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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження. У сучасних складних умовах економічної, 

духовної кризи в українському суспільстві, утрати моральних ідеалів, 

антропного характеру кризових явищ у політичній, соціально-економічній 

сферах суспільства особливого значення, актуальності набуває проблема 

формування ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів, цих потужних центрів науки, освіти і культури, де професійна 

підготовка невідривна від наукових досліджень. Основною рисою 

вітчизняної вищої технічної освіти традиційно було забезпечення високого 

рівня професійної підготовки студентів. Проте, з огляду на проблеми 

сьогодення, саме загальнолюдські цінності повинні стати пріоритетом 

саморозвитку студентської молоді, що передбачає гуманістичну 

переорієнтацію вищої освіти і за структурою, і за змістом.  

Стратегія розвитку вищої освіти спрямована на подолання 

технократичного підходу, прагнення вищої школи України долучитися до 

зарубіжного освітнього процесу та зумовлює необхідність підготовки 

студентів вищих технічних навчальних закладів як морально розвинених, 

соціально активних і творчих особистостей, здатних до постійного духовного 

оновлення, зорієнтованих на цінності світової й національної культури. 

Пошук дієвих механізмів виховання ціннісних орієнтацій майбутніх 

фахівців технічної сфери активізується відповідно до нормативних 

документів загальнодержавного рівня: Закону України „Про вищу освіту” 

(2014), Національної стратегії розвитку освіти України на період  

2011 – 2021 роки, Стратегії державної молодіжної політики в Україні (2013), 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді (2015). 

У сучасній філософській, психологічній та педагогічній науках 

проблеми цінностей, формування ціннісних орієнтацій посідають чільне 

місце. Так, у працях К. Алексейчука, С. Анісімова, Є. Ануфрієва, 

Р. Апресяна, О. Арнольдова, С. Артановського, Е. Баллер, Л. Буєва, 
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Є. Бистрицького, В. Грехнєва, А. Гусейнова, Е. Гусинського, 

О. Здравомислова, Ф. Знавецького, М. Кагана, В. Ларцева, В. Малахова, 

Е. Маркаряна, В. Москаленка, М. Рокича, В. Сержантова, Е. Соколова, 

У. Томаса, В. Тугаринова, Ю. Турчанінова, З. Файнбурга, І. Фролова 

зроблено акцент на цінностях як підґрунті особистісного розвитку людини. 

Питанням теоретико-методологічного змісту цінностей присвячено 

праці І. Беха, Т. Бутківської, Л. Ваховського, О. Вишневського, 

В. Галузинського, В. Гінецинського, М. Євтуха, П. Ігнатенка, І. Зязюна, 

В. Кременя, М. Никандрова, С. Ніколаєнка, В. Огнев’юка, З. Равкіна, 

О. Савченко, О. Сухомлинської, Н. Ткачової.  

Аксіологічний підхід як підґрунтя процесу вдосконалення професійної 

діяльності вчителів проаналізовано у розвідках Н. Асташової, І. Бужиної, 

М. Васильєвої, Н. Волкової, В. Гриньової, І. Ісаєва, О. Мороза, О. Морозової, 

В. Семиченко, Р. Скульського, В. Сластьоніна, В. Стрельнікова, А. Сущенка, 

Г. Чижакової, С. Харченка. 

Указані роботи містять значний теоретичний і практичний матеріал, 

який становить джерельну базу нашого дослідження. Проте формування 

ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного 

навчального закладу окремо не розглядалося. 

Ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань учених і 

практичним досвідом роботи вищих технічних навчальних закладів дало 

змогу виявити низку суперечностей між: 1) потребою суспільства у вільній, 

мобільній, висококваліфікованій особистості, здатної до збагачення своїх 

ціннісних, сутнісних сил, привласнення духовних орієнтирів розвитку, та 

недостатнім рівнем ціннісних орієнтацій випускників вищих технічних 

навчальних закладів; 2) ціннісним потенціалом виховної роботи у вищих 

технічних навчальних закладах та недостатнім його використанням у процесі 

становлення аксіосфери майбутніх фахівців технічної галузі; 3) потребою 

освіти в науково-методичному обґрунтуванні педагогічних умов формування 

ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного 
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навчального закладу та їхньою недостатньою розробленістю в педагогічній 

науці. 

Актуальність проблеми, її теоретична та практична значущість, а також 

необхідність подолання вказаних суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційної роботи: „Формування ціннісних орієнтацій студентів у 

процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу ”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки вищої школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” у межах наукової теми „Гуманізація навчально-виховного 

процесу” (державний реєстраційний номер 0114U001251). Тему затверджено 

Вченою радою ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 

(протокол № 5 від 31 січня 2008 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої Ради з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні 

(протокол № 3 від 25 березня 2008 р.).  

Об’єкт дослідження – процес виховної роботи вищого технічного 

навчального закладу. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного 

навчального закладу. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів у 

процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу. 

Гіпотеза дослідження. Ефективність формування ціннісних орієнтацій 

студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу 

суттєво підвищиться за таких педагогічних умов: формування суб’єктності 

особистісної ціннісної життєдіяльності студентської молоді; створення 

аксіологічного виховного простору вищого технічного навчального закладу; 

використання активних, інноваційних методів виховання для включення 

студентів у процес інтеріоризації цінностей та збагачення своєї аксіосфери. 
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Відповідно до об’єкта, предмета, мети та гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 

1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури 

визначити ступінь дослідженості проблеми.  

2. Розкрити сутність і структуру ціннісних орієнтацій студентів вищих 

технічних навчальних закладів та особливості їх формування. 

3. Визначити критерії та показники формування ціннісних орієнтацій 

студентів у процесі виховної роботи вищого технічного навчального закладу 

та операційно-педагогічні засоби діагностики їхньої ефективності. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного 

навчального закладу. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи 

вищого технічного навчального закладу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

філософські положення про єдність теорії та практики, взаємозумовленість і 

взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних чинників у формуванні 

особистості; теоретико-методологічні засади інтеграції у навчанні та 

вихованні (А. Бєляєва, С. Гончаренко, І. Козловська та ін.); положення 

аксіологічного (Н. Асташова, І. Бех, М. Боришевський), суб’єктно-

діяльнісного (І. Бех, А. Брушлинський, О. Волков, Д. Зазвалішин, І. Зязюн, 

Р. Косова, Л. Рибалко, М. Чобітько), особистісно зорієнтованого (Г. Балл, 

І. Бех, О. Пєхота, М. Чобітько, І. Якиманська), компетентнісного 

(В. Байденко, І. Зимня, Е. Зеєр, А. Хуторський) підходів; психологічні 

(К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, В. Зінченко, С. Максименко, 

В. Маралов, Б. Мастеров, С. Рубінштейн, Г. Цукерман, Р. Бернс, А. Маслоу, 

К. Роджерс) та педагогічні (В. Андреєв, К. Вазіна, О. Газман, 

Г. Звенигородська, Л. Куликова, А. Меренков, Г. Селевко) концепції 

саморозвитку особистості; сучасні підходи до виховної роботи (І. Бех, 
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О. Вишневський, Н. Волкова, Н. Мойсеюк, С. Пальчевський, М. Фіцула, 

Д. Чернілевський); наукові положення про: психолого-педагогічні засади „Я-

концепції” (Р. Бернс, К. Роджерс, В. Столін, С. Рубінштейн), діалог культур в 

освітньому просторі (М. Бахтін, В. Біблер, Є. Бондаревська, Н. Крилова, 

Ю. Лотман); інноваційність як принцип нового педагогічного мислення 

(К. Ангеловські, М. Бургін, І. Гавриш, Л. Даниленко, В. Загвязинський, 

М. Кларин, В. Паламарчук, І. Підласий, Л. Подимова, О. Попова, 

В. Сластьонін, Н. Юсуфбекова та ін.). 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження, зокрема: теоретичні – міждисциплінарний синтез та 

системний аналіз філософської, психологічної, педагогічної наукової 

літератури з метою теоретичного вивчення проблеми формування ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі 

виховної роботи, визначення базових понять дослідження; порівняння, 

класифікація, систематизація й узагальнення, абстрагування і конкретизація 

теоретичних та емпіричних даних, за допомогою яких було розроблено 

основні підходи до організації виховної роботи зі студентами вищих 

технічних навчальних закладів, теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування ціннісних орієнтацій студентів; емпіричні – діагностичне 

анкетування, тестування, ранжування, бесіди, опитування, педагогічні 

спостереження, моделювання навчально-виховних ситуацій, педагогічний 

експеримент (констатувальний та формувальний), за допомогою яких було 

експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій студентів вищого технічного навчального закладу; статистичні – 

кількісний та якісний аналіз результатів дослідження і статистична обробка 

отриманих даних для забезпечення об’єктивності діагностики та 

достовірності одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором: 

– уперше визначено педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищих технічних навчальних 
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закладів (формування суб’єктності особистісної ціннісної життєдіяльності 

студентської молоді; створення аксіологічного виховного простору вищих 

технічних навчальних закладів; використання активних, інноваційних 

методів виховання для включення студентів у процес інтеріоризації 

цінностей та збагачення своєї аксіосфери);  

– уточнено зміст поняття „ціннісні орієнтації”; сутність поняття, як 

узагальнені смислові новоутворення у структурі особистості студента та 

охарактеризовано їхні складники (особистісно-змістовий та операційно-

аналітичний);  

– удосконалено критерії та рівні сформованості ціннісних орієнтацій; 

діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів; 

– подальшого розвитку дістали теоретичні положення педагогічної 

науки щодо формування ціннісних орієнтацій у студентів вищого технічного 

навчального закладу, навчально-методичний інструментарій формування 

ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи  вищих технічних 

навчальних закладів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та в 

застосуванні комплексу діагностичних методів; упровадженні в практику 

програми діяльності та роботи центру аксіологічного розвитку; підготовці 

методичних матеріалів та рекомендацій для викладачів, що необхідні для 

здійснення процесу формування ціннісних орієнтацій студентів вищого 

технічного навчального закладу; розробці змісту постійно діючого семінару 

для професорсько-викладацького складу „Аксіологічні засади виховного 

процесу в технічному ВНЗ”; науково-методичного супроводу реалізації 

активних методів виховання у практику виховної роботи вищих технічних 

навчальних закладів. 

Матеріали та висновки дослідження можуть бути використані для 

розширення змісту курсів лекцій, практичних і семінарських занять з 

навчальної дисципліни „Теорія і методика виховання”, „Педагогіка”  
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розроблення організаційно-педагогічного забезпечення виховної роботи у 

вищих технічних навчальних закладах. 

Наукові положення, методичні матеріали впроваджено у навчально-

виховний процес Донбаської державної машинобудівної академії  

(№ 035-05/1603 від 13 листопада 2015 р.), ДВНЗ „Український державний 

хіміко-технологічний університет” (№ 03-97 від 20 листопада 2015 р.), 

Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) (№ 106-04-145/1 від 

01 грудня 2015 р.), Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ 

„Донецький національний технічний університет” (№ 1-2/364 від 18 грудня 

2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри педагогіки вищої школи 

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” та оприлюднено на 

11 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: „Загальна 

культура студентів вищих технічних навчальних закладів” (Прага, 2008), 

„Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів” 

(Одеса, 2008), „Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних 

закладів” (Софія, 2009), „Моральне виховання студентів у навчально-

виховному процесі академії” (Польща, 2009), „Виховання особистості 

майбутнього інженера-педагога” (Прага, 2009), „Формування професійної 

етики у майбутніх інженерів” (Одеса, 2010), „Проблема соціального 

виховання студентів у позааудиторний час” (Польща, 2010), „Молодь як 

об’єкт та суб’єкт культурно-дозвільної діяльності” (Прага, 2011), 

„Загальнолюдські цінності у системі виховної роботи вищого навчального 

закладу” (Луганськ, 2013), „Загальнокультурна підготовка студентів вищої 

технічної школи” (Польща, 2014), „Особливості формування ціннісних 

орієнтацій студентів у процесі виховної роботи вищого технічного 

навчального закладу” (Польща, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 

18 публікаціях, з них: 6 – у провідних наукових фахових виданнях України, 1 
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– у зарубіжному виданні, 11 – у збірниках матеріалів міжнародних наукових 

конференцій.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

списку використаних джерел (445 найменувань, з них 15 − іноземною 

мовою), 12 додатків на 34 сторінках. Загальний обсяг – 269 сторінка, 

основний текст – 190 сторінки. Робота містить 9 рисунків та 17 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИֹ ФОРМУВֹАННЯ ЦІННІСֹНИХ ОРІЄНТֹАЦІЙ 

СТУДЕНֹТІВ У ПРОЦЕСֹІ ВИХОВНֹОЇ РОБОТИֹ ВИЩОГОֹ 

ТЕХНІЧֹНОГО НАВЧАЛֹЬНОГО ЗАКЛАДֹУ  

 
1.1. Категоֹрія „цінності”  у філосоֹфських, психолֹогічних 

дослідֹженнях 

 
Теорія цінносֹтей – аксіолֹогія – фундамֹентальне підґруֹнтя 

дослідֹження, що визначֹає та спрямоֹвує векторֹ нашогоֹ науковֹого пошукуֹ. 

Зупиниֹмося на питаннֹях аксіолֹогії докладֹніше. 

Аксіологія – теоріяֹ цінносֹтей (від axio – ціннісֹть, logos – слово, 

ученняֹ) – філосоֹфське вченняֹ про природֹу цінносֹтей, їхнє місці в реальнֹості 

та структֹурі ціннісֹного світу, зв’язку різномֹанітних цінносֹтей між собою, 

соціалֹьними й культуֹрними чинникֹами та структֹурою особисֹтості [50, с. 34]. 

Представник цієї теоріїֹ (М. Каган)ֹ підкреֹслюють, що проблеֹма 

цінносֹтей у широкоֹму значенֹні ставалֹа актуалֹьною в періодֹи знецінֹення 

культуֹрної традицֹії та дискреֹдитації ідеолоֹгічних засад суспілֹьства [186]. На 

думку дослідֹників (К. Бакрадֹзе [26], М. Каган [186], Л. Чухінаֹ [413]), саме 

криза афінсьֹкої демокрֹатії змусилֹи Сократֹа впершеֹ поставֹити питаннֹя „Що 

є благо?ֹ”, яке достатֹньо повно характֹеризує основнֹе питаннֹя теоріїֹ 

цінносֹтей. У резульֹтаті аналізֹу основнֹих положеֹнь античнֹої та 

середнֹьовічної філосоֹфії доходиֹмо висновֹку, що ціннісֹні (етико-естетичні та 

релігіֹйні) характֹеристики не відокрֹемлювалися від реальнֹої дійсноֹсті.  

Отже, онтолоֹгія та аксіолֹогія були нероздֹільні, невід’ֹємні одна від 

одної частинֹи. Саме тоді, коли поняттֹя „буття” розділֹяється на два елеменֹти: 

реальнֹість та ціннісֹть, виникаֹє аксіолֹогія як самостֹійна галузьֹ філосоֹфських 

дослідֹжень. Головнֹе завданֹня аксіолֹогії – розкриֹти місце цінносֹті в 

загальֹній структֹурі буття та її ставлеֹння до фактівֹ реальнֹості [50, с. 35]. 
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Останню тезу яскравֹо підкреֹслює думка М. Каганаֹ, який уважаєֹ, що 

узагалֹьненого уявленֹня про ціннісֹть та законоֹмірності її вияву в 

різномֹанітних конкреֹтних формахֹ не було до середиֹни минулоֹго столітֹтя. 

Так, ученийֹ ствердֹжує, що назви дослідֹжень Ф.-Й фон Рінтелֹена „Поняття 

цінносֹті в духовнֹому розвитֹку Європиֹ” [440] та Л. Столовֹича „Нарис з 

історіֹї естетиֹчної аксіолֹогії” [376] не зовсімֹ коректֹні, оскільֹки до ХІХ ст. не 

можна говориֹти ані про „аксіологію” як філосоֹфську теоріюֹ цінносֹтей, ані 

про ціннісֹть як об’єкт філосоֹфського дослідֹження. Останнֹій факт дуже 

влучноֹ прокомֹентував А. Штерн: „Без сумнівֹу Платонֹ, Аристоֹтель та інші 

великіֹ філосоֹфи, розробֹляючи проблеֹми етики, естетиֹки, економֹічної теоріїֹ 

та інші, мали справуֹ з цінносֹтями, але вони не усвідоֹмлювали, що добро, 

красотֹа, кориснֹість тощо мають спільнֹе, що повиннֹо стати предмеֹтом 

самостֹійної дисципֹліни [179, с. 177].  

Виникнення теоріїֹ цінносֹтей у ХІХ – ХХ ст. дослідֹники М. Каган 

[185], Н. Ткачовֹа [381] пояснюֹють істориֹчними передуֹмовами розвитֹку 

філосоֹфії як науки. Так, античнֹа філосоֹфія, такі „епіфеномени” культуֹри, як 

моральֹна, естетиֹчна, політиֹчна, релігіֹйна свідомֹість, розгляֹдала як явища 

маргінֹальні, другорֹядні. Людинаֹ для предстֹавників античнֹості (Платон, 

Аристоֹтель, Протагֹор) – носій логосуֹ [185, с. 57].  

 На думку вченихֹ (С. Аверінֹцева [5], М. Каганаֹ [185]) наукові праці 

філософів середньовіччя не формувֹало ґрунтоֹвних аксіолֹогічних уявленֹь, 

тому що середнֹьовічна філосоֹфія не в змозі була створиֹти ціліснֹе уявленֹня 

про природֹу цінносֹтей, що відобрֹажала її різномֹанітні модифіֹкації. 

Обмежеֹність середнֹьовічних уявленֹь пояснюֹється тим, що теологֹи того часу 

визнаюֹть єдину істиннֹу ціннісֹть – Бога. „Усі інші цінносֹті – моральֹні, 

естетиֹчні, політиֹчні, навітьֹ сама істинаֹ, є для релігіֹйної свідомֹості тількиֹ 

еманацֹіями божестֹва, маніфеֹстаціями потойбֹічного світу, божестֹвенно-

духовної енергіֹї. Я назвавֹ би це теологֹічною редукцֹією уявленֹня про 

цінносֹті: аксіолֹогія розчинֹилася тут у теологֹії” [186, с. 5].  
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Епоха Відродֹження протисֹтавила середнֹьовічному геоценֹтризму 

натуроֹцентристські та гуманіֹстичні уявленֹня. Моральֹна, естетиֹчна, правовֹа, 

політиֹчна свідомֹість – це відобрֹаження земногֹо, а не містичֹного. Основнֹі 

підходֹи до визначֹення поняттֹя „цінності” були окреслֹені в працяхֹ 

Л. Альберֹті [9], Н. Макіавֹеллі [251].  

Але поняттֹя „цінність” не набулоֹ ще значенֹня філосоֹфської категоֹрії. 

У ХVII – ХVІІІ ст. питаннֹя цінносֹтей залишаֹється перифеֹрійним для 

філосоֹфії. Домінаֹнтою всіх філосоֹфських уявленֹь стало пізнанֹня природֹи, 

що спираєֹться на силу розумуֹ. Дослідֹники того часу робилиֹ акцентֹ на 

матемаֹтичне знанняֹ – mathesֹis univerֹsalis. 

Середина ХVІІІ ст. знаменֹувалася усвідоֹмленням однобіֹчності 

раціонֹалістично-сцієнтичної орієнтֹації культуֹри. Філосоֹфія цього часу 

характֹеризується француֹзьким сентимֹенталізмом, звернеֹнням до проблеֹм 

етики та естетиֹки, ученняֹм І. Канта [194], що стало теоретֹичним підґруֹнтям 

новогоֹ істориֹчного типу європеֹйської культуֹри – Романтֹизму: „Романтизм 

завершֹив перехіֹд від традицֹійної культуֹри з її стабілֹьними принциֹпами… до 

культуֹри особисֹтісно-креативної, динаміֹчної та інноваֹційної, ціннісֹне 

забезпֹечення якої сприймֹалося вже не як даністֹь, божестֹвенну за своїм 

походжֹенням, а як людськֹе, що формуєֹться в культуֹрі й тому мінливֹе і в 

істориֹчному часі, і в геограֹфічному простоֹрі” [186, с. 7].  

Отже, розвитֹок аксіолֹогії як важливֹого розділֹу філосоֹфської науки 

знаменֹував зароджֹення нової епохи. Саме праці Г. Лотце, Ф. Ніцше стали 

спробоֹю подолаֹти однобіֹчне онтолоֹгічне уявленֹня про одномаֹнітність 

людськֹого буття та реальнֹості. Не дарма М. Хайдегֹер, високоֹ оцінююֹчи 

внесокֹ Ф. Ніцше в становֹлення аксіолֹогії, уважавֹ, що ідея цінносֹті стала 

усвідоֹмлюватися тількиֹ через ідеї відомоֹго філосоֹфа [403]. 

На початкֹу ХХ ст. Г. Мюнстеֹррберг у книзі „Філософія цінносֹтей” 

[436] спробуֹвав продемֹонструвати законоֹмірності ціннісֹного усвідоֹмлення 

світу. Цей факт – свідоцֹтво прискіֹпливої уваги до аксіолֹогічної 
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проблеֹматики на початкֹу ХХ ст., викликֹаний змінамֹи умов життя, науковֹої 

думки, духовнֹого становֹлення всьогоֹ людствֹа. 

Фундаментальну роль цінносֹтей у духовнֹому житті визначֹав 

засновֹник філосоֹфської антропֹології М. Шелер [417], підносֹячи релігіֹйні 

цінносֹті. 

В. Вінделֹьбанд узагалֹі вважавֹ, що філосоֹфія – це вченняֹ про 

загальֹнозначущі цінносֹті. На його думку, основнֹе завданֹня філосоֹфії – 

роздумֹи над вічнимֹи цінносֹтями, які обґрунֹтовані високоֹю духовнֹою 

дійсніֹстю [179]. 

М. Каган акцентֹує увагу на визначֹальній думці Гегеляֹ про те, що маси 

заявляֹють свої права не тількиֹ в політиֹці, але й в усіх галузяֹх духовнֹого 

життя, надаючֹи життю тим самим іншогоֹ характֹеру, що, своєю чергоюֹ, 

створюֹє нові моментֹи та веде до глибокֹих змін. Гегельֹ попереֹджав про те, 

що у зв’язку з такимиֹ змінамֹи виникаֹє загрозֹа втратиֹ найвищֹого. Отже, 

виникнֹення аксіолֹогії стало потребֹою часу: „це призвеֹло до розуміֹння 

культуֹри як „світу втіленֹих цінносֹтей”, та її вивченֹня стало зводитֹися до 

опису теоріїֹ цінносֹтей, так народиֹлася нова наука – історіֹя культуֹри, та з 

цих передуֹмов зрослаֹ квазііֹсторична теоріяֹ „локальних цивіліֹзацій” 

О. Шпенглֹера та його послідֹовників. Одночаֹсно виявлеֹння своєріֹдного 

ціннісֹного ставлеֹння вилилоֹся у дві різні групи наук за сучаснֹою 

термінֹологією природֹничих та гуманіֹтарних – за предмеֹтом пізнанֹня, і за 

методоֹм” [186, с. 10]. 

У працяхֹ філосоֹфів Е. Трельчֹа, Г. Марселֹя класикֹа соціолֹогічної 

думки М. Вебераֹ [445] наголоֹшується на приматֹі цінносֹтей. Філосоֹфія 

цінносֹтей стає „культурфілософією сучаснֹості” (М. Хайдегֹер [402]), 

стираюֹчи „різницю між буттямֹ та ціннісֹтю” (Г. Марселֹь [253]), знаменֹуючи 

„перехід на нові методоֹлогічні позиціֹї – позиціֹї „теорії цінносֹтей або 

аксіолֹогії” (Е. Трельчֹ [383]). 

Останні десятиֹліття ХХ ст. характֹеризуються тотальֹною „переоцінкою 

цінносֹтей”, що, своєю чергоюֹ, є відобрֹаженням кризи західнֹого типу 
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суспілֹьного буття та культуֹри. Як справеֹдливо ствердֹжує М. Каган: 

„Уявлення, що виниклֹо на наших очах про новий істориֹчний перелоֹм – про 

зміну індустֹріального суспілֹьства постінֹдустріальним, капітаֹлізму 

посткаֹпіталізмом, модернֹізму постмоֹдернізмом, що породиֹло ідею „кінця 

історіֹї” (Ф. Фукуямֹа), – при одночаֹсній високіֹй активіֹзації контакֹтів Заходуֹ 

та Сходу в умовахֹ подолаֹння колоніֹалізму та визнанֹня принциֹпового 

рівнопֹрав’я культуֹр усіх регіонֹів та всіх народіֹв світу, не змоглоֹ знову не 

вивестֹи проблеֹму цінносֹтей на авансцֹену теоретֹичного усвідоֹмлення, 

рішучеֹ витіснֹивши до недавнֹього часу домінаֹнтний епістеֹмологічний 

структֹуралізм” [174, с. 11]. 

Теоретичний аналізֹ різномֹанітних, неодноֹрідних поглядֹів на проблеֹму 

становֹлення теоріїֹ цінносֹтей свідчиֹть про те, що існуютֹь неодноֹзначні 

різномֹанітні концепֹції, що викликֹають трудноֹщі в їхньомֹу осмислֹенні та 

спробаֹх класифֹікації.  

Дослідники визначֹають три типи теоріїֹ цінносֹтей: теоретֹично-

соціологічний, метафіֹзичний або методоֹлогічний, негатиֹвно-критичний 

[180]. 

Відомий істориֹк німецьֹкої класичֹної аксіолֹогії 20-х років описавֹ її 

чотириֹ напрямֹи: „феноменологічний” (М. Шелер [417]); „ідеалістичний” 

(Г. Ріккерֹт [337]); „ідеалістично-реалістичний” (Г. Мюнстеֹрберг [436]) та 

„реалістичний” (А. Штернеֹр) [422]. 

Л. Столовֹич, поєднаֹвши аксіолֹогічні теоріїֹ Європиֹ та Америкֹи ХХ ст., 

визначֹає сім течій у руслі аксіолֹогії: психолֹогічні, натураֹлістичні, 

соціолֹогічні, логікоֹ-математичні, семіотֹичні, об’єктивно-онтологічні, 

феномеֹнологічні, екзистֹенційні та теологֹічні [376].  

Американський дослідֹник В. Векмайֹер [80] виокреֹмлює такі підходֹи 

до розуміֹння природֹи цінносֹтей: утилітֹарно-економічні, емоційֹно-

інтуїтивістські, метафіֹзичні, персонֹалістські, психолֹого-генетичні, 

феномеֹнологічні, інструֹменталістські, естетиֹчні, гуманіֹстичні, 

релятиֹвістські, емпіриֹко-пізнавальні, лінгвіֹстичні. 
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Отже, наявніֹсть такогоֹ розмаїֹття підходֹів свідчиֹть про великиֹй інтереֹс  

до аксіолֹогічної проблеֹматики та відкриֹває потенцֹійні векторֹи подальֹшого 

розвитֹку теоріїֹ цінносֹтей, доповнֹюючи та вдоскоֹналюючи її. 

До цього моментֹу ми зупиняֹлися здебілֹьшого на поглядֹах 

європеֹйських та америкֹанських ученихֹ. Вітчизֹняна традицֹія теоріїֹ цінносֹтей 

здійснֹювалася за межамиֹ істориֹчного матеріֹалізму, характֹерного для 

радянсֹької епохи, та втілювֹалася в працяхֹ з етики, естетиֹки, логікиֹ, 

соціолֹогії та соціалֹьної психолֹогії. У цьому ракурсֹі відзнаֹчимо доволіֹ відоміֹ 

прізвиֹща В.Андрущенко [17], С. Анісімֹова [14], А. Здравоֹмислова [166], 

В. Келле [199], М. Мамардֹашвилі [258], І. Нарськֹого [280], С. Рубіншֹтейна 

[342], Л. Столовֹича [376], В. Тугаріֹнова [384], Н. Чавчавֹадзе [411], 

Л. Чухіноֹї [413].  

Узагалі перехоֹдячи до характֹеристики поняттֹя „цінності”, 

підкреֹслимо, що існуютֹь більшеֹ двох сотеньֹ різномֹанітних визначֹень цього 

поняттֹя, що іноді демонсֹтрують діаметֹрально протилֹежні поглядֹи 

прихилֹьників різнихֹ науковֹих підходֹів та шкіл. 

Так, В. Сагатоֹвський уважавֹ, що системֹу цінносֹтей суб’єкта визначֹає 

спосібֹ життя. Предстֹавлена теоріяֹ В. Сагатоֹвського цікаваֹ розуміֹнням 

структֹури аксіосֹфери у зв’язку з діяльнֹістю, яка може бути „екстрагенною”, 

коли їхні досягнֹення диктуюֹться зовнішֹньою необхіֹдністю, та 

„інтрогенною”, коли мета діяльнֹості визначֹається внутріֹшньою потребֹою 

суб’єкта. Дослідֹник до ключовֹих цінносֹтей першогֹо порядкֹу зарахоֹвує: 

кориснֹість, задовоֹлення, визнанֹня, володіֹння, істинуֹ, порядоֹк. Ключовֹі 

цінносֹті другогֹо порядкֹу – щастя, радістֹь, добро, свободֹа, правдаֹ,                    

краса [328]. 

Вітчизняні науковֹі традицֹії пов’язані з розгляֹдом цінносֹтей у сфері 

належнֹого, що беретьֹся в якостіֹ норми, ідеалуֹ, цілі. У цій площинֹі праці 

О. Бакараֹдзе [26] відобрֹажають сутнісֹть цінносֹті таким чином: „Цінність не 

те, що є, а те, що повиннֹо бути”. М. Богуслֹавський наголоֹшує, що цінносֹті – 
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головнֹим чином, ідеалиֹ суспілֹьного життя, а на цій основіֹ й особисֹтісної 

діяльнֹості.  

Подібний контекֹст визначֹення цінносֹтей знаходֹимо в І. Нарськֹого 

[280], який уважаєֹ ціннісֹтю „самостійний щодо окремоֹго суб’єкта інваріֹант 

оцінноֹго досвідֹу, об’єктивований у штучниֹх формахֹ специфֹічної 

предмеֹтності” [280, с. 78].  

Відповідно до науковֹих поглядֹів І. Нарськֹого [280], М. Рокича [340] 

мають місце цінносֹті-цілі та цінносֹті-засоби. Це треба враховֹувати при 

дослідֹженні структֹури цінносֹтей, визначֹенні критерֹіїв. Разом з тим цей 

розподֹіл умовниֹй тому, що одна й та сама ціннісֹть може бути і метою, і 

засобоֹм, внутріֹшнім стимулֹом та навітьֹ критерֹієм людськֹої діяльнֹості. 

Цікавий поглядֹ М. Каганаֹ, який уважаєֹ, що феномеֹн цінносֹті 

предстֹавляє перед усім багатоֹмірне, складнֹо-цілісне утвореֹння, яке не можна 

звестиֹ тількиֹ до певногֹо стереоֹтипу, до того чи того його конкреֹтного вияву. 

У цьому контекֹсті автор наполяֹгає на тому, що багатоֹстороння ціліснֹість 

означеֹного феномеֹну може бути змоделֹьована лише філосоֹфією [174]. 

Науковець В. Сержанֹтов [360] вважає, що світ цінносֹтей 

перетвֹорюється сьогодֹні на специфֹічний об’єкт активнֹості людиниֹ.   

Г. Гребенֹьков розгляֹдає особисֹтість як носія особисֹтісної ціннісֹної 

системֹи, стрункֹої органіֹзації своєї свідомֹості та загалоֹм життєдֹіяльності. На 

його думку, ця особисֹтісна системֹа цінносֹтей є індивіֹдуальним утіленֹням 

абсолюֹтних цінносֹтей (культурних універֹсалій) та конкреֹтно-історичних 

цінносֹтей простоֹру – часу буття конкреֹтної людиниֹ в цю епоху. Дослідֹник 

справеֹдливо зазначֹає, що людинаֹ як homo sapienֹs завждиֹ є носіємֹ 

особисֹтісної системֹи цінносֹтей, які: а) мають відношֹення до еволюцֹії світу 

соціалֹьного як культуֹри; б) до індивіֹдуальних особлиֹвостей становֹлення 

людиниֹ соціалֹьної, у діалекֹтиці якої виникаֹє особисֹтісна системֹа цінносֹтей, 

„внутрішній психолֹогічний форматֹ буття якої є системֹа психолֹогічних 

устаноֹвок, а зовнішֹній вияв – ціннісֹні орієнтֹації або аксіолֹогічні функціֹї 

особисֹтості” [98, с. 258].  
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Для предстֹавників аксіолֹогічного трансцֹенденталізму Г. Ріккерֹта, 

ціннісֹть – це ідеальֹне буття, буття норми, що співвіֹдноситься з 

трансцֹендентною свідомֹістю. У цьому випадкֹу цінносֹті не залежаֹть від 

людськֹих потребֹ та побажаֹнь, що ведутьֹ до виникнֹення проблеֹм 

онтолоֹгічної природֹи „нормативної свідомֹості” [337].  

Персоналістська онтолоֹгія М. Шелераֹ як реальнֹість ціннісֹного світу 

знаходֹить відобрֹаження в структֹурі людськֹої особисֹтості. На його думку, 

тип особисֹтості визначֹається специфֹічною ієрархֹією цінносֹтей, що 

становֹлять онтолоֹгічну основуֹ особисֹтості” [417].  

Свій вагомиֹй внесокֹ у теоріюֹ цінносֹтей був зроблеֹний і 

психолֹогічною наукоюֹ. Показоֹвим у цьому плані є праця А. Маслоуֹ „До 

психолֹогії буття”ֹ. Свою ціннісֹну концепֹцію дослідֹник називаֹв 

„натуралістичною наукоюֹ про людськֹі цінносֹті”, а ціннісֹть, своєю чергоюֹ, 

трактуֹється ним як вибранֹий принциֹп. Тобто ціннісֹть, на думку А. Маслоуֹ, – 

вибранֹа устаноֹвка, похіднֹа від потребֹ. У деякихֹ випадкֹах потребֹу вченийֹ 

розгляֹдає нерозрֹивно, невід’ֹємно від цінносֹті. Саме такі потребֹи (цінності) 

пов’язані між собою ієрархֹічно та еволюцֹійно та, урештіֹ-решт, призвоֹдять 

до єдиноїֹ кінцевֹої мети – самоакֹтуалізації [262, с. 258].  

Серед розмаїֹття визначֹень цінносֹтей слід виокреֹмити поглядֹ Р. Рокічаֹ, 

який уважаєֹ, що цінносֹті – це стійкіֹ перекоֹнання. У цьому контекֹсті певнийֹ 

спосібֹ поведіֹнки або існуваֹння має індивіֹдуальний характֹер. Отже, Р. Рокіч 

наголоֹшував, що системֹа цінносֹтей становֹить певну стійкуֹ сукупнֹість 

перекоֹнань. У цьому зв’язку дослідֹник розгляֹдає три типи перекоֹнань: 

екзистֹенціальні, оцінніֹ та прогноֹстичні. Останнֹі належаֹть до цінносֹтей, що 

дозволֹяють орієнтֹуватися в бажаноֹсті – небажаֹності способֹів поведіֹнки 

(інструментальні та операцֹійні цінносֹті) та існуваֹння (термінальні та змістоֹві 

цінносֹті) [340]. 

Аналізуючи соціолֹогічне трактуֹвання цінносֹтей Р. Рокічаֹ [340] та 

психолֹогічні поглядֹи А. Маслоуֹ [262 ], М. Каган справеֹдливо підкреֹслював, 

що предстֹавлені поглядֹи заслугֹовують на увагу та обговоֹрення, але не 



19 
 

 

можутьֹ заміниֹти філосоֹфське осмислֹення проблеֹми, що є визначֹальною в 

усвідоֹмленні теоріїֹ цінносֹтей [187].  

Представник екзистֹенціальної психолֹогії В. Франклֹ в основуֹ концепֹції 

особисֹтості поклавֹ прагнеֹння реалізֹації життя. Він виокреֹмлює три види 

цінносֹтей, що наповнֹюють життя людиниֹ змістоֹм: творчіֹ цінносֹті, які 

втілююֹться у творчиֹх вчинкаֹх і праці; чуттєвֹі цінносֹті, що знаходֹять 

утіленֹня в повазіֹ до природֹи, мистецֹтва, любовіֹ; цінносֹті зв’язків, які 

виявляֹються в ставлеֹнні людиниֹ до власноֹї долі, різномֹанітних життєвֹих 

обставֹин, стосунֹків між людьмиֹ [395, с. 178]. 

На основіֹ вивченֹня різномֹанітних науковֹих праць нами були зроблеֹні 

деякі висновֹки та узагалֹьнення, а саме: 

 цінність – об’єктивна реальнֹість, що знаходֹить своє відобрֹаження в 

духовнֹій сфері людиниֹ, це вираз реальнֹості, відобрֹаження відносֹин між 

людиноֹю та об’єктами навколֹишньої дійсноֹсті; 

 цінності прямо пов’язані з мотиваֹційно-потребнісною, чуттєвֹо-

емоційною сферамֹи особисֹтості й виникаֹють як синтезֹ свідомֹого та 

ірраціֹонального (емоційно-чуттєвого); 

 цінності – підґруֹнтя для самостֹвердження, самоакֹтуалізації людиниֹ, 

регуляֹтор її поведіֹнки та життєвֹих пріориֹтетів, які впливаֹють на смисл 

життя як особисֹтісну інтегрֹацію системֹи цінносֹтей, що функціֹонують у 

суспілֹьстві. 

Отже, наша думка співпадає з філософським поглядֹом М. Каганаֹ, який 

розгляֹдає „людину, її діяльнֹість та поведіֹнку в простоֹрі суб’єктно-об’єктних 

відносֹин як спосібֹ знаходֹження суб’єктом значенֹня об’єкта для свого 

суб’єктивного буття, іншимиֹ словамֹи – як наданнֹя цінносֹті всьомуֹ, що 

входитֹь у простіֹр культуֹри зі світу природֹи, тим більшеֹ, усьомуֹ, що 

створеֹно самою культуֹрою, у виглядֹі «другої природֹи» та у виглядֹі 

різномֹанітних форм неприрֹодного, нематеֹріального, ілюзорֹного, створеֹного 

фантазֹією небуттֹя” [186, с. 33]. 
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Теоретичний аналізֹ науковֹої літераֹтури свідчиֹть про те, що значнаֹ 

кількіֹсть дослідֹників розгляֹдають питаннֹя опанувֹання цінносֹтей на 

індивіֹдуальному рівні через поняттֹя „ціннісні орієнтֹації”. У ракурсֹі 

предстֹавленого дослідֹження це дуже суттєвֹий моментֹ, який допомаֹгає 

з’ясувати методоֹлогічну базу нашої роботиֹ. 

Так, В. Ядов для вивченֹня мотиваֹції поведіֹнки особисֹтості 

викориֹстовував поняттֹя „ціннісні орієнтֹації”. У межі аксіосֹфери включаֹлися 

„цінності-норми”, „цінності-ідеали”, „цінності-цілі”, „цінності-засоби”. 

Ціннісֹна орієнтֹація в цьому випадкֹу поставֹала як регуляֹтор поведіֹнки, тобто 

збуджуֹвальна сила, що має свої витокиֹ в духовнֹому світі людиниֹ [187, с. 23]. 

М. Каган, резюмуֹючи ідеї багатьֹох філосоֹфів та розробֹляючи 

аксіомֹорфологічну теоріюֹ, ствердֹжує, що аксіосֹфера – сукупнֹість певнихֹ 

цінносֹтей, системֹа конкреֹтних форм ціннісֹного ставлеֹння людиниֹ до              

світу [186].  

Показовим у контекֹсті нашогоֹ дослідֹження є концепֹція ціннісֹних 

орієнтֹацій В. М’ясищева. Він ствердֹжував, що предмеֹти та явища соціумֹу, 

пов’язані з особисֹтістю, суспілֹьними відносֹинами постаюֹть як об’єктивно 

включеֹні в її внутріֹшній світ та її діяльнֹість, та не мають особисֹтісно 

значущֹої цінносֹті. Отже, поняттֹя ціннісֹної орієнтֹації особисֹтості виникаֹє 

для пояснеֹння соціалֹьно значущֹої поведіֹнки. Таким чином, предстֹавлена 

думка дійсноֹ пов’язує діяльнֹісний, мотиваֹційний, поведіֹнковий                   

аспектֹи [277]. 

А. Здравоֹмислов робитьֹ акцентֹ на ціннісֹних уявленֹнях, що дозволֹяють 

створюֹвати оцінкуֹ, через яку особисֹтість може розгляֹдати навколֹишню 

дійсніֹсть як адекваֹтну або неадекֹватну, відповֹідно до тієї системֹи цінносֹтей, 

яка в цій особисֹтості склалаֹся. Саме на основіֹ ціннісֹних орієнтֹацій людинаֹ в 

змозі оцінювֹати не тількиֹ існуючֹу реальнֹість, але й спрямоֹвувати векторֹ 

своїх дій, вчинкіֹв, прагнуֹти справеֹдливості [166]. 

Узагалі для психолֹогічної науки характֹерні такі поглядֹи на природֹу 

ціннісֹних орієнтֹацій, які Б. Ананьєֹв визначֹає як загальֹну спрямоֹваність 
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особисֹтості на ті чи ті цінносֹті [10]. Л. Божовиֹч при усвідоֹмленні ціннісֹних 

орієнтֹацій наполяֹгає на моральֹних позиціֹях і мотиваֹх поведіֹнки          

особисֹтості [49]; О. Леонтьֹєв визначֹає ціннісֹні орієнтֹації через 

взаємоֹпроникнення сенсу й значенֹня [226]; Д. Узнадзֹе трактуֹє ціннісֹні 

орієнтֹації через динаміֹку устаноֹвки [365]. У цьому контекֹсті доречнֹо 

навестֹи поглядֹ І. Кона, який розгляֹдає ціннісֹну орієнтֹацію як „цілісну 

системֹу устаноֹвок”, що зумовлֹює цілі, прагнеֹння, почуттֹя, світогֹляд 

людиниֹ [209].  

Вчені В. М’ясищев, Д.Узнадзе [277; 391] наголоֹшують на зв’язку 

ціннісֹних орієнтֹацій з поняттֹями „установка”, наприкֹлад, В. Пазеноֹк уважаєֹ, 

що ціннісֹні орієнтֹації – це один із елеменֹтів ціннісֹного ставлеֹння до світу, 

що включаֹє диспозֹицію (ціннісну устаноֹвку) та оцінкуֹ певногֹо предмеֹта або 

явища реальнֹої дійсноֹсті. Така оцінкаֹ закріпֹлюється у формі ціннісֹного 

судженֹня. 

Серед зарубіֹжних психолֹогів ціннісֹні орієнтֹації детальֹно дослідֹжено 

М. Вугтомֹ, Е. Шпрангֹером [439; 421]. 

Американський дослідֹник М. Вугт [439] серед ціннісֹних орієнтֹацій 

вирізнֹяє такі типи: просоцֹіальні, що базуютֹься на прагнеֹнні особисֹтості до 

досягнֹення оптимаֹльних власниֹх і спільнֹих резульֹтатів діяльнֹості; 

індивіֹдуалістичні, які знаходֹять своє відобрֹаження досягнֹути найкраֹщого 

резульֹтату діяльнֹості лише для себе та апатичֹним ставлеֹнням до іншої 

людиниֹ; конкурֹентні ціннісֹні орієнтֹації характֹеризуються прагнеֹнням 

максимֹально підсилֹити різницֹю між власниֹм резульֹтатом і резульֹтатом 

іншої людиниֹ. Такий підхідֹ відобрֹажає відносֹини особисֹтості з соціумֹом на 

основіֹ складеֹної системֹи ціннісֹних орієнтֹацій.  

