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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТСТВА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  

Вища освіта, під якою ми розуміємо професійне навчання та 

загальнокультурне виховання як один з інститутів відтворення культури, 

повинна функціонувати в прогностичному полі. Тобто парадигма вищої освіти 

повинна включати до свого складу не тільки елементи, що відповідають 

сьогоднішним потребам суспільства, але й такі, що будуть адекватні майбутній 

світовій ситуації. 

Вищі навчальні заклади виконують соціальне замовлення, заповнюють 

потреби суспільства в підготовці громадських, державних і політичних діячів. 

Ситуація, що склалася в нашій країні, характеризується багатьма дослідниками 

як кризова. Причому витоки, глибинні причини кризи, на нашу думку, лежать 

саме в площині цінностей, їх девальвації в громадській свідомості. Негативні 

явища в житті українського суспільства багато в чому пояснюються саме цією 

причиною. Тому, на нашу думку, назріла нагальна потреба в нових ціннісних 

орієнтирах чи переосмисленні старих цінностей відповідно до нових реалій. 

Для цього потрібна нова світоглядна парадигма, що поєднувала би історичну 

традицію та сучасну перспективу.   

Метою цієї статті є розгляд студентської молоді як суб’єкта виховного 

процесу, а також визначити ціннісні орієнтації студентства та існуючі рівні у 

виховному процесі вищої школи. 

Готуючи студентів до роботи в нових соціально-економічних умовах 

ВНЗ повинен формувати у них чіткі орієнтири життєдіяльності, уміння 

відділяти справжні цінності від уявних, сприймати і оцінювати складні, 

суперечливі явища та процеси, що відбуваються в українському суспільстві.  

Студентство є специфічною соціально-демографічною групою 

здебільшого невиробничого характеру. Його виникнення було закономірним і 



розвиток є відповіддю на об'єктивну потребу суспільства у фахівцях вищої 

кваліфікації. Але студентська пора – це час не тільки професійної підготовки, 

оволодіння навичками управління і праці, створення сім'ї, виховання дітей, але і 

час визначення свого місця в житті, пора самоутвердження в різних соціальних 

колективах і групах. 

В соціально-політичних відносинах студент бере участь перш за все не 

як представник тих соціальних груп, до яких належать його батьки чи 

представники обраної ним професії, а як член окремої соціально-демографічної 

групи, що має свою яскраво виражену субкультуру, особливі етичні, політичні, 

економічні інтереси. В студентському «казані» абсолютно різні молоді 

особистості набувають риси нової соціальної групи – інтелігенції. Цій групі 

властивий більш високий інтелектуальний і культурний рівень, у неї більш 

рафіновані запити, інша ціннісна шкала, особливий рівень домагань.  

Справжнього інтелігента відрізняють, перш за все, високий рівень 

соціальної відповідальності, суспільно значуща мотивація своїх професійних 

вчинків, етична відповідальність за отримання і трансляцію етичних і духовних 

цінностей, масштабність соціально-цільових установок і професійних інтересів, 

відсутність елементів станової замкнутості, провінціальності мислення, потреба 

у виробленні особистого ставленння до соціально-значущих подій і явищ, 

чуйне ставлення до оточуючих, здібність до емпатії, розвинена саморефлексія, 

уміння спілкуватися з людьми, будувати відносини з колективом на принципах 

взаємної відповідальності за загальну справу, постійне прагнення до свого 

етичного, духовного, культурного, професійного вдосконалення, самостійність 

як принцип реалізації творчого потенціалу особистості, сформована потреба  в 

творчому пошуку і здатності вести його і досягати конкретного результату. 

Реалізація основних напрямів виховання в їх органічній єдності 

передбачає озброєння студентів певною сумою знань (пізнавальна функція), 

формування незалежної наукової культури мислення, розвиток свідомості 

відповідальності перед українським суспільством, формування позитивних 

життєвих орієнтацій і активної особистої позиції (світоглядна функція), 



виховання необхідних навичків суспільно значущій діяльності, розвиток 

здібностей керівника, організатора і вихователя (творчо-діяльнісна функція) . 

ВНЗ тільки тоді буде виконувати своє призначення, коли буде в змозі 

давати студенту не тільки спеціальні, але й соціальні знання, коли високі 

морально-етичні норми поведінки стануть провідними в студентському і 

викладацькому середовищі.  

Успішне виховання молоді в сучасному суспільстві можливо тільки 

лише при дотриманні трьох умов. По-перше, важливо зрозуміти, що виховання, 

як і політика, є мистецтво можливого, що виходить з тверезої оцінки 

об'єктивних умов і тенденцій розвитку. По-друге, треба пам'ятати, що молодь 

до якої ми звертаємось, не об'єкт, а суб'єкт суспільного розвитку. Без 

врахування її специфічних інтересів і особливостей нічого зробити не можна: 

реальний стан, особистий досвід та власна життєдіяльність впливають на 

людину сильніше, ніж словесні заклики та повчання. По-третє, розмова з 

молоддю повинна бути не консервативно-охоронною, а проблемною [5,с.205]. 

Цінності є атрибутом внутрішнього світу особистості, вони є виразниками 

стабільності, абсолютності, незмінності. Цінності формуються в 

індивідуальному досвіді суб’єкта й відбивають не стільки динамичні аспекти 

його, скільки інваріантні аспекти соціального й загальнолюдського досвіду. 

Таким чином, цінності виступають як мотивації поведінки індивіда в 

різноманітних сферах його життєдіяльності. Ціннісні орієнтації обумовлюють 

стратегію життя людини або групи людей (якщо вони виступають у якості 

групової характеристики). Тому найважливішою справою життя кожної 

людини є визначення, вибір, вибудова й реалізація системи ціннісних 

орієнтацій.  

