
Ціннісні орієнтації особистості сучасного студента. Педагогіка і психологія: 

актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м.Київ, 5-6 квітня 2019 року. Київ,  2019. 

С.17-21 

Секція 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки 

Сєваст’янова О.А., кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри педагогіки 

ДЗ «Луганський національний університет імені Т.Г.Шевченко» 

М.Старобільськ, Луганська область, Україна 

 

ЦІННІСНІ  ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

 

В умовах сучасності питання формування системи ціннісних орієнтацій 

студентської молоді у освітньо-виховному процесі закладів вищої освіти не 

витрачають актуальності для нашої держави. Соціокультурна трансформація, 

яка зараз відбувається в Україні, актуалізує наукове дослідження ціннісних 

змін, які відбуваються як на рівні суспільства загалом, так і в його окремих 

соціальних групах, таких як студентство. Ціннісна динаміка – не лише 

показник, але й потужний фактор політичних, економічних, моральних, 

соціокультурних та інших змін. 

 Ціннісні орієнтації є одним із найважливіших утворень у структурі 

свідомості й самосвідомості людини, вони зумовлюють низку її сутнісних 

характеристик як особистості. Згадані моменти особливо актуальні, коли 

йдеться про побудову концепцій освіти й виховання молодого покоління і, 

зокрема, про систему ціннісних орієнтацій як чинника, що детермінує процес 

становлення особистості молодого громадянина. Для цього потрібна нова 

світоглядна парадигма, що поєднувала би історичну традицію та сучасну 

перспективу.  



  Метою даних тез є з’ясування змісту ціннісних орієнтацій  студентської 

молоді, функцій у структурі особистості, а також розгляд студентства як 

суб’єкта виховного процесу. 

Актуальність даної проблеми визначається наявністю протистояння між 

сучасними соціальними умовами, що пред’являють особливі вимоги до 

формування системи ціннісних орієнтацій особистості, і недостатньою 

вивченістю психологічних факторів і механізмів її розвитку. Процес 

формування цінностей та ціннісних орієнтацій є соціальним за своєю 

природою, опосередкований оцінюванням та спілкуванням і відображає 

смисложиттєву активність індивіда. 

Слід зазначити, що дослідженнями ціннісних орієнтацій молоді займались 

А.А.Козлов, Є.М.Белова, Н.Є.Бондар, І.Д.Бех, В.Т.Лісовський, К.А.Нечаєва, 

А.М.Мордовець, Н.П.Максимчук, І.Г.Попова, Н.І.Приходько, Ю.А.Щербаков та 

ін. 

Згідно з дослідженнями, ціннісні орієнтації, виражаючи характер 

ставлення людини до різних аспектів матеріального і духовного світу, 

посідають значне місце у структурі особистості, відображають рівень її 

розвитку, на їх основі здійснюється регуляція діяльності та поведінки. 

Водночас, поки що немає достатніх даних про змістові й структурно динамічні 

характеристики системи ціннісних орієнтацій студентів; про роль ціннісних 

орієнтацій в особистісному самовизначенні майбутнього педагога. Також 

недостатньо даних про вплив виховного процесу на формування ціннісних 

орієнтацій та їх професійно значущої ієрархії, особистісне зростання студентів 

в сучасному суспільстві. 

Цінності є атрибутом внутрішнього світу особистості, вони є виразниками 

стабільності, абсолютності, незмінності. Цінності формуються в 

індивідуальному досвіді суб’єкта й відбивають не стільки динамічні 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.  

І.Д.Бех вважає, що особистісні цінності складають внутрішній стрижень 

особистості, який можна інтерпретувати як ціннісну етичну орієнтацію. 

Остання забезпечує цілісно-суб’єктивне розуміння окремих актів поведінки 

людини та сприяє побудові прогнозу її поведінки у більш широкому полі 

ситуацій [2]. 

Введення ціннісних орієнтацій в структуру особистості дає змогу, як 

зазначає В.О. Ядов, визначити найзагальніші соціальні детермінанти мотивації 

поведінки, джерела якої потрібно шукати в соціально-економічній природі 

суспільства, його моралі, культурі, в особливостях соціально-групового 

усвідомлення того середовища, в якому сформувалася соціальна 

індивідуальність і де проходить повсякденна життєдіяльність людини [9, с. 6] 

це свідчить про те, що саме ціннісні орієнтації визначають мотивацію 

поведінки особистості й мають значний вплив на всі аспекти її діяльності. 