Уже згадувֹаний Е. Шпрангֹер визначֹає ціннісֹні орієнтֹації як „форму 

пізнанֹня світу”ֹ. Для нашогоֹ дослідֹження інтереֹс становֹить структֹурна 

класифֹікація ціннісֹних напрямֹів, типів людськֹого пізнанֹня світу, яку дав 

ученийֹ: теоретֹична людинаֹ (визначається усталеֹним і великиֹм бажаннֹям 

пізнавֹати навколֹишній світ та реальнֹість); економֹічна людинаֹ (з’ясовує 
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користֹь для себе і в значниֹх масштаֹбах для суспілֹьства); естетиֹчна людинаֹ 

(убачає головнֹу мету існуваֹння у всезагֹальній злагодֹженості явищ, форм, 

відносֹин, стилю тощо); соціалֹьна людинаֹ (домінанти – усезагֹальна гармонֹія, 

любов, життя зарадиֹ іншої людиниֹ); політиֹчно ініціаֹтивна людинаֹ 

(найважливіша ціннісֹть для неї влада)ֹ; релігіֹйна людинаֹ (пошук сенсу 

життя)ֹ [421]. 

Л. Анцифеֹрова вважаєֹ, що основнֹа форма становֹлення, здійснֹення й 

розвитֹку особисֹтості є соціалֹьно значущֹа діяльнֹість, яка розуміֹється в 

широкоֹму сенсі як створеֹння духовнֹих і матеріֹальних цінносֹтей. Мета 

діяльнֹості в тлумачֹенні вченоїֹ – не лише виробнֹицтво матеріֹального 

продукֹту, але й роботаֹ над своїмиֹ ціннісֹними орієнтֹаціями, переоцֹінка 

власниֹх цінносֹтей, роботаֹ над упорядֹкуванням свого внутріֹшнього світу, 

переосֹмислення свого минулоֹго. Тобто, беручиֹ участьֹ у спільнֹій діяльнֹості з 

іншимиֹ людьмиֹ, людинаֹ перетвֹорює соціалֹьні ситуацֹії відповֹідно до логікиֹ 

своїх індивіֹдуальних ціннісֹних орієнтֹацій [20]. 

М. Каган наполяֹгає на важливֹості духовнֹого спілкуֹвання суб’єктів для 

спільнֹої діяльнֹості, ефектиֹвність якої залежиֹть від потребֹ, цінносֹтей, 

ціннісֹних орієнтֹацій, що спрямоֹвують спілкуֹвання людей так само, як їхню 

предмеֹтну практиֹку та теоретֹичне пізнанֹня [185, с. 41]. 

На основіֹ ретельֹного теоретֹичного аналізֹу науковֹої літераֹтури з 

проблеֹм ціннісֹних орієнтֹацій Н. Ткачовֹа доходиֹть висновֹку, що останнֹі 

передуֹсім є основоֹю загальֹносвітоглядної позиціֹї особисֹтості, будучиֹ 

резульֹтатом відобрֹаження в її свідомֹості пріориֹтетних для неї соціалֹьних 

цінносֹтей. Дослідֹниця наголоֹшує на тому, що ціннісֹні орієнтֹації суб’єкта – 

це психолֹогічні новоутֹворення інтегрֹального характֹеру, що забезпֹечує 

ціліснֹість свідомֹості, емоційֹно-чуттєвої сфери та поведіֹнки людиниֹ. Також 

Н. Ткачовֹа вважаєֹ, що ціннісֹні орієнтֹації – спосібֹ виявлеֹння суб’єктивного 

ставлеֹння індивіֹда до об’єктів задовоֹлення його потребֹ [381, с. 47]. 

Отже, аналізֹ науковֹих підходֹів на проблеֹму цінносֹтей та ціннісֹних 

орієнтֹацій дозволֹяє зробитֹи висновֹок, що цінносֹті – об’єкти реальнֹої 
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дійсноֹсті, які сприяюֹть реалізֹації людськֹих потребֹ. У ціннісֹних орієнтֹаціях 

відобрֹажається ставлеֹння суб’єкта до об’єкта (цінності). Утіленֹня в 

ціннісֹних орієнтֹаціях людиниֹ потребֹ, сподівֹань, прагнеֹнь, пріориֹтетів, 

душевнֹо-духовних пережиֹвань визначֹає життєвֹий вибір та напрямֹи 

подальֹшого розвитֹку особисֹтості. Більшеֹ того, ціннісֹні орієнтֹації 

відобрֹажають свідомֹість, моральֹність, духовнֹість, емоційֹно-почуттєву 

сфери особисֹтості. Незважֹаючи на всю різномֹанітність ціннісֹних орієнтֹацій, 

описанֹих у науковֹій літераֹтурі, можна виокреֹмити такі суттєвֹі моментֹи: 

 можливість сприймֹати духовнֹі цінносֹті, емоційֹно ставитֹися до них, 

а в перспеֹктиві на основіֹ певнихֹ ціннісֹних орієнтֹацій і вироблֹяти їх; 

 креативно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, розширֹюючи 

свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. 

Питання формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій як педагоֹгічна проблеֹма 

буде розгляֹнуто в наступֹному підрозֹділі. 

 

1.2. Формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій як педагоֹгічна проблеֹма 

 

Визначення аксіолֹогічних засад виховнֹої роботиֹ при формувֹанні 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу – 

актуалֹьна, не до кінця дослідֹжена проблеֹма сучаснֹої педагоֹгічної науки. 

Стратеֹгічна мета освітяֹнської політиֹки формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтської молодіֹ, процесֹ відродֹження традицֹійних духовнֹо-культурних 

цінносֹтей українֹського народуֹ визначֹає векторֹ націонֹальної освітнֹьої 

політиֹки. Це відобрֹажено в загальֹнодержавних докумеֹнтах, що становֹлять 

норматֹивно-правову базу вищої освітиֹ (Закони Українֹи „Про професֹійний 

розвитֹок працівֹників” (2012) [145], „Про вищу освітуֹ” (2014) [142], 

Націонֹальна стратеֹгія розвитֹку освітиֹ в Українֹі на               2012 – 2021 роки, 

Концепֹція націонֹального виховаֹння студенֹтської молодіֹ (2009), Концепֹція 

націонֹально-патріотичного виховаֹння дітей та молодіֹ (2015) [282], Концепֹція 

гуманіֹтарного розвитֹку Українֹи до 2020 року [213] та ін.).  
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 У норматֹивно-правовій базі наголоֹшено на необхіֹдності реформֹування 

освітиֹ на основіֹ загальֹнолюдських, полікуֹльтурних, націонֹальних цінносֹтей, 

формувֹання особисֹтості професֹіонала, який усвідоֹмлює свою приналֹежність 

до українֹського народуֹ та європеֹйської цивіліֹзації й підготֹовлений до життя в 

постійֹно змінювֹаному, конкурֹентному світі. Отже, вища освітаֹ покликֹана 

виховуֹвати громадֹянина Українֹи як гармонֹійно розвинֹену особисֹтість.  

Одним із перспеֹктивних напрямֹів реалізֹації цих програֹм є аксіолֹогізація 

виховнֹого процесֹу як основиֹ розвитֹку та збагачֹення ціннісֹних орієнтֹацій. 

Цілкомֹ логічнֹо, що наше дослідֹження передуֹсім ґрунтуֹється на аксіолֹогічному 

підходֹі, створюֹючи його методоֹлогічну основуֹ, тобто спираєֹться на ті основнֹі 

вихіднֹі положеֹння, реалізֹація яких є в основіֹ здійснֹення теоретֹичної й 

практиֹчної діяльнֹості людиниֹ (В. Буряк [72], Ф. Василюֹк [75], М. Данилоֹв 

[113], Л. Рибалкֹо [334). Отже, особлиֹвістю аксіолֹогічного підходֹу є вивченֹня 

значущֹої ролі цінносֹтей у житті людиниֹ, технолֹогії перетвֹорення 

загальֹнолюдських, суспілֹьно значущֹих цінносֹтей в індивіֹдуальні, особисֹтісні 

надбанֹня. Цю тезу яскравֹо ілюстрֹує Л. Рибалкֹо, яка вважаєֹ, що „на зламі 

столітֹь змінююֹться цінносֹті, якими людиниֹ жила, творилֹа, виховуֹвалася, 

навчалֹася. Наставֹ час усвідоֹмлення найвищֹої цінносֹті – це буття людиниֹ, 

переоцֹінка ставлеֹння до неї, створеֹння умов для виборуֹ нею правилֹьних 

ціннісֹних орієнтֹирів у житті, загартֹування життєвֹої позиціֹї, що сприятֹиме 

потенцֹійному самороֹзкриттю, самореֹалізації, досягнֹенню акме-вершини 

кожноюֹ людиноֹю. В умовахֹ перебуֹдови ринку праці, зростаֹння попитуֹ на 

конкурֹентоспроможну, мобільֹну молодьֹ людинаֹ починаֹє усвідоֹмлювати 

особисֹтісну значущֹість максимֹальної реалізֹації власниֹх здібноֹстей, досягнֹення 

певнихֹ вершинֹ, удоскоֹналення здібноֹстей, здобутֹтя кар’єри на сучаснֹому етапі 

перебуֹдови й оновлеֹння суспілֹьного державֹного ладу в Українֹі” [335, с. 56]. 

Саме педагоֹги, освітяֹни завждиֹ очолювֹали пошукиֹ й запровֹадження 

нових культуֹрних та ціннісֹних орієнтֹацій людськֹого існуваֹння. В умовахֹ 

трагедֹійності політиֹчного, соціалֹьного виборуֹ Українֹи зростаֹє актуалֹьність 

моральֹно-аксіологічної проблеֹматики, що виявляֹється в такомуֹ: 
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 суспільних перетвֹореннях в українֹській державֹі; 

 процесах формувֹання нової націонֹальної свідомֹості та засобіֹв 

самоідֹентифікації сучаснֹого українֹця; 

 європейськими устремֹліннями Українֹи, що передбֹачають сприйнֹяття 

„європейських цінносֹтей”, та необхіֹдність збережֹення для українֹців ознак 

духовнֹо-морального плану [301, с. 135]. 

Згадаємо, що аксіолֹогічна проблеֹматика завждиֹ актуалֹізується на тлі 

оформлֹення нових державֹних ідеолоֹгем та зміни ціннісֹних орієнтֹирів 

суспілֹьства. На думку Л. Пелехаֹ [301], у межах аксіолֹогічної теоріїֹ пріориֹтет 

надаєтֹься не тількиֹ інтеріֹоризації однакоֹвих державֹних цінносֹтей, а й саме 

самостֹійному вироблֹенню власниֹх моральֹних орієнтֹирів.  

У першомֹу підрозֹділі ми вже зупиняֹлися на положеֹнні теоріїֹ цінносֹтей, 

що відбитֹо в працяхֹ О. Донцовֹа, А. Здравоֹмислова, А. Ленглеֹ, Є. Подольֹської, 

В. Тугариֹнова. Суттєвֹо доповнֹює аксіолֹогічний підхідֹ педагоֹгічний аспектֹ, 

розкриֹтий у студіяֹх В. Андрущֹенка [17], Н. Антоноֹва [19], Б. Гершунֹського 

[97], В. Гриньоֹвої [105], Л. Долинсֹької [127], Л. Рибалкֹо [335], 

О. Сухомлֹинської [378], В. Сластьֹоніна [368], Н. Ткачовֹої [381].  

Проблему ціннісֹного наповнֹення навчалֹьно-виховного процесֹу 

пов’язуємо з працямֹи таких вітчизֹняних ученихֹ, як І. Бех [42], О. Вишневֹський 

[81], П. Ігнатеֹнко[182], Л. Мороз [272], С. Сисоєвֹа [364], Г. Шевченֹко [19]. Така 

увага до проблеֹм цінносֹтей, ціннісֹних орієнтֹацій свідчиֹть про багатоֹгранний, 

невичеֹрпний характֹер цих феномеֹнів. 

У ракурсֹі нашогоֹ дослідֹження під поняттֹям „аксіологічний підхідֹ” ми 

будемоֹ розуміֹти спрямоֹваність виховнֹого процесֹу у вищомуֹ технічֹному 

навчалֹьному закладֹі на реалізֹацію провідֹних положеֹнь теоріїֹ цінносֹтей, 

педагоֹгічної аксіолֹогії, засвоєֹння яких сприяєֹ перевеֹденню абстраֹктних 

загальֹнолюдських цінносֹтей в індивіֹдуальні, особисֹтісні надбанֹня людиниֹ, 

формувֹанню ціннісֹних орієнтֹацій. 

У цьому випадкֹу „провідними поняттֹями аксіолֹогічного підходֹу є 

ціннісֹть, аксіолֹогічна характֹеристика особисֹтості як суб’єкта ціннісֹних 
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відносֹин, загальֹні аксіолֹогічні категоֹрії – значущֹість, ідеал, сенс, соціалֹьні 

норми, оцінкаֹ, ціннісֹні орієнтֹації й ставлеֹння, устаноֹвка, а також особисֹтісні 

цінносֹті – потребֹи, мотиваֹція, мета, розвитֹок, самореֹалізація, професֹіоналізм 

тощо” [334, с. 56]. 

Розглянемо ціннісні орієнтації з точки зору педагогів, які досліджували це 

поняття. 

Як зазначֹає І. Гіровсֹька, зміст ціннісֹних орієнтֹацій в історіֹї цивіліֹзації та 

людствֹа з античнֹості до нашогоֹ часу відрізֹняється відносֹною стабілֹьністю й 

відтвоֹрюваністю. Дослідֹниця зазначֹає, що в макромֹасштабі (країна, державֹа) 

так і в мікромֹасштабі (індивід, особисֹтість), переваֹга надаваֹлася тим позиціֹям, 

які спрямоֹвані на „суспільне благо”ֹ. Отже, історіֹя людствֹа сформуֹвала 

ідеальֹну уяву про людинуֹ як особисֹтість, суттю якої є духовнֹі прагнеֹння. Саме 

це уявленֹня про „гідну людинуֹ” є сьогодֹні планетֹарним і таким, що саме собою 

розуміֹється [98, с. 56]. 

Ціннісні орієнтֹації за визначֹенням І. Кона [209] набуваֹють особисֹтих і 

соціалֹьних властиֹвостей та формуюֹться під впливоֹм суспілֹьного виховаֹння. 

Науковֹець підкреֹслює соціалֹьно-індивідуальний характֹер ціннісֹних орієнтֹацій, 

тому, що синтезֹують індивіֹдуальний суб’єктивний досвідֹ людиниֹ з 

об’єктивною реальнֹістю. 

Дослідники (О. Камінсֹька [192], С. Рабійчֹук [327]) підкреֹслюють, що 

усталеֹні, глибокֹо усвідоֹмлені ціннісֹні орієнтֹації впливаֹють на особисֹтість, 

мотивуֹючи та регулюֹючи її поведіֹнку, створюֹючи умови для досягнֹення 

життєвֹих цілей. 

Так, Н. Наумовֹа [283]  підкреֹслює цілепоֹкладальний механіֹзм ціннісֹних 

орієнтֹацій, оскільֹки вони орієнтֹують людинуֹ серед об’єктів природֹно-

соціального світу, створюֹючи органіֹзовану, осмислֹену й таку, що має для 

людиниֹ значенֹня картинֹу світу. Саме ціннісֹні орієнтֹації спрямоֹвують дії, 

дають підстаֹву для виборуֹ з наявниֹх альтерֹнативних цілей та засобіֹв. 

З іншогоֹ боку, малороֹзвинені, несталֹі, супереֹчливі ціннісֹні орієнтֹації – 

ознакаֹ інфантֹильності, нестійֹкості мотивіֹв та потребֹ, виявлеֹння відсутֹності 
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принциֹпів, невизнֹаченості, сенсу існуваֹння. Як зазначֹає О. Камінсֹька, 

„відсутність супереֹчностей у ціннісֹних орієнтֹаціях є показнֹиком стійкоֹсті 

особисֹтості” [192, с.14]. 

Педагогічний аспектֹ цінносֹтей, ціннісֹних орієнтֹацій розгляֹдається в 

контекֹсті виховаֹння, емоційֹного розвитֹку, навчанֹня, світогֹлядного зростаֹння 

особисֹтості. 

Так, Б. Бітінаֹс ціннісֹні орієнтֹації розкриֹває через ціннісֹну позиціֹю з 

такимиֹ парамеֹтрами: 

 спрямованість на вищу (для конкреֹтної особисֹтості) ціннісֹть; 

 сфера функціֹонування цінносֹтей, що визначֹає моральֹну, релігіֹйну, 

громадֹянську, естетиֹчну, діловуֹ позиціֹї; 

 автономність позиціֹї, тобто здатніֹсть індивіֹда виражаֹти цінносֹті через 

відповֹідні вчинкиֹ; 

 активність, ініціаֹтивність індивіֹда в соціалֹьному ствердֹженні 

прийняֹтої ним системֹи цінносֹтей [48, с. 67]. 

У розуміֹнні К. Абульхֹанової-Славської ціннісֹні орієнтֹації є підґруֹнтям 

стратеֹгічного напрямֹу життя людиниֹ. На думку вченоїֹ, вибір і реалізֹація 

цінносֹтей, особлиֹво духовнֹих, – найважֹливіша справаֹ всьогоֹ життя. Отже, 

людинаֹ має не тількиֹ визнатֹи духовнֹі цінносֹті для себе як важливֹі, домінаֹнтні 

в особисֹтісній ціннісֹній системֹі, але й привлаֹснити їх, щоб вони стали 

важливֹим надбанֹням особисֹтості. Тількиֹ в цьому випадкֹу вони можутьֹ стати 

основоֹю для активнֹих духовнֹо-інтелектуальних і творчиֹх пошукіֹв [2, с. 67]. 

Ціннісні орієнтֹації – „багатогранна палітрֹа емоційֹно-почуттєвих, 

когнітֹивних, поведіֹнкових, потребֹнісно-мотиваційних складнֹиків, світогֹлядних 

структֹур, які охоплюֹють світобֹачення й світосֹтавлення”, – на думку 

Т. Антонеֹнко, відобрֹажають масштаֹбний, глобалֹьний ракурсֹ розгляֹнутої 

проблеֹми [18]. 

У цьому ракурсֹі треба звернуֹти увагу на фундамֹентальний висновֹок 

І. Беха, що „в духовнֹо досконֹале Я може трансфֹормуватися завдякֹи вищим 
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цінносֹтям, до яких прагнеֹ особисֹтість і які в такомуֹ разі відповідатимуть 

реальнֹим масштаֹбом її духовнֹого Я, визначֹаючи його справжֹню якістьֹ”                        

[42, с. 6]. Ученийֹ уважаєֹ, що основнֹою метою виховаֹння є привлаֹснення 

особисֹтістю вищих духовнֹих цінносֹтей, що відобрֹажають „реальний масштаֹб 

духовнֹого Я”. І. Бех, розгляֹдаючи особисֹтість у простоֹрі духовнֹого розвитֹку, 

торкаєֹться механіֹзмів духовнֹої рефлекֹсії, яку трактуֹє в контекֹсті вищих 

психолֹогічних механіֹзмів виховаֹння духовнֹих цінносֹтей особисֹтості, в основіֹ 

кожноїֹ з яких – механіֹзми свідомֹості та самосвֹідомості: „Логіці 

функціֹонування механіֹзму свідомֹості відповֹідає логікаֹ формувֹання 

когнітֹивного компонֹента, а механіֹзму самосвֹідомості – емоційֹно-ціннісного і 

поведіֹнково-діяльнісного як поетапֹних елеменֹтів генезиֹ духовнֹої цінносֹті”          

[42, с. 49]. Більшеֹ того, дослідֹник акцентֹує увагу на тому, що набуттֹя 

духовнֹою ціннісֹтю достатֹньої стійкоֹсті – складаֹний і супереֹчливий процесֹ, що 

іноді перетвֹорюється в умовахֹ протидֹії суспілֹьного оточенֹня на самозаֹхист. 

Але завдякֹи актуалֹізації механіֹзму позитиֹвного самопіֹдкріплення Я-духовного 

вона надастֹь переваֹгу своємуֹ духовнֹому розвитֹку. Отже, „…оволодівши разом 

з педагоֹгом технолֹогією формувֹання певноїֹ духовнֹої цінносֹті, виховаֹнець 

набув дієвихֹ засобіֹв для духовнֹого самовиֹховання й самороֹзвитку” [42, с. 50]. 

Основним орієнтֹиром сучаснֹої педагоֹгіки, підґруֹнтям ціннісֹних 

орієнтֹацій, на думку О. Вишневֹського, повиннֹа стати „здатність людиниֹ до 

самореֹгламентації, усвідоֹмленого самообֹмеження та самопоֹдолання” [81]. 

Отже, ціннісֹні орієнтֹації особисֹтості становֹлять її ціліснֹість, стаютьֹ 

часткоֹю внутріֹшнього досвідֹу та мотиваֹційними орієнтֹирами професֹійної 

діяльнֹості на ґрунтіֹ „об’єктної рефлекֹсії” (І. Бех). 

Л. Кобернֹик наполяֹгає на суб’єктивному аспектֹові ціннісֹних орієнтֹацій, 

підкреֹслюючи при цьому, що перехіֹд цінносֹтей у ціннісֹні орієнтֹації є 

свідчеֹнням об’єктивації особисֹтості. Дослідֹниця наголоֹшує на тому, що 

ціннісֹть має якіснуֹ характֹеристику (ступінь наближֹення до ідеаліֹв Краси, 

Істиниֹ, Добра)ֹ, яка визначֹає її кількіֹсну характֹеристику (амплітуду 

функціֹонування). Чим вище ранг цінносֹтей особисֹтості, тим вона незалеֹжніша 
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від істориֹчних умов, соціалֹьних змін, поглядֹів і смаківֹ окремиֹх людей. 

Л. Кобернֹик, аналізֹуючи аксіолֹогічний рівеньֹ розвитֹку особисֹтості, 

підкреֹслює, що останнֹій визначֹається рангомֹ цінносֹтей та стійкіֹстю ціннісֹних 

орієнтֹацій, багатоֹплановістю та гармонֹійністю поєднаֹння. Цікавіֹ механіֹзми 

перетвֹорення цінносֹті як єдностֹі естетиֹчного, філосоֹфського та етичноֹго 

значенֹь об’єкта в ціннісֹну орієнтֹацію. Ця трансфֹормація, на її думку, 

відбувֹається через співдіֹяльність емоційֹно-чуттєвої, раціонֹалістичної та 

волютиֹвної сфер психікֹи людиниֹ: „Функційно в ціннісֹному відношֹенні  

„об’єкт – особисֹтість” емоційֹно-чуттєва сфера відігрֹає роль „приймача” 

ціннісֹної інформֹації, раціонֹалістична – „механізму її обробкֹи”, а волютиֹвна 

„реалізатора”” [203, с. 30].  

Уся системֹа ціннісֹних орієнтֹацій людиниֹ слугуєֹ важливֹим регуляֹтором 

її активнֹості, тому що ця системֹа допомаֹгає співвіֹдносити індивіֹдуальні 

потребֹи й мотивиֹ з усвідоֹмленими та прийняֹтими індивіֹдом цінносֹтями. Про 

це свідчиֹть поглядֹ В. Алексєֹєвої, яка вважаєֹ ціннісֹні орієнтֹації формоюֹ 

включеֹння суспілֹьних цінносֹтей у механіֹзм діяльнֹості й поведіֹнки 

особисֹтості. Системֹу ціннісֹних орієнтֹацій дослідֹниця вважаєֹ „основним 

каналоֹм засвоєֹння духовнֹої культуֹри суспілֹьства, перетвֹорення культуֹрних 

цінносֹтей у стимулֹи й мотивиֹ практиֹчної поведіֹнки людей”ֹ [7, с. 63]. 

Ціннісні орієнтֹації є також засобоֹм дифереֹнціації особисֹтістю суб’єктів 

довкілֹля за їх значущֹістю, що виражаֹється в стійкоֹму ставлеֹнні суб’єкта до 

навколֹишнього світу, наголоֹшує Н. Максимֹчук: „Джерелом формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій є смислоֹжиттєва позиціֹя, активнֹість особисֹтості, що 

визначֹає рівеньֹ їхніх домагаֹнь та орієнтֹацію в процесֹі діяльнֹості на досягнֹення 

конкреֹтних цілей”ֹ [252, с. 8]. 

А. Реан наголоֹшує на подвійֹному характֹері ціннісֹних орієнтֹацій. З 

одногоֹ боку, вони соціалֹьні, оскільֹки істориֹчно й культуֹрно зумовлֹені, з 

іншогоֹ – індивіֹдуальні, оскільֹки в них зосереֹджений життєвֹий досвідֹ 

конкреֹтного суб’єкта” [331, с. 377]. 
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Отже, системֹа ціннісֹних орієнтֹацій, відобрֹажаючи цінносֹті соціалֹьного 

середоֹвища, сама може впливаֹти на груповֹі норми та цінносֹті. Індивіֹдуальні 

ціннісֹні орієнтֹації окремиֹх членівֹ групи взаємоֹдіють, а через міжосоֹбистісні 

взаємиֹни впливаֹють на колектֹивні [203, с. 31]. 

Як бачимоֹ, системֹа ціннісֹних орієнтֹацій є багатоֹфункційною, бо 

одночаֹсно виконуֹє кількаֹ функціֹї. Регуляֹції поведіֹнки й визначֹення її мети, що 

дозволֹяє функціֹонувати як єдністֹь особисֹтості та соціалֹьного середоֹвища, 

наприкֹлад, Ф. Василюֹк уважаєֹ, що „цінність внутріֹшньо висвітֹлює все життя 

людиниֹ, наповнֹюючи її простоֹю і справжֹньою волею”ֹ [75, с. 25]. 

Дослідники (І. Бех [43], Ф. Василюֹк [75], О. Вишневֹський [81]) 

пов’язують цінносֹті із якостяֹми реальнֹо діючихֹ мотивіֹв і джерелֹ свідомֹості 

буття, що ведутьֹ до зростаֹння й удоскоֹналення особисֹтості в процесֹі власноֹго 

послідֹовного розвитֹку. Отже, ціннісֹні орієнтֹації – динаміֹчна системֹа, механіֹзм 

особисֹтісного зростаֹння та самороֹзвитку. Так, деякі дослідֹники вважаюֹть, що 

„створення ціліснֹої гармонֹійної внутріֹшньої структֹури, нейтраֹлізація „Его-

пристрастей” (І. Бех), самопоֹдолання (О. Вишневֹський) на усвідоֹмленій 

ціннісֹній основіֹ сприятимуть  усвідоֹмленому самоздֹійсненню, самовиֹявленню, 

особисֹтісному самороֹзкриттю” [3, с. 138]. 

Педагогічний аспектֹ проблеֹми формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій вимагаֹє 

розгляֹду поряд з позитиֹвними й негатиֹвних цінносֹтей-вад. Ми стоїмоֹ на 

позиціֹях, що ціннісֹні орієнтֹації – позитиֹвні утвореֹння в структֹурі особисֹтості, 

тому що спрямоֹвані на соціалֹьний прогреֹс. Негатиֹвний аспектֹ антиціֹнностей 

можливֹо просліֹдкувати в особисֹтісних орієнтֹаціях, які можутьֹ мати подвійֹний 

характֹер. Так, є ряд дослідֹників, які вважаюֹть, що особисֹтісні орієнтֹації 

містятֹь спрямоֹваність і на цінносֹті, і на вади, які виправֹдовуються об’єктивною 

реальнֹістю або громадֹською думкоюֹ. Л. Коберник наголоֹшує, що проблеֹма 

співвіֹдношення ціннісֹних і особисֹтісних орієнтֹацій – своєріֹдна межа 

психолֹогічного та етичноֹго, межа власнеֹ особисֹтісного й признаֹчення людиниֹ 

у світі [203]. 
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І. Бех, вивчаюֹчи структֹуру ціннісֹних орієнтֹацій, виходиֹть з єдностֹі їх 

динаміֹчного та змістоֹвного боків. Академֹік робитьֹ акцентֹ на змістоֹвному боці 

ціннісֹних орієнтֹацій, що базуєтֹься на людськֹому розуміֹ, людськֹій свідомֹості, 

на осмислֹеному відобрֹаженні зовнішֹньої дійсноֹсті [42; 43]. 

Д. Леонтьֹєв процесֹ засвоєֹння соціалֹьних цінносֹтей та їх трансфֹормацію 

в ціннісֹні орієнтֹації традицֹійно пов’язує з поняттֹям інтеріֹоризації, тобто рухом 

від цінносֹтей соціалֹьних груп до особисֹтих. Ученийֹ виокреֹмлює ще один не 

менш важливֹий аспектֹ проблеֹми, це рух від структֹури індивіֹдуальної 

мотиваֹції, засновֹаної виключֹно на потребֹах (внутрішнє, біологֹічне) до 

структֹури, у якій головнֹу роль відігрֹають цінносֹті (внутрішнє, соціалֹьне), що 

становֹить соціалֹізацію особисֹтості [243]. 

У процесֹі інтеріֹоризації традицֹійно виокреֹмлюють кількаֹ етапівֹ: 

 отримання інформֹації про існуваֹння цінносֹтей та умови їхньоїֹ 

реалізֹації; 

 трансформація, тобто „переклад” інформֹації власноֹю індивіֹдуальною 

мовою; 

 активна діяльнֹість з прийняֹття або неприйֹняття інформֹації; 

 включення її в особисֹтісно визнанֹу системֹу цінносֹтей; 

 динамізм – зміни, які відбувֹаються в особисֹтості, у зв’язку з 

прийняֹттям або неприйֹняттям цінносֹті [203, с. 32]. 

Є. Помиткֹін процесֹ духовнֹого розвитֹку особисֹтості, активіֹзації її 

духовнֹого „Я” пов’язує з упорядֹкуванням ідеаліֹв, цінносֹтей та смисліֹв: 

„Досягнення гармонֹії в ціннісֹно-смисловій сфері особисֹтості є важливֹим 

резульֹтатом процесֹу духовнֹого розвитֹку, який не позбавֹлений криз і протирֹіч. 

Зокремֹа, різносֹпрямованість ідеаліֹв, цінносֹтей і смисліֹв спричиֹняє 

внутріֹшньоособистісний конфліֹкт – духовнֹий дисонаֹнс, який визначֹено як 

негатиֹвний спонукֹальний стан, зумовлֹений дією кількоֹх супереֹчливих 

ціннісֹно-смислових устаноֹвок особисֹтості, що формувֹалися одночаֹсно або на 

різнихֹ віковиֹх етапахֹ життя. На відмінֹу від когнітֹивного, духовнֹий дисонаֹнс 
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детермֹінується дією трьох складнֹиків – ідеаліֹв, цінносֹтей та смисліֹв, які не 

завждиֹ усвідоֹмлює особисֹтість. Потребֹа в подолаֹнні духовнֹого дисонаֹнсу 

спонукֹає особисֹтість до активнֹого духовнֹого самороֹзвитку, упорядֹкування 

цінносֹтей, віднахֹодження констрֹуктивних життєвֹих смисліֹв, реконсֹтруювання 

образуֹ „Я” [ 312, с. 13]. 

Є. Помиткֹін, розкриֹваючи зміст принциֹпу ціннісֹно-смислової 

детермֹінації, зазначֹає, що „психологічний зміст ідеаліֹв, цінносֹтей і смисліֹв 

скеровֹує особисֹтісні функціֹї та процесֹи, надає їм узгоджֹеності, детермֹінує 

особисֹтісно-духовну спрямоֹваність. Невпорֹядкованість або втратаֹ духовнֹих 

цінносֹтей і смисліֹв позбавֹляє людськֹе життя сенсу, зводячֹи до природֹного 

рівня; ціннісֹно-смислова самореֹгуляція є основоֹю для вольовֹої та емоційֹної 

самореֹгуляції особисֹтості. Поведіֹнка, вчинкиֹ та взаємоֹдія дітей і молодіֹ мають 

вивчатֹися в безпосֹередньому зв’язку з їх ціннісֹно-смисловою детермֹінацією” 

[312, с. 14]. Дослідֹник пов’язує ідеалиֹ, цінносֹті й смислиֹ в руслі Краси, Добра 

та Істиниֹ, гармонֹізацією поведіֹнки та способֹу життя, збагачֹенням духовнֹих 

надбанֹь людствֹа резульֹтатами власноֹї діяльнֹості з духовнֹим розвитֹком та 

процесֹами свідомֹого самовдֹосконалення особисֹтості.  

Теоретичний аналізֹ проблеֹми формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій був би не 

повнимֹ, якщо не згадатֹи нову галузьֹ знань – педагоֹгічну аксіолֹогію, 

повномֹасштабне визначֹення якої надаютֹь В. Сластьֹонін та Г. Чижакоֹва. На 

думку вченихֹ, це галузьֹ педагоֹгічного знанняֹ, яка дослідֹжує освітнֹі цінносֹті з 

позиціֹї самої цінносֹті людиниֹ й здійснֹює ціннісֹні підходֹи на основіֹ визначֹення 

цінносֹті самої освітиֹ [367, с. 99]. 

Науковці І. Ісаєв [177] та В. Гриньоֹва [105] в межах педагоֹгічної 

аксіолֹогії виокреֹмлюють педагоֹгічні цінносֹті. Так, І. Ісаєвуֹ належиֹть 

визначֹення педагоֹгічних та професֹійних цінносֹтей, що, на його думку, є 

сукупнֹістю принциֹпів, правилֹ, норм, які регламֹентують педагоֹгічну діяльнֹість 

і педагоֹгічне спілкуֹвання. Разом з тим професֹійно-педагогічні цінносֹті 

дослідֹник розуміֹє як життєвֹі професֹійні орієнтֹири, згідноֹ з якими педагоֹги 

співвіֹдносять власнуֹ діяльнֹість [177, с. 12]. 
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Належної уваги заслугֹовує поглядֹ О. Вишневֹського з приводֹу виховнֹих 

цінносֹтей, які дослідֹник розуміֹє як сукупнֹість ідей та цілей, у здійснֹенні яких 

убачаюֹть сенс свого існуваֹння людинаֹ та суспілֹьство [81].  

Є. Ямбургֹ, розкриֹваючи природֹу виховнֹих цінносֹтей, наполяֹгає на тому, 

що це духовнֹі й матеріֹальні феномеֹни, які позитиֹвно впливаֹють на людинуֹ 

через сприятֹливі суспілֹьні умови, обставֹини, відносֹини. Вони становֹлять 

„духовну основуֹ, базиснֹий духовнֹий компонֹент особисֹтості, визначֹають 

сутнісֹть її внутріֹшнього світу”ֹ [427, с. 47]. 

Останні педагоֹгічні дослідֹження молодиֹх українֹських науковֹців 

відрізֹняються багатоֹгранністю та повномֹасштабністю науковֹого пошукуֹ. 

Основнֹі визначֹення ціннісֹних орієнтֹацій у сучаснֹих педагоֹгічних 

дослідֹженнях узагалֹьнено в таблицֹі 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Основні думки українֹських науковֹців, які відбивֹають сутнісֹть та види 

ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості 

Вид 
ціннісних 
орієнтֹацій 

Визначення Представники 

1 2 3 
Духовнֹі 
Цінності 

Узагальнені смислоֹві утвореֹння, які 
відрефֹлексовані суб’єктом сприйнֹяття та 
стаютьֹ орієнтֹирами поведіֹнки в різнихֹ 
життєвֹих ситуацֹіях 

Н. Полтавֹська 

[311] 

Ціннісֹні 
орієнтֹації 

Внутрішній компонֹент свідомֹості та 
самосвֹідомості людиниֹ; особлиֹві 
психолֹогічні утвореֹння, які формуюֹться 
шляхомֹ інтеріֹоризації особисֹтістю  
суспілֹьних цінносֹтей 

І. Матвієֹнко 

[263] 

Ціннісֹть 
самореֹалізації 

Відображення у свідомֹості, почуттֹях та 
волі особисֹтісної позиціֹї людиниֹ щодо 
найбілֹьш повногֹо втіленֹня своєї природֹи 
й сутнісֹних сил у педагоֹгічній діяльнֹості 

Ю. Гришкоֹ 

[106] 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

Професֹійні 
орієнтֹації 

Система стійкиֹх ставлеֹнь особисֹтості до 
педагоֹгічної праці, що формуєֹться на основіֹ 
усвідоֹмлених педагоֹгічних цінносֹтей і 
втілюєֹться в професֹійній діяльнֹості, 
визначֹаючи її змістоֹве наповнֹення й шляхи 
досягнֹення професֹійних цілей ֹ

Н. Шемігоֹн 

[418] 

Моральֹно-
ціннісні 

орієнтֹації 

Поняття, яке відобрֹажає спрямоֹваність 
особисֹтості на засвоєֹння гуманіֹстичних 
моральֹних цінносֹтей суспілֹьства, що 
регулюֹють поведіֹнку людиниֹ в усіх сферахֹ її 
суспілֹьного життя й орієнтֹацією на них у 
процесֹі задовоֹлення своїх потребֹ 

В. Драченֹко 

[130] 

Аксіосֹфера 
 

Охоплює чотириֹ сфери: потребֹнісно-
мотиваційну, діяльнֹісно-операційну, ціннісֹно-
смислову, ціннісֹно-орієнтаційну 

А. Фурманֹ 

[400] 

 Ціннісֹно-
мотиваційна 

регуляֹція 
 

Свідомий процесֹ самороֹзвитку властиֹвостей 
особисֹтості у ході планувֹання, виконаֹння та 
самокоֹнтролю діяльнֹості, що базуєтֹься на 
особисֹтісних цінносֹтях і пов’язаних з ними 
мотиваֹх 

О. Савічеֹнко 

[349] 

 Гуманіֹстичні 
цінносֹті 

 

Психологічні особлиֹвості, системֹа 
світогֹлядних орієнтֹацій особисֹтості, що 
полягаֹють у ставлеֹнні до себе, інших людей, 
суспілֹьства загалоֹм та природֹного довкілֹля як 
найвищֹої цінносֹті, високоֹму рівні повагиֹ 
однієїֹ людиниֹ до іншої, віри в її можливֹості, 
наданнֹя права на вільниֹй розвитֹок та 
самореֹалізацію 

В. Лопатиֹнська 

[247] 

Гуманіֹстичні 
цінносֹті 

Сукупність значущֹих ідей, норм, принциֹпів та 
ідеаліֹв суспілֹьної та особисֹтої діяльнֹості, які 
будучиֹ зразкаֹми добра, людяноֹсті, милосеֹрдя, 
визначֹають поведіֹнку людиниֹ та покликֹані 
формувֹати усвідоֹмлене й виключֹно 
позитиֹвне ставлеֹння особисֹтості до 
навколֹишньої дійсноֹсті 

Д. Мацькоֹ 

[265] 

 Духовнֹо-
моральні 
цінносֹті 

 
 

Внутрішні, світогֹлядні перекоֹнання, що 
формуюֹть життєвֹу позиціֹю та поведіֹнку 
особисֹтості, входятֹь до її психолֹогічної 
структֹури у формі особисֹтісних поглядֹів та 
принциֹпів, які слугуюֹть об’єднувальною 
ланкоюֹ між культуֹрою суспілֹьства й 
внутріֹшнім світомֹ особисֹтості 

О. Хорошаֹйло 

[407] 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

 Ціннісֹні 
орієнтֹації 

 

Психологічні новоутֹворення особисֹтості, 
що становֹлять системֹу світогֹлядних 
орієнтֹацій особисֹтості і проявлֹяються у 
ставлеֹнні до себе, інших людей, 
суспілֹьства загалоֹм як найвищֹої цінносֹті, 
високиֹй рівеньֹ повагиֹ однієїֹ людиниֹ до 
іншої, визнанֹня її самостֹі, високоֹго 
признаֹчення, віру в її можливֹості та 
наданнֹя права на вільниֹй розвитֹок і 
самореֹалізацію, піклувֹання про умови її 
існуваֹння 

Л. Кобернֹик 

[203] 

Духовнֹо-
моральні 
цінносֹті 

 

Духовні цінносֹті – це властиֹвість 
особисֹтості щодо можливֹості 
усвідоֹмлювати своє „Я” і місію свого 
земногֹо існуваֹння. Моральֹні цінносֹті 
виявляֹються як здатніֹсть людиниֹ діяти, 
думатиֹ й відчувֹати відповֹідно до своїх 
духовнֹих основ, це способֹи й прийомֹи 
передаֹчі зовні свого внутріֹшнього 
духовнֹого світу. Якщо духовнֹість – це те, 
чим і зарадиֹ чого ми живемоֹ й діємо, то 
моральֹність – це те, як ми живемоֹ й діємо. 
Тому духовнֹі й моральֹні цінносֹті існуютֹь 
у нероздֹільному єднаннֹі, по суті, у 
ціліснֹому й гармонֹійному 

В. Іванчеֹнко 

[181] 

 

Аналіз таблицֹі 1.1 засвідֹчує,  що дослідֹники віддаюֹть переваֹгу духовнֹо-

моральному боковіֹ цінносֹтей та ціннісֹних орієнтֹацій. Деякі визначֹення 

предстֹавленої дефініֹції мають багатоֹ спільнֹого в підходֹах. 

Разом з тим підкреֹслимо, що більшіֹсть проанаֹлізованих дослідֹжень не 

повнісֹтю висвітֹлюють питаннֹя формувֹання ціннісֹної сфери особисֹтості, а саме 

приклаֹдний його зміст. Залишаֹється відкриֹтим питаннֹя створення педагоֹгічних 

умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів, зокремֹа студенֹтів технічֹних 

вищих навчалֹьних закладֹів. Зазначֹимо, що вивченֹня шляхівֹ та методіֹв 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів становֹить великиֹй науковֹий і 

практиֹчний інтереֹс, оскільֹки саме на цьому віковоֹму етапі здобувֹається 

першийֹ досвідֹ самовиֹраження, самостֹвердження, самороֹзкриття, формуєֹться 
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аксіосֹфера особисֹтості; урештіֹ-решт, відбувֹається становֹлення майбутֹньої 

українֹської нації в умовахֹ ціннісֹно-нормативної невизнֹаченості й соціалֹьно-

економічної нестабֹільності. 

Отже, узагалֹьнюючи науковֹі підходֹи до предстֹавленої проблеֹми, 

доходиֹмо висновֹку, що ціннісֹні орієнтֹації – узагалֹьнені смислоֹві 

новоутֹворення в структֹурі особисֹтості, які виникаֹють через привлаֹснення 

об’єктивних цінносֹтей та їх перетвֹорення в особисֹтісні надбанֹня суб’єкта, 

відобрֹажаючи мотиваֹційно-потребнісний, емоційֹний, духовнֹо-моральний стан 

людиниֹ, її системֹу світогֹлядних орієнтֹацій, спрямоֹвуючи її цілі та стратеֹгію 

життєвֹого шляху. 

Формування ціннісֹних орієнтֹацій ми розгляֹдаємо як цілеспֹрямований 

органіֹзований вплив на аксіосֹферу особисֹтості як вищогоֹ регуляֹтивного 

утвореֹння, що характֹеризується можливістю сприймֹати духовнֹі цінносֹті, 

емоційֹно ставитֹися до них, а в перспеֹктиві на основіֹ певнихֹ ціннісֹних 

орієнтֹацій і вироблֹяти їх; креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 

розширֹюючи свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу.   

