 1992). 

Стимуляція. Біологічне підґрунтя – потреба бути у постійному стані 

збудження. Важливим для такої людини є новий досвід, постійні зміни та 

новизна. Невід'ємною особливістю людини, яка надає перевагу цінностям 

стимуляції, є схильність до ризику, пошук гострих вражень та нестандартних 

подій, змін ужитті. Такі люди схильні багато подорожувати, мати нових друзів, 
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брати участь у різних соціальних групах. Нестерпною для них є стабільність, 

монотонність життя, відсутність нових знайомств (Schwartz, 1992). 

Відео №1 «Людина з черги» 

(https://www.youtube.com/watch?v=48JOuAkmhD0) 

Аналіз відео (орієнтовні запитання): 

 чи правильно вчинив головний герой?  

 як би Ви вчинили на його місці? 

 якими цінностями, на Вашу думку, керувався герой? 

Вправа «Подарунок» 

Мета: активізувати творчий потенціал особистості, створити 

сприятливу атмосферу. 

Усі стають у коло. Ведучий інструктує: «Кожен має подарувати щось 

своєму сусіду праворуч.  Прийняти дарунок потрібно з вдячністю. Вправа 

відбувається мовчки. Важливо, щоб подарунок сподобався саме цій людині і 

припав їй до серця». 

Відео №2 «Вилучення» 

(https://new.vk.com/video45728_168111739) 

Аналіз відео (орієнтовні запитання): 

 про які життєві цінності йде мова?  

 розкажіть про головного героя.  

 які емоції Ви переживали під час перегляду?  

 що Вас особливо вразило? 

 який висновок можна зробити переглянувши дане відео? 

Вправа «Релаксація» 

Мета: дати можливість учасникам відпочити, розслабитися, досягти 

стану спокою, відчути себе щасливими. 

Заплющіть очі, сядьте зручно, покладіть руки на коліна долонями вверх. 

Уявіть собі берег моря, зробіть глибокий вдих, повільний видих. Шумить 

морська хвиля, заспокоює і заколисує. Ви сидите на березі моря, ноги 

торкаються морської води.  

https://www.youtube.com/watch?v=48JOuAkmhD0
https://new.vk.com/video45728_168111739
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Повільно зробіть вдих і видих. Відчуйте прохолоду морської води. Із 

кожним видихом вода повільно входить у вас , через ступні ніг піднімається 

вгору по тілу аж до талії, як приплив. Вдих – видих, вдих – видих. Вашому тілу 

приємно, спокійно.  

Вода очищує і очищує кожну частинку вашого тіла і ззовні, і зі середини. 

Ви відчуваєте себе берегом моря, ви розчиняєтесь в піску, і вас омиває вода… 

Вдих – видих, вдих – видих. Вашому тілу приємно, спокійно.  

Ви злилися з природою. Ви – частина природи. Вам добре і приємно 

відчувати себе природою. Ви спокійні. Ваші м’язи розслаблені. Дихаєте рівно і 

спокійно. Ніяких неприємних відчуттів. Глибокий вдих – видих. Розплющую 

очі… 

Домашнє завдання. Наведіть приклади, коли Ви проявили свою 

самостійність, унікальність, коли Ви здійснили щось неочікуване для себе. 

Знайдіть про це відповідний фільм. 
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Цінності збереження 

 

Хід заняття 

 

Вправа «Девіз»  

Мета: усвідомити свою життєву позицію, знайти внутрішній ресурс. 

Інструкція: «Всі учасники по черзі розкажуть про те, яку футболку і з 

яким написом-девізом вони купили би собі, якби була така можливість. 

Постарайтеся, щоб відповідь була не випадковою, напис відображав ваше 

життєве кредо, його основний життєвий принцип (як девіз на щиті лицаря), а 

колір відповідав вашому характеру». 

Обговорення домашнього завдання. 

Озвучення теми заняття «Цінності збереження» 

Безпека. Мотиваційна ціль – гармонія і стабільність, відчуття безпеки. 

Ш. Шварц вважає, що цінності безпеки зростають у тих, у кого руйнуються 

потреби у безпеці. Відтак, людина про власну безпеку думає тоді, коли існує 

загроза її втрати. Люди, які надають перевагу безпеці, роблять усе, щоб уникати 

загрозливих, ризикованих та нестабільних ситуацій. Для них важливим є не 

лише власна безпека, але й безпека близьких людей, національна безпека та 

спокій. Гармонія, порядок та чистота є не менш цінними для таких людей, вони 

більше, ніж інші, схильні до педантизму (Schwartz, 1992). 

