
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до магістерської кваліфікаційної роботи 

на тему: «Розвиток екоціннісних орієнтацій старшокласників засобами
соціально-психологічного тренінгу» 

  

 

                                                          Виконала: студентка 6 курсу, групи ПС-18-1м 
                               ступінь вищої освіти магістр 

                                спеціальність 053 Психологія 
                                освітня програма Психологія 

                                  Яструбова Аліна Олександрівна
                             Керівник: Білоус Р. М.          

                          Рецензент: Лошицька В. І.

Кременчук 2019 року



ЗМІСТ 

ВСТУП ........................................................................................................   ............7

Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження екоціннісних орієнтацій 

старшокласників...................................................................................................... 11

1.1 Аналіз літератури за проблемою дослідження цінностей у вітчизняній та 

зарубіжній психології.............................................................................................. 11

1.2 Ціннісні орієнтації як елемент мотиваційної сфери учнів............................. 22

1.3 Особливості екоціннісних орієнтацій старшокласників.................................39

Висновки до розділу 1.............................................................................................. 50

Розділ 2 Емпіричне дослідження екоціннісних орієнтацій у старшому 

шкільному віці.......................................................................................................... 52

2.1 Обґрунтування процедури, етапів та вибірки дослідження............................52

2.2 Огляд і обґрунтування вибору методів і методик дослідження..................... 54

2.3 Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального 

експерименту............................................................................................................. 60

Висновки до розділу 2.............................................................................................. 68

Розділ 3 Розвиток екоціннісних орієнтацій старшокласників засобами 

соціально-психологічного тренінгу......................................................................... 70

3.1 Методичні засади щодо проведення формувального етапу дослідження..... 70

3.2 Програма соціально-психологічного тренінгу розвитку екоціннісних 

орієнтацій учнів старшого шкільного віку..............................................................73

3.3 Результати формувального експерименту та їх узагальнення........................ 90

Висновки до розділу 3.............................................................................................. 99

Висновки................................................................................................................. 101

Список використаних джерел................................................................................ 103

Додатки.................................................................................................................... 110



Анотація

                В магістерській роботі проаналізовано наукові джерела за проблемою 

дослідження екоціннісних орієнтацій старшокласників. Надано характеристику 

таким поняттям як цінності та ціннісні орієнтації,розглянуто особливості 

екоціннісних орієнтацій старшокласників, природа як суспільна особистісна 

цінність, особливості виховання екоціннісних орієнтацій у старшокласників.

            Представлено огляд та обґрунтування методів і методик спрямованих на 

дослідження екоціннісних орієнтацій старшокласників.Проведено 

експериментальне дослідження, що дало змогу визначити домінуючу установку

відносно природи, з’ясувати власне відношення старшокласників до природи, 

простежити домінантні екодиспозиції респондентів.

            На основі результатів констатувального експерименту, розроблено і 

апробовано програму соціально-психологічного тренінгу, метою якого було 

формування та розвиток екоціннісних орієнтацій учнів старшого шкільного 

віку. Ефективність впровадженої програми соціально-психологічного тренінгу 

перевірено за допомогою методів математичної статистики.

Ключові слова: екоціннісні орієнтації, цінності, ціннісні орієнтації,

старшокласники, природа, екологічні чинники, молодість, екологічні

установки, природа і особистість, екологія, екодиспозиції.

Annotation

          In master s degree work scientific sources are analysed after the problemʼ

of research of eco-value orientations of senior pupils. Description such concepts

as values and valued orientations is given, the features of eco-value orientations

of senior pupils are considered, nature as public personality value, features of

education of eco-value orientations for senior pupils.

             A review and ground of methods and methodology directed is presented

on research of eco-value orientations of senior pupils. Experimental research

which enabled to define the dominant setting in relation to nature is conducted,

find out own attitude of senior pupils toward nature, to trace dominant eco-



dispositions the respondents.

             On the basis of results of constant experiment, the program of the

socialpsychological training the purpose of which was forming and development

of eco-value orientations of students of senior school age is developed and

approved. Efficiency of the inculcated program of the socialpsychological

training is tested by the methods of mathematical statistics.

Keywords: eco-value orientations, values, valued orientations, senior

pupils, nature, ecological factors, youthfulness, ecological settings, nature and 

personality, ecology, eco-dispositions.