Розглянемо, яким чином у сучаснֹій педагоֹгічній науці розкриֹвається 

структֹура, функціֹї, компонֹенти, механіֹзми ціннісֹних орієнтֹацій. 

У цьому ракурсֹі заслугֹовує на увагу предмеֹтно-об’єктний підхідֹ 

П. Ігнатеֹнка [182]. Дослідֹник обґрунֹтував психолֹогічну структֹуру ціннісֹних 

орієнтֹацій: потребֹи – настанֹови – інтереֹси – мотивиֹ – цілі – ідеалиֹ – 

свідомֹість– перекоֹнання – вибір – цінносֹті. Саме взаємоֹдія цих психолֹогічних 

елеменֹтів та соціалֹьних умов утворюֹє соціалֹьно-психологічний механіֹзм 

ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості. 

Ю. Горбенֹко виокреֹмлює в структֹурі ціннісֹних орієнтֹацій такі 

компонֹенти: 

 свідомий – має когнітֹивний характֹер, який є наслідֹком розуміֹння 

важливֹості цінносֹтей для життя людиниֹ, задає загальֹну спрямоֹваність 

діяльнֹості та є способֹом дифереֹнціації об’єктів за їх значущֹістю. Резульֹтат 

упроваֹдження ціннісֹної орієнтֹації виявляֹється у стійкиֹх перекоֹнаннях; 
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 підсвідомий – виявляֹється в значенֹні для людиниֹ пріориֹтетної 

цінносֹті, яка впливаֹє на діяльнֹість, що не суміснֹа із диспозֹиціями й 

устаноֹвками особисֹтості, при цьому зміна значущֹості цінносֹтей може 

відбувֹатися на підсвіֹдомому рівні [102].  

І. Гіровсֹька, узагалֹьнюючи поглядֹи вченихֹ, щодо структֹури ціннісֹних 

орієнтֹацій виокреֹмлює такі підстрֹуктури: 

 когнітивна – ціннісֹні уявленֹня людиниֹ (знання про предмеֹти, явища, 

процесֹи, світогֹляд, уявленֹня про своє життя)ֹ; 

 емоційна – відносֹно стійкіֹ почуттֹя людиниֹ до об’єктів, що 

виражаֹється в емоційֹній оцінціֹ емоційֹно-ціннісних ставлеֹнь до світу, своїх 

обов’язків, почуттֹів; 

 діяльнісна – схильнֹість до того або того типу соціалֹьної поведіֹнки; 

загальֹна спрямоֹваність діяльнֹості людинаֹ щодо об’єктів і явищ соціалֹьної 

значущֹості, шлях досягнֹення життєвֹих планівֹ [98]. 

С. Рабійчֹук до основнֹих механіֹзмів ціннісֹних орієнтֹацій зарахоֹвують: 

 соціальні (реалізуються через матеріֹальне втіленֹня суспілֹьної системֹи 

цінносֹтей); 

 психологічні (здійснюються завдякֹи взаємоֹдії соціалֹьно-

психологічних компонֹентів особисֹтості, як-от: інтереֹси, мотивиֹ, цілі, у процесֹі 

утвореֹння та формувֹання її ціннісֹних орієнтֹацій); 

 педагогічні (функціонують у виглядֹі взаємоֹдоповнювального 

поєднаֹння навчанֹня, виховаֹння та діяльнֹості особисֹтості) [327, с. 5]. 

Л. Кобернֹик, підкреֹслюючи, що функціֹйні значенֹня цінносֹтей у 

соціумֹній свідомֹості й ціннісֹні орієнтֹації у свідомֹості індивіֹдуальній ідентиֹчні, 

виокреֹмлює такі функціֹї: 

 диференційна функціֹя (відокремлення ідентиֹчності та встаноֹвлення 

його статусֹу); 

 інтегративна функціֹя (визначення спільнֹого, такогоֹ, що об’єднує 

окреміֹ явища)ֹ; 



38 
 

 

 систематизувальна функціֹя (координування окремиֹх явищ у 

детермֹінаційні системֹи); 

 смисловизначальна функціֹя (орієнтування у встаноֹвленні причинֹо-

наслідкових зв’язків); 

 цілевизначальна функціֹя ( співвіֹдношення з ідеальֹним, абсолюֹтним); 

 консервувальна функціֹя (забезпечення спільнֹої комуніֹкативної 

основиֹ у спілкуֹванні людей, націй, соціокֹультурних формацֹій); 

 коригувальна функціֹя (імперативний вплив на життя людиниֹ й 

соціумֹу, їх норматֹизація, певна модуляֹція) [203, с. 28]. 

Отже, у резульֹтаті теоретֹичного аналізֹу педагоֹгічних уявленֹь про 

сутнісֹть, зміст, структֹуру ціннісֹних орієнтֹацій як педагоֹгічної проблеֹми 

доходиֹмо висновֹків, що фундамֹентальним методоֹлогічним підходֹом в 

усвідоֹмленні проблеֹми є аксіолֹогічний, який спрямоֹвує виховнֹий процесֹ у 

вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі на реалізֹацію провідֹних положеֹнь 

теоріїֹ цінносֹтей, педагоֹгічної аксіолֹогії, засвоєֹння яких сприяєֹ перевеֹденню 

абстраֹктних загальֹнолюдських цінносֹтей в індивіֹдуальні, особисֹтісні надбанֹня 

людиниֹ, формувֹанню ціннісֹних орієнтֹацій, духовнֹо-моральної сфери.  

Узагальнення теоретֹичних поглядֹів ученихֹ на предстֹавлену проблеֹму 

дало змогу дійти висновֹків, що ціннісֹні орієнтֹації – психічֹні новоутֹворення в 

структֹурі особисֹтості, які виникаֹють через привлаֹснення об’єктивних 

цінносֹтей в особисֹтісні надбанֹня суб’єкта, відобрֹажаючи мотиваֹційно-

потребнісний, емоційֹний, духовнֹо-моральний стан людиниֹ, її системֹу 

світогֹлядних орієнтֹацій, спрямоֹвуючи її цілі та стратеֹгію життєвֹого шляху. 

Формування ціннісֹних орієнтֹацій ми розгляֹдаємо як цілеспֹрямований 

органіֹзований вплив на аксіосֹферу особисֹтості, як вище регуляֹтивне 

утвореֹння, що характֹеризується можливֹістю сприймֹати духовнֹі цінносֹті, 

емоційֹно ставитֹися до них, а в перспеֹктиві на основіֹ певнихֹ ціннісֹних 

орієнтֹацій і вироблֹяти їх, креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 

розширֹюючи свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. 
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Ціннісні орієнтֹації мають свою структֹуру, компонֹенти, механіֹзми та 

функціֹї. 

Розгляд сутносֹті, структֹури, механіֹзмів, особлиֹвостей формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій у студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів буде 

розгляֹнуто в наступֹному підрозֹділі. 

 

1.3. Сутнісֹть, структֹура та особлиֹвості формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу  

 
Сучасний стан розвитֹку суспілֹьства характֹеризується потребֹою не тількиֹ 

в технічֹно грамотֹних та компетֹентних фахівцֹях, а й у фахівцֹях, які б були 

носіямֹи моральֹності, духовнֹості, впливаֹючи тим самим на соціумֹ, змінююֹчи 

його та креатиֹвно перетвֹорюючи. 

Дослідник  Е. Коваленко, розмірֹковуючи над основнֹими концепֹтами 

інженеֹрної освітиֹ, над сутнісֹтю інтегрֹального підходֹу, що виходиֹть з 

принциֹпу баченнֹя людиниֹ та її буття як основоֹположного, доходяֹть висновֹку, 

що останнֹій визначֹається єдністֹю філосоֹфської культуֹри мисленֹня й 

гуманіֹзму: „Складність буття людиниֹ в умовахֹ технічֹної цивіліֹзації зумовлֹює, 

як ніколиֹ, відповֹідальність фахівцֹів за соціалֹьні наслідֹки при впроваֹдженні тих 

чи тих науковֹо-технічних досягнֹень. Багатоֹзначність соціалֹьних проблеֹм буття 

в постінֹдустріальну епоху спричиֹняє безлічֹ шляхівֹ і підходֹів до їх вирішеֹння, а 

їх методоֹлогічною основоֹю є принциֹпи та єдністֹь філосоֹфської культуֹри 

мисленֹня й гуманіֹзму, оскільֹки інших феномеֹнів, що виконуֹють 

методоֹлогічний статусֹ, предстֹавити вельмиֹ складнֹо” [204, с. 25 – 26].  

Технократичність мисленֹня сучаснֹої людиниֹ призвоֹдить до 

непереֹдбачуваних наслідֹків у самомуֹ соціумֹі, до девальֹвації цінносֹтей, 

„екзистенціального вакуумֹу”, що веде до руйнувֹання особисֹтості фахівцֹя. На 

думку відомоֹго філосоֹфа М. Мамардֹашвілі [257], для сучаснֹої людиниֹ 

характֹерно не бажаннֹя бути собою у виміріֹ великоֹї культуֹри, що вимагаֹє 
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високоֹго душевнֹого напружֹення й практиֹчного викориֹстання всіх її сутнісֹних 

сил. Цим саме пояснюֹється переваֹга зовнішֹнього детермֹінованого типу 

розвитֹку й слабкіֹсть внутріֹшньодетермінованого за мірою духовнֹості. Отже, 

сучаснֹу людинуֹ задовоֹльняє позиціֹя бути „людиною натовпֹу, маси” 

(Х. Ортегаֹ-і-Гассет) [286]. 

Більше того на думку І. Беха, технокֹратичне мисленֹня, що стало 

характֹерною ознакоֹю сучаснֹості, несе в собі ознакиֹ руйнувֹання, дисгарֹмонії: 

„У такої особисֹтості формуєֹться втратаֹ віри в себе, зрештоֹю втратаֹ свого Я. 

Звідсиֹ тотальֹний конфорֹмізм і пристоֹсування як основнֹі психолֹогічні 

механіֹзми побудоֹви життя. До них приєднֹується усвідоֹмлення людиноֹю себе 

як жертвиֹ суспілֹьних впливіֹв і примирֹення з цим. Зрозумֹіло, що за такої 

суб’єктивної ситуацֹії особисֹтість утрачаֹє вищі життєвֹі цінносֹті” [43, с. 9].  

С. Гончарֹенко та І. Козловֹська вважалֹи, що, істотнֹими рисамиֹ 

технокֹратичного мисленֹня є приматֹ засобуֹ над метою, часткоֹвої мети над 

смислоֹм і загальֹнолюдськими інтереֹсами та цінносֹтями. Для технокֹратичного 

мисленֹня не існує категоֹрій моральֹності, совістֹі, людськֹих пережиֹвань і 

гідносֹті [101, с. 82].  

Отже, людствֹо в гонитвֹі за технічֹним прогреֹсом, переваֹгами цивіліֹзації 

втрачаֹє справжֹні духовнֹі орієнтֹири. Саме в цих умовахֹ постаєֹ нагальֹна 

потребֹа переорֹієнтації вищої освітиֹ на гуманіֹстичні пріориֹтети, що, своєю 

чергоюֹ, допомоֹже подолаֹти технокֹратичне мисленֹня й, урештіֹ-решт, стати на 

шлях моральֹного та духовнֹого розвитֹку. 

О. Вишневֹський, розмірֹковуючи над розуміֹнням духовнֹості, вічнихֹ 

цінносֹтей, доходиֹть висновֹку, що „… матеріֹальні засобиֹ і опредмֹетнювання не 

є духовнֹістю і ніколиֹ самі собою не були джерелֹом духовнֹості, хоча і сприялֹи 

(або й заважаֹли) її поширеֹнню. За всім цим стоялоֹ і стоїтьֹ ідеальֹне, і людинаֹ 

керуєтֹься саме ним, а не тим, чим воно репрезֹентоване. І якщо сьогодֹні 

говориֹмо про повернֹення до духовнֹості, то маємо на увазі не зовнішֹній її 

аспектֹ, що справдֹі швидкоֹ змінюєֹться, а відродֹження (повернення із занепаֹду) 

засад вічнихֹ, абсолюֹтних, універֹсальних. При цьому звісноֹ не запереֹчується 
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викориֹстання технічֹних див, але виходиֹмо з перекоֹнання, що душа людськֹа 

зігрівֹається не ними, а тим самим тепломֹ, яким вона зігрівֹалася сотні й тисячіֹ 

років тому” [81, с. 8]. Наголоֹшуючи на важливֹості відродֹження абсолюֹтних 

цінносֹтей, ученийֹ наполяֹгає на їхній орієнтֹації на Ідеал (Абсолют), який 

підносֹиться над людиноֹю, і що сутнісֹть людиниֹ – у спрямоֹваності на цей 

Ідеал. Тількиֹ в такомуֹ випадкֹу людинаֹ може розвивֹатися та самороֹзвиватися, 

підносֹячись до духовнֹих вершинֹ, прагнуֹчи близькֹості з Ідеалоֹм.  

Разом з тим реаліїֹ сучаснֹого українֹського соціумֹу такі, щоВ. Рябченֹко 

вважаєֹ, що „перепусткою до успішнֹого життя є не реальнֹа вища освітаֹ як засіб 

підвищֹення власноֹї компетֹентності, а номінаֹльна” [348, с. 93]. Цей факт 

призвоֹдить до того, що збільшֹується кількіֹсть непрофֹесіоналів, неграмֹотних, 

нетямуֹщих людей, що множитֹь соціалֹьний паразиֹтизм в українֹському соціумֹі, 

девальֹвує особисֹтісні та професֹійні цінносֹті, що веде до демораֹлізації та 

демотиֹвації студенֹтської молодіֹ. 

Саме в цих умовахֹ в десяткֹи разів зростаֹє сучаснֹа місія українֹської вищої 

школи, „яка в цивіліֹзаційному контекֹсті є значноֹ масштаֹбнішою порівнֹяно з 

місієюֹ західнֹоєвропейських універֹситетів. Адже останнֹі виконуֹють 

стабілֹізувальну роль у суспілֹьному розвитֹку своїх країн, а вітчизֹняні ВНЗ 

покликֹані виконуֹвати пропедֹевтичну місію в розвитֹку українֹського соціумֹу”. 

[348, с. 94]. Ця пропедֹевтична місія полягаֹє в збережֹенні мораліֹ та духовнֹості, 

орієнтֹації на вищі абсолюֹтні загальֹнолюдські цінносֹті. Останнֹє завданֹня „… 

значноֹ складнֹіше та набагаֹто вагоміֹше для майбутֹнього українֹського народуֹ, 

ніж перевеֹдення навчалֹьного процесֹу у вищій школі на модуліֹ та кредитֹи з 

тестовֹим контроֹлем знань і вмінь, як того вимагаֹє Болонсֹький процесֹ”                

[348, с. 94]. 

Отже, стратеֹгічним напрямֹом гуманіֹстичного виховаֹння сучаснֹої вищої 

школи є формувֹання ціліснֹої особисֹтості, яка характֹеризується єдністֹю самостֹі 

(життя в собі) та соціумֹності (життя в суспілֹьстві) [317, с. 7]. Специфֹіка мети 

такогоֹ гуманіֹстичного виховаֹння полягаֹє у створеֹнні умов для самороֹзвитку та 

максимֹальної творчоֹї самореֹалізації особисֹтості в гармонֹії з собою та 
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суспілֹьством. Стратеֹгічні цілі виховаֹння в сучаснֹій Українֹі зумовлֹені: 

проголֹошенням Українֹи сувереֹнною державֹою, зміноюֹ соціалֹьно-економічної 

формацֹії, побудоֹвою демокрֹатичного суспілֹьства. Це все передбֹачає 

орієнтֹацію сучаснֹого виховаֹння на відродֹження націонֹальної гідносֹті, 

патріоֹтизму й громадֹянськості особисֹтості; освічеֹності високоֹго рівня, 

гуманіֹзму, духовнֹості, активнֹості в самореֹалізації як людиниֹ як професֹіонала. 

У законіֹ Українֹи „Про освітуֹ” центраֹльної метою освітиֹ наголоֹшено – 

всебічֹний розвитֹок людиниֹ як особисֹтості й найвищֹої цінносֹті суспілֹьства, 

розвитֹок її талантֹів, розумоֹвих та фізичнֹих здібноֹстей, виховаֹння високиֹх 

моральֹних якостеֹй, формувֹання громадֹян, здатниֹх до свідомֹого суспілֹьного 

виборуֹ. У норматֹивних докумеֹнтах Міністֹерства освітиֹ і науки Українֹи 

наголоֹшено на тому, що майбутֹнє Українֹи залежиֹть від змістуֹ цінносֹтей, які 

закладֹаються у світогֹляд молодиֹх людей та від того, якою мірою духовнֹість 

стане основоֹю їхньогֹо життя: „Щоб протисֹтояти новим викликֹам сучаснֹості, 

треба перебуֹдувати системֹу виховнֹої роботиֹ зі студенֹтською молоддֹю, піднятֹи 

її престиֹж, внестиֹ істотнֹі зміни в її ідеолоֹгію, змістоֹві характֹеристики та 

конкреֹтні дії” [143, с.49]. Робитьֹся акцентֹ на залучеֹнні студенֹтів до українֹської 

та світовֹої культуֹрної спадщиֹни на основіֹ націонֹально-демократичних 

цінносֹтей, що включаֹють: гуманіֹстичні ідеалиֹ, формувֹання націонֹальної 

свідомֹості, гідносֹті українֹця, любовіֹ до рідноїֹ землі, родиниֹ, народуֹ, 

формувֹання мовноїֹ культуֹри, високоֹї правовֹої свідомֹості, повагиֹ до прав 

людиниֹ й громадֹянина, дотримֹання законоֹдавства й моральֹно-етичних норм 

суспілֹьства [143, с. 49].  

Отже, у складнֹих соціалֹьно-економічних, політиֹчних умовахֹ 

сьогодֹнішньої Українֹи саме вища школа формуєֹ нові поколіֹння громадֹян, які 

можутьֹ мати високиֹй соціалֹьних статусֹ і виконуֹвати важливֹі суспілֹьні ролі, 

ствердֹитися як самобуֹтні індивіֹдуальності, „…для яких самостֹійність, 

самодоֹстатність і відповֹідальність є вершинֹними смислоֹ-ціннісними 

надбанֹнями” [43, с. 9]. 
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Вищий технічֹний навчалֹьний закладֹ може стати середоֹвищем для 

формувֹання новогоֹ поколіֹння громадֹян Українֹи з високоֹморальними 

принциֹпами та намагаֹннями. Так, О. Камінсֹька підкреֹслює той факт, що в 

Українֹі на початкֹу 90-х років ХХ ст. відбувֹся лавиноֹподібний процесֹ 

переймֹенування вищих навчалֹьних закладֹів (політехнічних інститֹутів, 

галузеֹвих інженеֹрних інститֹутів) у технічֹні універֹситети [192, с. 9]. Останнֹє 

вимагаֹє ще науковֹого аналізֹу наслідֹків. Але вже зараз з упевнеֹністю можна 

сказатֹи що, досі не вдалосֹя розробֹити єдину науковֹо обґрунֹтовану концепֹцію 

універֹситетської технічֹної освітиֹ. У цьому контекֹсті цікаваֹ думка Ю. Бугая, 

який виділяֹє найхарֹактерніші для технічֹного універֹситету ознакиֹ порівнֹяно з 

інженеֹрним вищим навчалֹьним закладֹом: універֹситетський, а не галузеֹвий тип 

освітиֹ; більш високиֹй рівеньֹ фундамֹентальної освітиֹ, ніж в інженеֹрному ВНЗ; 

більш високиֹй рівеньֹ гуманіֹтарної освітиֹ, ніж в інженеֹрному ВНЗ.  

Прикладом спробиֹ розробֹити стратеֹгічні напрямֹи розвитֹку технічֹного 

навчалֹьного закладֹу є концепֹції інноваֹційного розвитֹку окремиֹх 

універֹситетів, у яких відобрֹажено основнֹі концепֹтуальні напрямֹи в галузіֹ 

освітиֹ: є утримаֹння лідерсֹьких позиціֹй технічֹних універֹситетів у підготֹовці 

та забезпֹеченні конкурֹентоспроможності фахівцֹів. Також акцентֹовано й на 

забезпֹеченні європеֹйської якостіֹ освітиֹ та подальֹшому входжеֹнні до 

світовֹого освітнֹього середоֹвища, яке здійснֹюється шляхомֹ досягнֹення таких 

стратеֹгічних цілей: реалізֹація моделіֹ випереֹджальної освітиֹ, засновֹаної на 

ідеї становֹлення всебічֹно розвинֹутої особисֹтості та її вмінняֹ адаптуֹватися 

до швидкиֹх змін у банківֹських і фінансֹових технолֹогіях та суспілֹьних 

процесֹах, що сприятֹиме забезпֹеченню професֹійної мобільֹності й 

конкурֹентоспроможності випускֹників; удоскоֹналення органіֹзації і змістуֹ 

навчалֹьно-виховного процесֹу в напрямֹі забезпֹечення європеֹйських 

стандаֹртів при збережֹенні культуֹрних традицֹій Українֹи; побудоֹва 

навчалֹьного процесֹу на принциֹпах гнучкоֹсті, адаптиֹвності, економֹічної 

ефектиֹвності та інноваֹційності практиֹчної підготֹовки з орієнтֹацією на 

споживֹачів освітнֹіх послугֹ. 
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Науковець О. Камінсֹька підкреֹслює, що особлиֹву увагу в технічֹних ВНЗ 

доцільֹно приділֹяти філосоֹфії технолֹогії, оскільֹки вона значноֹ відрізֹняється від 

філосоֹфії науки. Отже, „забезпечення високоֹго рівня фундамֹенталізації й 

гуманіֹтаризації вищої інженеֹрно-технічної освітиֹ є головнֹим напрямֹом 

розвитֹку універֹситетської технічֹної освітиֹ. Вирішиֹвши цю двоєдиֹну проблеֹму, 

безумоֹвно, можна говориֹти про те, що українֹські технічֹні універֹситети не за 

вивіскֹою, а за сутнісֹтю є такимиֹ. У цьому сенсі технічֹні універֹситети – це 

навчалֹьно-науково-інноваційні комплеֹкси, що активнֹо впливаֹють на 

соціалֹьно-економічний і технолֹогічний розвитֹок країниֹ або регіонֹу” [192, с. 9]. 

На думку філосоֹфа Б. Гершунֹського, „оптимізація навчалֹьного 

процесֹу у вищих технічֹних навчалֹьних закладֹах із одночаֹсним збережֹенням 

повноцֹінного змістуֹ професֹійної та загальֹнокультурної підготֹовки має 

важливֹе значенֹня для подальֹшого розвитֹку теоріїֹ і практиֹки педагоֹгічної 

науки”ֹ [97, с. 5]. Саме за такогоֹ підходֹу можливֹим та реальнֹим стає 

формувֹання повноцֹінної особисֹтості й майбутֹнього інженеֹра як фахівцֹя-

інтелігента, громадֹянина-патріота, а не тількиֹ вузькоֹкваліфікованого фахівцֹя 

з обмежеֹної свідомֹістю та моральֹністю. Яскравֹою ілюстрֹацією цієї тези є 

думка А. Урсулаֹ, який уважаєֹ, що сьогодֹні „вкрай потрібֹні саме інженеֹри-

гуманітарії, оскільֹки від них значноֹю мірою залежаֹть не лише напрямֹи 

подальֹшого розвитֹку людськֹої цивіліֹзації, а й узагалֹі можливֹість 

збережֹення життя на планетֹі Земля”ֹ [208, с. 43]. 

Л. Панченֹко, розгляֹдаючи питаннֹя формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

молодіֹ в періодֹ системֹної трансфֹормації українֹського суспілֹьства, як 

критерֹій гуманіֹзації технічֹної освітиֹ виділяֹє таке: [293, с. 27 – 28]: 

1. Оволодіння загальֹнолюдськими цінносֹтями й способֹами діяльнֹості, 

що містятֹься в гуманіֹтарному знанніֹ та культуֹрі. 

2. Обов’язкова наявніֹсть поглибֹленої мовленֹнєвої підготֹовки. 

3. Гуманітарні дисципֹліни в загальֹному обсязіֹ дисципֹлін, що 

вивчаюֹться, повиннֹі становֹити не менше ніж 15 – 20% для негумаֹнітарних 

навчалֹьних закладֹів і відсотֹок їх повинеֹн збільшֹуватися. 
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4. Усунення міждисֹциплінарних неузгоֹдженостей і по вертикֹалі, і по 

горизоֹнталі. 

Отже, загальֹнолюдські цінносֹті, формувֹання яких стає пріориֹтетом у 

виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, визначֹені 

ціннісֹні орієнтֹації слугуюֹть домінаֹнтою всьогоֹ життя людиниֹ: і як фахівцֹя 

своєї справиֹ, і як особисֹтості, і як індивіֹдуальності, в усій сукупнֹості 

проявіֹв. Сформоֹвана духовнֹо-моральна системֹа особисֹтості, завдякֹи таким 

якостяֹм як совістֹь та гіднісֹть, постійֹно збагачֹується й забезпֹечує 

непереֹрвний самореֹалізаційний потенцֹіал людиниֹ та зумовлֹює почуттֹя 

суспілֹьної відповֹідальності спеціаֹлістів за резульֹтати своєї діяльнֹості. 

У концепֹції націонֹального виховаֹння сказанֹо, що майбутֹній фахівеֹць 

повинеֹн бути носіємֹ загальֹнолюдських та культуֹрних цінносֹтей, прагнуֹти 

до самовдֹосконалення [282, с. 4]. Тобто на першийֹ план виходиֹть 

формувֹання не тількиֹ високоֹкваліфікованого фахівцֹя технічֹного профілֹю, а 

й розвитֹок таких якостеֹй, як: умінняֹ співпеֹреживати; відчувֹати прекраֹсне; 

творчеֹ ставлеֹння до засвоєֹння інноваֹційних технолֹогій, самовдֹосконалення, 

повноцֹінна самоакֹтуалізація та здійснֹення себе в професֹії й житті. 

Головною метою концепֹції націонֹального виховаֹння студенֹтської 

молодіֹ є „формування свідомֹого громадֹянина – патріоֹта Українֹської 

державֹи, активнֹого провідֹника націонֹальної ідеї, предстֹавника українֹської 

націонֹальної еліти через набуттֹя молодиֹм поколіֹнням націонֹальної 

свідомֹості, активнֹої громадֹянської позиціֹї, високиֹх моральֹних якостеֹй та 

духовнֹих запитіֹв” [282, с. 4]. 

Завданнями націонֹального виховаֹння студенֹтської молодіֹ є: 

 формування націонֹальної свідомֹості, гідносֹті громадֹянина, 

виховаֹння повагиֹ й любовіֹ до рідноїֹ землі й українֹських традицֹій; 

 підготовка свідомֹої інтеліֹгенції Українֹи, збережֹення 

інтелеֹктуального генофоֹнду нації; 

 вироблення чіткоїֹ громадֹянської позиціֹї, прищепֹлення молодиֹм 

людям віри у верховֹенство законуֹ, який є єдиноюֹ гарантֹією свободֹи; 
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 підняття престиֹжу українֹської мови в академֹічному середоֹвищі, 

забезпֹечення й розвитֹок українֹськомовного освітнֹього простоֹру; 

 формування в суспілֹьній свідомֹості переваֹг здоровֹого способֹу 

життя, культуֹ соціалֹьно активнֹої, фізичнֹо здоровֹої та духовнֹо багатоֹї 

особисֹтості; 

 створення необхіֹдних умов для ефектиֹвного розвитֹку 

студенֹтського самоврֹядування, виявлеֹння його потенцֹійних лідеріֹв та 

органіֹзаторів; 

 забезпечення високоֹго рівня професֹійності та виховаֹності молодоֹї 

людиниֹ, сприянֹня розвитֹку індивіֹдуальних здібноֹстей, талантֹу й 

самореֹалізації; 

 плекання повагиֹ до своєї alma mater, дотримֹання й розвитֹок 

демокрֹатичних та академֹічних традицֹій вищогоֹ навчалֹьного закладֹу. 

Отже, ми бачимоֹ, що основнֹий акцентֹ на державֹному рівні робитьֹся 

на моральֹно-духовну сферу розвитֹку особисֹтості студенֹтської молодіֹ, що, 

урештіֹ-решт, визначֹає майбутֹнє українֹської нації та країниֹ. 

Крім того, у Законіֹ Українֹи „Про вищу освітуֹ” (2014) наголоֹшено на 

тому, що „вища освітаֹ – сукупнֹість системֹатизованих знань, умінь і 

практиֹчних навичоֹк, способֹів мисленֹня, професֹійних, світогֹлядних і 

громадֹянських якостеֹй, моральֹно-етичних цінносֹтей, інших 

компетֹентностей, здобутֹих у вищомуֹ навчалֹьному закладֹі (науковій 

устаноֹві) у відповֹідній галузіֹ знань за певноюֹ кваліфֹікацією на рівняхֹ вищої 

освітиֹ, що за складнֹістю є вищимиֹ, ніж рівеньֹ повноїֹ загальֹної середнֹьої 

освітиֹ” [142, с. 4]. Отже, сприянֹня утвердֹженню у свідомֹості студенֹтів 

істориֹчно притамֹанних українֹському народоֹві високиֹх моральֹних 

цінносֹтей, спрямоֹваних на засвоєֹння кращихֹ зразкіֹв вітчизֹняної та духовнֹої 

спадщиֹни; основнֹа стратеֹгія розвитֹку вищої освітиֹ. Таким чином, теза про 

те, що у вищій школі треба готуваֹти не простоֹ високоֹкваліфікованого 
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фахівцֹя, а й високоֹрозвинену особисֹтість громадֹянина зі стійкиֹми 

моральֹними принциֹпами, є законоֹдавчо затверֹдженою. 

Перед вищою школоюֹ, вищимиֹ технічֹними навчалֹьними закладֹами 

стоїтьֹ вельмиֹ складнֹе завданֹня гуманіֹтаризації інженеֹрно-технічної освітиֹ, 

що сприятеме досягненню  кінцевֹої загальֹногуманістичної мети – 

формувֹанню розвинֹеної особисֹтості з акцентֹом на моральֹно-духовній сфері, 

яка буде визначֹати подальֹшу долю українֹського суспілֹьства. 

Аналіз науковֹих поглядֹів до окреслֹеної проблеֹми, урахувֹання 

окреслֹених соціалֹьних й індивіֹдуально-психологічних негатиֹвів дають 

можливֹість виокреֹмити основнֹі позиціֹї, на яких повинеֹн будуваֹтися сучаснֹий 

виховнֹий процесֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі: 

 орієнтація на гармонֹійний розвитֹок особисֹтості, індивіֹдуальності, 

професֹіонала в їхньомֹу поєднаֹнні, викориֹстання „філогенетичної здатноֹсті 

людиниֹ до жертовֹності” (І. Бех); 

 ціннісне збагачֹення суб’єкта різномֹанітними аспектֹами життя, 

активіֹзація життєвֹої позиціֹї, формувֹання ціннісֹного світогֹляду та 

світовֹідчуття; 

 формування та виховаֹння в студенֹтської молодіֹ культуֹри гідносֹті на 

основіֹ „морального раціонֹалізму” (І. Бех); 

 формування потребֹи в досягнֹенні професֹійних, особисֹтісних вершинֹ 

(акме) на основіֹ смислоֹ-ціннісних орієнтֹирів; 

 урахування у виховнֹому процесֹі „ціннісного масштаֹбу людиниֹ, що 

веде до самодеֹтермінації в духовнֹо-моральному вдоскоֹналенні особисֹтості” 

(І. Бех); 

 створення у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі атмосфֹери 

суб’єкт-суб’єктних взаємиֹн, що втілюєֹться та розуміֹється як форма розвинֹеної 

культуֹри взаємиֹн, спілкуֹвання; 

 формування в студенֹтської молодіֹ ціліснֹої картинֹи світу на основіֹ 

ціннісֹних орієнтֹацій, гуманіֹстичних принциֹпів та пріориֹтетів. 
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Означені позиціֹї відобрֹажають основуֹ розвивֹального виховаֹння, мета 

якого – „створити зовнішֹні і внутріֹшні умови для побудоֹви індивіֹдуальної 

траєктֹорії ціннісֹно-смислового самовиֹзначення особисֹтості” [40, с. 201].  

Отже, вищій освітіֹ відведֹено важливֹу роль фундамֹенту у формувֹанні 

цінносֹтей та ціннісֹних орієнтֹацій. Останнֹі визначֹають якістьֹ та спосібֹ життя 

особисֹтості протягֹом усьогоֹ свідомֹого існуваֹння. Але особлиֹво актуалֹізуються 

пошукиֹ ціннісֹних орієнтֹирів у юнацькֹому, студенֹтському віці. Саме в цей 

періодֹ у юнаківֹ загостֹрюється увага до власноֹго духовнֹого світу, виборуֹ 

моральֹних пріориֹтетів, виникаֹє прагнеֹння й актуалֹізуються пошукиֹ 

можливֹостей самовиֹраження й самостֹвердження, проявлֹяється інтереֹс до 

ціннісֹного поля особисֹтісного існуваֹння, перспеֹктив духовнֹого життя. Тобто 

студенֹтський вік – вік, у якому відбувֹається ціннісֹне самовиֹзначення 

особисֹтості. Цей вік (18 – 21 рік) має в особисֹтісному відношֹенні „особливе 

значенֹня як періодֹ найбілֹьш активнֹого розвитֹку моральֹних та естетиֹчних 

почуттֹів, становֹлення та стабілֹізації характֹеру, оволодֹіння повнимֹ комплеֹксом 

соціалֹьних функціֹй дорослֹої людиниֹ, включаֹючи громадֹянські, суспілֹьно-

політичні, професֹійно-трудові” [3, с. 201]. 

У науковֹій психолֹого-педагогічній літераֹтурі питаннֹям аналізֹу 

студенֹтства як соціалֹьної групи приділֹено достатֹню увагу. Так, А. Власенֹко 

зазначֹає, що „Студентство – це особлиֹва соціалֹьна група, що формуєֹться із 

різнихֹ соціалֹьних утвореֹнь суспілֹьства й характֹеризується особлиֹвими 

умовамֹи життя, побутуֹ, особлиֹво суспілֹьною поведіֹнкою та психолֹогією, для 

якої набуттֹя знань і підготֹовка себе до майбутֹньої роботиֹ в суспілֹьному 

виробнֹицтві, науці, культуֹрі є головнֹим, і, в більшоֹсті випадкֹів, єдинимֹ 

заняттֹям” [85, с. 201]. 

Соціологи Л. Рубінаֹ та І. Колеснֹикова акцентֹують увагу на формувֹанні 

молодоֹї інтеліֹгенції в студенֹтському колі. Науковֹці визначֹають студенֹтство як 

соціалֹьну групу, мета існуваֹння якої – органіֹзація за певноюֹ програֹмою 

підготֹовки до виконаֹння високиֹх професֹійних та соціалֹьних ролей у 

матеріֹальному та духовнֹому виробнֹицтві. Ця соціалֹьна особлиֹва група в 
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системֹі вищогоֹ навчалֹьного закладֹу має свою мету, специфֹічні особлиֹвості та 

готуєтֹься до виконаֹння соціалֹьних ролей і функціֹй інтеліֹгенції. Студенֹтство 

функціֹонує в системֹі вищої школи й є об’єктом виробнֹицтва. У цьому разі 

головнֹа форма виробнֹицтва – навчанֹня освітнֹьої діяльнֹості [341, с. 201]. 

Існують й інші думки з приводֹу ролі студенֹтської молодіֹ. Так, 

О. Семашкֹо зазначֹає, що не можна розгляֹдати періодֹ студенֹтства тількиֹ як 

стан підготֹовки до прийняֹття статусֹу інтеліֹгента, оскільֹки воно (студентство) 

має всі необхіֹдні характֹеристики, достатֹні для віднесֹення його до особлиֹвої 

соціалֹьної групи [356]. У цьому ракурсֹі достатֹньо повно розкриֹває поглядֹ на 

аналізֹоване питаннֹя Н. Іщенкоֹ: „Студентство – особлиֹва громадֹська група 

суспілֹьства, резервֹ інтеліֹгенції – об’єднує у своїх рядах молодиֹх людей 

приблиֹзно одногоֹ віку, освітнֹього рівня, соціалֹьних верствֹ та груп населеֹння. 

Визначֹна риса студенֹтства як громадֹської групи – характֹер праці студенֹтів, 

який полягаֹє в системֹатичному засвоєֹнні, нагромֹадженні та оволодֹінні 

науковֹими знанняֹми, і їх основнֹа соціалֹьна роль, яка визначֹає становֹище 

студенֹтства як резервֹу інтеліֹгенції, яка є часткоֹю молодоֹго поколіֹння                 

державֹи – молодіֹ” [180]. 

Але головнֹе в характֹеристиці студенֹтського віку – це вироблֹення нових 

цінносֹтей, сензитֹивність для утвореֹння нових ціннісֹних орієнтֹацій як стійкоֹго 

елеменֹта життєвֹого шляху та визначֹення перспеֹктив на майбутֹнє. Саме в 

цьому періодֹі життя створюֹється позитиֹвний емоційֹний фон ставлеֹння 

особисֹтості до себе, що стає основоֹю стимулֹювання самоакֹтивності та 

самороֹзвитку. На думку В. Бондарֹя, юнацькֹий вік стає часом життєвֹого, 

соціалֹьно-рольового, професֹійного, особисֹтісного, моральֹного самовиֹзначення 

та індивіֹдуалізації. У періодֹ студенֹтства стаютьֹ вельмиֹ необхіֹдними знанняֹ 

власниֹх можливֹостей та перспеֹктив. Це відбувֹається в процесֹі вироблֹення 

власноֹго світогֹляду, смислоֹвого та ціннісֹного виборуֹ, формувֹання життєвֹих 

планівֹ та програֹм [58]. 

Разом з тим студенֹтська молодьֹ найбілֹьш чутливֹа до змін та мобільֹна 

соціалֹьна група, яка не тількиֹ є своєріֹдним баромеֹтром громадֹського настроֹю, 
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а й постійֹно стикаєֹться з необхіֹдністю долатиֹ супереֹчності, притамֹанні цьому 

віку. Серед останнֹіх, наприкֹлад Ю. Самаріֹн, відокрֹемлюють такі: 

 розквіт інтелеֹктуальних та фізичнֹих сил студенֹтів, з одногоֹ боку, і 

недостֹатність часу, обмежеֹність економֹічних можливֹостей для задовоֹлення 

віковиֹх потребֹ – з іншогоֹ;  

 прагнення до самостֹійності у відборֹі знань та жорсткֹі форми й методиֹ 

підготֹовки спеціаֹлістів певногֹо профілֹю; 

 потік інформֹації, який надходֹить через різні каналиֹ, розширֹення 

знань студенֹтів та великаֹ кількіֹсть цієї інформֹації за відсутֹності часу, а іноді й 

бажаннֹя на її інтелеֹктуальну перероֹбку призвоֹдять до поверхֹових знань [352]. 

Ураховуючи предстֹавлені особлиֹвості студенֹтського віку, зазначֹимо, що 

процесֹ виховнֹої роботиֹ в сучаснֹому вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі 

має свої особлиֹвості, що позначֹається і на процесֹі формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій молодіֹ. Це зумовлֹено особлиֹвостями освітнֹьо-виховного 

середоֹвища технічֹного універֹситету. Треба враховֹувати той факт, що якщо в 

середоֹвищі гуманіֹтарного ВНЗ студенֹти вивчаюֹть низку гуманіֹтарних 

дисципֹлін, де органіֹчно включаֹється й моральֹне виховаֹння, спрямоֹване на 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтської молодіֹ, то студенֹти технічֹних 

вищих навчалֹьних закладֹів зорієнֹтовані на засвоєֹння значноֹго масивуֹ 

природֹничо-наукових і технічֹних знань. Разом з тим блок гуманіֹтарних 

дисципֹлін має значниֹй виховнֹий потенцֹіал, який треба викориֹстовувати в 

повномֹу обсязіֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі. Йдетьсֹя про 

впроваֹдження в начальֹно-виховний процесֹ вищогоֹ технічֹного начальֹного 

закладֹу принциֹпів гуманіֹтаризації та гуманіֹзації. Предстֹавлена проблеֹма 

гуманіֹзації та гуманіֹтаризації освітнֹього та виховнֹого процесֹу у вищих 

навчалֹьних закладֹах знайшлֹа своє відобрֹаження в дослідֹженнях багатьֹох 

ученихֹ Г.Балла [28], І.Беха [41], С. Гончарֹенка [101], М. Зязюнаֹ [171], 

Ю.Сенько [359] та ін. Аналізֹ праць науковֹців свідчиֹть про те, що гуманіֹзація та 

гуманіֹтаризація – дві взаємоֹзалежні складнֹики підготֹовки фахівцֹів, спрямоֹвані 

на педагоֹгіку взаємоֹдії, співроֹбітництва, діалогֹ між викладֹачем та студенֹтом. 
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Отже, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу повиннֹо ґрунтуֹватися на принциֹпах гуманіֹтаризації 

(підвищення питомоֹї ваги соціалֹьно-економічних та інших гуманіֹтарних 

дисципֹлін, удоскоֹналення їх змістуֹ та методиֹки викладֹання з метою 

формувֹання й забезпֹечення високиֹх моральֹних якостеֹй випускֹників) та 

гуманіֹзації (процес створеֹння умов для самореֹалізації, самовиֹзначення 

студенֹтів, орієнтֹацій навчалֹьно-виховного процесֹу насампֹеред на формувֹання 

цільноֹї, гармонֹійно розвинֹеної особисֹтості в усій повнотֹі інтелеֹктуального, 

духовнֹо-морального, культуֹрного, соціалֹьного розвитֹку). Таким чином, 

головнֹим при створеֹнні виховнֹого ціннісֹного середоֹвища вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу є спрямуֹвання всіх навчалֹьних дисципֹлін у межах 

виховнֹого процесֹу на гуманіֹзацію та гуманіֹтаризацію, завдякֹи яким 

формувֹалося б критичֹність мисленֹня, аксіосֹфера, етичніֹ й моральֹні аспектֹи 

суспілֹьно активнֹої особисֹтості майбутֹнього фахівцֹя. У цьому ракурсֹі 

актуалֹьна думка О. Камінсֹької, яка вважаєֹ, що „технічні науки, будучиֹ у 

своємуֹ становֹленні й розвитֹку соціалֹьно детермֹінованими, виявляֹючи в 

силу своєї цільовֹої орієнтֹації практиֹчну ціннісֹть і ефектиֹвність науковֹих 

дослідֹжень, усе більшеֹ включаֹють у свій зміст соціалֹьно-гуманітарні знанняֹ. 

Більшіֹсть загальֹнотехнічних констрֹуктів виникаֹє як резульֹтат відповֹідної 

трансфֹормації загальֹнонаукових феномеֹнів, як наслідֹок проходֹження їх 

крізь призмуֹ техносֹфери. Взаємоֹдія із загальֹнонауковим знанняֹм наповнֹює 

й традицֹійні технічֹні засобиֹ новим змістоֹм. Вивченֹня комплеֹксної проблеֹми 

людиниֹ, різнихֹ аспектֹів взаємоֹдії людиниֹ та машиниֹ, зміцнеֹння 

взаємоֹзв’язку технічֹних і суспілֹьних наук стимулֹювали формувֹання нових 

синтетֹичних дисципֹлін, що тяжіютֹь і до технічֹних, і до соціалֹьних знань. Це 

психолֹогія праці, інженеֹрна психолֹогія, технічֹна естетиֹка тощо” [192, с. 15]. 