Конформізм. Ціллю є обмеження дій, прагнень, що можуть зашкодити 

іншим, порушити соціальні очікування, норми. Для людей, які цінують 

конформізм, важливо поводитися згідно з соціальними очікуваннями та 

стандартами. Надзвичайної ваги для них набувають такі риси, як ввічливість, 

моральність, нормативність. Для них важливо виконувати усі правила та 

вимоги, навіть у тому випадку, якщо є можливість їх порушити. Повага до 

старших для таких людей набуває особливого значення (Schwartz, 1992). 

Традиція. Традиційний спосіб поведінки стає символом групової 

солідарності, виявом єдиних цінностей та гарантією виживання. Традиції часто 
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мають форму релігійних обрядів, норм поведінки. Для людей, які надають 

перевагу цінностям традиції, важливим є єдність між поколіннями у родині, 

виконання звичних обрядів та святкування релігійних свят. Такі люди не 

люблять виділятися з натовпу, не намагаються вимагати від життя більшого, 

ніж уже мають. Найбільшого стресу їм завдають зміни у звичному для них 

способі життя та надмірна увага до їхньої особистості (Schwartz, 1992). 

Вправа «Вгадай соціальну норму» 

Мета: навчитися розуміти інших людей через традиції соціальних норм. 

Учасники тренінгу поділені на мікрогрупи по 3-4 людини. Кожна 

підгрупа отримує одне з визначень ввічливості (запрошення, привітання, 

прощання, просити пробачення, прохання, заклик до дії) і намагається 

зобразити його за допомогою пантоміми таким чином, щоб інші учасники 

здогадалися, про яке визначення йдеться. Учасники тренінгу обговорюють, яку 

пантоміму легко вгадати. 

Відео №1 «Цінуй життя» 

(https://new.vk.com/video-8099792_166371198) 

Аналіз відео(орієнтовні запитання): 

 до яких життєвих цінностей привертає увагу це відео?  

 які емоції Ви переживали під час перегляду?  

 що Вас особливо вразило? 

 який висновок можна зробити? 

Вправа «Мої цінності»  

Мета: проаналізувати значимість цінностей у власному житті. 

Тренер роздає кожному учаснику аркуш А-4 і запитує: «Як ви гадаєте, де 

або в чому зберігають цінності (сейф, скриня тощо)» і пропонує кожному 

намалювати цей предмет на аркуші. Далі треба на малюнку записати власні 

важливі цінності. 

Запитання для обговорення: 

Про що видумали коли виконували це завдання?  

https://new.vk.com/video-8099792_166371198


53 
 

Подивіться на зображення своїх цінностей. Чи можете ви сказати, які для 

вас більш  важливі, а які менш? Чому? Що це за цінності?  

Чому здоров’я є цінністю? 

Цінності формуються протягом усього нашого життя – це своєрідний 

фундамент, на якому ми стоїмо і живемо. Вони відіграють визначальну роль  

смислів і символів, становлять основу індивідуальних і колективних суджень і 

вчинків. Вони є сенсом життя. Саме тому одна з найважливіших цінностей – це 

здоров’я. 

Відео №2 «Що це?» 

(https://www.youtube.com/watch?v=GkJtuRC_mbw) 

Аналіз відео(орієнтовні запитання): 

 до яких життєвих цінностей привертає увагу це відео?  

 які емоції Ви переживали під час перегляду?  

 що Вас особливо вразило? 

 який висновок можна зробити? 

Домашнє завдання. Проаналізуйте, які телевізійні програми викликають 

у Вас відчуття безпеки, а які тривогу. Чим спричинені ці відчуття. Що б Вам 

хотілось змінити в програмі телеканалів України. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkJtuRC_mbw
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Самозвеличення 

 

Хід заняття 

 

Вправа «Привітання» 

 Ця вправа розвиває креативність, сприяє самоусвідомленню і 

підвищенню самооцінки. Запишіть свої імена у стовпчик і навпроти кожної 

літери – слово з цією буквою на початку, яке позитивно характеризує вас. 

Наприклад, ВІКТОР: 

В – вольовий 

І – ініціативний 

К – красномовний 

Т – терплячий 

О – оригінальний 

Р – рішучий. 

 По черзі зачитайте написане. Під час виконання цієї вправи не 

критикуйте. Навіть якщо не надто старанний студент назвав себе працьовитим, 

не насміхайтеся. 

Обговорення домашнього завдання. 