Важливого значення набуває у виховній роботі зі студентами врахування 

тієї системи ціннісних орієнтацій, що в них вже сформована, її корекція при 

потребі і формування нових цінностей, які б відповідали наявному соціальному, 

політичному, культурному стану студентства і мали б перспективу розвитку в 

майбутньому як цінності представників інтелектуальної еліти країни. 



Процес орієнтації студентів у світі цінностей може бути представлений як 

процес сходження особистості до цінностей суспільства. Дослідник 

А.В.Кир’якова розкриває складний механізм ціннісного орієнтування молодої 

людини в житті [4]. Вона розглядає цей процес, по-перше, як динамічний, що 

проходить принаймні три фази (І фаза – привласнення цінностей суспільства 

особистістю, ІІ фаза – перетворення особистості на основі привласнення 

цінностей, коли відюувається самопізнання, самооцінка, формується образ «Я», 

ІІІ фаза – прогноз, цілепокладання, проектування, що забезпечує формування 

«образу майбутнього»); по-друге, як процес і як результат.  Крім того,  

дослідниця наголошує, що фаза привласнення цінностей найбільш яскраво 

спостерігається в молодшому шкільному віці, фаза перетворення – в 

підлітковому, а прогноз – у студентському віці. Це означає, що у вищій школі 

ми маємо справу з людьми, в яких уже в основному склалася система ціннісних 

орієнтацій, цінності розташовані в певній ієрархії, визначена спрямованність 

розвитку особистості, на основі вектору якої висуваються життєві плани, 

робляться прогнози майбутнього, визначаються методи й засоби реалізації цих 

планів. Це, на нашу думку, дуже важливо враховувати у виховній роботі зі 

студентами. 

Ціннісна орієнтація студента є мотивуючим чинником, що визначає ідейну 

цілеспрямованість, світоглядну переконаність і соціальну активність. Ціннісна 

орієнтація студентів виражає систему установок, тобто суб'єктивне ставлення 

особистості до цілей і задач, що стоять перед нею, виборкову мобілізованість і 

готовність до їх реалізації. Соціальна установка, таким чином, є 

методологічним визначенням, через яке реалізуються ціннісні орієнтації 

особистості відносно соціальної дійсності та до самої себе [7, с.36]. 

Українські дослідники Л.А. Аза, Н.А. Бегека й ін. виділяють три рівні 

ціннісних орієнтацій студентства: 

а) орієнтація на різні цінності (навчання, знання, покликання, 

начитаність, усвідомлення свого місця в житті, соціальна перспектива) В 

даному випадку можна стверджувати, що суспільні цінності сталі надбанням 



особистості студента. На цьому рівні ціннісних орієнтацій, у зв'язку з їх 

різноманітністю у студента виникають (і далі формуються) різні соціальні, 

духовні, етичні і естетичні  потреби (стати кваліфікованим фахівцем, 

розширити світогляд, гідно, з користю для суспільства прожити життя ); 

б) зовнішній, формальний характер ціннісних орієнтацій, коли 

цінності усвідомлюються на рівні знань, уявлень, але не входять в 

структуру особистості студента. З приводу цінностей студент може 

висловлюватися, міркувати, проте активна діяльність по оволодінню ними 

відсутня. Ці студенти в основному зорієнтовані на більш доступні цінності 

матеріально-побутового характеру. Такі орієнтації обумовлюються 

міркуваннями дрібного життєвого практицизму. На вищі цінності студент 

зорієнтований формально, в плані міркувань, уявлень; 

в) відсутність ціннісних орієнтацій або дезорієнтація студентів у 

зв'язку з недостатнім духовним і етичним розвитком або несприятливим 

впливом середовища. На цьому рівні виявляється невміння усвідомити 

діалектику суспільного і особистого, колективного і індивідуального. У таких 

студентів відсутній світогляд, а життєва спрямованість має аморфний, 

імпульсний характер, у ряді ситуацій виявляється як антигромадська.  

Формування рівнів ціннісних орієнтацій обумовлюють такі чинники як: 

стиль керівництва вузом, студентські стереотипи і традиції, вигляд викладачів, 

встановлені порядки, характер спілкування, атмосфера в аудиторіях, 

гуртожитках, неформальна інформація і спілкування, поведінка студентів-

старшокурсників стосовно студентів молодших курсів, ефективність заходів, 

що проводяться, виконання громадських доручень, неофіційні стосунки 

студентів і викладачів, зовнішні соціальні дії [7,с.74]. 

Ці рівні сформованості ціннісних орієнтацій можуть слугувати основою 

для виділення різних груп студентства, які потребують різних підходів у 

виховній роботі. Виникає нагальна потреба у розробці основних принципів, 

методів, форм формування ціннісних орієнтацій у різних груп студентства. 



На наш погляд, кожна людина має право на те, щоб її вислухали. Тому, 

по-перше, доцільно частіше проводити опитування студентів по різним 

питанням функціонування ВНЗ з наступним надрукуванням огляду думок та 

аргументованими відповідями керівників, пояснюючих, чому неможливо 

реалізувати деякі групи думок. По-друге, ВНЗ повинен культивувати 

перспективні моделі діяльності, що є моделями діяльності у демократичному 

суспільстві і залучати до них студентів.  

Отже, інтелектуальний потенціал суспільства, на який працює вища 

школа, визначається не кількістю фахівців з вищою освітою, а 

інтелектуальною, соціальною активністю випускників. Але якщо в суспільстві 

не зміниться ставлення до інтелектуальної праці, інтелектуальної активності, 

нароблений у ВНЗ потенціал буде реалізований лише в незначній мірі. Тому 

проблема нашої наукової розвідки є дуже актуальною, особливо у світлі 

прямування України до Болонського процесу і загалом до європейських 

стандартів освіти. 
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