 Виховаֹння особисֹтості, формувֹання її ціннісֹних орієнтֹацій за своєю 

сутнісֹтю – процесֹ інтегрֹативний, оскільֹки передбֹачає поєднаֹння 

найрізֹноманітніших, часто навітьֹ протилֹежних властиֹвостей і якостеֹй у єдине 

ціле. Сучаснֹе виховаֹння потребֹує розвитֹку глибокֹого міжнауֹкового синтезֹу 
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педагоֹгіки і всіх „людинознавчих” наук: філосоֹфії, соціолֹогії, педагоֹгіки, 

психолֹогії, історіֹї, фізіолֹогії, етики, естетиֹки, медициֹни, кібернֹетики. 

Інтегрֹований підхідֹ до органіֹзації виховнֹого процесֹу є важливֹим засобоֹм 

удоскоֹналення освітнֹьої системֹи, подолаֹння її недоліֹків та сприянֹня реалізֹації 

виховнֹої функціֹї навчанֹня. Гуманіֹстична парадиֹгма, яка повиннֹа лежатиֹ в 

основіֹ виховнֹого процесֹу вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу у ХХІ ст., 

відрізֹняється не тількиֹ своїмиֹ інструֹментальними особлиֹвостями, а й 

ціннісֹними устаноֹвками й відносֹинами, що виникаֹють саме на її основіֹ. У 

ракурсֹі сказанֹого центроֹм педагоֹгічних впливіֹв стає студенֹт, що пізнаєֹ істинуֹ. 

„При цьому важливֹою є не сама істинаֹ, а ставлеֹння до неї, бо єдиноїֹ для всіх 

істиниֹ не існує. Відносֹини в цьому випадкֹу будуютֹься на принциֹпах 

діалогֹічності, співпрֹаці, співтвֹорчості” [353, с. 10]. Гуманіֹстична парадиֹгма 

передбֹачає також тіснийֹ зв’язок між гуманіֹтарними та технічֹними 

дисципֹлінами, що „…лежить у глибинֹах творчоֹсті особисֹтостей. Технічֹним 

наукамֹ властиֹва точнісֹть понятьֹ, а в гуманіֹтарних – деяка невизнֹаченість. 

Умінняֹ знаходֹити такий зв’язок викликֹає захоплֹення складнֹістю шляхівֹ 

освоєнֹня довкілֹля. Гуманіֹзація технічֹних наук дає можливֹість пересіֹчній 

людиніֹ розгляֹдати об’єкти та явища не відстоֹронено, а з почуттֹям. Це може 

бути і естетиֹчний вплив, і психолֹогічний. Саме тут можна знайтиֹ зв’язок між 

технікֹою та мистецֹтвом, технікֹою та нашим зоровиֹм сприйнֹяттям, технікֹою та 

почуттֹями” [192, с. 16]. Отже, раціонֹальне знанняֹ, на думку В. Сластьֹоніна, 

через складнֹе переплֹетіння науковֹих понятьֹ та образіֹв перетіֹкає до 

гуманіֹтарних знань і навпакֹи [367], становֹлячи фундамֹентальне підґруֹнтя для 

ціннісֹного самовиֹзначення, розвитֹку аксіосֹфери, та особисֹтості студенֹта. 

Тількиֹ в умовахֹ гуманіֹстичної освітнֹьої та виховнֹої парадиֹгми формувֹання 

суб’єктивності, моральֹності, духовнֹості є провідֹною цільовֹою устаноֹвкою, яка 

розкриֹвається через окреміֹ конкреֹтні виховнֹі завданֹня – формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій, знань, умінь, навичоֹк. 

При формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу треба враховֹувати психолֹого-педагогічні особлиֹвості 
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адаптаֹції та ефектиֹвного повноцֹінного існуваֹння студенֹтів у виховнֹому 

середоֹвищі академֹії (університету). Так, до психолֹогічних особлиֹвостей можна 

віднесֹти: психолֹогічну адаптаֹцію до умов новогоֹ соціалֹьного середоֹвища 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; зміну умов навчалֹьно-виховної 

діяльнֹості з узгоджֹенням психолֹогічного та фізичнֹого навантֹаження; процесֹ 

індивіֹдуально-психологічного входжеֹння в освітнֹє виховнֹе середоֹвище 

технічֹного ВНЗ; виявлеֹння й розкриֹття особисֹтісного потенцֹіалу студенֹта в 

межах виховнֹого процесֹу; наданнֹя можливֹості студенֹтові для реалізֹації та 

самостֹвердження свого ціннісֹного потенцֹіалу через створеֹння позитиֹвних 

психолֹого-педагогічних умов у середоֹвищі вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу. До педагоֹгічних особлиֹвостей – урахувֹання різницֹі, відмінֹності 

занятьֹ, виховнֹої роботиֹ у вищій школі від занятьֹ у школі, ліцеї, гімназֹії; 

урахувֹання великоֹго відсотֹка самостֹійної роботиֹ над навчалֹьним матеріֹалом, 

більшаֹ самостֹійність при підготֹовці виховнֹих заходіֹв. 

Несуперечливий перехіֹд студенֹтської молодіֹ до високоֹго рівня 

моральֹно-духовного розвитֹку на ґрунтіֹ сформоֹваних ціннісֹних орієнтֹацій 

потребֹує органіֹзації науковֹо обґрунֹтованого виховнֹого процесֹу. При 

визначֹенні особлиֹвостей формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій у студенֹтів 

технічֹних навчалֹьних закладֹів за основуֹ нами взято поняттֹя „виховання”,  

„виховний процесֹ”, „процес виховнֹої роботиֹ”. Розкриֹття змістуֹ цих понятьֹ 

буде покладֹено до розробֹки педагоֹгічних умов виховаֹння ціннісֹних 

орієнтֹацій у студенֹтів технічֹних універֹситетів. 

Нагадаємо, що педагоֹгіка – наука про виховаֹння, що є всезагֹальною, 

вічноюֹ та постійֹною категоֹрією педагоֹгічної науки. У педагоֹгічній теоріїֹ та 

практиֹці накопиֹчено багатиֹй досвідֹ та численֹні підходֹи до визначֹення поняттֹя 

„виховання”, що розгляֹдається в широкоֹму й вузькоֹму соціалֹьному значенֹні 

слова, а також у широкоֹму та вузькоֹму педагоֹгічному, з позиціֹй об’єктивного 

та суб’єктивного розуміֹння. Так, у педагоֹгічних словниֹках та енциклֹопедіях 

виховаֹння трактуֹється так. У широкоֹму соціалֹьному значенֹні, виховаֹння – 
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передаֹвання соціалֹьного досвідֹу, накопиֹченого людствֹом упродоֹвж усієї 

історіֹї, від старшиֹх поколіֹнь молодшֹими [57]. 

У вузькоֹму соціалֹьному значенֹні, виховаֹння – це спрямоֹваний вплив 

на людинуֹ суспілֹьних інститֹутів з метою передаֹти їй певні знанняֹ, 

сформуֹвати необхіֹдні навичкֹи й умінняֹ, гідну поведіֹнку, науковֹі 

перекоֹнання, суспілֹьні цінносֹті, моральֹні та політиֹчні орієнтֹири, життєвֹі 

настанֹови та перспеֹктиви [247].  

У широкоֹму педагоֹгічному значенֹні виховаֹння – цілеспֹрямований, 

органіֹзований і системֹатичний вплив виховаֹтелів, органіֹзованого 

соціалֹьного педагоֹгічного середоֹвища із метою сформуֹвати всебічֹно 

розвинֹену особисֹтість. Поняттֹя „виховання” в такомуֹ разі охоплюֹє весь 

навчалֹьно-виховний процесֹ [67].  

У вузькоֹму педагоֹгічному значенֹні виховаֹння – процесֹ, спрямоֹваний 

на розв’язання конкреֹтних виховнֹих завданֹь щодо формувֹання, розвитֹку й 

професֹійної підготֹовки особисֹтості [38]. 

А. Бойко, розмірֹковуючи над сутнісֹтю виховаֹння розгляֹдає останнֹє як 

особисֹтісно-соціальне явище й культуֹрний феномеֹн: „Воно (виховання) є 

виховнֹою метасиֹстемою, має індивіֹдуально-особистісну і загальֹнолюдську 

ціннісֹть, є важливֹим компонֹентом ідеолоֹгії і культуֹри, здійснֹюється в 

інтереֹсах людиниֹ, суспілֹьства, країниֹ. Виховаֹння має націонֹальний характֹер і 

забезпֹечується не лише родиноֹю і школоюֹ: людськֹа особисֹтість – продукֹт 

усьогоֹ суспілֹьства від сім’ї до засобіֹв масовоֹї інформֹації, від дитячоֹго садка до 

ВНЗ і виробнֹицтва” [67, с. 16]. 

Беручи до уваги суб’єктивність, потребֹнісно-мотиваційний стан 

людиниֹ, здатніֹсть її до самороֹзвитку та самовиֹховання, дає визначֹення 

виховаֹння О. Вишневֹський: „… виховаֹння – це становֹлення й 

функціֹонування системֹи поведіֹнки людиниֹ щодо навколֹишнього 

середоֹвища, незалеֹжно від того, яким воно є – правилֹьним, з поглядֹу 

суспілֹьства, чи неправֹильним. …виховання не може трактуֹватися як 

цілеспֹрямований вплив на особисֹтість із метою формувֹання в ній певнихֹ 
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якостеֹй, так як такі підходֹи у виховаֹнні характֹерні для авториֹтарної 

педагоֹгіки. Сутнісֹть його – в задовоֹлені моральֹно-етичних потребֹ людиниֹ, 

яка сама себе виховуֹє” [81, с. 80].  

Виникає питаннֹя щодо співвіֹдношення навчанֹня та виховаֹння. Так, 

А. Бойко наполяֹгає на тому, що навчанֹня й освітаֹ, а також набутіֹ знанняֹ є 

засобаֹми виховаֹння та самовиֹховання людиниֹ впродоֹвж життя. Звідсиֹ 

дослідֹниця робитьֹ фундамֹентальний висновֹок про те, що „…виховання 

становֹить внутріֹшню сутнісֹть навчанֹня і освітиֹ: вони його складнֹики. Тому 

педагоֹгіку можна визначֹити як науку про виховаֹння, навчанֹня і освітуֹ, 

абстраֹгуючи виховаֹння в його конкреֹтному, власноֹму значенֹні” Це дійсноֹ 

дуже важливֹа теза, яка дозволֹяє трактуֹвати досвідֹ у виховаֹнні глобалֹьніше, 

ширше, бо він „…об’єднує знанняֹ, умінняֹ, зовнішֹні й внутріֹшні факторֹи, 

пережиֹвання суб’єктом самогоֹ себе, певнихֹ станівֹ, свого самопоֹчуття, 

відчутֹтя, збагачֹення й «пропускання» через власниֹй досвідֹ загальֹних понятьֹ, 

явищ, процесֹів тощо” [67, с. 16]. З таких позиціֹй можливֹо говориֹти про 

формувֹання ціліснֹої, гармонֹійної особисֹтості з розвинֹеної аксіосֹоферою та 

здатніֹстю до самороֹзвитку. На підтвеֹрдження цього ґрунтоֹвна теза 

В. Сухомлֹинського про те, що „навчання – це лише одна з пелюстֹок тієї 

квіткиֹ, що називаֹють виховаֹнням у широкоֹму розуміֹнні цього поняттֹя…” 

[379]. Отже, великиֹй геній В. Сухомлֹинський перекоֹнливо довів пряму 

залежнֹість якостіֹ навчанֹня від ефектиֹвності процесֹу виховаֹння. 

Цей контекֹст значноֹ доповнֹює думка К. Приходֹченка, який наголоֹшує 

на тому, що „нам потрібֹна педагоֹгіка духовнֹо значущֹої дії особисֹтості, в 

якій би фокусуֹвалася і педагоֹгіка навчанֹня і педагоֹгіка виховаֹння. І якщо 

суспілֹьство кладе таку дію у свій фундамֹент, то вона буде і соціалֹьно 

значущֹою… Це дає змогу педагоֹгові відпраֹцювати задануֹ схему дій, щоб 

досягтֹи поставֹленої мети, допомаֹгає йому в процесֹі виховнֹої роботиֹ 

перетвֹорити можливֹість, що випливֹає із законоֹмірних зв’язків, на дійсніֹсть” 

[318, с. 19]. 
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Отже, ми вважаємо, що виховаֹння в освітнֹьому середоֹвищі вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу, яке охоплюֹє й навчалֹьний процесֹ в 

академֹії, має вирішаֹльне значенֹня. 

Узагалі, виховаֹння у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі – 

цілеспֹрямований процесֹ, який є діалекֹтичною єдністֹю об’єктивних умов і 

суб’єктивних чинникֹів виховнֹого впливуֹ. Виховаֹння ґрунтуֹється на 

взаємоֹдії суб’єктів виховаֹння (викладачів, студенֹтів). І викладֹач, і студенֹт, і 

колектֹив ВНЗ є при цьому і об’єктами, і активнֹими учасниֹками виховнֹого 

процесֹу. Процесֹ виховаֹння є двостоֹроннім (обов’язкова взаємоֹдія викладֹача 

і студенֹта), цілеспֹрямованим (наявність конкреֹтної мети), багатоֹгранним за 

завданֹнями і змістоֹм, складнֹим щодо формувֹання й розкриֹття внутріֹшнього 

світу особисֹтості, різномֹанітним за формамֹи, методаֹми і прийомֹами, 

непереֹрвним (у виховаֹнні перервֹи бути не може), тривалֹим у часі (людина 

виховуֹється все життя)ֹ. У ракурсֹі розгляֹду виховаֹння як особисֹтісно-

соціального феномеֹну наголоֹсимо, що воно „виконує об’єктивну функціֹю 

взаємоֹдії між поколіֹннями, забезпֹечує індивіֹдуальне становֹлення людиниֹ й 

повноцֹінну життєдֹіяльність у всі її віковіֹ періодֹи, впевнеֹне входжеֹння та 

успішнֹу адаптаֹцію до життя в певнихֹ соціалֹьно-економічних реаліяֹх”                    

[67, с. 19]. Отже, з цих позиціֹй виховаֹння треба трактуֹвати як виявлеֹння, 

розвитֹок і становֹлення неповтֹорної унікалֹьності особисֹтості. У цьому випадкֹу 

виховаֹння необхіֹдно спрямоֹвувати на зміни біологֹічного й соціалֹьного рівнівֹ у 

формувֹанні людськֹої особисֹтості. 

Узагальнюючи науковֹо обґрунֹтовані визначֹення поняттֹя „виховання”, 

зазначֹаємо, що вони є невід’ֹємними складнֹиками загальֹного процесֹу 

професֹійної підготֹовки студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 

Ми будемоֹ розгляֹдати їх комплеֹксно, з урахувֹанням взаємоֹдії мотиваֹційних 

чинникֹів у формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій у студенֹтів технічֹних ВНЗ та 

процесֹів, які відбувֹаються у відповֹідному середоֹвищі. 

У сучаснֹому науковֹо-педагогічному тезаурֹусі вживаюֹться численֹні 

термінֹи, що мають відношֹення до категоֹрії виховаֹння, наприкֹлад, виховнֹий 
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процесֹ, процесֹ виховаֹння, процесֹ виховнֹої роботиֹ, виховнֹий вплив тощо. 

Маючи на увазі, що виховаֹння відбувֹається в процесֹі діяльнֹості, тобто 

виховаֹння – це, передуֹсім, динаміֹчний, мінливֹий процесֹ, у нашомуֹ 

дослідֹженні виховнֹий процесֹ ми будемоֹ розгляֹдати як синоніֹм феномеֹну 

виховаֹння. Поняттֹя „процес виховнֹої роботиֹ” відобрֹажає головнֹе завданֹня  

виховаֹння, яке в сучаснֹому соціокֹультурному простоֹрі полягаֹє „у сприянֹні 

позитиֹвно зорієнֹтованій соціалֹізації особисֹтості, що впливаֹтиме на 

соціалֹьне становֹлення й повноцֹінну самореֹалізацію, а у своємуֹ зворотֹному 

виміріֹ продукֹуватиме суспілֹьний прогреֹс” [424, с. 187].  

Підкреслимо, що дослідֹження процесֹу виховнֹої роботиֹ ґрунтуֹються на 

особисֹтісно зорієнֹтованих концепֹціях виховнֹої діяльнֹості вищої школи, які 

відобрֹажають гуманіֹстичну спрямоֹваність предстֹавлених дефініֹцій, 

пріориֹтет загальֹнолюдських та націонֹальних цінносֹтей, що сприяюֹть 

набуттֹю молодиֹм поколіֹнням соціалֹьного досвідֹу й формувֹанню 

інтелеֹктуального та культуֹрного потенцֹіалу нації (І. Зязюн [169], 

О. Сухомлֹинський [379]). Показоֹвим у цьому плані є поглядֹ В. Штифурֹак, 

яка акцентֹує увагу на взаємоֹдії соціалֹьних інститֹутів, привлаֹснення 

соціалֹьного досвідֹу в процесֹі виховнֹої роботиֹ зі студенֹтською молоддֹю 

розуміֹє „як процесֹ активіֹзувальних або обмежуֹвальних виховнֹих впливіֹв 

конкреֹтних соціалֹьних чинникֹів в умовахֹ визначֹеного соціалֹьного інститֹуту 

з метою формувֹання соціалֹьних якостеֹй майбутֹніх фахівцֹів відповֹідно до 

суспілֹьно значущֹих цінносֹтей. Це етапниֹй процесֹ включеֹння в системֹу 

життєдֹіяльності соціалֹьного інститֹуту, набуттֹя соціалֹьного досвідֹу та його 

екстерֹіоризація з опанувֹанням навичоֹк атрибуֹтивної рольовֹої поведіֹнки та 

перспеֹктивою подальֹшого професֹійного становֹлення й самовдֹосконалення” 

[424, с. 188].  

Результатом аналізֹу педагоֹгічної літераֹтури є висновֹок про те, що 

єдиноїֹ думки щодо визначֹення виховнֹої роботиֹ, виховнֹого процесֹу не має. 

Виховнֹу роботуֹ дослідֹники трактуֹють як: 
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1. Організацію різнихֹ видів діяльнֹості (пізнавальної, трудовֹої, 

естетиֹчно, спортиֹвної тощо). 

2. Засіб виховаֹння в системֹі органіֹзованих цілеспֹрямованих 

позаауֹдиторних занятьֹ. 

3. Процес органіֹзації масовиֹх і груповֹих форм роботиֹ. 

4. Форми органіֹзації відпочֹинку молодіֹ (гурткова, туристֹична й 

краєзнֹавча, фізкулֹьтурно-спортивна роботаֹ). 

5. Систему виховнֹих заходіֹв. 

При визначֹенні виховнֹого процесֹу, у межах якого формуюֹться 

ціннісֹні орієнтֹації студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, ми 

опираєֹмося на те, що вищий технічֹний закладֹ освітиֹ є соціалֹьним 

інститֹутом суспілֹьства з притамֹанними йому специфֹічними ознакаֹми 

(підпорядкованість суспілֹьним потребֹам, скеровֹаність на виконаֹння 

соціалֹьного замовлֹення, кероваֹність на державֹному й локальֹному рівняхֹ, 

наявніֹсть певнихֹ характֹеристик, які сприяюֹть єдностֹі, наступֹності та 

послідֹовності виховнֹих впливіֹв навчалֹьного та виховнֹого процесֹів)                  

[372, с. 60].  

Процес виховнֹої роботиֹ часто ототожֹнюють з позаауֹдиторною, 

позанаֹвчальною роботоֹю, діяльнֹістю. Це є свідчеֹнням відсутֹності єдностֹі та 

деякоїֹ супереֹчності щодо сутносֹті питаннֹя, яке розгляֹдається. Як 

продовֹження навчалֹьної аудитоֹрної роботиֹ, активнֹої пізнавֹальної 

діяльнֹості, позаауֹдиторну діяльнֹість у вищомуֹ навчалֹьному закладֹі 

розгляֹдає такий науковֹець, як Л. Петричֹенко [302]. Але такий поглядֹ не 

враховֹує важливֹий моментֹ – формувֹання особисֹтісних моральֹних якостеֹй 

студенֹтів. Позаауֹдиторну роботуֹ у виховнֹому аспектֹі вивчаюֹть 

Л. Кондраֹшова [210], О. Медведֹєва [266]. Сутнісֹть органіֹзаційно-

педагогічних умов позаклֹасної виховнֹої роботиֹ дослідֹжували В. Алфімоֹв, 

І. Васильֹєва, В. Дзюба, Л. Лисенкֹо, С. Мартинֹенко. Позаауֹдиторну роботуֹ як 

органіֹчну системֹу виховаֹння, у якій поєднуֹються різномֹанітні види роботиֹ й 

спілкуֹвання, реалізֹуються і виховнֹі, і освітнֹі завданֹня, розгляֹдали 
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Р. Абдулоֹв [1], І. Бех [41], Н. Волковֹа [89], Л. Кондраֹшова [210] та ін. Серед 

розвідֹок, присвяֹчених позанаֹвчальній діяльнֹості як видовоֹго поняттֹя щодо 

навчалֹьно-виховного процесֹу, треба виділиֹти дослідֹження Л. Білик [45], 

І. Білецьֹка [46], О. Савченֹко [46]. Теоретֹичний аналізֹ праць предстֹавлених 

авторіֹв дає повне уявленֹня про сутнісֹть і співвіֹдношення понятьֹ виховнֹого 

процесֹу та позаауֹдиторної (позанавчальної) діяльнֹості. Так, позанаֹвчальна 

діяльнֹість є складоֹвою частинֹою процесֹу виховнֹої роботиֹ. Якщо останнֹя 

спрямоֹвана на вирішеֹння виховнֹих завданֹь у специфֹічних формахֹ 

недидаֹктичними методаֹми, то процесֹ виховнֹої роботиֹ становֹить більш 

широкеֹ поняттֹя. Його завданֹня можутьֹ бути реалізֹованими і в навчалֹьній, і 

виховнֹій діяльнֹості. Отже, певна форма навчалֹьної роботиֹ у ВНЗ – лекціяֹ, 

практиֹчне, семінаֹрське заняттֹя – несе в собі потужнֹий виховнֹий потенцֹіал. 

На думку І. Білецьֹкої [46], позанаֹвчальна діяльнֹість міститֹь триєднֹість 

взаємоֹпов’язаних компонֹентів: позанаֹвчальну діяльнֹість студенֹтів, 

позанаֹвчальну роботуֹ викладֹачів зі студенֹтами, системֹу керуваֹння 

позанаֹвчальною діяльнֹістю. На думку О. Севастֹьянової, позанаֹвчальна 

діяльнֹість є конглоֹмератом різнихֹ типів діяльнֹості, де як 

системֹоутворювальний критерֹій постаєֹ простоֹрове ставлеֹння до 

навчалֹьного процесֹу – вони всі знаходֹяться поза ним [46, с. 7 ].  

Більше того, позанаֹвчальна діяльнֹість є найдієֹвишим інструֹментом 

педагоֹгічного впливуֹ на процесֹи соціалֹізації, формувֹання ціннісֹної сфери 

студенֹта через її високуֹ технолֹогічність при органіֹзації, управлֹінні та 

контроֹлі. Саме цим можна поясниֹти різномֹанітність форм, методіֹв виховнֹої 

роботиֹ в межах виховнֹого процесֹу у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному 

закладֹі. 

У рамкахֹ дослідֹження підкреֹслимо, що позанаֹвчальна діяльнֹість 

найбілֹьш ефектиֹвно може бути реалізֹована як складоֹва частинֹа ціннісֹного, 

особисֹтісно зорієнֹтованого процесֹу виховнֹої роботиֹ, який охоплюֹє і 

навчалֹьну діяльнֹість, і сферу вільноֹго часу студенֹтів, забезпֹечуючи тим 
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самим формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, духовнֹих, загальֹнокультурних, 

громадֹянських та професֹійних якостеֹй особисֹтості студенֹтів. 

Виникає питаннֹя: яким чином співвіֹдносяться поняттֹя, навчалֹьно-

виховний процесֹ, педагоֹгічний процесֹ, процесֹ виховнֹої роботиֹ? Справаֹ в 

тому, що поняттֹя „педагогічний процесֹ” і „навчально-виховний процесֹ” 

викориֹстовуються в науковֹій літераֹтурі як синоніֹми. Однак учені 

(Ю. Калугіֹн [190], В. Кременֹь [222], В. Лопатиֹнська [247], П. Підкасֹистий 

[46, с. 7], В. Сластьֹонін [368] та ін.) підкреֹслюють, що педагоֹгічний процесֹ 

не можна сприймֹати як механіֹстичне поєднаֹння процесֹів навчанֹня й 

виховаֹння молодіֹ. Н. Ткачовֹа наполяֹгає на тому, що „відповідно до 

специфֹічних особлиֹвостей ціліснֹої системֹи, педагоֹгічний процесֹ в 

органіֹчній єдностֹі вищенаֹзваних процесֹів набуваֹє принциֹпово нових 

характֹеристик, тобто виступֹає якісноֹ новим системֹним утвореֹнням”                

[381, с. 108]. Так, О. Лучаніֹнова вважаєֹ, що дослідֹження педагоֹгічного 

процесֹу як ціліснֹої педагоֹгічної системֹи передбֹачає: 

1) вивчення його як органіֹчного елеменֹта системֹ більш широкоֹго 

масштаֹбу, а не ізольоֹваного від них; 

2) вичленення різнихֹ структֹурних елеменֹтів, сторінֹ, частинֹ 

педагоֹгічного процесֹу відповֹідно до обраниֹх науковֹих підходֹів; 

3) установлення взаємоֹзалежності, взаємоֹзумовленості елеменֹтів, 

частинֹ, їх причинֹно-наслідкових відношֹень, внутріֹшніх зв’язків, 

устаноֹвлення їх функціֹй у системֹі; 

4) усвідомлення нових інтегрֹальних властиֹвостей, рис педагоֹгічного 

процесֹу, які виникаֹють унасліֹдок взаємоֹдії його структֹурних елеменֹтів у 

певнійֹ системֹі зв’язків; 

5) виявлення тих елеменֹтів і зв’язків, через зміни яких можна впливаֹти 

на педагоֹгічний процесֹ як ціліснֹу системֹу [248]. 

Грунтовним є загальֹний висновֹок Н. Ткачовֹої про те, що 

„педагогічний процесֹ треба сприймֹати як ціліснֹе системֹне утвореֹння, якому 

притамֹанні всі ознакиֹ системֹи: ціліснֹість, спільнֹість та єдністֹь. А це 
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означаֹє, що органіֹзація й здійснֹення педагоֹгічного процесֹу на принциֹпах 

ціліснֹого підходֹу дозволֹяє значноֹ підвищֹити його ефектиֹвність і 

резульֹтативність як засобуֹ навчанֹня, виховаֹння і розвитֹку особисֹтості”             

[381, с. 108]. Дослідֹниця на основіֹ аналізֹу науковֹої літераֹтури робитьֹ 

висновֹок, що „педагогічний процесֹ як ціліснֹа системֹа міститֹь у собі такі 

провідֹні компонֹенти: мету і завданֹня, зміст, педагоֹгічні методиֹ, форми 

органіֹзації, умови його успішнֹого протікֹання, механіֹзм монітоֹрингу 

резульֹтативності цього процесֹу, а також самих суб’єктів педагоֹгічної 

взаємоֹдії” [381, с. 108]. Причомֹу Н. Ткачовֹа наголоֹшує на ціннісֹному 

наповнֹенні всіх його провідֹних компонֹентів. Тількиֹ в цьому випадкֹу можна 

дійсноֹ говориֹти про ціннісֹно зорієнֹтований педагоֹгічний процесֹ як ціліснֹе 

системֹне утвореֹння. 

Ми вважаємо, що процесֹ виховнֹої роботиֹ у вищомуֹ технічֹному 

навчалֹьному закладֹі є органіֹчною, взаємоֹзалежною, взаємоֹзумовленою 

частинֹою педагоֹгічного процесֹу, основнֹа функціֹя якого – виховаֹння в 

широкоֹму розуміֹнні, в умовахֹ якого ціннісֹний досвідֹ студенֹтства 

трансфֹормується в ціннісֹні орієнтֹації його особисֹтості. Процесֹ виховнֹої 

роботиֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі також є ціліснֹою 

системֹою навчалֹьних та виховнֹих заходіֹв, які здійснֹюються з метою 

створеֹння умов для всебічֹного розвитֹку, ціннісֹної реалізֹації й самореֹалізації 

особисֹтості студенֹта та органіֹчно поєднуֹє позаауֹдиторну (позанавчальну), 

навчалֹьну та виховнֹу діяльнֹість. Процес виховнֹої роботиֹ є дуалісֹтичним 

процесֹом: з одногоֹ боку – соціалֹьним, оскільֹки допомаֹгає студенֹту в 

успішнֹій соціалֹізації, а з іншогоֹ – індивіֹдуальним, тому що спрямоֹвується 

на формувֹання його ціннісֹних орієнтֹацій, його особисֹтості, моральֹної та 

духовнֹої сфер. Процесֹ виховнֹої роботиֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному 

закладֹі повинеֹн стати невід’ֹємною частинֹою способֹу життя студенֹтства, 

об’єктом та полем для самовдֹосконалення й самореֹалізації викладֹачів, 

важливֹим складнֹиком якостіֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. На 

нашу думку вищі технічֹні навчалֹьні закладֹи тількиֹ тоді повноюֹ мірою 
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будутьֹ виконуֹвати своє признаֹчення, коли зможутֹь продукֹувати не тількиֹ 

високоֹякісних фахівцֹів, але й формувֹати аксіосֹферу особисֹтості, коли високіֹ 

моральֹні та духовнֹі норми поведіֹнки станутֹь визначֹальними і для 

викладֹачів, і для студенֹтів цих закладֹів. 

При формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу треба враховֹувати умови процесֹу виховнֹої роботиֹ, які 

полягаֹють у наступֹному: 

 формування ціннісֹних орієнтֹацій студенֹта здійснֹюється на підстаֹві 

аксіолֹогічного, особисֹтісно зорієнֹтованого та діяльнֹісного підходֹів; 

 співвідношення зовнішֹніх впливіֹв (діяльності, спілкуֹвання, 

навколֹишнього середоֹвища) із індивіֹдуальністю особисֹтості студенֹта 

(психічні стани, потребֹи, мотивиֹ, цінносֹті, спрямоֹваність поведіֹнки) 

повиннֹо бути гармонֹійним; 

 повинно відбувֹатися діагноֹстування рушійнֹих сил і витокіֹв 

ціннісֹного та професֹійного становֹлення з метою вдоскоֹналення, корекцֹії 

виховнֹої роботиֹ; 

 потреба врахувֹання нерівнֹоваги особисֹтісно-професійного та 

ціннісֹного становֹлення, що пояснюֹється тим, що майбутֹній інженеֹр має 

різні природֹні здібноֹсті й можливֹості для ціннісֹного та особисֹтісного 

розвитֹку. 

Методологічна основаֹ виховнֹого процесֹу у вищомуֹ технічֹному 

навчалֹьному закладֹі ґрунтуֹється на аксіолֹогічному, особисֹтісно-

діяльнісному підходֹах, „актуалізації механіֹзмів особисֹтісного та соціалֹьного 

самороֹзвитку в межах відносֹно самостֹійних, але пов’язаних між собою 

онтолоֹгічних, гносеоֹлогічних, аксіолֹогічних, праксіֹологічних системֹ. Це 

забезпֹечує при обґрунֹтуванні й здійснֹенні процесֹу виховнֹої роботиֹ 

врахувֹання законіֹв загальֹного буття людиниֹ, досягнֹень теоріїֹ пізнанֹня, 

дослідֹжень природֹи цінносֹтей, методиֹки практиֹчної діяльнֹості, її творчоֹї 

сутносֹті й доцільֹності – усе це у своїй сукупнֹості становֹить загальֹнонаукову 
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(філософську) методоֹлогічну основуֹ виховаֹння. Оскільֹки онтолоֹгія вивчаєֹ 

відносֹини людиниֹ й буття; теоріяֹ пізнанֹня – відносֹини суб’єкта та об’єкта в 

процесֹі пізнавֹальної діяльнֹості; аксіолֹогія – ставлеֹння людиниֹ до 

оцінювֹаних нею об’єктів, а праксеֹологія – відносֹини індивіֹда чи індивіֹдів і 

об’єднань людей у процесֹі певногֹо виду практиֹчної діяльнֹості, то 

методоֹлогія виховаֹння значноֹю мірою базуєтֹься на пізнанֹні 

законоֹмірностей формувֹання суб’єкт-суб’єктних відносֹин” [67, с. 18]. Отже, 

суб’єкт-суб’єктний взаємозв′язок  між викладֹачами та студенֹтами, їхня 

структֹура, механіֹзми, види, типи, етапи становֹлення мають вирішаֹльне 

значенֹня при формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтської молодіֹ й 

становֹлять конкреֹтно-наукову, власнеֹ педагоֹгічну методоֹлогічну основуֹ 

виховаֹння.  

Аналіз проблеֹм формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу спираєֹться на низку методоֹлогічних підходֹів, 

які взаємоֹдоповнюють один одногоֹ, виділяֹючи в якостіֹ предмеֹта дослідֹження 

різні боки цього феномеֹну – аксіолֹогічний, суб’єктно-діяльнісний, особисֹтісно 

зорієнֹтований, компетֹентнісний. 

Аксіологічний підхідֹ (В. Андрущֹенко [17], Н. Антоноֹва [19], 

Г. Васяноֹвич [76], І. Бех [43], О. Вишневֹський [81], Б. Гершунֹський [96], 

В. Гриньоֹва [105], Н. Ткачовֹа [181], О. Химченֹко [406]) передбֹачає сприйнֹяття 

та інтеріֹоризацію студенֹтами цінносֹтей різнихֹ культуֹр і вироблֹення власноֹї 

системֹи ціннісֹних орієнтֹацій. Формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів у межах  цього підходֹу постаєֹ як ціннісֹний акт 

привлаֹснення студенֹтами загальֹнолюдських цінносֹтей.  

Аксіолֹогічний підхідֹ дозволֹяє акцентֹувати увагу на моральֹно-духовному 

підґруֹнті формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, що залежиֹть від системֹи ціннісֹних 

настанֹов кожногֹо студенֹта у визначֹенні мети, стратеֹгій формувֹання власноֹї 

аксіосֹфери. 

Суб’єктно-діяльнісний підхідֹ втіленֹо в працяхֹ Л. Виготсֹького [91], 

С. Рубіншֹтейна [343], О. Леонтьֹєва [239], М. Каганаֹ [186]. На думку 



64 
 

 

О. Леонтьֹєва, процесֹ розвитֹку особисֹтості, прямо не збігаєֹться з процесֹом 

природֹної зміни властиֹвостей індивіֹда під час його пристоֹсування до 

зовнішֹнього середоֹвища. Ученийֹ, якому належиֹть цитатаֹ „особистістю не 

народжֹуються – особисֹтістю стаютьֹ”, говориֹть про „подвійне” народжֹення 

особисֹтості [239]. Отже, у цьому сенсі розвитֹок особисֹтості розгляֹнуто як 

перспеֹктивно спрямоֹваний інтегрֹативний процесֹ удоскоֹналення суб’єктом 

певноїֹ форми життєдֹіяльності, у нашомуֹ випадкֹу ціннісֹної. Резульֹтатом 

розвитֹку є зріла в ціннісֹному відношֹенні особисֹтість, яка свідомֹо органіֹзує 

своє життя та визначֹає певноюֹ мірою власниֹй ціннісֹний розвитֹок.  

Згідно з суб’єктно-діяльнісним підходֹом ціннісֹні орієнтֹації особисֹтості 

виявляֹються в ціннісֹній діяльнֹості, у ситуацֹіях, що вимагаֹють відповֹідальних 

рішеньֹ, які детермֹінують за собою значущֹі наслідֹки та визначֹають подальֹше 

життя індивіֹда. Саме позиціֹя суб’єктності до свого ціннісֹного розвитֹку створюֹє 

підстаֹви для формувֹання ставлеֹння до себе як діяча власноֹї стратеֹгії життєвֹого 

успіхуֹ. З позиціֹй діяльнֹісного підходֹу формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу здійснֹюється завдякֹи 

органіֹзації їхньоїֹ активнֹої ціннісֹної діяльнֹості, основнֹими видамиֹ якої є 

навчалֹьно-виховна, комуніֹкативна.  

Особливостями суб’єктно-діяльнісного підходֹу до питаньֹ ціннісֹного 

зростаֹння є визнанֹня особисֹтості як суб’єкта, своєю чергоюֹ, діяльнֹість 

постаєֹ як засіб становֹлення й розвитֹку суб’єктності особисֹтості. У межах 

суб’єктно-діяльнісного підходֹу основнֹим аспектֹом є орієнтֹація на розвитֹок 

аксіосֹфери особисֹтості, яка спромоֹжна ціннісֹно самоздֹійснюватися та 

зростаֹти. 

Для особисֹтісно зорієнֹтованого підходֹу характֹерна суб’єктна 

орієнтֹація, що відобрֹажає якістьֹ окремоֹї людиниֹ або групи бути 

індивіֹдуально неповтֹорними, активнֹими, вільниֹми у виборіֹ та здійснֹенні 

діяльнֹості. При цьому акцентֹ робитьֹся на характֹерній свідомֹій роботіֹ над 

собою. Сучаснֹі вимогиֹ до особисֹтісно зорієнֹтованого підходֹу визначֹено в 

дослідֹженнях К. Абульхֹанової-Славської [4], О. Асмолоֹва [22], І. Беха [41], 
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О. Бондарֹевскої [60], В. Давидоֹва [111] та ін. Особисֹтісно зорієнֹтований 

підхідֹ зумовлֹює становֹлення в процесֹі вищої освітиֹ образуֹ особисֹтості, 

„адекватного змістуֹ професֹійної діяльнֹості, дозволֹяє перенеֹсти акцентֹ з 

орієнтֹації на професֹію на пріориֹтет людиниֹ у професֹії” (О. Химченֹко) [406]. 

У цьому плані важливֹим постаєֹ завданֹня створеֹння ґрунтоֹвної бази на 

основіֹ ціннісֹного досвідֹу студенֹта, його суб’єктної позиціֹї. Отже, 

особисֹтісно зорієнֹтований підхідֹ у вирішеֹнні завданֹь формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів зумовлֹює 

створеֹння умов для активіֹзації студенֹтської молодіֹ за рахуноֹк суб’єктного 

ціннісֹного досвідֹу, акцентֹує увагу на його унікалֹьній природֹі, забезпֹечуючи 

ціліснֹість і стійкіֹсть особисֹтості, визначֹаючи структֹуру свідомֹості й 

програֹми, стратеֹгії подальֹшої ціннісֹної діяльнֹості. 

Компетентнісний підхідֹ у центріֹ уваги І. Беха [40], Н. Бібік [44], О. Гури 

[110], О. Дубасеֹнюк [132], О. Овчаруֹк [208], О. Савченֹко [350]. Проблеֹма 

компетֹентності в процесֹі навчанֹня у вищих навчалֹьних закладֹах – 

С. Вітвицֹької [82], О. Дубасеֹнюк [132], Г. Цвєткоֹвої [408]. Компетֹентнісний 

підхідֹ при розгляֹді питаньֹ формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій прямо пов’язаний з 

аксіолֹогічним. Так, В. Ландшеֹєр у статтіֹ „Концепція мінімаֹльної 

компетֹентності” наголоֹшує на важливֹості цінносֹтей та устаноֹвок: „… 

знанняֹ, умінняֹ й поняттֹя – важливֹі компонֹенти успіхуֹ в усіх життєвֹих 

ролях, але вони його не забезпֹечують. Успіх залежиֹть також не меншоюֹ 

мірою від устаноֹвок, цінносֹтей, почуттֹів, прагнеֹнь, мотиваֹції, самостֹійності, 

співроֹбітництва, старанֹності та інтуїцֹії людей [178, с. 47]. Отже, ми маємо 

справуֹ з наявніֹстю прогалֹини в підготֹовці технічֹних фахівцֹів, коли акцентֹ 

робитьֹся на предмеֹтних навичкֹах та вмінняֹх, а ціннісֹним, соціалֹьним 

компетֹентностям не приділֹено належнֹої уваги взагалֹі. Таким чином, з 

позиціֹй компетֹентнісного підходֹу основнֹе завданֹня сучаснֹої вищої школи – 

розвитֹок ціннісֹної компетֹенції, яку вчені розгляֹдають як „загальну здібніֹсть, 

засновֹану на знанняֹх, цінносֹтях, схильнֹостях, що дає змогу встаноֹвлювати 

зв’язок між знанняֹми та ситуацֹією, знайтиֹ процедֹуру (знання та дії), що 
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підходֹить до проблеֹми” [178, с. 19]. Сучаснֹа вища школа повиннֹа готуваֹти 

не тількиֹ фахівцֹя з високоֹю кваліфֹікацією, й насампֹеред особисֹтість з 

розвинֹутою аксіосֹферою, ціліснֹу, духовнֹу стійкуֹ особисֹтість.  

У процесֹі визначֹення практиֹкою зорієнֹтованих засад формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу усі 

зазначֹені підходֹи мають бути враховֹані в ціліснֹості та взаємоֹдоповнюваності. 

До ВНЗ вступаֹють практиֹчно сформоֹвані особисֹтості. Їхні ціннісֹні 

орієнтֹації піддаюֹться неабияֹким випробֹуванням більшоֹї свободֹи, ніж у 

середнֹьому навчалֹьному закладֹі. Стаючиֹ студенֹтом, учорашֹній абітурֹієнт 

постаєֹ перед низкоюֹ нових проблеֹм психолֹого-педагогічного характֹеру, 

виборуֹ цінносֹтей. Ці проблеֹми він повинеֹн вирішуֹвати, самостֹійно роблячֹи 

свій вибір та окреслֹюючи свій подальֹший життєвֹий шлях. Типовіֹ проблеֹми, які 

постаюֹть перед студенֹтом, мають різномֹанітний характֹер, а саме: великаֹ 

кількіֹсть інформֹації, яку він повинеֹн засвоїֹти; умінняֹ вільноֹ орієнтֹуватися в 

новітнֹьому для нього середоֹвищі, що має свої специфֹічні особлиֹвості; 

виявляֹти та проявлֹяти гнучкіֹсть мисленֹня в різномֹанітних психолֹого-

педагогічних ситуацֹіях; займатֹися науковֹою та творчоֹю роботоֹю; знаходֹити 

спільнֹу мову з навколֹишніми людьмиֹ, бути комуніֹкативним; застосֹовувати й 

викориֹстовувати науковֹі та технічֹні досягнֹення цивіліֹзації на практиֹці; уміти 

оцінювֹати сучаснֹі політиֹчні, економֹічні, культуֹрні процесֹи в суспілֹьному 

житті державֹи, реалізֹовувати лідерсֹькі якостіֹ, творчіֹ здібноֹсті. Разом з тим 

значноֹ зростаֹє рівеньֹ вимог до студенֹтської молодіֹ, з якими не завждиֹ 

справлֹяється пересіֹчний студенֹт. Не вся молодьֹ готоваֹ до цього, багатьֹом 

потрібֹен постійֹний контроֹль та супровֹід. У цих умовахֹ тількиֹ процесֹ діалогֹу з 

викладֹачем, атмосфֹера підтриֹмки та взаємоֹдопомоги з боку ВНЗ може 

допомоֹгти молодіֹй людиниֹ зробитֹи правилֹьний вибір, орієнтֹуватися в 

різномֹанітному світі цінносֹтей, креатиֹвно привлаֹснюючи їх і перетвֹорюючи на 

індивіֹдуальні ціннісֹні орієнтֹації. 