Озвучення теми заняття «Самозвеличення» 

Гедонізм. Ціль – насолода, чуттєве задоволення. Схильні до гедонізму 

люди надають великого значення комфорту, відпочинку, доброму та здоровому 

сну і харчуванню. Для них важливим є добре проведення вільного часу. Розваги 

та відпочинок є найважливішим у житті такої людини (Schwartz, 1992). 

Досягнення. Основна мета – особистий успіх завдяки вияву 

компетентності згідно з соціальними стандартами. Найважливішим у житті 

таких людей є досягнення нових цілей та власний розвиток. Такі люди готові 

багато працювати для того, щоб бути попереду інших, часто ціною власного 

благополуччя та здоров'я. Для них важливі не лише досягнення, але й соціальне 

визнання. Люди, які надають перевагу цінностям досягнення, часто залежні від 
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позитивної оцінки інших. Все, що вони роблять, спрямоване на саморозвиток і 

на соціальне визнання. Найважливіша ціль таких людей – успіх (Schwartz, 

1992). 

Влада. Найбільшого значення ця цінність набуває у недемократичних 

країнах. У всіх культурах, на думку автора, функціонування соціальних 

інститутів потребує певної диференціації статусів. У недемократичних країнах 

доступ до соціальних, матеріальних чи психологічних ресурсів мають лише ті, 

хто володіє більшою владою. Саме тому для людей у таких суспільствах влада 

постає як ціль та висока цінність. Цінності влади відображаються у прагненні 

накопичувати матеріальні ресурси, гроші, займати керівні посади (Schwartz, 

1992). 

Вправа «Притча про жорстоку спокусу» 

Мета: усвідомити, що робить людину щасливою і що потрібно для 

щастя.  

У королівському ставку плавали білосніжні лебеді. Один з них, 

найгарніший, сподобався принцесі. Вона приходила щодня, щоб помилуватися 

лебедем, і приносила йому їжу. Через деякий час білосніжний красень зробився 

зовсім ручним. 

Юна принцеса забрала лебедя до себе в палац, навіть спати вмощувала 

його біля свого ліжка, і годувала його з королівського столу. Не життя, а рай! 

Тепер не страшні йому були люті зими, не треба було трудити крила, щоб 

летіти у теплі краї.  

Згодом він забув, що таке голод, холод, небезпека. Все те, про що раніше 

лебідь і мріяти не смів, стало для нього повсякденністю. Але минали дні і 

лебідь почав згадувати своїх побратимів, затужив за небом, за відчуттям волі. 

Одного холодного осіннього дня над королівським двором з'явилася 

лебедина зграя. У білосніжного красеня закалатало серце, поглядом він злетів у 

синьооке небо, затріпотів крилами дужче... Та відірватися від землі не зміг. 

«Невже я розучився літати?» – пройняв його переляк. 
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Він марно тріпотів крилами аж до вечора. Але й наступного дня йому не 

вдалося піднятись у небесну голубінь. Спокуса до ситого і безпечного життя 

відібрала у птиці здатність літати. 

Трапляються і серед людей такі «лебеді». 

Аналіз оповідання (орієнтовні запитання): 

 хто спричинив цю ситуацію з лебедем? 

 про які життєві цінності ця притча? 

Відео №1 «Одна сота секунди» 

(https://www.youtube.com/watch?v=k1eVrMHBcyI) 

Аналіз відео(орієнтовні запитання): 

 чи правильно вчинив головний герой?  

 Як би ви вчинили на його місці?  

 Якими наслідками загрожує така модель поведінки?  

 Чи можна таку модель поведінки застосовувати в реальному житті? Якщо 

так, то чому? Якщо ні, то чому? 

Вправа 3 «Моя мрія» 

Мета: усвідомити та візуалізувати свої мрії, знайти шляхи їх реалізації. 

Учасники повинні намалювати свою мрію на листочку і розповісти про 

шляхи її досягнення.  

Історія Чемпіона України з плавання Ярослава Семененка 

День, коли він став не таким, як усі, Ярослав Семененко запам’ятав 

назавжди! Коли із сусідськими хлопцями він із цікавості ліз до 

трансформаторної будки, хлопчисько й гадки не мав, що ця пригода 

закінчиться вибухом, жахливими опіками та ампутацією обох рук одразу. 

Всупереч усім бідам, Ярослав не схотів бути тим інвалідом, котрого усі 

жаліють. Вирішив стати тим, кого поважають і зайнявся плаванням! Саме тут 

його обмежені можливості відходять на другий план. Відсутність обох рук у 

воді замінила сила ніг. У басейні хлопець перевершив багатьох здорових. 