Отже, аналізуючи ціннісні орієнтації, можна говорити про місце та позицію 

особистості у соціальній структурі суспільства, соціальні ролі, які вона виконує 

чи прагне виконувати. 

Сьогодні як ніколи повно можна виявити протистояння цінностей у 

масовій свідомості життя суспільства. Підростаюче покоління формує своє 

становлення в умовах нових соціальних цінностей і зміні багатьох старих 

відносин. Звідси поява депресії і песимізму, невіра в себе і своє майбутнє. 

Виникає питання: жити в минулому, слухаючи розповіді старших про 

«прекрасні часи», коли нібито успішно вирішувалися «всі проблеми»; 

агресивно вести себе по відношенню до всіх нововведень; піти в «нікуди» або 

за допомогою власної активності домогтися успіху в житті.  

Час навчання студентської молоді у закладах вищої освіти найбільш 

сприятливий для формування, коригування цінностей студента як цілісної 

особистості. Готуючи студентів до роботи у нових соціально-економічних 

умовах, ЗВО повинні формувати у них чіткі орієнтири життєдіяльності, вміння 



відділяти справжні цінності від уявних, сприймати та оцінювати складні, 

суперечливі явища і процеси, що відбуваються в українському суспільстві. 

З огляду на те, що вплив виховного процесу на формування у 

студентської молоді ціннісних орієнтацій, безумовно великий, не викликає 

ніякого сумніву. Для того, щоб складові світогляду сучасного студента 

реалізовувались у практичних вчинках і діях логічно відповісти на питання: чи 

надають заклади вищої освіти студентам якомога повніше реалізувати свої 

погляди, переконання принципи, ідеали, цінності та життєві норми у реальному 

житті? 

 Безумовно, цінності особистості сучасного студента є його соціальними 

орієнтирами, оскільки виконують цілу низку функцій у житті суспільства, серед 

яких основними є ствердження сенсу життя. 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, 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 навичок суспільно значущій діяльності, розвиток 

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

ЗВО тільки тоді будуть виконувати своє призначення, коли будуть в змозі 

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

морально-етичні норми поведінки стануть провідними в студентському і 

викладацькому середовищі.  

Доведено, що 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 

[6, с.205].  

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.  

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. Соціальна 

установка, таким чином, є методологічним визначенням, через яке реалізуються 

ціннісні орієнтації особистості відносно соціальної дійсності та до самої себе 

[8, с.36].  

В цілому, дослідження проблем особистості та ціннісних орієнтацій 

зумовлено соціальними змінами в суспільстві, під час яких, система цінностей 

особистості суттєво змінюється. Поряд з очевидним впливом соціуму на процес 

формування цінностей, припускається їх розгляд як індивідуального утворення, 

що має комплексний характер і займає одне з найважливіших місць у структурі 

особистості. Ціннісні орієнтації пов'язані із розвитком самосвідомості, 

усвідомленням положення власного «Я» в системі суспільних відносин, а також 

відносяться до найважливіших компонентів структури особистості, по рівню 

сформованості якої можна говорити про загальний рівень її розвитку. 

Таким чином, проблема цінностей та ціннісних орієнтацій розглядається у 

зв’язку із соціалізацією особистості, процес якої залежить як від зовнішніх 

соціальних, так і від внутрішніх особистісних факторів. Крім того, у процесі 

соціалізації людина активно засвоює соціальний досвід і перетворює його у 

власні цінності, установки, орієнтири. На підставі цих форм складається 

внутрішня позиція особистості стосовно світу, яка виражається у спрямованості 

особистості. Освітній процес у ЗВО має спрямовуватись не лише на оволодіння 

студентами програми, а й впливати на формування системи цінностей 

студентів. З погляду вченого, кожен успішний педагог має співвідносити зміст 

освіти з учнями, а для цього, як мінімум, необхідно знати структуру 

особистості [7].  

Перспективним напрямом сьогодні є необхідність посилення уваги до 

формування духовно моральних цінностей студентів, оскільки сучасне 

суспільство потребує всебічно розвинену, високоморальну особистість, 

фахівця, професійна діяльність якого гармонійно пов’язана з особистою 

сферою життя. 
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