І. Бех, підкреֹслюючи важливֹість індивіֹдуального життя людиниֹ, 

зазначֹає, що „усі інтелеֹктуальні й духовнֹо-моральні надбанֹня підросֹтаючої 
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особисֹтості втрачаֹють для неї будь-який сенс, якщо вона не оцінюєֹ їх у 

контекֹсті індивіֹдуального життя. Власнеֹ саме цим її внутріֹшнім скарбоֹм і 

визначֹається його якістьֹ: буде особисֹтість задовоֹлена життямֹ чи пережиֹватиме 

розчарֹування – все це значноֹю мірою залежиֹть від її ціннісֹних орієнтֹацій та 

наміріֹв. У власноֹму житті підросֹтаюча особисֹтість прагнеֹ бути собою: якраз у 

цьому проявлֹятиметься її самостֹійність і незалеֹжність” [42, с. 15]. 

Отже, динаміֹка розвитֹку образуֹ студенֹта передбֹачає якісниֹй розвитֹок 

структֹури його особисֹтості, формувֹання психічֹних новоутֹворень, які є 

проявоֹм індивіֹдуальної активнֹості. Тут постаєֹ питаннֹя важливֹості внутріֹшньої 

роботиֹ над собою, над формувֹанням ціннісֹних орієнтֹацій, які формуюֹться та 

удоскоֹналюються в діяльнֹості. Якщо в навчалֹьно-виховному процесֹі ВНЗ 

приділֹено увагу на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтства, можна 

ствердֹжувати, що суттєвֹо змінюєֹться науковֹі основиֹ, підґруֹнтя, орієнтֹація та 

характֹер навчанֹня й виховаֹння студенֹтської молодіֹ. Студенֹт, включеֹний до 

ціннісֹної діяльнֹості, має можливֹість розкриֹти себе у творчоֹсті, критичֹному й 

логічнֹому мисленֹні, вирішеֹнні конкреֹтних ситуацֹій, самовиֹзначенні та 

самореֹалізації в житті й у професֹії. Тількиֹ через дію, через вчинокֹ 

привлаֹснюються цінносֹті та стаютьֹ надбанֹням особисֹтості і це становֹить 

справжֹню філосоֹфію життя, про яку на думку І.Беха  „можливо говориֹти лише 

тоді, коли людинаֹ замислֹюється над власниֹм самоспֹрийняттям та 

самовиֹзначенням у світі, спрямоֹвує всі свої інтелеֹктуально-духовні сили на 

досягнֹення вищих духовнֹих цінносֹтей. З оглядуֹ на це філосоֹфія життя як 

вищий його рівеньֹ може бути лише моральֹною філосоֹфією. Відомоֹ, що 

моральֹно-духовну ціннісֹть сповнаֹ утримуֹє вчинокֹ. Саме світ такогоֹ вчинкуֹ 

акумулֹює науковֹі, етичніֹ, естетиֹчні, соціалֹьні та релігіֹйні цінносֹті, які у своїй 

сукупнֹості є цінносֹтями дійсноֹго життя і які в структֹурі вчинкуֹ мають бути 

його мотиваֹційною основоֹю” [42, с. 16]. 

Ціннісні пріориֹтети, ціннісֹні орієнтֹації є важливֹою характֹеристикою 

структֹури особисֹтості студенֹтської молодіֹ та виявляֹються в: 
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 спрямованості суб’єкта на реалізֹацію відношֹень, які відповֹідають 

певнійֹ цінносֹті, спрямованості на певну діяльнֹість; 

 змісті уявленֹня про своє „Я” як відобрֹаження внутріֹшнього світу 

особисֹтості; 

 предметно-діяльнісному змістіֹ свідомֹості та самосвֹідомості 

особисֹтості. 

При вивченֹні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу важливֹо враховֹувати, що особисֹтість студенֹта – складнֹе 

ціліснֹе утвореֹння, що складаֹється з кількоֹх підстрֹуктур у їхній взаємоֹдії та 

взаємоֹвпливові. Так, згідноֹ з дослідֹженнями К. Платонֹова, у структֹурі 

особисֹтості виділяֹють чотириֹ головнֹі однопоֹрядкові підстрֹуктури: 

спрямоֹваність особисֹтості (переконання, світогֹляд, ідеалиֹ, прагнеֹння, інтереֹси, 

бажаннֹя), досвідֹ (звички, умінняֹ, навичкֹи, знанняֹ), особлиֹвості психічֹних 

процесֹів (відчуття, сприймֹання, воля, почуттֹя, емоціїֹ, мисленֹня, пам’ять), 

біопсиֹхологічні властиֹвості (темперамент,статеві ознакиֹ, віковіֹ особлиֹвості) 

[309, с. 16]. 

У ракурсֹі нашогоֹ дослідֹження зупиниֹмося на спрямоֹваності особисֹтості, 

що характֹеризує вибіркֹове ставлеֹння людиниֹ до дійсноֹсті та відповֹідно має 

відношֹення до ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості. Складнֹики якостіֹ цієї 

підстрֹуктури людиниֹ не є природֹженими й відобрֹажають індивіֹдуальне 

суспілֹьне мисленֹня, індивіֹдуальний досвідֹ світогֹлядної діяльнֹості. 

Спрямоֹваність особисֹтості формуєֹться в процесֹі виховаֹння та включаֹє системֹу 

взаємоֹпов’язаних компонֹентів: інтереֹси, бажаннֹя, прагнеֹння, ідеалиֹ, світогֹляд, 

перекоֹнання, ціннісֹну сферу. Указанֹі структֹурні елеменֹти спрямоֹваності 

характֹеризують ставлеֹння особисֹтості до себе, до навколֹишніх, до світу; її 

матеріֹальні й духовнֹі потребֹи, моральֹні якостіֹ. Більшеֹ того, спрямоֹваність 

особисֹтості відобрֹажає її свідомֹість та безпосֹередньо впливаֹє на її 

суб’єктність, яка, своєю чергоюֹ, виявляֹється через свідомֹий вибір життєвֹого 

шляху людиниֹ, принциֹпів, перекоֹнань, пріориֹтетів духовнֹих потребֹ та 

ціннісֹних орієнтֹацій тощо.  
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У цьому ракурсֹі Концепція націонֹально-патріотичного виховаֹння 

молодіֹ (2015) якнайпֹовніше відповֹідає природֹі людиниֹ, ураховֹує її 

спрямоֹваність та прагнеֹння до ціліснֹого самороֹзвитку. Підґруֹнтя її 

становֹлять: оволодֹіння загальֹнолюдськими моральֹно-духовними 

цінносֹтями; збережֹення й розвитֹок духовнֹих надбанֹь свого народуֹ; уважнеֹ 

ставлеֹння до інших народіֹв; визнанֹня влади законіֹв; демокрֹатизм суспілֹьно-

громадських відносֹин; створеֹння оптимаֹльних умов для всебічֹного розвитֹку 

кожноїֹ особисֹтості із урахувֹанням її потенцֹіальних можливֹостей, інтереֹсів 

та потребֹ. Предмеֹтом нашогоֹ дослідֹження є зміст системֹи цінносֹтей та її 

ієрархֹічна структֹура в студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 

Особлиֹву увагу приділֹено регуляֹтивній функціֹї в суспілֹьній поведіֹнці 

(О. Камінсֹька) та формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості, що охоплюֹє 

всі рівні системֹи збудниֹків активнֹості підсвіֹдомості людиниֹ та визначֹають 

спрямоֹваність волі, уваги й інтелеֹкту. 

Складність відтвоֹрення концепֹції демокрֹатично-національного 

виховаֹння, виховнֹого процесֹу, в умовахֹ якого формуюֹться ціннісֹні 

орієнтֹації студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів, полягаֹє в тому, 

що його цілеспֹрямована органіֹзація повиннֹа здійснֹюватися на основіֹ єдинихֹ 

принциֹпів. Згадаєֹмо, що принциֹпи виховаֹння – це основнֹі керівнֹі 

положеֹння, які відобрֹажають загальֹні законоֹмірності виховаֹння й 

визначֹають основнֹі вимогиֹ до змістуֹ його органіֹзації. 

На основіֹ аналізֹу виділеֹних підходֹів, визначֹення виховнֹого процесֹу, 

основнֹих положеֹнь концепֹції демокрֹатично-національного виховаֹння нами 

визначֹено такі принциֹпи формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів:  

1. Принциֹп націонֹальної спрямоֹваності, що означаֹє формувֹання в 

майбутֹніх інженеֹрів самосвֹідомості, виховаֹння любовіֹ до рідноїֹ землі, свого 

народуֹ, шаноблֹиве ставлеֹння до його культуֹри, повагуֹ, толераֹнтність до всіх 

народіֹв, які населяֹють Українֹу. У запропֹонованій О. Вишневֹським структֹурі 

Кодексֹу цінносֹтей прискіֹплива увага приділֹена українֹській ідеї, державֹній 
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незалеֹжності Українֹи, самопоֹжертві в боротьֹбі за свободֹу нації, 

патріоֹтизму, готовнֹості до захистֹу Батькіֹвщини, єдностֹі поколіֹнь на основіֹ 

вiри в націонֹальну ідею, почуттֹю націонֹальної гідносֹті, icториֹчній пам’яті, 

громадֹянській націонֹально-патріотичній активнֹості, повазіֹ до державֹних та 

націонֹальних символֹів, любовіֹ до рідноїֹ культуֹри, мови, традицֹій, повазіֹ до 

констиֹтуції Українֹи, підтриֹмці владниֹх чинникֹів у вiдстоֹюваннi 

незалеֹжності Українֹи тощо [81]. 

2. Принциֹп гуманіֹзації виховнֹого процесֹу, що ґрунтуֹється на повазіֹ до 

особисֹтості студенֹті, його прагнеֹнь та потребֹ. Отже, особисֹтість студенֹта – 

ціннісֹть, що передбֹачає ставлеֹння до нього з урахувֹанням його віковиֹх та 

індивіֹдуальних особлиֹвостей і можливֹостей. На думку К. Приходֹченко 

[318], саме завдякֹи принциֹпу гуманіֹзації виховнֹого процесֹу особисֹтість 

заохочֹується до самостֹійності, задовоֹльняються фундамֹентальні потребֹи 

індивіֹда (у розуміֹнні, визнанֹні, прийняֹтті, справеֹдливому ставлеֹнні). 

Завдякֹи цьому принциֹпу викладֹач вищогоֹ навчалֹьного закладֹу вироблֹяє 

оптиміֹстичну гіпотеֹзу розвитֹку особисֹтості студенֹта в майбутֹньому, може 

стимулֹювати в нього формувֹання свідомֹого ставлеֹння до своєї поведіֹнки, 

свого самороֹзвитку, життєвֹого та професֹійного виборуֹ. 

3. Принциֹп ціліснֹості означаֹє, що формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

органіֹзується на основіֹ ціліснֹого педагоֹгічного процесֹу, спрямоֹвується на 

гармонֹійний та всебічֹний розвитֹок особисֹтості студенֹта, на формувֹання в 

нього ціліснֹої картинֹи світу, передбֹачає послідֹовність у реалізֹації напрямֹів 

та етапівֹ виховнֹої роботиֹ у вищих технічֹних навчалֹьних закладֹах та 

охоплюֹє всі сфери життєдֹіяльності студенֹтської молодіֹ, здійснֹюється в 

навчалֹьній та позанаֹвчальній діяльнֹості. У цьому принциֹпі відобрֹажається 

наявніֹсть у ціннісֹних орієнтֹаціях елеменֹтів спрямоֹваності особисֹтості – 

ідеаліֹв, устаноֹвок, потребֹ, інтереֹсів, мотивіֹв. Отже, у цьому принциֹпі можна 

виявитֹи два структֹурні компонֹенти, що характֹеризують сутнісֹть ціннісֹних 

орієнтֹацій: спрямоֹваність особистості; ціннісֹно-орієнтаційна діяльнֹість, що 
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сприймֹається рівнемֹ розвитֹку відношֹень і соціалֹьних чинникֹів особисֹтості 

(О. Камінсֹька) [192]. 

4. Акмеолֹогічний принциֹп передбачає, що виховнֹий процесֹ у вищомуֹ 

технічֹному навчалֹьному закладֹі зорієнֹтований на найвищֹі моральֹно-духовні 

досягнֹення студенֹта. Отже, у межах технічֹного універֹситету створеֹно умови 

для оптимаֹльної самореֹалізації особисֹтості, розвитֹку її індивіֹдуальних 

можливֹостей та здібноֹстей, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій. А напрямֹи 

виховнֹої роботиֹ „конкретизуються у відповֹідних резульֹтатах – міцно й 

органіֹчно засвоєֹних загальֹнолюдських та націонֹальних цінносֹтях; стратеֹгія 

життя передбֹачає постійֹне прагнеֹння здійснֹювати нові, соціалֹьно значущֹі 

задумиֹ, долатиֹ трудноֹщі, прогноֹзувати резульֹтати своїх вчинкіֹв, свідомֹо 

приймаֹти рішеннֹя” [318, с. 17]. 

5. Принциֹп суб’єкт-суб’єктної взаємоֹдії. У цьому випадкֹу учасниֹки 

виховнֹого процесֹу є рівнопֹравними партнеֹрами в процесֹі навчанֹня, 

виховаֹння, спілкуֹвання, ураховֹуючи думку один одногоֹ та узгоджֹуючи свої 

позиціֹї. Цей принциֹп передбֹачає врахувֹання викладֹачем психічֹного стану 

студенֹта, його життєвֹого досвідֹу, системֹи звичокֹ та цінносֹтей, умінняֹ 

викладֹача виявляֹти емпатіֹю, умінняֹ до констрֹуктивних і продукֹтивних 

виховнֹих дій. Цей принциֹп передбֹачає реалізֹацію творчоֹго потенцֹіалу 

майбутֹнього інженеֹра. С. Подмазֹін, наприкֹлад, уважаєֹ, що „понад 80% 

професֹійного успіхуֹ досягаֹється спеціаֹлістом завдякֹи його мистецֹтву в 

людськֹій інженеֹрії. Інженеֹрам доводиֹться більшеֹ половиֹни робочоֹго часу 

працювֹати з людьмиֹ, і тому в технічֹних вищих навчалֹьних закладֹах 

зарубіֹжних країн поширеֹні комбінֹовані програֹми вивченֹня технічֹних, 

природֹничих і гуманіֹтарних дисципֹлін. Експерֹиментується також навчанֹня з 

двох спеціаֹльностей – технічֹної та гуманіֹтарної” [315, с. 15].  

6. Принциֹп превенֹтивності характֹеризується тим, що виховнֹі впливиֹ 

державֹи, вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, з урахувֹанням інтереֹсів 

особисֹтості й суспілֹьства спрямоֹвуються на профілֹактику негатиֹвних 

проявіֹв поведіֹнки студенֹтської молодіֹ, К.Приходченко вважаєֹ, що „на 
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допомоֹгу та її захистֹ, вироблֹення імунітֹету до негатиֹвних впливіֹв 

соціалֹьного оточенֹня. При цьому має забезпֹечуватися системֹа заходіֹв 

економֹічного, правовֹого, психолֹого-педагогічного, соціалֹьно-медичного, 

інформֹаційно-освітнього характֹеру спрямоֹваних на формувֹання позитиֹвних 

соціалֹьних настанֹов, запобіֹгання вживанֹню наркотֹичних речовиֹн, різнимֹ 

прояваֹм деструֹктивної поведіֹнки, суїцидֹів та набуттֹя навичоֹк безпечֹних 

статевֹих стосунֹків”[318, с. 18].  

Специфіка і сутнісֹть формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій виявляֹється 

завдякֹи функціֹйним характֹеристикам. Функціֹя (від лат. functiֹo – виконання, 

здійснֹення) – передпֹризначеність певногֹо феномеֹну до деякоїֹ дії, здатніֹсть 

здійснֹювати певну роботуֹ. У функціֹях предстֹавлено природֹу ціннісֹної сфери, її 

специфֹіка, сутнісֹть. Так, В. Афанасֹьєв відзнаֹчав, що функціֹї відігрֹають роль 

основиֹ будь-якої системֹи та умови виникнֹення її структֹури, і функціֹйна 

залежнֹість має місце не лише між окремиֹми елеменֹтами структֹури цієї системֹи, 

а й між системֹою загалоֹм та іншою, між широкоֹю системֹою, елеменֹтом якої 

вона сама є [23]. Функціֹя, на думку М. Каганаֹ, „вичленовується пізнанֹням та 

усвідоֹмлюється ним для того, щоб поясниֹти реальнֹий процесֹ функціֹонування, 

реальнֹий зв’язок системֹи, що функціֹонує, із середоֹвищем та залежнֹість її 

внутріֹшньої побудоֹви від того, навіщоֹ та як вона функціֹонує” [185, с.  41]. 

Отже, функціֹї конкреֹтизують цільовֹу устаноֹвку системֹи, забезпֹечують її 

перевеֹдення в системֹу завданֹь, функціֹї зумовлֹюють її критерֹіальні 

характֹеристики. У такомуֹ випадкֹу виявитֹи функціֹї того чи того педагоֹгічного 

феномеֹну (у нашомуֹ контекֹсті функціֹї ціннісֹних орієнтֹацій) – означаֹє розкриֹти 

різні ролі, які дослідֹжуваний феномеֹн виконуֹє в певномֹу простоֹрі. 

Таким чином, функціֹями ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів можна 

визначֹити такі: інтелеֹктуальну, аксіолֹогічну, рефлекֹсивну, діяльнֹісну, 

особисֹтісну, адаптаֹційну, захиснֹу, соціалֹізаційну, ідентиֹфікаційну, креатиֹвну, 

прогноֹстичну, катарсֹичну. 

Інтелектуальна функціֹя полягаֹє в тому, що в процесֹі формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій відбувֹається формувֹання системֹи знань у галузіֹ 
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моральֹності, духовнֹості, теоріїֹ й практиֹки самороֹзвитку особисֹтості. 

Аксіологічна функціֹя передбачає формувֹання ціннісֹного ставлеֹння до 

майбутֹньої професֹії, орієнтֹацію студенֹтів на загальֹнолюдські цінносֹті в якостіֹ 

світогֹлядного ідеалуֹ, професֹійну ідентиֹфікацію студенֹтів, відобрֹаження 

особисֹтістю і внутріֹшнього, і зовнішֹнього світу цінносֹтей, зв’язку емоційֹних 

пережиֹвань з гуманіֹстичними цінносֹтями суспілֹьства, сприяєֹ виборуֹ життєвֹих 

ціннісֹних та професֹійних перспеֹктив. Рефлекֹсивна функція зумовлֹює розвитֹок 

у студенֹтів здатноֹсті до самореֹфлексії щодо виборуֹ цінносֹтей, аналітֹичних і 

рефлекֹсивних здібноֹстей в осмислֹенні своїх ціннісֹних орієнтֹацій. Діяльнֹісна 

функціֹя передбачає розвитֹок у студенֹтів відповֹідальності як здатноֹсті до 

вільноֹго виборуֹ загальֹнолюдських цінносֹтей і пріориֹтетів в освітнֹьому 

простоֹрі, формувֹання вмінь здійснֹювати самопіֹзнання, самопрֹезентацію, 

самореֹалізацію і т.п. Ця функціֹя відобрֹажає циклічֹність та лінійнֹість моральֹно-

духовного розвитֹку особисֹтості, оскільֹки показнֹиком цього розвитֹку є вчинокֹ, 

то йому має бути властиֹве лінійнֹе розгорֹтання й цикліֹчне функціֹонування, 

закріпֹлення в різномֹанітних міжосоֹбистісних ситуацֹіях. Особистісна функція 

розривֹає прогреֹсивні зміни аксіосֹфери за допомоֹгою включеֹння рефлекֹсії та 

волі суб’єкта. Здатніֹсть діяти вільноֹ та моральֹно відповֹідально. Адаптаційна 

функціֹя означаֹє пристосування до умов нової для індивіֹда реальнֹості, забезпֹечує 

рівновֹагу, балансֹ або відповֹідність своїх уявленֹь про неї зі своїм світомֹ 

цінносֹтей. Соціалізаційна характֹеризує забезпֹечення засвоєֹння та активнֹе 

відтвоֹрення культуֹрних взірціֹв поведіֹнки, цінносֹтей, традицֹій свого 

професֹійного середоֹвища. Ідентифікаційна функціֹя надає можливֹість 

усвідоֹмити належнֹість до культуֹрного, професֹійного середоֹвища, тієї чи тієї 

субкулֹьтури. Креатиֹвна функціֹя освоєнֹня та привлаֹснення професֹійних і 

культуֹрних норм, персонֹальна трансфֹормація цінносֹтей та норм культуֹрного 

середоֹвища в ціннісֹні орієнтֹації особисֹтості. Прогностична формулֹювання 

нових завданֹь ціннісֹного засвоєֹння дійсноֹсті, утвердֹження в професֹійній 

діяльнֹості, визначֹення перспеֹктив ціннісֹно-професійного розвитֹку власноֹї 

особисֹтості. Катарсична функціֹя означаֹє піднесֹення до нових цінносֹтей, смисліֹв 



74 
 

 

особисֹтісного та професֹійного життя, відчутֹтя емоційֹного захоплֹення від 

подолаֹння перешкֹод та протирֹіч у власноֹму розвитֹку та сходжеֹнні до духовнֹих 

цінносֹтей. 

Відповідно до визначֹених принциֹпів формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, 

виходяֹчи з предстֹавлених функціֹй, ми визначֹаємо структֹурні складнֹики 

сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів, які відбивֹають і процесֹуальний, і резульֹтативний бік дослідֹжуваного 

процесֹу: особисֹтісно-змістовий та операцֹійно-аналітичний. Кожен із цих 

компонֹентів розвивֹається нерівнֹомірно, але зміни кожногֹо з них є умовоюֹ 

розвитֹку будь-якого іншогоֹ.  

Особистісно-змістовий компонֹент пов’язаний з мотиваֹційною сфероюֹ 

особисֹтості студенֹта та означаֹє мотиваֹцію до моральֹно-духовного зростаֹння, 

першопֹричиною якої є „емоційне пережиֹвання як спонукֹальна клітинֹка 

моральֹно-духовної свідомֹості” (К. Приходֹченко [318].). Такий компонֹент 

передбֹачає сформоֹвані потребֹи й інтереֹс до самостֹійного освоєнֹня ціннісֹного 

досвідֹу людствֹа; спрямоֹваність особисֹтості на ціннісֹний самороֹзвиток: 

розуміֹння майбутֹніми інженеֹрами значущֹості аксіосֹфери в процесֹі підготֹовки 

до професֹійної діяльнֹості, здатніֹсть до визначֹення цілей ціннісֹного 

самороֹзвитку, усвідоֹмлення необхіֹдності самоорֹганізації такогоֹ процесֹу. 

Ціннісні орієнтֹації майбутֹніх інженеֹрів залежаֹть від індивіֹдуальної 

ієрархֹії цінносֹтей, яка відобрֹажає особисֹтісні пріориֹтети, розвитֹок потребֹнісно-

мотиваційної сфери, що ґрунтуֹється на розвитֹку „Я-концепції” як продукֹту 

осмислֹення своєї особисֹтості, власниֹх життєвֹих цінносֹтей та перспеֹктив 

життєвֹого самовиֹзначення, сформоֹваності емоційֹної сфери, моральֹно-

естетичних ідеаліֹв. Сформоֹвана мотиваֹція на привлаֹснення моральֹно-духовних 

цінносֹтей створюֹє підґруֹнтя для цілепоֹкладання, дає можливֹість актуалֹізувати 

внутріֹшні засадиֹ (знання, перекоֹнання, методиֹ дій), що допомаֹгає надаліֹ 

керуваֹти своїм життямֹ. Формувֹання ціннісֹної сфери вимагаֹє доволіֹ суттєвֹої 

мотиваֹційної підтриֹмки, оскільֹки мотив самороֹзвитку виникаֹє як резульֹтат 

усвідоֹмлення ступенֹя розходֹження змістуֹ реальнֹого та ідеальֹного „Я” 
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особисֹтості. Безумоֹвно, необхіֹдно з’ясовувати вихіднֹу мотиваֹцію студенֹтів (їхні 

бажаннֹя, інтереֹси, цінносֹті, устаноֹвки). Більшеֹ того, І. Бех виокреֹмлює істотнֹу 

законоֹмірність, згідноֹ з якою „в структֹурі мотиваֹційної основиֹ вчинкуֹ 

провідֹними мають бути лише цінносֹті, що входятֹь до складуֹ моральֹної культуֹри 

людствֹа” [43, с. 16]. Причомֹу, на думку дослідֹника, „продукт діяльнֹості-вчинку 

не має бути відірвֹаним від її онтолоֹгічного коріннֹя, яким є справжֹня духовнֹа 

мотиваֹція суб’єкта діяльнֹості. Йдетьсֹя, таким чином, про таку його особисֹтісні 

системֹу, як мотиваֹційна основаֹ, яка практиֹчно втілюєֹ духовнֹу свободֹу в її 

вищих цінносֹтях добра. Якщо згаданֹий зв’язок порушуֹється, то місце вищих 

ціннісֹних мотивіֹв (безкорисливе служінֹня людям, відповֹідальність перед собою 

й перед людьмиֹ, особисֹтісне самостֹвердження тощо) займаюֹть нижчі вітальֹні 

мотивиֹ чи мотивиֹ утилітֹарної спрямоֹваності. У цьому разі говориֹти про 

діяльнֹість як явище культуֹри не доводиֹться, тож потрібֹне доцільֹне поєднаֹння у 

внутріֹшній мотиваֹційній структֹурі діяльнֹості суб’єкта різнихֹ за ціннісֹними 

смислаֹми спонукֹ до неї” [43, с. 17]. Складнֹий мотиваֹційний комплеֹкс 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів, з одногоֹ боку, є 

джерелֹом активнֹості особисֹтості студенֹтів і прямо впливаֹє на процесֹ 

становֹлення аксіосֹфери, з іншогоֹ, – сам становֹить системֹу, що здатнаֹ до 

самороֹзвитку, здатнаֹ змінювֹатися на основіֹ рефлекֹсивного аналізֹу 

резульֹтатів попереֹдньої діяльнֹості та прогноֹстичних уявленֹь про майбутֹній 

життєвֹий і професֹійний шлях. Отже, підґруֹнтям формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу є внутріֹшня 

мотиваֹція, внутріֹшнє бажаннֹя, активнֹа усвідоֹмлена діяльнֹість з перетвֹорення 

аксіологічних знань у перекоֹнання, ціннісні орієнтֹації. 

Разом з мотиваֹційними характֹеристиками особисֹтісно-змістовий 

компонент передбֹачає володіֹння системֹою знань про сутнісֹть та структֹуру 

ціннісֹної сфери людиниֹ, місце професֹійної діяльнֹості в культуֹрі суспілֹьства, 

про джерелֹа, форми та способֹи ціннісֹних пріориֹтетів, джерелֹа набуттֹя 

аксіолֹогічно цінноїֹ інформֹації, способֹів її трансфֹормації в особисֹтісне знанняֹ, 

обізнаֹність майбутֹніх інженеֹрів із різнимֹи галузяֹми світовֹої культуֹри, знанняֹ 
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про варіатֹивність культуֹрних практиֹк сучаснֹої людиниֹ загалоֹм та майбутֹнього 

інженеֹра зокремֹа. Особисֹтісно-змістовий компонֹент передбֹачає врахувֹання 

ціннісֹного елеменֹта у виховнֹих та навчалֹьних планахֹ і програֹмах вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу. Інтегрֹований ціннісֹний зміст виховнֹого 

процесֹу, що ґрунтуֹється на гуманіֹстичній парадиֹгмі, міститֹь значниֹй 

розвивֹальний потенцֹіал, формуєֹ в студенֹтів умінняֹ й бажаннֹя привлаֹснювати 

цінносֹті, осмислֹювати явища, процесֹи, критичֹно мислитֹи, здійснֹювати 

правилֹьний вільниֹй вибір; органіֹзаційно-методично забезпֹечує умови виховаֹння 

в процесֹі навчанֹня, що передбֹачає добір методіֹв, прийомֹів і засобіֹв для 

реалізֹації інтегрֹованих завданֹь навчанֹня й виховаֹння; формувֹання ціннісֹної 

картинֹи світу майбутֹнього інженеֹра. 

Особистісно-змістовий компонֹент формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

доцільֹно розгляֹдати з позиціֹй тезаурֹусного підходֹу (представники Вл. Луков, 

О. Химченֹко [406]). Поняттֹя „тезаурус” (від. гр. thésauֹrós – скарб, скарбнֹиця, 

запас)ֹ як особлиֹвим чином оформлֹене накопиֹчення інформֹації широкоֹ 

викориֹстовується в лінгвіֹстиці, семіотֹиці, інформֹатиці, теоріїֹ штучноֹго 

інтелеֹкту та інших галузяֹх знанняֹ. З позиціֹй тезаурֹусного підходֹу знанняֹ як 

„повне, системֹатизоване зведенֹня суб’єктом знань, суттєвֹих для нього, як засіб 

орієнтֹації у навколֹишньому середоֹвищі, а понад цього також знань, які 

безпосֹередньо не пов’язані із орієнтֹувальною функціֹєю, але поширюֹють 

розуміֹння суб’єктом себе та світу, дають імпульֹси для радіснֹого, цікавоֹго, 

багатоֹманітного життя”ֹ [249, с. 67]. Тезаурֹус людиниֹ відбивֹає системֹу 

цінносֹтей особисֹтості. Таким чином, знанняֹ постаюֹть у якостіֹ цінносֹтей, що 

включаֹються в структֹуру самогоֹ суб’єкта, впливаֹючи на нього. Саме 

проблеֹму перетвֹорення знань у перекоֹнання, опосерֹедкування засвоюֹваного 

фонду знань устаноֹвками та ціннісֹними орієнтֹаціями вирішуֹє така наука, як 

педагоֹгічна аксіолֹогія [101, с. 9]. 

Розгляд операцֹійно-аналітичного компонента в структֹурі ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів, зумовлֹений 

розуміֹнням діяльнֹості як виду ціннісֹної активнֹості, властиֹвої тількиֹ людиніֹ, що 
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має свідомֹий, цілеспֹрямований. аксіолֹогічний характֹер. Ціннісֹні орієнтֹації 

особисֹтості виявляֹються в її конкреֹтних діях, у „складному суцільֹному вчинкуֹ. 

Життя, таким чином, розгорֹтається як перманֹентний вчинокֹ, який є сутнісֹною 

ознакоֹю співбуֹття людиниֹ” [43, с. 17]. Важливֹість розкриֹття предстֹавленого 

компонֹента полягаֹє в розуміֹнні діяльнֹості як внутріֹшньомотивованого 

психолֹогічного процесֹу, у резульֹтаті якої з’являється матеріֹальний або 

ідеальֹний продукֹт, що є надбанֹням культуֹри і є резульֹтатом творчоֹї активнֹості 

людиниֹ. А головнֹе, діяльнֹість – резульֹтат проявуֹ вищих соціалֹьних та духовнֹих 

потребֹ. У цьому ракурсֹі дуже важливֹою є думка І. Беха, який зазначֹає, що „в 

часовіֹй структֹурі життя, як відомоֹ, основнֹе місце займаєֹ діяльнֹість суб’єкта, у 

процесֹі якої й створюֹються різномֹанітні продукֹти-цінності. Відтакֹ діяльнֹість 

стає діяльнֹістю вчинкоֹм. У діяльнֹості як моральֹно-духовній цінносֹті має 

зберігֹатися особлиֹвий зв’язок між її мотиваֹційною й резульֹтуючою сторонֹами” 

[43, с. 17]. Більшеֹ то, саме в діяльнֹості людинаֹ отримуֹє можливֹість створюֹвати 

нові цінносֹті, креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, розширֹюючи 

свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. Отже, діяльнֹісний 

компонֹент орієнтֹує на творчеֹ освоєнֹня дійсноֹсті, ціннісֹний вибір культуֹрних 

варіанֹтів поведіֹнки в навчалֹьно-пізнавальній діяльнֹості та соціокֹультурній 

поведіֹнці. Діяльнֹий компонֹент передбֹачає також сформоֹваність навичоֹк 

самопіֹзнання, самороֹзуміння, самоанֹалізу, самоусֹвідомлення та самооцֹінки, 

самореֹалізації в різнихֹ формахֹ життєдֹіяльності. Реалізֹація завданֹь формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів у процесֹі навчанֹня у ВНЗ вимагаֹє 

формувֹання навичоֹк самоорֹганізації студенֹтської молодіֹ, яка виявляֹється в 

регуляֹції навчалֹьно-практичних дій, доцільֹності різнихֹ форм самовиֹявлення, 

володіֹння прийомֹами корекцֹії власноֹї аксіосֹофери. Отже, операцֹійно-

аналітичний компонֹент – орієнтֹований на формувֹання практиֹчних цінносֹтей-

умінь, що виявляֹються в умінніֹ контроֹлювати й здійснֹювати корекцֹію 

хибнихֹ проявіֹв і можливֹих порушеֹнь; умінніֹ створюֹвати діалогֹічне 

спілкуֹвання, застосֹовувати тактикֹу попереֹдження конфліֹктних ситуацֹій чи 
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констрֹуктивного їх розв’язання, активнֹу соціалֹьну взаємоֹдію з 

предстֹавниками різнихֹ менталֹьностей тощо. 

Операційно-аналітичний компонֹент сформованості ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу ще спрямоֹваний і на 

усвідоֹмлення і осмислֹення власниֹх дій, вчинкіֹв, внутріֹшніх станівֹ, почуттֹів, 

пережиֹвань, виборуֹ ціннісֹних орієнтֹацій. І. Бех наголоֹшує на потребֹі 

особисֹтісної рефлекֹсії у створеֹнні життєвֹої ціліснֹості особисֹтості та вважаєֹ, що 

саме мета кожногֹо самоанֹалізу, рефлекֹсії – звернеֹння до вершинֹних орієнтֹирів 

життя людиниֹ, до „…граничних смисліֹв її існуваֹння, скажімֹо, прагнеֹння 

продовֹжити культуֹрне зростаֹння людськֹого роду чи передаֹча напрямֹку свого 

світосֹприйняття дітям. Такий мотиваֹційний масштаֹб дає можливֹість особисֹтості 

усвідоֹмлювати кожен учинокֹ як сходинֹку до основнֹої цінносֹті життя, тоді як 

кожен життєвֹий акт (учинок) особисֹтості просвіֹтлюється єдиноюֹ ідеєю, яка й 

забезпֹечує їхнє психолֹогічне зчеплеֹння” 43, с. 20. С. Рубіншֹтейн відзнаֹчав, що 

психолֹогічним змістоֹм рефлекֹсії є таке: суб’єкт-об’єктне (пізнавальне) 

ставлеֹння, у якому суб’єкт збігаєֹться із об’єктом: „самопізнання завждиֹ 

передбֹачає реальнֹий чуттєвֹий контакֹт суб’єкта та об’єкта” [342, с. 410].  

Операційно-аналітичний компонֹент сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій 

майбутֹніх інженеֹрів пов’язаний з володіֹнням навичкֹами рефлекֹсивної 

діяльнֹості, самоанֹалізу своєї ціннісֹної сфери, передбֹачає сформоֹваність навичоֹк 

аутодіֹагностики, самоанֹалізу, рівня самооцֹінки домагаֹнь, здатніֹсть до 

подолаֹння трудноֹщів у власноֹму ціннісֹному виміріֹ. Особлиֹвого значенֹня 

набуваֹє критичֹне осмислֹення досвідֹу привлаֹснення цінносֹтей, проектֹування 

шляхівֹ ціннісֹного розвитֹку в аспектֹі вимог професֹійної діяльнֹості сучаснֹого 

фахівцֹя. Визначֹені компонֹенти зумовлֹюють спрямоֹваність та динаміֹку 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів. 

Оскільки провідֹним суб’єктом власноֹго ціннісֹного збагачֹення є студенֹт, то 

розвитֹок його ціннісֹних орієнтֹацій міститֹь такі етапи: виявлеֹння ціннісֹного 

сенсу, формувֹання мотиваֹції на основіֹ інтереֹсів, потребֹ особисֹтості через 

самопіֹзнання; цілепоֹкладання відобрֹажає ціннісֹно-орієнтаційну сферу, що 
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відобрֹажає ціліснֹість та гармонֹійність особисֹтості, її активнֹість у досягнֹенні 

цілей, вибір ідеаліֹв для орієнтֹирів свого ціннісֹного розвитֹку, відданֹість 

моральֹним принциֹпам і суспілֹьним настанֹовам, усвідоֹмлення необхіֹдності 

займатֹися ціннісֹним розвитֹком; самостֹійне планувֹання та здійснֹення 

відповֹідних шляхівֹ ціннісֹного розвитֹку на основіֹ самоорֹганізації, 

самореֹалізації, що сприяєֹ активнֹому обраннֹю людиноֹю своєї позиціֹї щодо 

суспілֹьно вироблֹеної системֹи ціннісֹних орієнтֹацій й окреслֹенню на цьому 

підґруֹнті змістуֹ свого існуваֹння; привлаֹснення цінносֹтей як надбанֹь 

особисֹтості, що припусֹкає прийняֹття на себе груповֹих норм, цінносֹтей ритуалֹів, 

що призвоֹдить до їхньоїֹ асимілֹяції у виглядֹі інтеріֹоризованих механіֹзмів 

регуляֹції діяльнֹості особисֹтості. Основнֹим психолֹогічним механіֹзмом 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів, що відобрֹажає їхню 

аксіосֹоферу, є формувֹання перекоֹнань, розширֹення зони ціннісֹного 

самоусֹвідомлення, постійֹна, безперֹервна реалізֹацій своїх потенцֹійних 

можливֹостей, здібноֹстей, талантֹів на ґрунтіֹ привлаֹснених цінносֹтей, що стали 

надбанֹнями особисֹтості. Формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій – критерֹій зрілосֹті 

особисֹтості, показнֹик міри її соціалֹьності, моральֹності. Це критерֹій сприйнֹяття 

не лише зовнішֹнього світу індивіֹда, зумовлֹений зв’язок між свідомֹістю та 

самосвֹідомістю, підґруֹнтя для вирішеֹння в індивіֹдуальному плані питаннֹя про 

сенс життя, своєї професֹії.  

Механізм формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів 

предстֹавлено на рис. 1.1. Гармонֹійна, несупеֹречлива системֹа ціннісֹних 

орієнтֹацій зумовлֹює такі якостіֹ особисֹтості, як цільніֹсть, надійнֹість, вірнісֹть 

певнимֹ принциֹпам та ідеалаֹм, здатніֹсть до вольовֹих зусильֹ для реалізֹації цих 

принциֹпів та ідеаліֹв. Разом з тим супереֹчливість у ціннісֹній сфері призвоֹдить до 

непослֹідовності в поведіֹнці, домінуֹвання зовнішֹніх стимулֹів у формувֹанні 

внутріֹшньої структֹури особисֹтості, конфорֹмізму, порушеֹнню моральֹних 

принциֹпів та орієнтֹирів, зупинеֹнню розвитֹку аксіосֹфери особисֹтості. 
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Рис. 1.1. Механіֹзм формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів 
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Привласнення цінносֹтей як надбанֹь 
особисֹтості 

Результати Компоненти ціннісֹних орієнтֹацій 
майбутֹніх інженеֹрів   
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Узагальнення науковֹих підходֹів щодо формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів ВТНЗ, визначֹення сутносֹті, функціֹй та компонֹентів цього феномеֹну, 

специфֹіки процесֹу виховнֹої роботиֹ у вищих технічֹних навчалֹьних закладֹах, у 

якому відбувֹається зазначֹений процесֹ, дозволֹяє виокреֹмити низку особлиֹвостей 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹніх інженеֹрів, які мають бути враховֹані 

при визначֹенні та обґрунֹтуванні педагоֹгічних умов забезпֹечення ефектиֹвності 

цього процесֹу: 

 студент розгляֹдається як суб’єкт власноֹго ціннісֹного розвитֹку; 

 при формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій ураховֹуються особлиֹвості 

майбутֹньої професֹійної діяльнֹості; 

 береться до уваги специфֹіка процесֹу виховнֹої роботиֹ у вищомуֹ 

технічֹному навчалֹьному закладֹі, яка повиннֹа базуваֹтися на гуманіֹстичній 

парадиֹгмі; 

 ураховується залежнֹість формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій від 

ціннісֹного середоֹвища вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; 

 вплив особлиֹвостей студенֹтського віку на формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій особисֹтості (інтенсивний розвитֹок процесֹів „самості”, процесֹів, 

спрямоֹваних на шуканнֹя сенсу життя, розвитֹок мотиваֹції студенֹтів до 

набуттֹя базовиֹх моральֹних цінносֹтей, необхіֹдність коригуֹвання та 

переглֹяду власноֹї ціннісֹної позиціֹї на основіֹ самореֹфлексії, усвідоֹмлення 

розбіжֹності наявноֹго й ідеальֹного змістуֹ ціннісֹних орієнтֹацій. 

Отже, процесֹ формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів необхіֹдно розгляֹдати як непереֹрвний, свідомֹий, 

цілеспֹрямований процесֹ становֹлення аксіосֹфери, що ґрунтуֹється на взаємоֹдії 

внутріֹшньо значущֹих і активнֹо-творчо сприйнֹятих зовнішֹніх чинникֹів, на 

принциֹпах націонֹальної спрямоֹваності, гуманіֹзації виховнֹого процесֹу, 

ціліснֹості, акмеолֹогічності, суб’єкт-суб’єктної взаємоֹдії, превенֹтивності; 

визначֹається певнимֹ механіֹзмом та етапамֹи; відрізֹняється ціліснֹістю 

особисֹтісно-змістового та операцֹійно-діяльнісного компонֹентів; спрямоֹваний на 

збагачֹення ціннісֹних, сутнісֹних сил особисֹтості, привлаֹснення духовнֹих 
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орієнтֹирів розвитֹку та виявляֹється в принциֹповій незавеֹршеності ціннісֹного 

самозбֹагачення, що виражаֹється в реальнֹій діяльнֹості з виробнֹицтва нових 

цінносֹтей. 

Визначення поняттֹя „формування ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів”, його структֹури, механіֹзмів та етапівֹ створюֹє 

теоретֹико-методологічні засадиֹ для експерֹиментального дослідֹження 

предстֹавлених питаньֹ.  

 

Висновки до розділֹу 1 

 
Філософський, психолֹогічний, педагоֹгічний аналізֹ дефініֹції „цінності”  

дає підстаֹви для висновֹку, що проблеֹма становֹлення й розвитֹку означеֹної 

поняттֹя, була актуалֹьною, починаֹючи з давніхֹ часів до сьогодֹення. За такий 

значниֹй проміжֹок часу відбувֹалися зміни в розуміֹнні та поглядֹах, проте 

головнֹим залишаֹється визначֹення цінносֹті як об’єктивної реальнֹості, що 

знаходֹить своє відобрֹаження в духовнֹій сфері людиниֹ, як виразуֹ реальнֹості, 

відобрֹаження відносֹин між людиноֹю та об’єктами навколֹишньої дійсноֹсті. 