Ярослав Семененко – учасник Параолімпійських ігор. На Олімпіаді-2012 

суперник в останній момент випередив Ярослава на три сотих секунди і рукою 

https://www.youtube.com/watch?v=k1eVrMHBcyI
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торкнувся борту. 

Хлопець ніколи не здається і своїм прикладом показує багатьом людям, 

що немає перешкод. Головне – бажання. 

Відео №2 «Про страуса і пінгвіна» 

(https://www.youtube.com/watch?v=WtE6O7-k2U4) 

Аналіз відео(орієнтовні запитання): 

 придумайте коротку фразу, якою можна охарактеризувати поведінку 

героїв?  

 до яких життєвих цінностей привертає увагу це відео? 

Вправа «Притча про досягнення мети» 

Мета: навчитися реалізовувати свої плани незважаючи на життєві 

перешкоди. 

– Майстер, – якось запитав учень, – чому існують труднощі, які 

заважають нам досягти мети, відхиляють нас убік від обраного шляху, 

намагаються змусити визнати свою слабкість?  

– Те, що ти називаєш труднощами, – відповів Майстер, – насправді є 

частина твоєї мети. Перестань з цим боротися. Уяви, що ти стріляєш з лука. 

Мішень далеко, і ти не бачиш її, оскільки на землю опустився густий ранковий 

туман. Хіба ти борешся з туманом? Ні, ти чекаєш, коли подує вітер і туман 

розвіється. Тепер мішень видно, але заважає вітер. Хіба ти борешся з вітром? 

Ні, ти просто визначаєш його напрямок і стріляєш з врахуванням цього. Твій 

лук важкий, не вистачає сили натягнути тятиву. Хіба ти борешся з луком? Ні, 

ти тренуєш свої м'язи.  

– Але ж існують люди, які стріляють легко в ясну, безвітряну погоду, – 

сказав учень. – Чому ж лише мій постріл так важко дається? Невже Всесвіт 

пручається моєму руху вперед?  

– Ніколи не дивися на інших, – посміхнувся Майстер.  

– Кожен вибирає свій лук, свою мішень і свій власний час для пострілу. 

Для одних важливим є попадання у ціль, для інших – можливість навчитися 

стріляти.  

https://www.youtube.com/watch?v=WtE6O7-k2U4
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Майстер знизив голос і нахилився до учня:  

– І ще я хочу відкрити тобі страшну таємницю, мій хлопчику. Всесвіту до 

тебе немає ніякого діла. Він нічому не пручається і нікому не допомагає. Туман 

не опускається на землю для того, щоб перешкодити твоєму пострілу, вітер не 

починає дути для того, щоб відвести твою стрілу в сторону, лук створений не 

для того, щоб ти усвідомив свою слабкість. Все це існує само по собі, 

незалежно від твого бажання. Це ти вирішив, що зможеш попасти у ціль. Або 

перестань скаржитися і починай стріляти, або вгамуй свою гординю і вибери 

собі інший шлях.  

Аналіз оповідання (орієнтовні запитання): 

 яка мораль цієї притчі? 

 до яких життєвих цінностей привертає увагу розповідь? 

На завершення всі стають у коло і висловлюють один одному свої 

побажання. 
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Післямова 

 

Самосвідомість особистості формується у ціннісному просторі. 

Радикальні зміни в економіці, у політиці, в системі державного управління 

потребують ціннісного обґрунтування, система цінностей, яка формує основу 

світогляду людей, є фактором, що прискорює розвиток суспільства, а водночас 

бар'єром на шляху такого розвитку. Інституціональні перетворення стають 

дійсно безповоротними тільки тоді, коли їх приймає суспільство і закріплює в 

системі цінностей, на які ця спільнота зорієнтована. 

Це доводить необхідність формування системи цінностей сучасної молоді 

під впливом організованих медіачинників у контексті використання медіаосвіти 

в освітньому процесі вищих навчальних закладів України. Сміливо можна 

стверджувати, що впровадження курсу «Основи медіаграмотності» змінює не 

лишень сприйняття студентами медіа, але й вливає на світогляд молодої 

людини. Отже, медіаосвіта і медіапсихологія вже сьогодні можуть стати одним 

з потужних інструментів профілактики асоціальної поведінки молоді, 

запобіганню розповсюдження шкідливих впливів у молодіжному середовищі.  
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Навчальне видання 
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