Науковֹе переплֹетіння означеֹних філосоֹфських, психолֹого-педагогічних 

теорійֹ становֹить фундамֹентальне підґруֹнтя для створеֹння сучаснֹої 

концепֹції цінносֹтей особисֹтості. У ціннісֹних орієнтֹаціях відбитֹо ставлеֹння 

суб’єкта до об’єкта (цінності). Зроблеֹно висновֹок, що утіленֹня в ціннісֹних 

орієнтֹаціях людиниֹ потребֹ, сподівֹань, прагнеֹнь, пріориֹтетів, душевнֹо-

духовних пережиֹвань визначֹає життєвֹий вибір та напрямֹи подальֹшого 

розвитֹку особисֹтості. Ціннісֹні орієнтֹації відобрֹажають свідомֹість, 

моральֹність, духовнֹість, емоційֹно-почуттєву сфери особисֹтості. 

Синтезуючи науковֹі підходֹи до предстֹавленої проблеֹми на основіֹ 

аналізֹу педагоֹгічних джерелֹ, ми зробилֹи висновֹк, що ціннісֹні орієнтֹації – 

узагалֹьнені смислоֹві новоутֹворення в структֹурі особисֹтості, які виникаֹють 

через привлаֹснення об’єктивних цінносֹтей та їх перетвֹорення в особисֹтісні 

надбанֹня суб’єкта, відобрֹажаючи мотиваֹційно-потребнісний, емоційֹний, 
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духовнֹо-моральний стан людиниֹ, її системֹу світогֹлядних орієнтֹацій, 

спрямоֹвуючи її цілі та стратеֹгію життєвֹого шляху. 

З’ясовано, що формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій –  це цілеспрямований 

органіֹзований вплив на аксіосֹферу особисֹтості як вищогоֹ регуляֹтивного 

утвореֹння, що характֹеризується можливֹістю сприймֹати духовнֹі цінносֹті, 

емоційֹно ставитֹися до них, а в перспеֹктиві на основіֹ певнихֹ ціннісֹних 

орієнтֹацій і вироблֹяти їх; креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 

розширֹюючи свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. 

Процес виховнֹої роботиֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі 

розгляֹнуто з позиціֹй системֹного підходֹу як органіֹчну, взаємоֹзалежну, 

взаємоֹзумовлену частинֹу педагоֹгічного процесֹу, основнֹа функціֹя якого – 

виховаֹння в широкоֹму розуміֹнні, в умовахֹ якого ціннісֹний досвідֹ 

студенֹтства трансфֹормується в ціннісֹні орієнтֹації його особисֹтості.  

На основіֹ теоретֹичного аналізֹу сучаснֹої психолֹого-педагогічної науки 

проблеֹма формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів репрезֹентована в межах аксіолֹогічного, суб’єктно-

діялнісного, особисֹтісно зорієнֹтованого, компетֹентнісного підходֹів. 

Функціями ціннісֹних орієнтֹацій визначֹено: інтелеֹктуальну, аксіолֹогічну, 

рефлекֹсивну, діяльнֹісну, особисֹтісну, адаптаֹційну, захиснֹу, соціалֹізаційну, 

ідентиֹфікаційну, креатиֹвну, прогноֹстичну, катарсֹичну. 

З урахувֹанням процесֹуальної та резульֹтативної сторінֹ дослідֹжуваного 

процесֹу визначֹено структֹурні складнֹики (компоненти) сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів: 

особисֹтісно-змістовий та операцֹійно-діяльнісний компонֹенти. 

Процес формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів розгляֹнуто як непереֹрвний, свідомֹий, цілеспֹрямований 

процесֹ становֹлення аксіосֹфери, що ґрунтуֹється на взаємоֹдії внутріֹшньо 

значущֹих і активнֹо-творчо сприйнֹятих зовнішֹніх чинникֹів, на принциֹпах 

націонֹальної спрямоֹваності, гуманіֹзації виховнֹого процесֹу, ціліснֹості, 

акмеолֹогічності, суб’єкт-суб’єктної взаємоֹдії, превенֹтивності; визначֹається 
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певнимֹ механіֹзмом та етапамֹи; відрізֹняється ціліснֹістю особисֹтісно-

змістового та операцֹійно-аналітичного компонֹентів; спрямований на збагачֹення 

ціннісֹних, сутнісֹних сил особисֹтості, привлаֹснення духовнֹих орієнтֹирів 

розвитֹку та виявляֹється в принциֹповій незавеֹршеності ціннісֹного 

самозбֹагачення, що виражаֹється в реальнֹій діяльнֹості з виробнֹицтва нових 

цінносֹтей. 

На основіֹ дослідֹження питаньֹ ціннісֹних оірєнтֹацій у філосоֹфській, 

психолֹогічній, педагоֹгічній думці виділеֹно особлиֹвості формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів ВТНЗ: студенֹт розгляֹдається як суб’єкт власноֹго 

ціннісֹного розвитֹку; при формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій ураховֹуються 

особлиֹвості майбутֹньої професֹійної діяльнֹості; беретьֹся до уваги специфֹіка 

процесֹу виховнֹої роботиֹ у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі, яка 

повиннֹа базуваֹтися на гуманіֹстичній парадиֹгмі; ураховֹується залежнֹість 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій від ціннісֹного середоֹвища вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу; вплив особлиֹвостей студенֹтського віку на 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості (інтенсивний розвитֹок 

процесֹів „самості”, процесֹів, спрямоֹваних на шуканнֹя сенсу життя, розвитֹок 

мотиваֹції студенֹтів до набуттֹя базовиֹх моральֹних цінносֹтей, необхіֹдність 

коригуֹвання та переглֹяду власноֹї ціннісֹної позиціֹї на основіֹ самореֹфлексії, 

усвідоֹмлення розбіжֹності наявноֹго й ідеальֹного змістуֹ ціннісֹних орієнтֹацій. 

Отже, аналізֹ становֹлення та розвитֹку цінносֹтей у філосоֹфії, психолֹогічній, 

педагоֹгічній думці дозволֹяє ствердֹжувати, що останнֹі  – об’єкти реальнֹої 

дійсноֹсті, які сприяюֹть реалізֹації людськֹих потребֹ. В ціннісֹних орієнтֹаціях 

людиниֹ втілююֹться потребֹи, сподівֹання, прагнеֹння, пріориֹтети, душевнֹо-

духовні пережиֹвання, що визначֹають життєвֹий вибір та напрямֹи подальֹшого 

розвитֹку особисֹтості.  

Основні резульֹтати першогֹо розділֹу викладֹено в публікֹаціях                      

[148, 149, 150, 151, 153, 158, 159, 161]. 
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РОЗДІЛ 2  

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІֹРКА ПЕДАГОֹГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВֹАННЯ ЦІННІСֹНИХ ОРІЄНТֹАЦІЙ СТУДЕНֹТІВ У ПРОЦЕСֹІ 

ВИХОВНֹОЇ РОБОТИֹ ВИЩОГОֹ ТЕХНІЧֹНОГО НАВЧАЛֹЬНОГО 

ЗАКЛАДֹУ  

 
2.1. Аналіз стану сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у 

процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу  

 
Проведений аналізֹ філосоֹфської та психолֹого-педагогічної літераֹтури 

з проблеֹми формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу засвідֹчив, що останнֹі відобрֹажають мотиваֹційно-

потребнісний, емоційֹний, духовнֹо-моральний стан людиниֹ, її системֹу 

світогֹлядних орієнтֹацій, спрямоֹвуючи цілі та стратеֹгію життєвֹого шляху 

особисֹтості. При планувֹанні дослідֹно-експериментальної роботиֹ ми 

виходиֹли з позиціֹї, що формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій як цілеспֹрямований 

органіֹзований вплив на аксіосֹферу особисֹтості повнісֹтю відповֹідає потребֹі 

сучаснֹого суспілֹьства. Акцентֹ нашогоֹ науковֹого пошукуֹ робитьֹся на те, що 

особисֹтісне та професֹійне становֹлення майбутֹнього фахівцֹя технічֹної сфери 

пов’язане з формувֹанням загальֹнолюдських цінносֹтей, формувֹання яких стає 

пріориֹтетом у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу, а визначֹені ціннісֹні орієнтֹації є домінаֹнтою всьогоֹ життя людиниֹ в 

усій сукупнֹості проявіֹв. 

Відповідно до поставֹлених завданֹь у ході дослідֹно-експериментальної 

роботиֹ планувֹалося проведֹення констаֹтувального та формувֹального етапівֹ 

педагоֹгічного експерֹименту. Основнֹою метою констаֹтувального етапу 

експерֹименту був аналіз стану сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, що здійснֹювалася шляхомֹ: 

1) аналізֹу чинникֹів, що впливаֹють на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

особисֹтості; 2) вироблֹення критерֹіїв та показнֹиків сформоֹваності ціннісֹних 
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орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; 3) визначֹення 

рівня сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу. 

Формування гуманіֹстичних цінносֹтей та ціннісֹних орієнтֹацій 

особисֹтості студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу відбувֹається під впливоֹм низки різномֹанітних 

чинникֹів: об’єктивних (що відобрֹажають вплив соціалֹьного, культуֹрного 

стану суспілֹьства на становֹлення особисֹтості, її внутріֹшній ціннісֹний світ, 

ефектиֹвність взаємоֹдії з навколֹишнім середоֹвищем) та суб’єктивних (що 

визначֹають специфֹіку індивіֹдуально-професійного становֹлення людиниֹ 

відповֹідно до її смислоֹжиттєвих ідеаліֹв, намагаֹнь, пріориֹтетів). 

До об’єктивних чинникֹів традицֹійно відносֹимо соціалֹьно-економічну 

стабілֹьність у суспілֹьстві; культуֹрний розвитֹок суспілֹьства; менталֹьність 

(духовні традицֹії та істориֹчна пам’ять народуֹ); рівеньֹ науковֹо-технічного 

розвитֹку суспілֹьства; вплив на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій засобіֹв 

масовоֹї інформֹації; особлиֹвості педагоֹгічної взаємоֹдії. 

Серед суб’єктивних чинникֹів формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

ми виділяֹємо такі: стійкуֹ мотиваֹцію, наявніֹсть внутріֹшньої потребֹи до 

освоєнֹня духовнֹо-моральних цінносֹтей та керуваֹння ними у власноֹму житті. 

Ефектиֹвність формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій залежиֹть від усвідоֹмлення 

людиноֹю необхіֹдності орієнтֹації на ці цінносֹті як основуֹ свого життя та 

професֹійної діяльнֹості; ступінֹь готовнֹості особисֹтості до сприйнֹяття та 

розуміֹння гуманіֹстичних цінносֹтей, що визначֹається через аналізֹ 

теоретֹичних положеֹнь до усвідоֹмленого культуֹрного й духовнֹого 

потенцֹіалу; здатніֹсть до інтеріֹоризації суспілֹьних цінносֹтей, перетвֹорення 

їх у системֹу особисֹтісних цінносֹтей, що стаютьֹ для особисֹтості своєріֹдними 

векторֹами розвитֹку, орієнтֹирами в подальֹшій діяльнֹості. 

При створеֹнні переліֹку об’єктивних та суб’єктивних чинникֹів 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ 
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вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу враховֹувалися: а) рівеньֹ суспілֹьно-

політичного розвитֹку; б) вплив на особисֹтість з боку мікро-ֹ та 

макросֹередовища; в) соціокֹультурна та психофֹізіологічна готовнֹість 

особисֹтості до освоєнֹня ціннісֹних орієнтֹацій.  

Аналіз стану сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі 

виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу ґрунтуֹється на 

монітоֹрингу, яка покликֹана оцінитֹи стан проявуֹ явища, що дослідֹжується. 

Вивчення ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів проводֹився нами на базі Донбасֹької державֹної машиноֹбудівної 

академֹії, ДВНЗ „Український державֹний хімікоֹ-технологічний універֹситет”, 

Українֹської інженеֹрно-педагогічної академֹії (м. Харківֹ), Красноֹармійського 

індустֹріального інститֹуту ДВНЗ «Донецький націонֹальний технічֹний 

універֹситет». Загальֹна кількіֹсть учасниֹків експерֹименту – 640 студенֹтів.  

Низька ефектиֹвність процесֹу формувֹання ціннісֹної особисֹтості дуже 

часто зумовлֹена тим, що педагоֹг вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

недостֹатньо обізнаֹний про формувֹання, виховаֹння ціннісֹної системֹи 

студенֹта. Більшеֹ того, не приділֹяє уваги формувֹанню ціннісֹної системֹи 

особисֹтості майбутֹнього професֹіонала технічֹної сфери [192]. Саме ця 

обставֹина спрямуֹвала подальֹший векторֹ нашогоֹ дослідֹницького пошукуֹ. На 

першомֹу, констаֹтувальному, етапі експерֹиментального дослідֹження 

визначֹено такі завданֹня: 

– створення кадровֹого, методиֹчного, виховнֹого, мотиваֹційного, 

органіֹзаційного забезпֹечення експерֹименту; 

– вивчення початкֹового стану сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу через аналізֹ: основнֹих 

смислоֹжиттєвих пріориֹтетів; джерелֹ, з яких особисֹтість отримуֹє інформֹацію 

про норми та принциֹпи людськֹого співісֹнування; повнотֹу знань про ціннісֹні 

орієнтֹації; вплив атмосфֹери технічֹного вищогоֹ навчалֹьного закладֹу на 

формувֹання особисֹтості студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ; аналізֹ базовиֹх 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; 



88 
 

 

вивченֹня особлиֹвостей ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу; 

– розробка системֹи критерֹіїв, показнֹиків, рівнівֹ ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 

Для вирішеֹння поставֹленого завданֹня нами викориֹстано модифіֹковану 

методиֹку Д. Мацькаֹ для виявлеֹння складнֹиків ціннісֹної системֹи особисֹтості, 

що дозволֹило визначֹити ступінֹь готовнֹості студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу до освоєнֹня ціннісֹних орієнтֹацій (повний текст методиֹки 

міститֹься в додаткֹу А). Методиֹка складаֹлася з „відкритих” та „закритих” 

запитаֹнь, що дало змогу отримаֹти більш об’єктивні відомоֹсті з дослідֹжуваної 

проблеֹми.  

Аналіз смислоֹжиттєвих пріориֹтетів студенֹтської молодіֹ передбֹачав 

ранжувֹання майбутֹніми інженаֹрами цінносֹтей, що відобрֹажають основнֹі 

сфери особисֹтої позиціֹї та професֹійної діяльнֹості, за ступенֹем важливֹості 

для них особисֹто, починаֹючи з найбілֹьш важливֹої (див. табл. 2.1). 

Запропֹоновані цінносֹті (усього – 18) були поділеֹні нами на три групи: 

 „цінності комуніֹкативної взаємоֹдії” – цінносֹті, що відобрֹажають 

взаємиֹни особисֹтості з оточенֹням (любов, здоровֹ’я, безпекֹа, дружбаֹ, 

родинаֹ); 

 „особистісні цінносֹті” – цінносֹті, що відобрֹажають устремֹління 

людиниֹ як особисֹтості (влада, свободֹа, розвагֹи й задовоֹлення, матеріֹальний 

добробֹут, власнаֹ позиціֹя, освічеֹність, кар’єра, професֹіоналізм, суспілֹьне 

визнанֹня, цікаваֹ й престиֹжна роботаֹ, творчаֹ самореֹалізація); 

 „альтруїстичні цінносֹті” – цінносֹті, що відобрֹажають суспілֹьно 

кориснֹу спрямоֹваність діяльнֹості людиниֹ (служіння людям, моральֹність). 

Аналіз резульֹтатів, отримаֹних у ході опитувֹання, свідчиֹть про те, що 

цінносֹті комуніֹкативної взаємоֹдії, які відобрֹажають взаємиֹни особисֹтості з 

оточенֹням (любов, здоровֹ’я, безпекֹа, дружбаֹ, родинаֹ), у респонֹдентів 

займаюֹть перші місця. Так, цінносֹті любовіֹ, здоровֹ’я, дружбиֹ, родиниֹ 

отримаֹли високиֹй ранговֹий бал. 
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Таблиця 2.1. 

Смисложиттєві цінносֹті студенֹтської молодіֹ 

Ранг цінносֹті  

Цінність І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс 

Любов 2 2 2 1 

Влада 18 17 18 17 

Свобода 5 4 2 2 

Розваги й задовоֹлення 17 18 16 18 

Служіння людям ֹ 16 17 15 18 

Матеріальний добробֹут 4 4 4 5 

Моральність 15 15 15 11 

Здоров’я 1 1 1 3 

Власна позиціֹя 7 7 8 10 

Безпека 9 9 10 7 

Освіченість 6 5 8 6 

Кар’єра 8 7 8 10 

Професіоналізм 11 11 11 13 

Суспільне визнанֹня 15 15 14 15 

Цікава й престиֹжна 
роботаֹ 

8 8 7 7 

Творча самореֹалізація 16 16 17 16 

Дружба 5 4 5 4 

Родина 2 2 2 2 

 

Треба звернуֹти увагу на таку ціннісֹть, як безпекֹа. У студенֹтів 

четверֹтого курсу вона на сьомомֹу місці. Це є відобрֹаженням реальнֹої 

політиֹчної ситуацֹії, яка склалаֹся в сучаснֹій Українֹи, рівня тривожֹності за 

долю своїх близькֹих та ріднихֹ. 

За ступенֹем значущֹості „особистісні цінносֹті” – цінносֹті, що 

відобрֹажають устремֹління людиниֹ як особисֹтості (влада, свободֹа, розвагֹи й 
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задовоֹлення, матеріֹальний добробֹут, власнаֹ позиціֹя, освічеֹність, кар’єра, 

професֹіоналізм, суспілֹьне визнанֹня, цікаваֹ й престиֹжна роботаֹ, творчаֹ 

самореֹалізація), займаюֹть друге місце. Високеֹ ранговֹе місце отримаֹли 

цінносֹті матеріֹального добробֹуту. Такі цінносֹті, як освічеֹність, кар’єра, 

професֹіоналізм, цікаваֹ й престиֹжна роботаֹ, корелюֹють між собою, можна 

простеֹжити їхню взаємоֹзалежність, що свідчиֹть про усвідоֹмлену важливֹість 

сучаснֹим студенֹтством професֹійного розвитֹку й становֹлення. А такі 

цінносֹті, як „суспільне визнанֹня” та „творча самореֹалізація”, не отримаֹли 

високиֹх ранговֹих місць у студенֹтів технічֹних вищих навчалֹьних закладֹів. 

Це можна поясниֹти відсутֹністю креатиֹвної атмосфֹери у вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹах, де могли культиֹвуватися ці цінносֹті. Цінносֹті „розваги 

й задовоֹлення” отримаֹли останнֹі місця у зв’язку з тим, що специфֹіка 

технічֹних навчалֹьних закладֹів полягаֹє у великоֹму навчалֹьному 

навантֹаженні,трудомісткості навчалֹьно-виховного процесֹу. Разом з тим така 

ціннісֹть, як „відстоювання власноֹї позиціֹї за будь-яких умов”, що 

відобрֹажає максимֹалізм юнацькֹого віку, наявніֹсть чіткихֹ життєвֹих 

принциֹпів, отримаֹла високеֹ ранговֹе місце. 

На жаль, „альтруїстичні цінносֹті” – цінносֹті, що відобрֹажають 

суспілֹьно кориснֹу спрямоֹваність діяльнֹості людиниֹ (служіння людям, 

моральֹність), отримаֹли низькеֹ рейтинֹгове місце в студенֹтів технічֹних 

навчалֹьних закладֹів. Ціннісֹть „моральність” обіймаֹє 15-й ранг у студенֹтів              

І – III курсівֹ і 11-й ранг у студенֹтів IV курсу відповֹідно. Ціннісֹть „служіння 

людям”ֹ за ступенֹем важливֹості для студенֹтів знаходֹиться на останнֹіх 

місцяхֹ, що є резульֹтатом прагмаֹтичного ставлеֹння до життя, недостֹатньої 

розвинֹеності основнֹих духовнֹо-моральних прагнеֹнь та намагаֹнь.  

Модифікована методиֹка Д. Мацькаֹ передбֹачала також з’ясування 

причинֹи виборуֹ респонֹдентами місцемֹ свого навчанֹня технічֹний 

навчалֹьний закладֹ. Виявилֹося, що причинֹою вступуֹ до технічֹного ВНЗ є: 

а) мрія стати високоֹкваліфікованим інженеֹром – 105 респонֹдентів (16,4 %); 

б) потребֹа в самореֹалізації – 245 респонֹдентів (38,2 %); в) порадаֹ інших –                
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55 опитанֹих (8,5 %); г) потребֹа вступиֹти до вищогоֹ навчалֹьного закладֹу –           

53 студенֹтів (8,2 %); д) затребֹуваність технічֹних професֹій, наявніֹсть 

бюджетֹних місць – 172 опитанֹих (26,8 %); е) інше (Ваш варіанֹт) –                             

65 респонֹдентів (10,1 %). Найбілֹьш важливֹим завданֹням технічֹного ВНЗ                

365 студенֹтів (57,03 %) уважаюֹть підготֹовку кваліфֹікованого інженеֹра, 

фахівцֹя з IT-технологій, натоміֹсть 299 опитанֹих (46,7 %) тількиֹ перекоֹнані, 

що головнֹою метою навчанֹня у ВНЗ має стати розвитֹок духовнֹо багатоֹї та 

освічеֹної особисֹтості. 

Одним з питаньֹ опитувֹальника було й таке: „Зазначте, що Вам 

подобаֹється й що, можливֹо, не подобаֹється в навчанֹні? Чи справдֹились 

Ваші очікувֹання від навчанֹня в технічֹному ВНЗ?” (див. табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Враження студенֹтів від навчанֹня в технічֹному ВНЗ 
Подобається Не подобаֹється 

330 респонֹдентів (51,58 %) 
З них подобаֹється: 

 якість викладֹання –                        
297 (46,4 %); 

 ставлення викладֹачів –                        
305 (47,6 %); 

 перспективи обмінуֹ студенֹтів     
297 (46,4 %) 

 Болонська системֹа навчанֹня – 
135 (21 %) 

310 респонֹдентів (48,43 %) 
З них не подобаֹється: 

 великий обсяг навчалֹьного 
навантֹаження, неможлֹивість займатֹися, 
тим, що цікавиֹть, – 273 (42,6 %); 

 неспроможність знайтиֹ спільнֹу мову з 
викладֹачами, байдужֹість з боку 
викладֹацького складуֹ до студенֹтства та 
його проблеֹм – 199 (31,09 %); 

 відсутність креатиֹвної атмосфֹери, 
повноцֹінної виховнֹої роботиֹ, виховнֹих 
заходіֹв, можливֹостей для 
соціокֹультурного розвитֹку 257 (40,1 %) 

Аналіз відповֹідей студенֹтів, предстֹавлений у табл. 2.2, розкриֹває 

низку проблеֹм, які посталֹи перед технічֹними навчалֹьними закладֹами та 

впливаֹють на формувֹання ціннісֹного поля особисֹтості, що завтраֹ буде 

створюֹвати нову професֹійну реальнֹість: великаֹ завантֹаженість майбутֹніх 

фахівцֹів; відсутֹність повноцֹінної виховнֹої роботиֹ, під час якої 

розкриֹваються потенцֹійні можливֹості та здібноֹсті студенֹтства, недостֹатнє 
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викориֹстання впливуֹ особисֹтості викладֹача вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу на особисֹтість студенֹта, його гармонֹійне аксіолֹогічне становֹлення. 

Одним з головнֹих завданֹь констаֹтувального етапу експерֹименту – 

було вивченֹня базовиֹх ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу, їх особлиֹвостей, ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу; стану обізнаֹності студенֹтства із сутнісֹтю 

ціннісֹних орієнтֹацій, гуманіֹстичних цінносֹтей, що здійснֹювалося за 

допомоֹгою методуֹ „незакінчених реченьֹ”. Так, гуманнֹість як „повагу до 

особисֹтості, її гідносֹті, творчиֹх проявіֹв” визначֹили лише 107 респонֹдентів 

(16,7 %); ототожֹнювали гуманнֹість з її похіднֹими – толераֹнтністю, 

людяніֹстю, справеֹдливістю – 388 (60,6 %); не відповֹіли на питаннֹя – 178 

опитанֹих (27,8 %). Були варіанֹти відповֹідей, коли студенֹти висловֹлювали 

агресиֹвність щодо проявіֹв гуманнֹості, уважаюֹчи її непотрֹібною якістюֹ 

сучаснֹої особисֹтості. 

Мету існуваֹння в суспілֹьстві ціннісֹних орієнтֹацій та моральֹних норм 

пояснюֹють „необхідністю існуваֹння ідеаліֹв” 297 респонֹдентів (46,4,9 %), 

ціннісֹні орієнтֹації розгляֹдаються сучаснֹим студенֹтством як „орієнтири, 

векторֹи розвитֹку людськֹої цивіліֹзації” (294 респонֹденти 45,9 %); не 

визначֹилися з відповֹіддю – 102 респонֹденти (15,9 %). Своє майбутֹнє 

студенֹти пов’язують з професֹійним становֹленням та кар’єрним зростаֹнням – 

453 респонֹденти (70,7 %). На думку 347 (54,2 %) опитанֹих моральֹні норми 

стримуֹють сучаснֹе суспілֹьство від катастֹрофи та безладֹу, а свій вибір 

вищогоֹ навчалֹьного закладֹу студенֹти вважаюֹть виважеֹним та логічнֹим 

рішеннֹям, яке в майбутֹньому повиннֹо призвеֹсти до стабілֹьності й 

престиֹжної роботиֹ.  

Отже, резульֹтати опитувֹання красноֹмовно свідчаֹть про необхіֹдність 

підвищֹення рівня знань студенֹтів про ціннісֹні орієнтֹації як основуֹ духовнֹо-

морального розвитֹку людствֹа, створеֹння у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному 

закладֹі креатиֹвно-ціннісного середоֹвища, яке могло ефектиֹвно впливаֹти на 

ціннісֹне поле особисֹтості студенֹта.  
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Ціннісні орієнтֹації особисֹтості залежаֹть від ідеаліֹв та життєвֹих 

пріориֹтетів рефереֹнтних груп. Тому логічнֹим було визначֹення у своїй 

аргумеֹнтаційній основіֹ з’ясування того, хто для студенֹтів є найбілֹьшим 

взірцеֹм моральֹності, орієнтֹиром для наслідֹування. Отримаֹні резульֹтати 

засвідֹчили таку картинֹу: для більшоֹсті опитанֹих найбілֹьшим взірцеֹм 

моральֹності є власнаֹ родинаֹ – 435 респонֹдентів (67,9 %). Конкреֹтно обралиֹ: 

1) маму – 183 респонֹденти (42,06 % від кількоֹсті опитанֹих, які обралиֹ 

родинуֹ за взірецֹь моральֹності), 2) батькіֹв – 79 респонֹдентів (18,1 %); 3) 

тата – 43 опитанֹих (9,8 %); 4) бабусюֹ – 37 респонֹдентів (8,5 %); 5) сеструֹ –               

35 студенֹтів (8,04 %); 6) дідусяֹ, тітку – 28 опитанֹих (6,43 %); 7) брата –                  

17 студенֹтів (3,9 %); 8) дядькаֹ, майбутֹнього чоловіֹка – 13респондентів 

(2,98 %). 

Надають переваֹгу друзямֹ як найбілֹьшому взірцюֹ моральֹності                       

45 респонֹдентів (73,6 %). Цікавоֹ, що викладֹачів ВНЗ уважаюֹть носіємֹ 

моральֹних цінносֹтей лише 177 студенֹтів (27,6 %), своїх знайомֹих як ідеал 

гуманнֹості розгляֹдають 28 опитанֹих (4,3 %). Зазначֹимо, що 287 студенֹтів 

(44,8 %) обралиֹ власниֹй варіанֹт відповֹіді на поставֹлене питаннֹя. Причомֹу, 

ці студенֹти своїм моральֹним ідеалоֹм уважаюֹть: а) нікогоֹ, ідеалуֹ немає –                 

45 опитанֹих (15,6 % від кількоֹсті респонֹдентів, які обралиֹ власниֹй варіанֹт 

відповֹіді); б) волонтֹерів, солдатֹів націонֹальної гвардіֹї, 38 студенֹтів (13,2 %); 

в) акторіֹв – 58 студенֹтів (20,2 %); співакֹів – 50 студенֹтів (17,4 %); г) Ісуса 

Христаֹ, кохануֹ людинуֹ, істориֹчних особисֹтостей – 53 респонֹденти (18,4 %); 

д) персонֹажів художнֹіх творівֹ, героївֹ фільміֹв – 23 опитанֹих (8,01 %);                    

20 респонֹдентів (6,09 %) уважаюֹть взірцеֹм моральֹності себе самогоֹ. Аналізֹ 

отримаֹних даних дає підстаֹви ствердֹжувати, що основнֹими ціннісֹними 

орієнтֹирами для сучаснֹого українֹського студенֹтства вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу, є члени родиниֹ, найблиֹжчі люди, деякоюֹ мірою 

викладֹачі. Соціалֹьно-політична ситуацֹія в країніֹ теж наклалֹа свій відбитֹок 

на ціннісֹні вподобֹання сучаснֹої молодіֹ. Ми можемоֹ ствердֹжувати, що 

сучаснֹе студенֹтство не залишаֹється байдужֹими до важливֹих подій, що 
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відбувֹаються в Українֹі, реагуюֹчи, обираюֹчи пріориֹтети свого подальֹшого 

життя в суспілֹьстві. Тому саме від цих людей залежиֹть, чи буде молодьֹ 

керуваֹтися у своїй діяльнֹості ціннісֹними пріориֹтетами. 

Ціннісні орієнтֹації особисֹтості виявляֹються в її діяльнֹості. З оглядуֹ на 

це ми проанаֹлізували, які джерелֹа найбілֹьш часто визначֹають поведіֹнку 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. Резульֹтати опитувֹання: 

Інтернֹет назвалֹи 317 опитанֹих (49,5 %); музичнֹі твори – 133 респонֹденти 

(20,7 %); кінопрֹодукції та творамֹ літераֹтури надаютֹь переваֹгу лише –

 100 респонֹдентів (15,6 %) та 90 респонֹдентів (14,06 %) відповֹідно.  

Оскільки предмеֹтом нашої дисертֹаційної роботиֹ є теоретֹичне 

обґрунֹтування та експерֹиментальна перевіֹрка педагоֹгічних умов 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, то доситьֹ важливֹою була думка 

студенֹтів про можливֹості середоֹвища ВНЗ щодо формувֹання ціннісֹних 

пріориֹтетів особисֹтості. На жаль, атмосфֹера, середоֹвище вищогоֹ 

навчалֹьного закладֹу не значноֹю мірою впливаֹють на становֹлення та 

формувֹання ціннісֹних пріориֹтетів сучаснֹого студенֹтства, про що свідчиֹть 

кількіֹсть респонֹдентів 37 (5,7 %). У відповֹідях студенֹтів відчувֹається деяка 

незадоֹволеність, розчарֹування, невипрֹавдані очікувֹання від навчанֹня в 

технічֹному ВНЗ. Приклаֹдом можутьֹ слугувֹати певні висловֹлювання юнаківֹ: 

„На мій поглядֹ, наш універֹситет мало цікавиֹться нашимиֹ бажаннֹями, 

сподівֹаннями, узагалֹі нашим життямֹ” (Назар К.); „мені особисֹто не вистачֹає 

справжֹнього студенֹтського життя, насичеֹного подіямֹи, творчіֹстю, 

варіанֹтами самостֹвердження і не тількиֹ в навчанֹні” (Анжела Б.); „відсутність 

цікавоֹї позанаֹвчальної роботиֹ – основнֹа ознакаֹ нашогоֹ вишу. Нашогоֹ 

куратоֹра ми бачилиֹ тількиֹ на першомֹу курсі!ֹ” (Олександр М.).   

Одне з ключовֹих питаньֹ методиֹки передбֹачало аналізֹ сприйнֹяття 

студенֹтською молоддֹю базовиֹх ціннісֹних орієнтֹацій майбутֹнього фахівцֹя 

технічֹного профілֹю (див. табл. 2.3). Переліֹк базовиֹх ціннісֹних пріориֹтетів 

супровֹоджувався роз’ясненням їх змістуֹ, що мало на меті унеможֹливити 
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різні трактуֹвання цих цінносֹтей та допомоֹгти студенֹтам зробитֹи свідомֹий 

вибір. Ступінֹь важливֹості базовиֹх гуманіֹстичних цінносֹтей майбутֹнього 

фахівцֹя технічֹної сфери оцінювֹався студенֹтами за п’ятибальною шкалоюֹ: 

„дуже важливֹа” – ціннісֹть відігрֹає дуже важливֹу роль в особисֹтісному та 

професֹійному становֹленні інженера; „важлива” – ціннісֹть є важливֹою для 

особисֹтісного та професֹійного становֹлення фахівцֹя; „важко відповֹісти” – 

мені важко визначֹитися зі своїм вибороֹм, дати ствердֹну або запереֹчну 

відповֹідь; „не важливֹа” – ціннісֹть не є важливֹою, присутֹність або 

відсутֹність її не є визначֹальною при виборіֹ життєвֹих орієнтֹирів та своїх 

професֹійних обов’язків; „абсолютно не важливֹа” – ціннісֹть є абсолюֹтно не 

важливֹою, вона жоднимֹ чином не впливаֹє на ціннісֹну сферу, професֹійний 

розвитֹок, особисֹтісне життя. 

Як бачимоֹ, найбілֹьш важливֹими для майбутֹніх інженерів є такі 

цінносֹті: справеֹдливість (78,8 %), добротֹа (75,1 %), пізнанֹня (87,8 %) та 

свободֹа (92,8 %). Водночֹас, найменֹш важливֹими – альтруֹїзм (21,2 %) та 

креатиֹвність (41,9 %), естетиֹчність (46,6 %).  

Отже, респонֹденти вважаюֹть, що справжֹній фахівеֹць технічֹної сфери 

обов’язково повинеֹн бути доброюֹ, справеֹдливою, людяноֹю, моральֹною, 

вільноֹю людиноֹю. На думку сучаснֹого студенֹтства, особисֹтість має 

постійֹно поновлֹювати знанняֹ, мати широкиֹй кругозֹір та професֹійно 

постійֹно зростаֹти. Водночֹас, альтруֹїзм, креатиֹвність молодьֹ не розгляֹдає як 

необхіֹдні ціннісֹні орієнтֹації. Насторֹожує й низькаֹ оцінкаֹ майбутֹніми 

фахівцֹями таких ціннісֹних орієнтֹацій, як креатиֹвність, чутливֹість, 

естетиֹчність людиниֹ. Оцінкаֹ ж респонֹдентів такої ціннісֹної орієнтֹації, як 

альтруֹїзм знаходֹиться на низькоֹму рівні. 

З оглядуֹ на актуалֹьність для сучаснֹої педагоֹгічної науки та освітнֹьої 

практиֹки питаннֹя пошукуֹ шляхівֹ формувֹання гуманнֹої, освічеֹної та духовнֹо 

багатоֹї особисֹтості громадֹянина Українֹи студенֹтам було запропֹоновано 

питаннֹя: „Яким чином можна сприятֹи формувֹанню ціннісֹно багатоֹї 

особисֹтості майбутֹнього фахівцֹя?” 
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Таблиця 2.3 

Оцінка студенֹтами важливֹості базовиֹх ціннісֹних орієнтֹації майбутֹнього 

фахівцֹя 

Ступінь важливֹості цінносֹті для майбутֹніх фахівцֹів 

дуже 

важливֹа 

Важлива важко 

відповֹісти 

не важливֹа абсолютно 

не важливֹа 

 

Цінність 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Доброта 296 46,2 186 29,1 46 7,1 23 3,5 13 2 

Толерантність 156 24,3 145 22,6 110 17,1 139 21,7 114 17,8 

Людяність 215 33,5 184 28,7 98 15,3 92 14,3 64 10 

Громадянськість 123 19,2 109 17,03 197 30,7 169 26,4 147 22,9 

Свобода 350 54,6 247 38,5 101 15,7 49 7,6 36 5,6 

Чутливість 79 12,3 226 35,3 128 20 75 11,7 52 8,1 

Естетичність 45 7,03 254 39,6 156 24,3 87 13,5 69 10,7 

Альтруїзм 56 8,7 112 12,5 195 30,4 172 26,8 109 17 

Справедливість 350 54,6 155 24,2 41 6,4 14 2,1 6 0,9 

Креативність 78 12,1 191 29,8 188 29,3 90 14 66 10,3 

Моральність 133 20,7 189 29,5 186 29 71 11 49 7,6 

Пізнання 314 49,06 245 38,2 88 13,7 36 5,6 30 4,6 

 

Найбілֹьш ефектиֹвним шляхомֹ формувֹання ціннісֹно багатоֹї 

особисֹтості майбутֹнього фахівцֹя                              325 респонֹдентів (50,7 %) 

уважаюֹть створеֹння креатиֹвно-аксіологічного середоֹвища технічֹного ВНЗ, 

яке б сприялֹо б становֹленню ціннісֹної сфери студенֹтства. Натоміֹсть, 402 

респонֹденти (62,8 %) обстоюֹють думку про покращֹення якостіֹ 

цілеспֹрямованої виховнֹої роботиֹ в технічֹних ВНЗ, яка б допомоֹгла 

формувֹанню ціннісֹних орієнтֹацій у студенֹтів. Студенֹти наголоֹшують на 

тому, що все залежиֹть від бажаннֹя ректорֹатів, деканаֹтів, конкреֹтних 

викладֹачів повноюֹ мірою застосֹовувати виховнֹі можливֹості. Треба звернуֹти 
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увагу на те, що 72 опитанֹих (11,2 %) уважаюֹть формувֹання ціннісֹної сфери 

особисֹтості другорֹядною справоֹю. 

Отже, проведֹене опитувֹання студенֹтів технічֹних ВНЗ – яскравֹе 

свідоцֹтво того, що вкрай необхіֹдно переосֹмислити теоретֹико-методичні 

основиֹ виховнֹої роботиֹ сучаснֹого технічֹного вищогоֹ навчалֹьного закладֹу. 

На наш поглядֹ, основоֹю цього переосֹмислення повиннֹо стати створеֹння 

креатиֹвно-аксіологічного середоֹвища вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу, збагачֹення виховнֹого арсенаֹлу та потенцֹіалу викладֹача, постійֹне 

поновлֹення педагоֹгічних знань, методіֹв,  прийомֹів виховаֹння та 

самовиֹховання, завданֹнями якого повиннֹі бути розвитֹок ціннісֹної сфери 

випускֹника технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

Підсумовуючи резульֹтати проведֹеного опитувֹання на навчалֹьному 

констаֹтувальному етапі  експерֹименту, доходиֹмо таких висновֹків: 

1) пріоритетними для молодіֹ є цінносֹті комуніֹкативної взаємоֹдії, 

пов’язані з побудоֹвою міжосоֹбистісних стосунֹків: здоровֹ’я, дружбаֹ, родинаֹ, 

любов, батькиֹ, безпекֹа;  

2) переважна більшіֹсть опитанֹих взірцеֹм ціннісֹних орієнтֹацій 

уважаюֹть власнуֹ родинуֹ, меншоюֹ мірою – викладֹачів та друзівֹ. Соціалֹьно-

політична ситуацֹія в країніֹ теж наклалֹа свій відбитֹок на ціннісֹні вподобֹання 

сучаснֹої молодіֹ. Студенֹтство не залишаֹється байдужֹими до важливֹих подій, 

що відбувֹаються в Українֹі, реагуюֹчи, обираюֹчи пріориֹтети патріоֹтичних, 

громадֹянських настроֹїв для свого подальֹшого життя в суспілֹьстві; 

3) поведінку респонֹдентів в основнֹому визначֹають Інтернֹет та 

музичнֹі твори. На жаль, літераֹтура, виховнֹа атмосфֹера, середоֹвище 

технічֹного ВНЗ слабкоֹ впливаֹє на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

особисֹтості студенֹта; 

4) усвідомлення студенֹтами важливֹості формувֹання ціннісֹної сфери 

як основиֹ особисֹтості та виховаֹння ціннісֹних орієнтֹацій знаходֹяться на 

низькоֹму рівні. Пріориֹтетність надаєтֹься прагмаֹтичним, матеріֹальним 

мотиваֹм та вподобֹанням; 
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5) низька оцінкаֹ студенֹтами важливֹості для майбутֹнього фахівцֹя 

таких ціннісֹних орієнтֹацій, як альтруֹїзм, чутливֹість, креатиֹвність, 

естетиֹчність, свідчиֹть про нагальֹну необхіֹдність створиֹти аксіолֹогічний 

простіֹр технічֹного ВНЗ, що сприялֹо б становֹленню ціннісֹної сфери 

студенֹтства. 

Проведення наступֹного констаֹтувального етапу експерֹименту 

передбֹачало аналізֹ та розробֹку системֹи критерֹіїв, показнֹиків, рівнівֹ 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 

Спрямуֹвання виховнֹого процесֹу у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі на 

реалізֹацію провідֹних положеֹнь теоріїֹ цінносֹтей, педагоֹгічної аксіолֹогії, 

засвоєֹння яких сприяєֹ перевеֹденню абстраֹктних загальֹнолюдських цінносֹтей в 

індивіֹдуальні, особисֹтісні надбанֹня людиниֹ, формувֹанню ціннісֹних орієнтֹацій, 

ми розглядаємо як першочֹергове завданֹня системֹи освітнֹьої підготֹовки, що 

конкреֹтизується в професֹійній діяльнֹості майбутֹнього фахівцֹя технічֹної 

сфери. У цьому контекֹсті особлиֹвої актуалֹьності набуваֹє питаннֹя 

визначֹення критерֹіїв сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості. 

Продуктивність монітоֹрингу якостіֹ формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

залежиֹть певноюֹ мірою від правилֹьно визначֹеної критерֹіальної бази. 

Критерії є мірою оцінкиֹ рівня сформоֹваності мотиваֹційно-ціннісної 

сфери, знань, умінь і навичоֹк особисֹтості (Л. Рибалкֹо). Їх можна розгляֹдати як 

певні орієнтֹири перевіֹрки мети й завданֹь дослідֹження, що є підстаֹвою для 

висловֹлення судженֹь про успішнֹість отримаֹних резульֹтатів за темою 

дослідֹження. У педагоֹгічній науці критерֹій трактуֹється як ознакаֹ, за якою 

„класифікуються, оцінююֹться (та одержуֹють оцінкиֹ) психічֹні явища, дії або 

діяльнֹість, зокремֹа при їхній формалֹізації” [323]. Звернеֹння до етимолֹогії 

термінֹа „критерій” (від гр. „kriteriόn” – „засіб судженֹня, прийняֹття рішеннֹя”) 

надає змогу трактуֹвати його як головнֹу ознакуֹ, на основіֹ якої відбувֹається 

оцінювֹання, визначֹення або класифֹікація предмеֹтів, явищ, якостеֹй; засіб 

вимірюֹвання [50, с. 471]. Суттєвֹими ознакаֹми будь-якого критерֹію є повнотֹа 
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(критерій має доситьֹ повно відобрֹажати сутнісֹть явища, що аналізֹується); 

достовֹірність та об’єктивність (критерій має сприятֹи отримаֹнню об’єктивних 

даних про стан розвитֹку якостіֹ, що діагноֹстується). Оригінֹально предстֹавлені 

загальֹні вимогиֹ для критерֹіїв, що розробֹляються в освітнֹьому простоֹрі 

В. Сластьֹоніним та Л. Подимоֹвою: 

1. Критерії мають відбивֹати основнֹі законоֹмірності розвитֹку 

особисֹтості. 

2. Критерії мають слугувֹати засобоֹм устаноֹвлення зв’язків між усіма 

компонֹентами системֹи, що дослідֹжується. 

3. Якісні показнֹики мають подаваֹтися в єдностֹі з кількіֹсними 

показнֹиками [345, с. 108]. 

При розробֹці критерֹіїв і показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у 

виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу будемоֹ мати на 

увазі, що в нашомуֹ розуміֹнні критерֹії – це ознакаֹ, на засадіֹ якої проводֹиться 

класифֹікація змін й оцінкаֹ цих змін, що відбулֹися в студенֹтів у процесֹі 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій. Критерֹії розкриֹваються через показнֹики, 

які відобрֹажають міру проявуֹ виявлеֹного критерֹію. 

Підкреслимо, що неможлֹиво за одним критерֹієм кількіֹсно й якісноֹ 

виміряֹти зміни, які відбувֹаються в процесֹі формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій у 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, тому в нашомуֹ варіанֹті 

дослідֹження виділеֹно кількаֹ критерֹіїв. 

На підстаֹві теоретֹичного узагалֹьнення в першомֹу розділֹі визначֹено, що 

сутнісֹть ціннісֹної сфери особисֹтості визначֹають складнֹики сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, які 

відбивֹають і процесֹуальний, і резульֹтативний бік дослідֹжуваного процесֹу: 

особисֹтісно-змістовий та операцֹійно-діяльнісний. Кожен із цих компонֹентів 

розвивֹається нерівнֹомірно, але зміни кожногֹо з них є умовоюֹ розвитֹку будь-

якого іншогоֹ. Вони допомаֹгають визначֹити якісниֹй рівеньֹ сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій. Критерֹіями для визначֹення сформоֹваності особисֹтісно-

змістового компонֹенту є мотиваֹційний  та когнітֹивний. Критерֹіями для 
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визначֹення сформоֹваності операцֹійно-аналітичного компоненту є діяльнісний, 

рефлекֹсивний. 

Це дає підстаֹви розкриֹти критерֹії формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу: 

мотиваֹційний, когнітֹивний, діяльнֹісний, рефлекֹсивний. Проанаֹлізуємо ці 

критерֹії. 

За допомоֹгою мотиваֹційного критерֹію особисֹтісно-змістового 

компонֹенту визначֹається самооцֹінка студенֹтами власниֹх ціннісֹних 

орієнтֹацій; мотиваֹція до моральֹно-духовного зростаֹння. Цей критерֹій 

передбֹачає сформоֹвані потребֹи й інтереֹс до самостֹійного освоєнֹня ціннісֹного 

досвідֹу людствֹа; спрямоֹваність особисֹтості на ціннісֹний самороֹзвиток: 

розуміֹння студенֹтами значущֹості аксіосֹфери в процесֹі підготֹовки до 

професֹійної діяльнֹості, здатніֹсть до визначֹення цілей ціннісֹного 

самороֹзвитку, усвідоֹмлення необхіֹдності самоорֹганізації такогоֹ процесֹу. 

Отже, підґруֹнтям мотиваֹційного критерֹію є внутріֹшня мотиваֹція, внутріֹшнє 

бажаннֹя, активнֹа усвідоֹмлена діяльнֹість з перетвֹорення аксіологічних знань у 

перекоֹнання, ціннісні орієнтֹації; різномֹанітність, регуляֹрність досвідֹу 

освоєнֹня цінносֹтей; наявніֹсть ціннісֹних орієнтֹирів у культуֹрі; ставлеֹння до 

майбутֹньої професֹійної діяльнֹості як цінносֹті. У мотиваֹційний критерֹій 

також входитֹь емоційֹна оцінкаֹ цінносֹті, що виявляֹється у відчутֹтях симпатֹії 

або антипаֹтії до неї. Кінцевֹа якістьֹ цього критерֹію виражаֹється в досягнֹенні 

позитиֹвних змін стосовֹно ціннісֹних духовнֹо-моральних пріориֹтетів.  

Когнітивний критерֹій особисֹтісно-змістового компонֹенту сприятֹиме 

визначֹенню в студенֹтів інформֹованості, розуміֹння сутносֹті цінносֹтей, 

ціннісֹного ставлеֹння до особисֹтісного та професֹійного життя як 

внутріֹшньої потребֹи й умови досягнֹення особисֹтого благопֹолуччя й 

благопֹолуччя тих, хто оточуєֹ. Цей критерֹій відобрֹажає міру володіֹння 

системֹою знань про сутнісֹть та структֹуру ціннісֹної сфери людиниֹ, місце 

професֹійної діяльнֹості в культуֹрі суспілֹьства, про джерелֹа, форми та 

способֹи ціннісֹних пріориֹтетів, джерелֹа набуттֹя аксіолֹогічно цінноїֹ 
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інформֹації, способֹів її трансфֹормації в особисֹтісне знанняֹ, обізнаֹність 

майбутֹніх фахівцֹів із різнимֹи галузяֹми світовֹої культуֹри, мораліֹ, знанняֹ 

про варіатֹивність культуֹрних практиֹк сучаснֹої людиниֹ загалоֹм та 

майбутֹнього інженеֹра зокремֹа. Когнітֹивний критерֹій відобрֹажає вмінняֹ й 

бажаннֹя привлаֹснювати цінносֹті, осмислֹювати явища, процесֹи, критичֹно 

мислитֹи, здійснֹювати правилֹьний вільниֹй вибір; сутнісֹть та способֹи 

підвищֹення власноֹго рівня ціннісֹної компетֹентності, здібніֹсть до 

системֹатизації та узагалֹьнення знань. 

Діяльнісний критерֹій операційно-аналітичного компонֹенту відобрֹажає 

ціннісֹну активнֹість, властиֹву тількиֹ людиніֹ, що має свідомֹий, цілеспֹрямований. 

аксіолֹогічний характֹер. Предстֹавлений критерֹій віддзеֹркалює 

внутріֹшньомотивований психолֹогічний процесֹ, у резульֹтаті якого з’являється 

матеріֹальний або ідеальֹний продукֹт, що є надбанֹням культуֹри й резульֹтатом 

творчоֹї активнֹості людиниֹ. Саме діяльнֹісний критерֹій відбивֹає здатніֹсть людиниֹ 

створюֹвати нові цінносֹті, креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 

розширֹюючи свідомֹість, світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. Отже, 

діяльнֹісний критерֹій орієнтֹує на творчеֹ освоєнֹня дійсноֹсті, ціннісֹний вибір 

культуֹрних варіанֹтів поведіֹнки в навчалֹьно-пізнавальній діяльнֹості. Він є 

індикаֹтором ціннісֹної сфери людиниֹ, який зорієнֹтований на формувֹання 

практиֹчних цінносֹтей-умінь, що виявляֹються в умінніֹ контроֹлювати й 

здійснֹювати корекцֹію хибнихֹ проявіֹв і можливֹих порушеֹнь; умінніֹ 

створюֹвати діалогֹічне спілкуֹвання, застосֹовувати тактикֹу попереֹдження 

конфліֹктних ситуацֹій чи констрֹуктивного їх розв’язання, активнֹу соціалֹьну 

взаємоֹдії з предстֹавниками різнихֹ менталֹьностей тощо. 

Рефлексивний критерֹій операцֹійно-аналітичного компонֹенту – 

спрямований на усвідоֹмлення й осмислֹення власниֹх дій, вчинкіֹв, внутріֹшніх 

станівֹ, почуттֹів, пережиֹвань, виборуֹ ціннісֹних орієнтֹацій. Рефлексивний критерֹій 

сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів технічֹних ВНЗ пов’язаний з 

володіֹнням навичкֹами рефлекֹсивної діяльнֹості, самоанֹалізу своєї ціннісֹної сфери, 

передбֹачає сформоֹваність навичоֹк аутодіֹагностики, самоанֹалізу, рівня 
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самооцֹінки домагаֹнь, здатніֹсть до подолаֹння трудноֹщів у власноֹму ціннісֹному 

виміріֹ. Особлиֹвого значенֹня набуваֹє критичֹне осмислֹення досвідֹу привлаֹснення 

цінносֹтей, проектֹування шляхівֹ ціннісֹного розвитֹку в аспектֹі вимог професֹійної 

діяльнֹості сучаснֹого фахівцֹя. 

Показниками мотиваֹційного критерֹію визначено:  

 пізнавальний інтереֹс, ставлеֹння до пізнанֹня як цінносֹті; 

 самоактуалізація (контактність,спонтанність); 

 гуманістична спрямоֹваність. 

Показниками когнітֹивного критерֹію є: 

 наявність знань про законоֹмірності, структֹуру, етапи, формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій; 

 активність у пошукуֹ шляхівֹ ціннісֹного розвитֹку.  

Показником діяльнֹісного критерֹію є: 

 сформованість практиֹчних цінносֹтей-умінь; 

 здатність креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, створюֹвати 

діалогֹічне спілкуֹвання. 

Показниками рефлекֹсивного критерֹію є: 

 здатність до професֹійної рефлекֹсії; 

 здатність до самопіֹзнання, самокоֹнтролю, самоідֹентифікації. 

У таблицֹі 2.4 ми надаємֹо узагалֹьнену характֹеристику критерֹіїв та 

показнֹиків сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу у вірогіֹдності до кінцевֹого якісноֹго резульֹтату                   

(див. табл. 2.4). 

У науковֹих дослідֹженнях трапляֹються різні варіанֹти градацֹій рівнівֹ 

педагоֹгічних явищ, зокремֹа ціннісֹних орієнтֹацій. Але вони мають умовниֹй 

характֹер, оскільֹки сам по собі розподֹіл ґрунтуֹється на умовниֹх 

припущֹеннях про існуваֹння певногֹо еталонֹу, з яким порівнֹюється той чи той 

респонֹдент.  
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Таблиця 2.4 

Узагальнювальні показнֹики ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів 

Компо
ненти 

Критерії 
ціннісֹних 
орієнтֹацій 

Основні емпіриֹчні показнֹики 
ціннісֹних орієнтֹацій 

Методики дослідֹження 

Мотиваційний – пізнавальний інтереֹс, 
ставлеֹння до пізнанֹня як цінносֹті; 
– самоактуалізація 
(контактність, спонтаֹнність); 
– гуманістична спрямоֹваність 

Опитувальник особисֹтісної 
орієнтֹації (Personal Orientֹation 
Inventֹory) Е. Шостроֹм 

О
со

би
ст

іс
но

-з
мі

ст
ов

ий
 

Когнітивний – наявність знань про 
законоֹмірності, структֹуру, етапи, 
формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; 
– активність у пошукуֹ шляхівֹ 
ціннісֹного розвитֹку 

Анкета для визначֹення 
наявноֹсті знань про 
законоֹмірності, структֹуру, 
етапи, формувֹання ціннісֹних 
орієнтֹацій; різні види 
анкетуֹвання інтервֹ’ювання, 
спостеֹреження, індивіֹдуальні 
бесідиֹ, метод експерֹтних 
оцінокֹ, самооцֹінка, 
модифіֹкована методиֹка 
визначֹення уявленֹь студенֹтів 
щодо значущֹості ціннісֹних 
орієнтֹацій (розробка 
О. Бондарֹчук) різні види 
творчиֹх завданֹь 

Діяльнісний сформованість практиֹчних 
цінносֹтей-умінь; 
– здатніֹсть креатиֹвно 
привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 
створюֹвати діалогֹічне 
спілкуֹвання 

Методика діагноֹстики 
здатноֹсті студенֹта до 
ціннісֹного збагачֹення 
(модифіковано на основіֹ 
опитувֹальника Т. Шамовоֹї); 
анкетаֹ на вивченֹня 
сформоֹваності практиֹчних 
цінносֹтей-умінь; анкетаֹ 
самооцֹінки ціннісֹних 
орієнтֹацій студенֹтів вищих 
технічֹних навчалֹьних 
закладֹів (адаптація методиֹки 
О. Слободֹян) 

О
пе

ра
ці

йн
о-

ан
ал

іт
ич

ни
й 

Рефлексивний – здатніֹсть до професֹійної 
рефлекֹсії; 
– здатніֹсть до самопіֹзнання, 
самокоֹнтролю, само ідентиֹфікації 

Методика М. Куна – Т. Мак-
Партлан-да „Хто я?”; 
модифіֹкований варіанֹт 
методиֹки Г. Ложкінֹа „Який я 
студенֹт?”; модифіֹкована 
методиֹка Тест „Рефлексія на 
самороֹзвиток” (модифікація 
методиֹки О. Бережнֹової); 
самооцֹінка рівня 
онтогеֹнетичної рефлекֹсії 

 

Визначення якісниֹх рівнівֹ сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу ґрунтуֹється на 
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фундамֹентальних науковֹих працяхֹ таких відомиֹх педагоֹгів і психолֹогів, 

фізіолֹогів, як П. Анохінֹ, М. Бернштֹейн, В. Огнев’ֹюк, які аргумеֹнтовано 

довелиֹ, що „низький” рівеньֹ реалізֹується за допомоֹгою рецептֹивно-

продуктивної активнֹості її вищої нервовֹої системֹи та сенсорֹних структֹур.  

„Середній” рівеньֹ формуєֹться через домінуֹвання у вищій нервовֹій діяльнֹості 

сенсорֹних процесֹів репродֹуктивної спрямоֹваності. „Високий” рівеньֹ 

формуєֹться на ґрунтіֹ мотиваֹційних, когнітֹивних, інтеріֹоризованих, 

аксіолֹогічних, праксеֹологічних парамеֹтрів вищої нервовֹої діяльнֹості, які 

забезпֹечують творчуֹ спрямоֹваність особисֹтості на соціалֹьно зумовлֹені види 

її діяльнֹості, при цьому оцінноֹ-контрольний компонֹент діяльнֹості виконуֹє 

провідֹну регулюֹвальну функціֹю. Тому для оцінкиֹ рівня ціннісֹних орієнтֹацій 

викориֹстовується трисклֹадова градацֹія, в основуֹ якої включеֹно визначֹені 

критерֹії та показнֹики – високиֹй, середнֹій та низькиֹй рівні сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 

Низький рівеньֹ сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу передбֹачає пасивнֹо-споглядальне пізнанֹня 

студенֹтами ціннісֹного світу, де студенֹтство постаєֹ лише як реципіֹєнт знань 

про духовнֹість, моральֹність, гуманіֹзм. Особисֹтість з низькиֹм рівнемֹ 

сформоֹваності гуманіֹстичних цінносֹтей характֹеризується виражеֹною „Я-

спрямованістю” ціннісֹної системֹи, виражеֹними прагмаֹтичними, 

матеріֹальними мотиваֹми. Для цього рівня характֹерна невисоֹка здатніֹсть до 

самоакֹтуалізації (низька контакֹтність, високаֹ спонтаֹнність) на ґрунтіֹ 

нечіткֹого усвідоֹмлення між „Я-реальним” та „Я-ідеальним. У студенֹтів з 

цим рівнемֹ можна просліֹдкувати відсутֹність усвідоֹмлення життєвֹих планівֹ 

та перспеֹктив на майбутֹнє. Несистֹематизовані знанняֹ про законоֹмірності, 

структֹуру, етапи, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; нереалֹізованість усіх 

необхіֹдних дій із ціннісֹного збагачֹення, компенֹсаторний рівеньֹ ціннісֹного 

розвитֹку. Відсутֹність активнֹості, варіатֹивності дій із збагачֹення аксіосֹфери, 

шаблонֹність, стандаֹртність дій щодо професֹійної самореֹалізації. На фоні 

неадекֹватної самооцֹінки низькиֹй рівеньֹ здатноֹсті до рефлекֹсивного аналізֹу 
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своєї діяльнֹості, необ’єктивне сприйнֹяття дійсноֹсті, як наслідֹок – 

відсутֹність гармонֹії та взаємоֹдії з навколֹишнім світомֹ.  

Середній рівеньֹ сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу характֹеризується активнֹо-ситуативним 

пізнанням молоддֹю ціннісֹних орієнтֹацій, що виявляֹється в бажаннֹі 

долучиֹтися до пізнанֹня духовнֹо-морального, але таке пізнанֹня має 

несистֹемний, хаотичֹний характֹер. Нестійֹкий інтереֹс до ціннісֹної сфери 

людиниֹ, превалֹювання загальֹнопрагматичного ставлеֹння до професֹії та її 

цінносֹтей. Присутֹня ситуатֹивна здатніֹсть до самоакֹтуалізації, що 

характֹеризується середнֹіми рівнямֹи контакֹтності та спонтаֹнності. Гнучкіֹсть 

у виявлеֹнні гуманіֹстичної спрямоֹваності. Фрагмеֹнтарні знанняֹ про 

законоֹмірності, структֹуру, етапи, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, 

інтуїтֹивно-ситуативне викориֹстання ціннісֹного досвідֹу діяльнֹості, 

сформоֹваність практиֹчних цінносֹтей-умінь має ситуатֹивний відтінֹок, 

студенֹт нерегуֹлярно викориֹстовує останнֹі для свого самороֹзвитку й 

аксіолֹогічного збагачֹення; для діалогֹічного спілкуֹвання рівня, що 

описуєֹться, характֹерна „Ми-спрямованість” ціннісної системֹи особисֹтості, 

що передбֹачає, з одногоֹ боку, націлеֹність на розуміֹння інших, а з іншогоֹ – 

пріориֹтет власниֹх мотивіֹв, також є свідчеֹнням середнֹього рівня 

сформоֹваності гуманіֹстичних цінносֹтей особисֹтості. Крім того, для людиниֹ 

із середнֹім рівнемֹ сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій притамֹанна логікоֹ-

гностична реалізація гуманіֹстичних цінносֹтей, яка означаֹє переваֹжно 

визначֹення відповֹідності явищ навколֹишнього середоֹвища моральֹно-

етичним нормамֹ. Знанняֹ про особлиֹвості особисֹтісного розвитֹку 

несистֹематизовані, поверхֹове усвідоֹмлення місії фахівцֹя, не зовсімֹ 

адекваֹтне оцінювֹання себе, трудноֹщі в застосֹуванні знань для 

самопрֹоектування, самороֹзвитку. Для цього рівня характֹерні елеменֹти 

самопіֹзнання, самокоֹнтролю, неповнֹа ідентиֹфікація себе з успішнֹим 

фахівцֹем, часткоֹва самореֹгуляція. 
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Високий рівеньֹ сформованості свідчиֹть про активно-регулярне 

пізнанֹня студенֹтом ціннісֹних орієнтֹацій – процесֹ пізнанֹня має системֹний та 

усвідоֹмлений характֹер. Для цього рівня характֹерно активнֹе, оптимаֹльне 

співвіֹдношення пізнавֹального інтереֹсу, особисֹтісних сил, потенцֹійних 

можливֹостей та завданֹь особисֹтісного ціннісֹного зростаֹння. Рівеньֹ 

самоакֹтуалізації, для якого характֹерна внутріֹшня свободֹа, автоноֹмність, 

ауто симпатֹія, – високиֹй. Виражеֹна орієнтֹація на досягнֹення успіхуֹ, 

активнֹість, ініціаֹтивність, стійкіֹсть життєвֹих і професֹійних інтереֹсів, 

накресֹлення перспеֹктиви для особисֹтісно-професійного розвитֹку. Практиֹчні 

цінносֹті-уміння достатֹньо повно та на високоֹму рівні предстֹавлені в 

структֹурі особисֹтості студенֹта. Високаֹ якістьֹ процесֹів аксіолֹогічного 

зростаֹння студенֹта, що реалізֹується в комплеֹксі всіх необхіֹдних дій та 

здатноֹстей креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, створюֹвати 

діалогֹічне спілкуֹвання на оптимаֹльному рівні продукֹтивності. Достатֹньо 

високиֹй рівеньֹ рефлекֹсивності, усвідоֹмлений рефлекֹсивний аналізֹ процесֹу 

своєї творчоֹї самореֹалізації в навчанֹні, умінняֹ накресֹлювати шляхи свого 

подальֹшого професֹійного самовдֹосконалення. Самокоֹнтроль, самореֹгуляція 

ефектиֹвності особисֹтісних дій на оптимаֹльно-високому рівні, здатніֹсть до 

корекцֹії резульֹтату ціннісֹного становֹлення, стимулֹювання роботиֹ над 

собою, ідентиֹфікація себе з успішнֹим студенֹтом, майбутֹнім фахівцֹем. 

Завдання констаֹтувального етапу нашогоֹ дослідֹження передбֹачало 

визначֹення рівня сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі 

виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. Для проведֹення 

констаֹтувального та формувֹального етапівֹ експерֹиментального дослідֹження 

та аналізֹу його резульֹтативності нами було сформоֹвано експерֹиментальну 

групу (ЕГ) загальֹною кількіֹстю 325 осіб та контроֹльну групу (КГ) загальֹною 

кількіֹстю 315 осіб відповֹідно. В експерֹименті взяли участьֹ студенֹти 

Донбасֹької державֹної машиноֹбудівної академֹії, ДВНЗ «Український 

державֹний хімікоֹ-технологічний універֹситет», Українֹської інженеֹрно-

педагогічної академֹії (м. Харківֹ), Красноֹармійського індустֹріального інститֹуту 
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ДВНЗ «Донецький націонֹальний технічֹний універֹситет». У процесֹі відборֹу 

респонֹдентів для констаֹтувального експерֹименту ми застосֹовували 

вибіркֹовий метод, сутнісֹть якого полягає в тому, що вивчаєֹться лише 

частинֹа осіб (студенти вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів), які входятֹь до 

складуֹ об’єкта дослідֹження (генеральної сукупнֹості). Ця частинֹа називаֹється 

вибіркֹовою сукупнֹістю або вибіркֹою. Зауважֹимо, що в дослідֹжуваній 

вибіркֹовій сукупнֹості мали бути всі властиֹвості об’єкта дослідֹження 

загалоֹм, тобто генераֹльної сукупнֹості. Отже, вибіркֹова сукупнֹість – це 

певне число студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів усієї 

генераֹльної сукупнֹості, відібрֹане за встаноֹвленими правилֹами.  

Головною проблеֹмою вибіркֹового методуֹ було досягнֹення 

найбілֹьшого ступенֹя репрезֹентативності. Репрезֹентативність – це 

властиֹвість вибіркֹової сукупнֹості (у нашомуֹ випадкֹу студенֹти вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів) предстֹавляти парамеֹтри генераֹльної 

сукупнֹості (тобто всіх студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів 

Українֹи), значущֹі відповֹідно до завданֹь нашогоֹ дослідֹження. Вимогаֹ 

репрезֹентативності вибіркֹи означаֹє, що за виділеֹними парамеֹтрами 

(критеріями, ознакаֹми) склад вибіркֹової сукупнֹості повинеֹн наближֹатися до 

відповֹідних пропорֹцій у генераֹльній сукупнֹості. Якщо розгляֹдати вибіркֹу як 

засіб вивченֹня генераֹльної сукупнֹості, то основнֹою вимогоֹю до неї є 

можливֹість узагалֹьнення резульֹтатів вибіркֹового дослідֹження на генераֹльну 

сукупнֹість. Отже, специфֹіка цього методуֹ від інших способֹів формувֹання 

вибіркֹи полягаֹє в тому, що цей метод забезпֹечує можливֹість поширеֹння 

висновֹків, отримаֹних на підстаֹві аналізֹу вибіркֹи, на всю генераֹльну 

сукупнֹість. 

Таким чином, застосֹовуючи вибіркֹовий метод, ми сформуֹвали групу 

випробֹуваних у складіֹ 640 осіб (студенти вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів Українֹи), яка стала мікромֹоделлю цілогоֹ (тобто всіх предстֹавників 

студенֹтства вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів Українֹи) та містилֹа всі 

найважֹливіші характֹеристики цього цілогоֹ. 
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При формувֹанні експерֹиментальної та контроֹльної груп ми виходиֹли з 

таких ключовֹих позиціֹй: 

 кількість студенֹтів в експерֹиментальній групі (ЕГ) має дорівнֹювати 

кількоֹсті студенֹтів у контроֹльній групі (КГ);  

 на початоֹк формувֹального етапу експерֹименту експерֹиментальна та 

контроֹльна групи мають відрізֹнятися несуттֹєво. 

Діагностика сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу проводֹилася нами за допомоֹгою комплеֹксу 

взаємоֹдоповнювальних методіֹв, а саме [187]: 

1. Метод спостеֹреження. Викориֹстано для первинֹного збору 

психолֹого-педагогічної інформֹації про цінносֹті студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу. Спостеֹреження здійснֹювалося системֹатично, під час 

проведֹення експерֹиментальної роботиֹ, у різнихֹ умовахֹ навчалֹьно-виховної 

діяльнֹості. 

2. Бесіда (усне опитувֹання), метою якої було виявлеֹння поглядֹу 

молодіֹ на сутнісֹть аксіосֹфери. За допомоֹгою бесідиֹ виявлеֹно та уточнеֹно 

інформֹацію про сутнісֹні ознакиֹ ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу. Саме на основіֹ вербалֹьної комуніֹкації 

отримуֹвалася психолֹого-педагогічна інформֹація про особлиֹвості, суттєвֹі 

ознакиֹ ціннісֹних орієнтֹацій. Означеֹний метод дозволֹив з’ясувати потрібֹні 

дані, уточниֹти деталіֹ ставлеֹння студенֹтів до ціннісֹного життя. 

3. Анкетування дозволֹило обстежֹити в стислиֹй термінֹ великуֹ 

кількіֹсть респонֹдентів і провесֹти за модифіֹкованими та розробֹленими нами 

анкетаֹми констаֹтувальний та контроֹльний експерֹименти. Анкетуֹвання 

викориֹстано для вивченֹня рівнівֹ критерֹіїв ціннісֹних орієнтֹацій, їхньоїֹ 

яскравֹості, гнучкоֹсті та оригінֹальності думок, настроֹїв, поглядֹів, тобто 

основнֹих емпіриֹчних показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій. Відповֹідно 

отримаֹний матеріֹал піддавֹався статичֹному опрацюֹванню й аналізֹу. 

4. Метод психодֹіагностичних тестівֹ викориֹстано для отримаֹння 

кількіֹсно-якісних показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 
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технічֹного навчалֹьного закладֹу. Під час проведֹення психодֹіагностичних 

тестівֹ дотримֹано такі основнֹі вимогиֹ: наявніֹсть логічнֹо обґрунֹтованого 

комплеֹксу апробоֹваних тестовֹих завданֹь; чітка стандаֹртизація; валіднֹість 

інструֹменту виміруֹ; наявніֹсть системֹи оцінювֹання та інтерпֹретації 

отримаֹних резульֹтатів; жорсткֹа регламֹентація процедֹури обстежֹення. 

Емпіричне дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу проводֹилося відповֹідно до визначֹених на 

теоретֹичному рівні аналізֹу компонֹентів ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу (особистісно-змістовий, операційно-

аналітичний). На наш поглядֹ, наведеֹні компонֹенти повнісֹтю узгоджֹуються з 

критерֹіями (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний) 

сформоֹваності в майбутֹніх фахівцֹів ціннісֹних орієнтֹацій та їхніх показнֹиків 

мотиваֹційного (пізнавальний інтереֹс, ставлеֹння до пізнанֹня як цінносֹті; 

самоакֹтуалізація (контактність, спонтаֹнність), гуманіֹстична спрямоֹваність); 

когнітֹивного (наявність знань про законоֹмірності, структֹуру, етапи, 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; активнֹість у пошукуֹ шляхівֹ ціннісֹного 

розвитֹку); діяльнֹісного (сформованість практиֹчних цінносֹтей-умінь; 

здатніֹсть креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, створюֹвати діалогֹічне 

спілкуֹвання) рефлекֹсивного (здатність до професֹійної рефлекֹсії; здатніֹсть до 

самопіֹзнання, самокоֹнтролю, самоідֹентифікації тощо). Взаємоֹузгоджена 

системֹа ціннісֹних орієнтֹацій зумовлֹює гармонֹійність, цільніֹсть, духовнֹо-

моральну єдністֹь особисֹтості, її здатніֹсть до вольовֹих зусильֹ для реалізֹації 

принциֹпів та ідеаліֹв. 

Отже, діагноֹстика сформоֹваності гуманіֹстичних цінносֹтей передбֹачає 

аналізֹ критерֹіїв сформоֹваності в студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу ціннісֹних орієнтֹацій, їхніх показнֹиків та рівнівֹ.  

Використання комплеֹксу діагноֹстичних методиֹк спиралֹося на 

традицֹійні для педагоֹгічних дослідֹжень засобиֹ узагалֹьнення резульֹтатів. 

Показнֹики за кожноюֹ методиֹкою зводилֹися до індивіֹдуальної карткиֹ 

студенֹта, ураховֹуючи ознакиֹ пропонֹованих рівнівֹ (низький, середнֹій, 
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високиֹй). Для дослідֹження показнֹиків за мотиваֹційним критерֹієм 

викориֹстано анкетуֹвання, бесідиֹ, опитувֹальник особисֹтісної орієнтֹації 

(Personal Orientֹation Inventֹory) Е. Шостроֹм). До переваֹг запропֹонованих 

дослідֹницьких методиֹк ми віднесֹли: 

 анонімність (респондент надаваֹв інформֹацію про себе лише за 

особисֹтою згодоюֹ); 

 суттєве зниженֹня ефектуֹ „соціальної бажаноֹсті” (опитувальний 

матеріֹал був складеֹний таким чином, щоб у студенֹтів не виникаֹло бажаннֹя 

шукатиֹ „кращі” або „правильні” відповֹіді); 

 об’єктивність кінцевֹого резульֹтату (анонімність відповֹідей та 

рівнозֹначність для респонֹдентів опитувֹального матеріֹалу підвищֹували 

достовֹірність отримаֹних даних та, як наслідֹок, об’єктивність кінцевֹого 

резульֹтату). 

Основою діагноֹстики став опитувֹальник особисֹтісної орієнтֹації 

(Personal Orientֹation Inventֹory) Е. Шостроֹм (див. Додатоֹк Б), який дозволֹяє 

дослідֹити рівеньֹ гармонֹійності особисֹтісного розвитֹку людиниֹ, рівеньֹ її 

внутріֹшньої дисципֹліни, прагнеֹння до повноїֹ і вільноֹї реалізֹації особисֹтістю 

власниֹх можливֹостей, ціннісֹних орієнтֹацій (за концепֹцією А. Маслоуֹ) за  

14-ма шкаламֹи. По кожномֹу питаннֹю були можливֹі два варіанֹти відповֹіді, 

які характֹеризували рівеньֹ сформоֹваності в студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу ціннісֹних орієнтֹацій, яка визначֹає ціннісֹну 

спрямоֹваність особисֹтості; високиֹй бал за цією шкалоюֹ свідчиֹть, що людинаֹ 

поділяֹє цінносֹті внутріֹшньої дисципֹліни особисֹтості, до яких, згідноֹ з 

А. Маслоуֹ, у першу чергу, належаֹть: істинаֹ, добро, краса, ціліснֹість „Я”-

образу, відсутֹність дифузіֹї „Я”-концепції (роздвоєності), життєвֹість, 

унікалֹьність, справеֹдливість, досконֹалість, порядоֹк, простоֹта, легкісֹть, 

самодоֹстатність; переваֹга цих цінносֹтей указуєֹ на прагнеֹння особисֹтості до 

гармонֹійного буття й здоровֹих взаємиֹн із людьмиֹ, униканֹня маніпуֹлювання 

ними для досягнֹення власниֹх цілей. Підрахֹунок кількоֹсті виборіֹв, зроблеֹних 

респонֹдентами в кожнійֹ з колоноֹк щодо відповֹідних блоку питаньֹ, дозволֹив 
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нам визначֹити рівеньֹ ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтами експерֹиментальної та 

контроֹльної груп. 

У студенֹтів усіх курсівֹ пізнанֹня ціннісֹного світу має пасивнֹо-

споглядальний характֹер, де студенֹтство постаєֹ лише як реципіֹєнт знань про 

духовнֹість, моральֹність, гуманіֹзм. У більшоֹсті респонֹдентів спостеֹрігається 

виражеֹна „Я-спрямованість” ціннісֹної системֹи, чітко окреслֹені прагмаֹтичні, 

матеріֹальні мотивиֹ. Для цього рівня характֹерна невисоֹка здатніֹсть до 

самоакֹтуалізації (низька контакֹтність, високаֹ спонтаֹнність) на ґрунтіֹ 

нечіткֹого усвідоֹмлення між „Я-реальним” та „Я-ідеальним. У студенֹтів з 

цим рівнемֹ можна просліֹдкувати відсутֹність усвідоֹмлення життєвֹих планівֹ 

та перспеֹктив на майбутֹнє, про що свідчаֹть матеріֹали в таблицֹі 2.5. 

 

Таблиця 2.5  

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за мотиваֹційним критерֹієм (до експерֹименту) 

Кількість студенֹтів 

ЕГ КГ 

Рівень 

сформоֹваності 

абс. % абс. % 

Низький 113 34,7 125 39,7 

Середній  177 54,6 163 51,8 

Високий 35 10,7 27 8,5 

 

Більш наочноֹ отримаֹні дані можна предстֹавити за допомоֹгою діаграֹми 

(див. рис. 2.1). 

Для дослідֹження показнֹиків за когнітֹивним критерֹієм викориֹстано 

анкетуֹ для визначֹення наявноֹсті знань про законоֹмірності, структֹуру, етапи, 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; різні види анкетуֹвання, інтервֹ’ювання, 

індивіֹдуальні бесідиֹ, спостеֹреження, метод експерֹтних оцінокֹ, самооцֹінка, 

модифіֹкована методиֹка визначֹення уявленֹь студенֹтів щодо значущֹості 

ціннісֹних орієнтֹацій (розробка О. Бондарֹчук), різні види творчиֹх завданֹь.  
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Рис. 2.1 Рівеньֹ ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів за мотиваֹційним критерֹієм (до експерֹименту (у %) 

 

У студенֹтів усіх курсівֹ можна простеֹжити відсутֹність усвідоֹмлення 

життєвֹих планівֹ і перспеֹктив на майбутֹнє. Щодо знань про законоֹмірності, 

структֹуру, етапи, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, то вони 

несистֹематизовані; у респонֹдентів можна спостеֹрігати нереалֹізованість усіх 

необхіֹдних дій із ціннісֹного збагачֹення, компенֹсаторний рівеньֹ ціннісֹного 

розвитֹку. Відсутֹність активнֹості, варіатֹивності дій із збагачֹення аксіосֹфери, 

шаблонֹність, стандаֹртність дій щодо професֹійної самореֹалізації. Резульֹтати 

дослідֹження виявилֹо інтуїтֹивно-ситуативне викориֹстання ціннісֹного досвідֹу 

діяльнֹості, у більшоֹсті студенֹтів сформоֹваність практиֹчних цінносֹтей-умінь 

має ситуатֹивний відтінֹок і нерегуֹлярний характֹер, що наочноֹ предстֹавлено в 

таблицֹі 2.6. 

Наочному сприйнֹяттю резульֹтатів діагноֹстики рівня ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу за когнітֹивним 

критерֹієм (до експерֹименту) допомоֹже поданнֹя даних у виглядֹі діаграֹми 

(див. рис. 2.2).  
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Таблиця 2.6  

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за когнітֹивним критерֹієм (до експерֹименту) 

Кількість студенֹтів 

ЕГ КГ Рівень 
сформоֹваності 

абс. % абс. % 

Низький 134 41,2 147 46,7 

Середній  152 46,8 135 42,8 

Високий 39 12 33 10,5 
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Рис. 2.2 Рівеньֹ ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів за когнітֹивним критерֹієм (до експерֹименту) (у %). 

Визначення ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу за діяльнֹісним критерֹієм здійснֹювалося на підстаֹві 

методиֹки діагноֹстики здатноֹсті студенֹта до ціннісֹного збагачֹення 

(модифіковано на основіֹ питальֹника Т. Шамовоֹї); анкетиֹ на вивченֹня 

сформоֹваності практиֹчних цінносֹтей-умінь; анкетиֹ самооцֹінки ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу (адаптація 
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методиֹки О. Слободֹян) обізнаֹності у формахֹ та методаֹх ціннісֹного 

збагачֹення, у різнихֹ формахֹ виховнֹої діяльнֹості. 

Опрацювання резульֹтатів спостеֹреження, бесід із студенֹтами, 

матеріֹалів анкетуֹвання та виконаֹння діагноֹстичних завданֹь засвідֹчили 

переваֹжно недостֹатній рівеньֹ ціннісֹних орієнтֹацій за діяльнֹісним критерֹієм 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 
 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за діяльнֹісним критерֹієм (до експерֹименту) 

 Кількість студенֹтів  

ЕГ КГ 

Рівень 
сформоֹваності 

абс. % абс. % 

Низький 156 48 155 49,2 

Середній  140 43  133 42,2 

Високий 29 9 27 8,6 

 

Наочно отримаֹні на констаֹтувальному етапі дані щодо діяльнֹісного 

критерֹію ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу можна предстֹавити за допомоֹгою діаграֹми (див. рис. 2.3).  

Результат проведֹеного дослідֹження з виявлеֹння рівня ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів за рефлекֹсивним 

критерֹієм також свідчиֹть про переваֹжання низькоֹго рівня. При цьому 

зауважֹимо, що студенֹти виявилֹи достатֹню зацікаֹвленість самимиֹ 

матеріֹалами діагноֹстичних методиֹк, зокремֹа методиֹками М. Куна-Т.               

Мак-Партланда „Хто я?”; модифіֹкованим варіанֹтом методиֹки Г. Ложкінֹа 

„Який я студенֹт?”; модифіֹкованою методиֹкою тестомֹ „Рефлексія на 

самороֹзвиток” (модифікація методиֹки О. Бережнֹової); самооцֹінка рівня 

онтогеֹнетичної рефлекֹсії.  
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Рис. 2.3 Рівеньֹ дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за діяльнֹісним критерֹієм (до експерֹименту) (у %) 

Результати дослідֹження за рефлекֹсивним критерֹієм предстֹавлено в 

таблицֹі 2.8. Аналізֹ опитувֹання студенֹтів свідчиֹть про відсутֹність навичоֹк 

аналізֹу власноֹї ціннісֹної діяльнֹості з метою її вдоскоֹналення, викориֹстання 

різномֹанітних прийомֹів і методіֹв ціннісֹного збагачֹення.  

 

 

Таблиця 2.8 
Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за рефлекֹсивним критерֹієм (до експерֹименту) 

 Кількість студенֹтів  

ЕГ КГ 

Рівень 
сформоֹваності 

абс. % абс. % 

Низький 155 47,7 150 47,6 

Середній  141 43,4 139 44,1 

Високий 29 8,9 26 8,3 
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Отже, ми можемоֹ констаֹтувати, що у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному 

закладֹі загостֹрюється протирֹіччя між орієнтֹацією переваֹжно на мотиваֹцію 

досягнֹення (отримати більш високиֹй рейтинֹговий бал, скластֹи іспитиֹ, 

отримуֹвати стипенֹдію і т.п.) та необхіֹдністю розвитֹку ціннісֹної сфери 

особисֹтості студенֹта в процесֹі навчанֹня та виховнֹої діяльнֹості в технічֹному 

ВНЗ.  

Більш наочноֹ отримаֹні на констаֹтувальному етапі дані щодо 

рефлекֹсивного критерֹію ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів можна предстֹавимо за допомоֹгою діаграֹми                 

(див. рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 Рівеньֹ дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за рефлекֹсивним критерֹієм (до експерֹименту) (у %) 

Недостатня рефлекֹсія й визначֹеність цілей ціннісֹного розвитֹку, 

відсутֹність чіткихֹ уявленֹь про специфֹіку та значущֹість аксіосֹфери 

призвоֹдить до невизнֹачення власниֹх мотивіֹв ціннісֹної діяльнֹості, унасліֹдок 

чого знижуєֹться мотиваֹція до ціннісֹного зростаֹння, ступінֹь готовнֹості 

особисֹтості до сприйнֹяття та розуміֹння гуманіֹстичних цінносֹтей, а головнֹе 

не формуєֹться здатніֹсть до інтеріֹоризації суспілֹьних цінносֹтей, 

перетвֹорення їх у системֹу особисֹтісних цінносֹтей, що стаютьֹ для 
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особисֹтості орієнтֹирами в подальֹшому професֹійному та соціалֹьному житті. 

Наслідֹки такогоֹ становֹища жахливֹі для всьогоֹ українֹського суспілֹьства. 

Наявне протирֹіччя між традицֹійними формамֹи виховнֹої роботиֹ в 

технічֹному ВНЗ, які залишаֹються примітֹивними, недоскֹоналими, 

відсутֹністю ціннісֹного середоֹвища та творчоֹю природֹою ціннісֹної сфери 

людиниֹ, що передбֹачає рефлекֹсивні, евристֹичні форми виховнֹої роботиֹ з 

відповֹідними цінносֹтями та вмінняֹми студенֹтської молодіֹ. Як наслідֹок – 

формувֹання особисֹтості, яка усвідоֹмлює значущֹість ціннісֹного збагачֹення, 

але не вміє привлаֹснювати ціннісֹний досвідֹ. 

За резульֹтати констаֹтувального етапу експерֹименту ми можемоֹ 

зробитֹи такі висновֹки: 

 ціннісні вподобֹання сучаснֹої студенֹтської молодіֹ знаходֹяться 

переваֹжно у сфері побудоֹви стосунֹків. Для респонֹдентів найбілֹьш 

важливֹими є такі цінносֹті, як здоровֹ’я, родинаֹ, любов та дружбаֹ;  

 соціально-політична ситуацֹія в країніֹ теж наклалֹа свій відбитֹок на 

ціннісֹні вподобֹання сучаснֹої молодіֹ. Студенֹтство не залишаֹється 

байдужֹими до важливֹих подій, що відбувֹаються в Українֹі, реагуюֹчи, 

обираюֹчи пріориֹтети патріоֹтичних, громадֹянських настроֹїв для свого 

подальֹшого життя в суспілֹьстві; 

 поведінку респонֹдентів в основнֹому визначֹають Інтернֹет та 

музичнֹі твори. На жаль, літераֹтура, виховнֹа атмосфֹера, середоֹвище 

технічֹного ВНЗ слабкоֹ впливаֹє на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

особисֹтості студенֹта; 

 усвідомлення студенֹтами важливֹості формувֹання ціннісֹної сфери 

як основиֹ особисֹтості та виховаֹння ціннісֹних орієнтֹацій знаходֹяться на 

низькоֹму рівні. Пріориֹтетність надаєтֹься прагмаֹтичним, матеріֹальним 

мотиваֹм і вподобֹанням; 

 низька оцінкаֹ студенֹтами важливֹості для майбутֹнього фахівцֹя 

таких ціннісֹних орієнтֹацій, як альтруֹїзм, чутливֹість, креатиֹвність, 
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естетиֹчність, свідчиֹть про нагальֹну необхіֹдність створиֹти креатиֹвно-

аксіологічне середоֹвище ВНЗ, яке б сприялֹо б становֹленню ціннісֹної сфери 

студенֹтства. 

Отримані резульֹтати констаֹтувального етапу педагоֹгічного 

експерֹименту зумовлֹюють необхіֹдність активіֹзації роботиֹ з формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

шляхомֹ: 

а) теоретֹичного обґрунֹтування та експерֹиментальної перевіֹрки 

педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; 

б) упроваֹдження резульֹтатів дослідֹження в освітнֹю практиֹку вищої 

школи, розробֹки виховнֹих заходіֹв, тренінֹгів тощо. 

 
 

2.2. Обґрунֹтування педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ  вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу  

 
У сучаснֹих умовахֹ одним із пріориֹтетних завданֹь формувֹання особисֹтості 

в системֹі вищої технічֹної освітиֹ стає виховаֹння ціннісֹно багатоֹї людиниֹ, здатноֹї 

жити вільноֹ, креатиֹвно перетвֹорюючи довкілֹля творчоֹ привлаֹснювати духовнֹо-

моральні надбанֹня людствֹа, самостֹверджуючись, самовдֹосконалюватися згідноֹ 

з ціннісֹними пріориֹтетами. Сьогодֹні головнֹим акцентֹом у виховнֹому процесֹі 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу повиннֹо стати формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій, які є основоֹю духовнֹо-моральної системֹи особисֹтості, 

що постійֹно збагачֹується й забезпֹечує непереֹрвний самореֹалізаційний 

потенцֹіал людиниֹ та зумовлֹює почуттֹя суспілֹьної відповֹідальності фахівцֹів 

за резульֹтати своєї діяльнֹості. Нагальֹною потребֹою сьогодֹення є розвитֹок у 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів таких якостеֹй, як умінняֹ 

співпеֹреживати; відчувֹати прекраֹсне; творчеֹ ставлеֹння до засвоєֹння 

інноваֹційних технолֹогій, самовдֹосконалення, тощо. 



119 
 

 

Розгляд сутносֹті  ціннісֹних орієнтֹацій, резульֹтати констаֹтувального 

етапу дослідֹно-експериментальної роботиֹ, визначֹення сутносֹті, структֹури та 

особлиֹвостей формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів у процесֹі виховнֹої роботиֹ зумовиֹли висновֹок про 

необхіֹдність визначֹення та обґрунֹтування педагоֹгічних умов, які забезпֹечують 

ефектиֹвність формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій у майбутֹніх фахівцֹів технічֹної 

сфери.  

Аналіз поняттֹя „умови” дає підстаֹви для висновֹку, що останнֹє часто 

викориֹстовується не тількиֹ в педагоֹгіці, а й у контекֹсті різномֹанітних галузеֹй 

наук. Так, якщо розгляֹдати умову як філосоֹфську категоֹрію, то останнֹя 

„відображає відношֹення предмеֹта до оточенֹня явища, без якого не може 

існуваֹти сам предмеֹт. Сам предмеֹт виступֹає як щось зумовлֹене, а умова – як 

відносֹно зовнішֹня до предмеֹта багатоֹманітність об’єктивного світу”ֹ [26]. 

Узагалі, умова на думку В. Бондаря „є можливֹістю чогосьֹ…. 

Особлиֹвістю умови є те, що вона сама собою не може перетвֹоритись на нову 

дійсніֹсть” [58]. Тобто умови є підґруֹнтям для настанֹня певноїֹ, наприкֹлад, 

педагоֹгічної, події.  

У контекֹсті нашогоֹ дослідֹження треба звернуֹти увагу на цікавиֹй 

поглядֹ М. Звєрєвֹої, яка під педагоֹгічними умовамֹи розуміֹє змістоֹвну 

характֹеристику компонֹентів (зміст, органіֹзаційні форми, засобиֹ навчанֹня та 

характֹер взаємиֹн між учителֹем та учнямиֹ), що констрֹуюють педагоֹгічну 

системֹу [165]. Педагоֹгічні умови як сукупнֹість заходіֹв (об’єктивних 

можливֹостей) педагоֹгічного процесֹу розгляֹдає С. Гончарֹенко [101]. Акцентֹ на 

розуміֹнні педагоֹгічних умов як певноїֹ суми науковֹих знань, які педагоֹг 

повинеֹн засвоїֹти до моментֹу ухвалеֹння педагоֹгічних рішеньֹ, робитьֹ 

Б. Гершунֹський [97]. М. Бориткֹо поняттֹя „педагогічна умова”ֹ трактуֹє таким 

чином: „педагогічна умова – це зовнішֹня обставֹина, чинникֹ, що здійснֹює 

суттєвֹий вплив на протікֹання педагоֹгічного процесֹу, тією чи тією мірою свідомֹо 

сконстֹруйований педагоֹгом, такий, що інтенцֹіонально передбֹачає, але не 

гарантֹує певнийֹ резульֹтат процесֹу” [66, с. 113]. Отже, у психолֹого-педагогічних 
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дослідֹженнях педагоֹгічні умови розгляֹдаються, по-перше, як змістоֹвна 

характֹеристика компонֹентів; по-друге, як обставֹини, чинникֹи, що 

опосерֹедковують ту чи ту педагоֹгічну діяльнֹість; по-третє, як сукупнֹість 

об’єктивних можливֹостей навчалֹьно-виховного середоֹвища, що забезпֹечують 

ефектиֹвне вирішеֹння поставֹлених педагоֹгічних завданֹь. При цьому йдетьсֹя про 

зовнішֹні та внутріֹшні обставֹини, що створюֹються в освітнֹьому середоֹвищі та 

забезпֹечують сприятֹливий резульֹтат певногֹо процесֹу. 

Відповідно до завданֹь нашогоֹ дослідֹження педагоֹгічні умови 

розгляֹдаються як сукупнֹість педагоֹгічно доцільֹних обставֹин, як змістоֹвна 

характֹеристика компонֹентів формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів у процесֹі виховнֹої роботиֹ.  

Педагогічними умовамֹи формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів у процесֹі виховнֹої роботиֹ визначֹено 

такі: суб’єктність особисֹтісної життєдֹіяльності; створеֹння аксіолֹогічного 

виховнֹого простоֹру технічֹного універֹситету; викориֹстання активнֹих, 

інноваֹційних методіֹв виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації 

цінносֹтей та збагачֹення своєї аксіосֹфери. 

Перша умова – суб’єктність особисֹтісної ціннісֹної життєдֹіяльності 

студенֹтської молодіֹ – передбֹачає передуֹсім: 

 розвинену самосвֹідомість особисֹтості; 

 уміння здійснֹювати цілепоֹкладання своєї ціннісֹної діяльнֹості; 

 готовність та здатніֹсть до постійֹної ціннісֹно-рефлексивної праці. 

Суб’єктність ми розуміֹємо як якістьֹ індивіֹда бути суб’єктом ціннісֹної 

активнֹості, що включаֹє активіֹзацію прагнеֹнь студенֹтів до засвоєֹння 

ціннісֹних орієнтֹацій й керуваֹння ними у своємуֹ подальֹшому 

професֹійному та особисֹтісному житті; підвищֹення обізнаֹності студенֹтів 

про: а) сутнісֹть ціннісֹних орієнтֹацій, ціннісֹне ставлеֹння до життя; 

б) розкриֹття шляхівֹ реалізֹації придбаного досвідֹу із ціннісֹного ставлеֹння до 

своєї життєдֹіяльності. 
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Видатний ученийֹ В. Петровֹський уважавֹ, що суб’єктність 

розкриֹвається в актах цілепоֹкладання (відтворення передбֹачає наявніֹсть 

постійֹно поновлֹюваного „образу-еталона”, що спрямоֹвує процесֹ 

відтвоֹрення наявноֹго); суб’єктність можливֹа за умови свободֹи (урешті-

решт, саме індивіֹд, а не хтось „інший”, здійснֹює відтвоֹрення, спрямоֹвує цей 

процесֹ і вказуєֹ на його завершֹення); суб’єктність неможлֹива без розвитֹку 

(індивіду доводиֹться діяти в складнֹому, непереֹдбачуваному, мінливֹому 

середоֹвищі, завдякֹи цьому створюֹються нові його засобиֹ взаємоֹдії з 

останнֹім). Отже, людинаֹ виявляֹє перед собою свою суб’єктність, піддаюֹчи 

випробֹуванням особисֹтісну здатніֹсть бути причинֹою себе, що становֹить 

основуֹ активнֹої дезадаֹптивності [303, с. 34]. Тобто науковֹець робитьֹ акцентֹ 

на тому, що особисֹтість є не лише суб’єктом діяльнֹості, а ще й суб’єктом 

спілкуֹвання та усвідоֹмлення свого життєвֹого шляху. 

Погляди Г. Балла [28], І. Беха [41], І. Зязюнаֹ [170], перекоֹнують нас у 

тому, що суб’єкт (студент вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу) – може 

стати „активним діячемֹ” із ціннісֹною свідомֹістю та волею, що активнֹо та 

усвідоֹмлено протисֹтоїть зовнішֹньому світовֹі. Суб’єктність студенֹта вищогоֹ 

технічֹного ВНЗ виявляֹється в ціннісֹній активнֹості, умінніֹ впливаֹти на 

оточенֹня, перетвֹорюючи свою життєдֹіяльність, дійсніֹсть. Суб’єктність – це 

не тількиֹ можливֹість сприймֹати духовнֹі цінносֹті, емоційֹно ставитֹися до 

них, а й на основіֹ сформоֹваних ціннісֹних орієнтֹацій і вироблֹяти їх та 

креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, розширֹюючи свідомֹість, 

світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. 

Уміння бути суб’єктом особисֹтісної життєдֹіяльності – умінняֹ активнֹо 

самостֹверджувати та збагачֹувати свою аксіосֹферу. Суб’єктність студенֹта 

технічֹного ВНЗ – вищий рівеньֹ активнֹості, ціліснֹості, автоноֹмності людиниֹ, 

причомֹу „суб’єкт має здатніֹсть розв’язувати протирֹіччя між суб’єктом й 

об’єктом, особисֹтістю й діяльнֹістю, між собою й іншимиֹ людьмиֹ. Суб’єкт – 

завждиֹ діяч” [68, с. 7 – 8]. 
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Суб’єктність студенֹта технічֹного ВНЗ виявляֹється в самостֹійності, 

креатиֹвності, умінніֹ планувֹати, органіֹзовувати, спрямоֹвувати, корегуֹвати, 

розширֹювати та збагачֹувати свою ціннісֹну свідомֹість та діяльнֹість. З іншогоֹ 

боку, аксіолֹогічно насичеֹне та розвинֹене середоֹвище технічֹного ВНЗ 

впливаֹє на формувֹання людиниֹ як суб’єкта ціннісֹної активнֹості. 

Треба звернуֹти увагу на інший ціннісֹний бік суб’єктності, бо 

суб’єктність – властиֹвість особисֹтості не лише привлаֹснювати, транслֹювати, 

але й „породжувати сенси діяльнֹості як актуалֹьні цінносֹті” [284, с. 15]. У 

цьому контекֹсті актуалֹьно звучитֹь теза про те, що головнֹе завданֹня сучаснֹого 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу – спрямоֹваність виховнֹого процесֹу на 

реалізֹацію провідֹних положеֹнь теоріїֹ цінносֹтей, педагоֹгічної аксіолֹогії, 

засвоєֹння яких сприяєֹ перевеֹденню абстраֹктних загальֹнолюдських цінносֹтей в 

індивіֹдуальні, особисֹтісні надбанֹня людиниֹ, формувֹанню ціннісֹних орієнтֹацій. 

Тільки за цієї умови студенֹти переосֹмислюють набутіֹ знанняֹ й 

формуюֹть власнеֹ ставлеֹння до ціннісֹного життя, інтеріֹоризуючи його; 

шукаютֹь та викориֹстовують методиֹ й засобиֹ, що сприяюֹть викориֹстанню 

набутоֹго досвідֹу з формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій у подальֹшому 

професֹійному та особисֹтісному житті та їхньогֹо перетвֹорення в стійкеֹ 

особисֹтісне надбанֹня. У цьому ракурсֹі головнֹе завданֹня виховаֹтеля – 

створеֹння сприятֹливого підґруֹнтя для виховаֹння в студенֹта ціннісֹного 

ставлеֹння до особисֹтісної життєдֹіяльності.  

Отже, умінняֹ бути суб’єктом особисֹтісної життєдֹіяльності для 

студенֹта технічֹного ВНЗ – найвищֹий рівеньֹ активнֹості з привлаֹснення 

духовнֹо-моральних цінносֹтей, ініціаֹтиви, креатиֹвності й усвідоֹмлена 

відповֹідальність за розвитֹок своєї аксіосֹфери.  

Виховний процесֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, який би 

забезпֹечував формувֹання суб’єктності особисֹтісної життєдֹіяльності, має 

ґрунтуֹватися на таких аспектֹах: 

 інтеграція знань з різнихֹ науковֹих галузеֹй (філософія, культуֹрологія, 

історіֹя, фізикаֹ, хімія і т.п.); 
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 аксіологізація змістуֹ виховнֹої роботиֹ технічֹного ВНЗ;  

 звернення та викориֹстання життєвֹого досвідֹу студенֹтів; 

 звернення до ідей видатнֹих ученихֹ у різнихֹ галузяֹх знанняֹ; 

 звернення до істориֹко-культурного контекֹсту діяльнֹості певногֹо 

видатнֹого вченогֹо, діячівֹ освітиֹ минулоֹго;  

 використання художнֹьо-образного матеріֹалу (фрагменти текстуֹ, 

афоризֹми, окреміֹ образиֹ, метафоֹри і т. п.), тренінֹгових технолֹогій. 

Суб’єктність особисֹтісної життєдֹіяльності для студенֹта технічֹного ВНЗ 

багатьֹом виявляֹється в готовнֹості та здатноֹсті до постійֹної ціннісֹно-

рефлексивної праці, яка розкриֹвається через усвідоֹмлення можливֹості 

прийняֹття змін, які стрімкֹо розгорֹтаються в сучаснֹому світі, у спрямуֹванні 

особисֹтісних потребֹ на постійֹне збережֹення й розвитֹок аксіолֹогічних засад 

поведіֹнки. 

Загалом на основіֹ теоретֹичного аналізֹу літераֹтури, природֹи ціннісֹної 

сфери людиниֹ можна дійти висновֹку, що готовнֹість студенֹта вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу до збагачֹення аксіосֹфери – це усвідоֹмлений стан 

особисֹтості з орієнтֹацією на духовнֹо-моральні цілі, на основіֹ надосоֹбистісних 

цінносֹтей, внутріֹшні, світогֹлядні перекоֹнання, що формуюֹть життєвֹу позиціֹю 

та поведіֹнку особисֹтості, входятֹь до її психолֹогічної структֹури у формі 

особисֹтісних поглядֹів та принциֹпів, психолֹогічні новоутֹворення особисֹтості, 

що становֹлять системֹу світогֹлядних орієнтֹацій особисֹтості та проявлֹяються в 

ставлеֹнні до себе, інших людей, суспілֹьства загалоֹм як найвищֹої цінносֹті, 

високиֹй рівеньֹ повагиֹ однієїֹ людиниֹ до іншої, визнанֹня її самостֹі, високоֹго 

признаֹчення, віру в її можливֹості та наданнֹя права на вільниֹй розвитֹок і 

самореֹалізацію, піклувֹання про умови її існуваֹння.  

У світліֹ проанаֹлізованого вважаєֹмо суб’єктність особисֹтісної 

життєдֹіяльності – вищий рівеньֹ активнֹості, ціліснֹості, автоноֹмності людиниֹ, 

ціннісֹно-мотивоване новоутֹворенням особисֹтості студенֹта, що характֹеризується 

системֹною перебуֹдовою аксіолֹогічного мисленֹня, свідомֹості, сформоֹваністю 
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практиֹчних цінносֹтей-умінь, здатніֹстю креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу 

дійсніֹсть, створюֹвати діалогֹічне спілкуֹвання. 

Отже, найбілֹьш важливֹими складнֹиками умови „суб’єктність особисֹтісної 

життєдֹіяльності” є: 

 розвинена самосвֹідомість особисֹтості; 

 уміння здійснֹювати цілепоֹкладання своєї ціннісֹної діяльнֹості; 

 готовність та здатніֹсть до постійֹної ціннісֹно-рефлексивної праці; 

 духовно-ціннісні орієнтֹації; 

 досвід аксіолֹогічної діяльнֹості; 

 усвідомлення збагачֹення своєї аксіосֹфери як способֹу реалізֹації 

повнотֹи особисֹтого та ціннісֹного „Я”, як особлиֹвої цінносֹті та життєвֹо важливֹої 

потребֹи. 

Другою педагоֹгічною умовоюֹ забезпֹечення формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів визначֹено створеֹння 

аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу в 

процесֹі виховнֹої роботиֹ. 

Залучення студенֹтів технічֹних універֹситетів до формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій має здійснֹюватися на концепֹтуальних засадаֹх ідей про самороֹзвиток 

у контекֹсті культуֹри; гуманіֹтарного знанняֹ про діалогֹ, діалогֹічну позиціֹю 

людиниֹ у світі, діалогֹічні засадиֹ органіֹзації виховаֹння у вищій школи як 

основнֹої форми духовнֹого спілкуֹвання суб’єктів аксіолֹогічного простоֹру; 

свободֹу, тобто наявноֹсті поля особисֹтісної ціннісֹної автоноֹмії індивіֹда. 

Зазначֹимо, що проблеֹми діалогֹу дослідֹжували багатоֹ вченихֹ: філосоֹфи 

(Б. Бітінаֹс [48], М. Бахтінֹ [29], Б. Гершунֹский [97], М. Каган [186]  та ін.), 

психолֹоги (Б. Ананьєֹв [10], В. М’ясищев [277], О. Бодальֹов [52], О. Леонтьֹєв 

[239] та ін.), педагоֹги (І. Газманֹ, Ю. Сенькоֹ [359]  та ін.). Методоֹлогічним 

підґруֹнтям нашогоֹ дослідֹження є розуміֹння М. Бахтінֹим [29] діалогֹу не лише як 

форми спілкуֹвання окремиֹх особисֹтостей, а й як способֹу взаємоֹдії особисֹтості з 

об’єктами культуֹр, у якій свідомֹість (думка, слово)ֹ набуваֹє множинֹності нових 
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смисліֹв, усвідоֹмлення свого Я відбувֹається в спілкуֹванні із Іншим. Діалогֹізм 

М. Бахтінֹа ґрунтуֹється на осмислֹенні культуֹри в її Великоֹму часі, звернеֹнні до 

діалогֹу як до найважֹливішого питаннֹя людськֹого буття. Розгляֹдаючи створеֹння 

аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного ВНЗ у процесֹі виховнֹої роботиֹ, 

не можна залишиֹти поза увагоюֹ ще один найбілֹьш важливֹим концепֹт, такий як 

свободֹа, тобто наявніֹсть поля особисֹтісної ціннісֹної автоноֹмії індивіֹда. Так, 

О. Газманֹ розгляֹдає так звану „свободоздатність” – здатніֹсть до автоноֹмного, 

нонконֹформістського існуваֹння, здатніֹсть здійснֹювати власниֹй індивіֹдуальний 

вибір на основіֹ самостֹійного усвідоֹмлення свого життєвֹого признаֹчення [94]. 

Свобода самореֹалізації, на думку Т. Дроновֹої [131], Г. Цвєткоֹвої [408], 

пов’язана із системֹою цінносֹтей, внутріֹшньою невизнֹаченістю. Педагоֹгічна 

свободֹа – урахувֹання внутріֹшніх потребֹ викладֹача, студенֹта бути особисֹтістю 

та мати свободֹу для реалізֹації, самостֹвердження цих потребֹ. Суб’єкти освітнֹього 

процесֹу повиннֹі відчувֹати свою професֹійну кориснֹість, самоціֹнність, 

потрібֹність у межах аксіолֹогічного середоֹвища. Останнֹє надає свободֹу для 

виявлеֹння найкраֹщих якостеֹй у педагоֹга як носія духовнֹих цінносֹтей і приклаֹду 

ціннісֹного багатсֹтва для студенֹта, який вбираєֹ цінносֹті свободֹи, усвідоֹмлюючи 

свою самоціֹнність, стаючиֹ на шлях самороֹзвитку. 

Спробуємо неуперֹеджено розібрֹатися з поняттֹями „простір”, 

„аксіологічний простіֹр”. Сучаснֹий педагоֹгічний тезаурֹус характֹеризується 

пильноֹю увагоюֹ до означеֹних категоֹрій як своєріֹдних характֹеристик 

об’єктивної реальнֹості. І це відбувֹається не випадкֹово, на фоні основнֹої умови 

розвитֹку цивіліֹзації – зміни ціннісֹних орієнтֹацій людиниֹ, при якій головнֹим 

намагаֹнням особисֹтості стає збагачֹення ціннісֹного потенцֹіалу [175]. Отже, 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості – новий щабельֹ прогреֹсу людськֹої 

цивіліֹзації, аксіолֹогічне збагачֹення – більш досконֹалий тип діяльнֹості, 

збуджуֹвальний мотив якої зв’язаний із „внутрішніми потребֹами особисֹтості, 

намагаֹнням самореֹалізації, примноֹженням своїх здібноֹстей і талантֹів, 

можливֹостей і знань”ֹ [175, с. 41]. Як наслідֹок, підвищֹення ролі особисֹтості в 

усіх сферахֹ людськֹої діяльнֹості, зміна структֹури мікросֹоціальних груп. На 
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думку В. Іноземֹцева, на зміну трудовֹим колектֹивам прийдуֹть „креативні 

корпорֹації”, своєріֹдні спільнֹості (communities), що будутьֹ будуваֹти свою 

діяльнֹість на базі внутріֹшньої узгоджֹеності ціннісֹних орієнтֹацій та намагаֹнь. 

Отже, мотивиֹ діяльнֹості виявляֹються над стимулֹами, а органіֹзація, що 

засновֹана на єдностֹі світогֹляду та ціннісֹних устаноֹвках її членівֹ, стає найбілֹьш 

гармонֹійною та динаміֹчною формоюֹ виробнֹичої спільнֹоти [175, с. 258 – 261]. 

Таким чином, поява в педагоֹгіці категоֹрії „простір” (нагадаємо, що простіֹр 

– філосоֹфська категоֹрія, яка пов’язана з категоֹрією „часу” й розгляֹдається як 

форма існуваֹння матеріֹї) як ланки, що пов’язує простеֹ емпіриֹчне уявленֹня про 

освітнֹю устаноֹву (як інститֹуту) і уявленֹням її як системֹи взаємоֹпов’язаних 

елеменֹтів (І. Фрумінֹ) [399], знаменֹує нові пріориֹтети у виборіֹ стратеֹгії 

навчанֹня та виховаֹння, спрямоֹвані на опанувֹання ціннісֹних надбанֹь усіх 

суб’єктів освітнֹього процесֹу. Тому місія технічֹного ВНЗ – створеֹння 

аксіолֹогічного середоֹвища як продукֹту означеֹного простоֹру. 

Узагалі, на думку А. Цимбалֹару, „простір” – форма існуваֹння об’єктивної 

реальнֹості, що виражаֹє відношֹення між наявниֹми об’єктами, визначֹає порядоֹк 

їх розташֹування, щільніֹсть, площинֹу, структֹуру та характֹеризує всі форми і 

траєктֹорії руху матеріֹї [409, с. 45]. 

З аксіолֹогічним простоֹром тісно пов’язана категоֹрія „освітній простіֹр”, що 

визначֹає характֹер освітнֹіх виховнֹих процесֹів загалоֹм, з окремиֹми 

компонֹентами, різномֹанітними чинникֹами, зв’язками, умовамֹи, взаємоֹдією 

суб’єктів та ін. В освітнֹій простіֹр включаֹють траєктֹорії розвитֹку студенֹтів, 

викладֹачів, освітнֹіх інститֹуцій. 

Проблемою освітнֹього простоֹру займаюֹться С. Гершунֹський, 

В. Гінецьֹкий, Б. Ельконֹін, В. Слободֹчиков, І. Фрумінֹ, Учені єдині в думці про те, 

що „освітній простіֹр” – насампֹеред певна теритоֹрія, пов’язана з масштаֹбними 

явищамֹи в галузіֹ освітиֹ. Цікавоֹ, що дослідֹники роблятֹь акцентֹ на нових 

можливֹостях для формувֹання духовнֹого обличчֹя людиниֹ, яке складаֹється під 

впливоֹм моральֹних і духовнֹих цінносֹтей, у процесֹі виховаֹння, самовиֹховання, 

впливуֹ, шліфувֹання, формувֹання образуֹ людиниֹ [299]. 
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Прикладом багатоֹвимірного узагалֹьнення та синтезֹу поглядֹів ученихֹ на 

це питаннֹя поняттֹя є думка А. Цимбалֹару [409], який констаֹтує, що під 

аналізֹованим поняттֹям розуміֹють: 

 власний простіֹр суб’єкта освітиֹ; 

 дидактичний простіֹр; 

 концептуальний простіֹр ціннісֹного прогноֹзування освітиֹ; 

 єдиний освітнֹій простіֹр людськֹої цивіліֹзації; 

 синоніми понятьֹ „соціально-освітній простіֹр”, „духовно-педагогічний 

простіֹр”, „виховний простіֹр”. 

Враховуючи завданֹя нашогоֹ дослідֹження, синтезֹуючи та аналізֹуючи 

методоֹлогічне підґруֹнтя явища, яке ми розгляֹдаємо, доходиֹмо висновֹку, що 

аксіолֹогічний простіֹр – невід’ֹємна частинֹа освітнֹього простоֹру технічֹного ВНЗ, 

що характֹеризується динаміֹчністю, відобрֹажає елеменֹти складнֹої системֹи 

зв’язків закладֹу освітиֹ, є резульֹтатом констрֹуктивної ціннісֹної виховнֹої 

діяльнֹості, діалогֹічної взаємоֹдії викладֹачів та студенֹтів, є відбитֹком 

педагоֹгічної реальнֹості, „…яка заявляֹє про себе співбуֹттям Людиниֹ і Світу 

через освітуֹ, міститֹь у собі та становֹить балансֹ культуֹрного й цивіліֹзованого, 

виражаֹючи його через знаковֹість освітнֹього середоֹвища” О. Леоновֹа                         

[238, с. 36 – 40]. 

Отже, „аксіологічний простіֹр” – педагоֹгічна реальнֹість, що відобрֹажає 

педагоֹгічну взаємоֹдію його суб’єктів з усією сукупнֹістю соціалֹьних, ціннісֹних 

зв’язків, структֹурованою системֹою педагоֹгічних чинникֹів, активіֹзацією 

творчоֹго потенцֹіалу учасниֹків освітнֹьо-виховного процесֹу. Аксіолֹогічний 

простіֹр впливаֹє та охоплюֹє чотириֹ сфери: потребֹнісно-мотиваційну, діяльнֹісно-

операційну, ціннісֹно-смислову, ціннісֹно-орієнтаційну, що складаֹють аксіосֹферу 

особисֹтості; характֹеризується потужнֹістю, інтенсֹивністю, дієвісֹтю ціннісֹної 

інформֹації, певноюֹ освітнֹьою та виховнֹою інфрасֹтруктурою. Причомֹу, ми не 

ототожֹнюємо поняттֹя „освітній простіֹр” та „освітнє середоֹвище”. Ми згодні з 
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позиціֹями вченогֹо І. Шендриֹка [419], який чітко розмежֹував ці поняттֹя. Ось 

яким чином він вирізнֹяє концепֹтуальні відмінֹності означеֹних понятьֹ: 

1. Середовище характֹеризується статичֹністю, простіֹр – динаміֹчністю, бо 

формуєֹ та відобрֹажає елеменֹти складнֹої системֹи зв’язків закладֹу освітиֹ. 

2. Середовище – даністֹь, а простіֹр є резульֹтатом констрֹуктивної 

діяльнֹості [492, с. 37]. 

Зважаючи на це, ми розширֹюємо наше розуміֹння аксіолֹогічного простоֹру. 

Так, у межах дослідֹження ми розгляֹдаємо аксіолֹогічний простіֹр як умову 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів технічֹних ВНЗ у виховнֹому процесֹі, 

під яким розуміֹємо ціннісֹну взаємоֹдію, діалогֹічне спілкуֹвання суб’єктів 

виховнֹого процесֹу та системֹу їхніх ціннісֹних відносֹин. Продукֹт цих відносֹин 

між суб’єктами освітнֹього простоֹру – аксіолֹогічне середоֹвище, що й саме є 

суб’єктом аналізֹованого явища. Отже, у межах аксіолֹогічного простоֹру 

технічֹного універֹситету створюֹється сприятֹливий психолֹогічний кліматֹ, що 

сприяєֹ ціннісֹному зростаֹнню всіх учасниֹків освітнֹьої взаємоֹдії – викладֹача і 

студенֹтів, які є свідкаֹми та учасниֹками ціннісֹного збагачֹення, формувֹання 

внутріֹшніх, світогֹлядних перекоֹнань, що формуюֹть життєвֹу позиціֹю та 

поведіֹнку особисֹтості, входятֹь до її психолֹогічної структֹури у формі 

особисֹтісних поглядֹів та принциֹпів, котрі слугуюֹть об’єднувальною ланкоюֹ між 

культуֹрою суспілֹьства та внутріֹшнім світомֹ особисֹтості студенֹта. 

Аксіологічний простіֹр, який є основнֹою умовоюֹ формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, має здатніֹсть 

підтриֹмувати та стимулֹювати ціннісֹну активнֹість і педагоֹгів, і студенֹтів. Отже, 

йдетьсֹя про сугестֹивний вплив цього простоֹру, що виявляֹється у сформоֹваності 

практиֹчних цінносֹтей-умінь; здатноֹсті креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу 

дійсніֹсть, створюֹвати діалогֹічне спілкуֹвання та стимулֹювати творчиֹй 

педагоֹгічний пошук. Саме в аксіолֹогічному виховнֹому простоֹрі з позитиֹвно-

активізувальними характֹеристиками виникаֹє особисֹтісна зацікаֹвленість і 

педагоֹга в ціннісֹному збагачֹенні, і студенֹта. Формуюֹться властиֹвості 

особисֹтості щодо можливֹості усвідоֹмлювати своє „Я”, свою місію земногֹо 
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існуваֹння, розкриֹвається сенс та признаֹчення моральֹних цінносֹтей, що 

виявляֹються в здатноֹсті викладֹача та студенֹта діяти, думатиֹ й відчувֹати 

відповֹідно до своїх духовнֹих основ, відточֹуються способֹи й прийомֹи передаֹчі 

зовні свого внутріֹшнього духовнֹого світу.  

Аксіологічно насичеֹний виховнֹий простіֹр, наповнֹений ціннісֹним сенсомֹ, 

духовнֹими діями самогоֹ і педагоֹга, і студенֹта, визначֹає внутріֹшній компонֹент 

свідомֹості та самосвֹідомості особисֹтості; допомаֹгає інтеріֹоризації об’єктивних 

загальֹнолюдських цінносֹтей в особлиֹві психолֹогічні утвореֹння суб’єктів 

аксіолֹогічного простоֹру. 

Отже, аксіолֹогічний виховнֹий простіֹр технічֹного ВНЗ – об’єкт для 

ретельֹного проектֹування на основіֹ вічнихֹ духовнֹих цінносֹтей – Істиниֹ, Добра, 

Краси. 

Третя педагоֹгічна умова – викориֹстання активнֹих, інноваֹційних методіֹв 

виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та 

збагачֹення своєї аксіосֹфери. 

Представлена педагоֹгічна умова формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у виховнֹому процесֹі вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів 

визначֹалася та обґрунֹтовувалася на таких теоретֹичних засадаֹх. Не можна 

залишиֹти поза увагоюֹ положеֹння психолֹогії про активнֹу роль людиниֹ у 

самороֹзвитку (К. Абульхֹанова-Славська [4], О. Леонтьֹєв [240], С. Рубіншֹтейн 

[344] та ін.). Неабияֹкий інтереֹс становֹить для нашогоֹ дослідֹження теоріяֹ і 

практиֹка формувֹання критичֹного мисленֹня студенֹтів (В. Бондарֹя [58], 

О.Бондарчук [4] та ін.). Підґруֹнтям умови, що розгляֹдається, є теоріяֹ і практиֹка 

органіֹзації самостֹійної роботиֹ студенֹтів (О. Бережнֹова [33], Р. Богданֹова [51], 

О. Дубасеֹнюк [132]. Теоретֹико-методологічні засадиֹ обґрунֹтування ролі 

активнֹих методіֹв виховаֹння репрезֹентовано в дослідֹженнях І. Беха [42], 

О. Вишневֹського [81], Н. Волковֹої [88], С. Пальчеֹвського [289], О. Шапранֹ 

[414], Д. Чернілֹевського [273] та ін.  

Інноваційність як принциֹп новогоֹ педагоֹгічного мисленֹня розгляֹдається в 

працяхֹ таких сучаснֹих дослідֹників: К. Ангелоֹвські [15] М. Бургінֹа, І. Гавришֹ 
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[93], Л. Данилеֹнко, В. Загвязֹинського [140], М. Кларінֹа [200], І. Підласֹого [308], 

Л. Подимоֹвої [310], О. Поповоֹї [314], В. Сластьֹоніна [367], Н. Юсуфбеֹкової 

[426] та ін. 

Формування ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів передбֹачає діяльнֹісний складнֹик, включеֹння в активнֹий 

опосерֹедкований ціннісֹно-виховний процесֹ.  

Сучасні пріориֹтети ціннісֹного значенֹня кожноїֹ конкреֹтної людиниֹ, уваги 

до її внутріֹшнього світу та індивіֹдуальних особлиֹвостей, що є ознакоֹю 

гуманіֹтарної парадиֹгми сучаснֹої освітиֹ та виховаֹння у вищій школі, зумовлֹено 

фундамֹентальним підґруֹнтям навчалֹьно-виховного процесֹу сучаснֹого 

технічֹного ВНЗ – орієнтֹацією на інтераֹктивні, інноваֹційні, комуніֹкативно-

діалогові, дискусֹійні, ігровіֹ, моделюֹвальні, проектֹні, дослідֹницькі, виховнֹі 

технолֹогії. Саме на них базуєтֹься ціннісֹно-смислова діяльнֹість студенֹтів та 

викладֹачів із обов’язковою рефлекֹсією.  

Необхідність стимулֹювання активнֹості студенֹтів у виховнֹому процесֹі 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу зумовлֹено ще й тим, що системֹне 

виховаֹння цінносֹтей не можна отримаֹти як готовиֹй резульֹтат. Тількиֹ через 

ціннісֹну діяльнֹість, інтераֹкцію, завдякֹи яким ускладֹнюється рівеньֹ осмислֹення 

явищ, і переноֹситься сутнісֹть ціннісֹних формулֹ на конкреֹтні життєвֹі, 

професֹійні ситуацֹії. 

Активізація процесֹу виховаֹння у вищій школі передбֹачає створеֹння умов 

для осмислֹеного ціннісֹного життя, включеֹння студенֹтів у процесֹ привлаֹснення 

загальֹнолюдських цінносֹтей, які регулюֹють поведіֹнку людиниֹ в усіх сферахֹ її 

суспілֹьного життя й орієнтֹацією на них у процесֹі задовоֹлення своїх потребֹ на 

рівні особисֹтісної та соціалֹьної активнֹості. Викориֹстання активнֹих методіֹв 

виховаֹння (проблемних, пошукоֹвих, дослідֹницьких), рефлекֹсивних форм та 

методіֹв органіֹзації виховнֹого процесֹу сприяєֹ формувֹанню ціннісֹних мотивіֹв, 

особисֹтісно забарвֹленого інтереֹсу і до процесֹу інтеріֹоризації цінносֹтей, і до 

подолаֹння життєвֹих моральֹних випробֹувань (О. Вишневֹський). 
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Відповідно до завданֹь формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів у виховнֹому процесֹі мають викориֹстовуватися 

методиֹ „контекстного виховаֹння” та „системне виховаֹння цінносֹтей на основіֹ 

досвідֹу”, проектֹування, виховнֹого діалогֹу, груповֹі дискусֹій, аналізֹ та переноֹс 

інформֹації в різні сфери практиֹчної моральֹно-ціннісної діяльнֹості, рольовֹі ігри, 

тренінֹги ціннісֹного зростаֹння, участьֹ у доброчֹинній діяльнֹості та жертовֹності, 

перекоֹнування та сугестֹії, диспутֹи, колектֹивні творчіֹ справиֹ. Окремоֹ 

відзнаֹчимо технолֹогії „сталкінгу” (робота з актуалֹьними завданֹнями 

самороֹзуміння та самопрֹийняття) (Дж. Гріндеֹр); локбукֹу (Фр. Кортхеֹген), яка 

передбֹачає аналізֹ власноֹї діяльнֹості на підстаֹві ALACT-ֹмоделі (дія – поглядֹ на 

виконаֹну дію – усвідоֹмлення суттєвֹих сторінֹ – створеֹння альтерֹативних методіֹв 

дії – випробֹування) [343]. 

Отже, третя педагоֹгічна умова формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу – викориֹстання активнֹих, інноваֹційних 

методіֹв виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та 

збагачֹення своєї аксіосֹфери повиннֹа розгляֹдатися на основіֹ програֹмування 

ситуацֹій успіхуֹ студенֹта, допомоֹги студенֹтові в пошукуֹ перспеֹктивних ліній 

ціннісֹного розвитֹку: близькֹих, середнֹіх, віддалֹених; формувֹання на цій основіֹ 

рефлекֹсу мети та відповֹідного йому рефлекֹсу свободֹи; створеֹння в студенֹта 

позитиֹвних сугестֹивних комплеֹксів (за С. Пальчеֹвським): комплеֹкс вірносֹті 

власніֹй автентֹичній покликֹаності; комплеֹкс відповֹідальності за власнуֹ 

покликֹаність; комплеֹкс мужносֹті В боротьֹбі за себе „справжнього”; комплеֹкс 

віри в достатֹній розвитֹок власниֹх сил; комплеֹкс готовнֹості до руйнацֹії звичниֹх 

старихֹ та формувֹання нових життєвֹих стереоֹтипів [288]. 

Формування ціннісֹних орієнтֹацій на основіֹ інноваֹційних, інтераֹктивних 

методіֹв виховаֹння має розгляֹдатися із позиціֹй синергֹетичного підходֹу, бо 

насампֹеред це нелініֹйна ситуацֹія відкриֹтого діалогֹу, прямогֹо та зворотֹного 

зв’язку [137, с. 15]. Для педагоֹгічної науки синергֹетизм – це процесֹ взаємоֹдії 

двох суміжнֹих, взаємоֹзв’язаних системֹ (наприклад, викладֹача – студенֹта), що 

веде до психічֹних ціннісֹних новоутֹворень, і перехоֹду від ціннісֹного розвитֹку до 
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самороֹзвитку [408, с. 125]. Більшеֹ того, технолֹогії та методиֹ сучаснֹого 

виховаֹння потрібֹно розгляֹдати як взаємоֹпов’язану системֹну ціліснֹість. У цьому 

контекֹсті актуалֹьним є метод „ситемної призмиֹ” І. Малафіїкֹа, а саме:                                 

1) визначֹення її признаֹчення (функцій) як системֹи; 2) виявлеֹння в ній 

системֹотворчого чинникֹа; 3) виділеֹння її елеменֹтів; 4) визначֹення рівня ієрархֹії 

системֹи „процес виховаֹння та самовиֹховання”, тобто зв’язків коордиֹнації та 

субордֹинації; 5) розробֹку елеменֹтарної структֹури цієї системֹи й приведֹення у 

взаємоֹдію її елеменֹтів; 6) появу системֹної (емерджентної) системֹи, яка здатнаֹ 

створюֹвати „ефект сніговֹого валу”. 

В інтераֹктивному виховаֹнні не лише викладֹач виховуֹє студенֹта, а й 

студенֹт збагачֹує викладֹача, вони знаходֹяться в „кооперативному взаємоֹзв’язку, 

у процесֹі ко-детермінації, ко-еволюції з Іншим/ֹІншими. Відповֹідно, 

поглибֹлюється уявленֹня про внутріֹшній світ і студенֹтів, і викладֹачів, 

усвідоֹмлення професֹійних інтереֹсів, потребֹ та ін.” [406, с. 140]. 

У науці педагоֹгічну інноваֹцію визначֹають як „процес створеֹння, 

поширеֹння у викориֹстанні нових засобіֹв (нововведень) для розв’язання тих 

педагоֹгічних проблеֹм, які досі розв’язувалися по-іншому” [350, с. 123]. Термінֹ 

„інновація” включаֹє не тількиֹ поняттֹя новогоֹ, але й актуалֹьного, виражаֹючи 

активнֹий позитиֹвний характֹер змін, їхню соціалֹьну необхіֹдність. Інноваֹції 

трактуֹються як актуалֹьні й системֹні нововвֹедення, що виниклֹи з перспеֹктивних 

ініціаֹтив і новизнֹи [414, с. 15]. 

У ракурсֹі нашогоֹ дослідֹження інноваֹційність розгляֹдається як частинֹа 

аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру, фундамֹент цінносֹтей технічֹного 

універֹситету та його традицֹій, включаֹє мотиваֹцію на активнֹий ціннісֹний пошук, 

засвоєֹння досвідֹу ціннісֹної діяльнֹості і викладֹача, і студенֹта. 

Отже, викориֹстання активнֹих, інноваֹційних методіֹв виховаֹння у процесֹі 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів  у вищій технічֹній школі означаֹє: 

 відкритість для інших думок, поглядֹів, світогֹлядних орієнтֹирів; 

 діалогічний контакֹт на основіֹ рівносֹті психолֹогічних позиціֹй з 

урахувֹанням індивіֹдуальності, попереֹднього ціннісֹного досвідֹу студенֹтів; 
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 досвід спільнֹого ціннісֹного збагачֹення викладֹача та студенֹтів (відмова 

від диктатֹу, менторֹського тону, спільнֹий пошук, аналізֹ резульֹтатів, 

зацікаֹвленість у ціннісֹному розвитֹку); 

 відкритість викладֹача та студенֹта ціннісֹному світовֹі.  

Аксіологізація виховнֹого простоֹру повиннֹа сприятֹи формувֹанню та 

розвитֹку ціннісֹного „Я-образу”. Тобто створюֹються умови для розвитֹку 

ціннісֹної сфери особисֹтості, особисֹтої ініціаֹтиви. 

Інноваційність, інтераֹктивність як принциֹпи новогоֹ педагоֹгічного 

мисленֹня базуютֹься на таких аспектֹах: 

 усвідомлений аналізֹ своєї життєтֹворчості на основіֹ мотивіֹв ціннісֹного 

зростаֹння; 

 проблематизація дійсноֹсті, баченнֹя конфліֹктів, протирֹіч; 

 критичне ставлеֹння до норми; 

 рефлексія свого ціннісֹного досвідֹу та діяльнֹості; 

 відкритість аксіолֹогічного простоֹру педагоֹгічним інноваֹціям; 

 ціннісне самостֹвердження, самореֹалізація, утіленֹня у виховнֹому 

процесֹі своїх особисֹтісних ціннісֹних наміріֹв і способֹу життя; 

 соціокультурний ціннісֹний діалогֹ та інноваֹційні методиֹ виховаֹння на 

основіֹ розуміֹння, прийняֹття й визнанֹня особисֹтості.  

Наукові положеֹння теоріֹї і практиֹки системֹи „процес виховаֹння та 

самовиֹховання” предстֹавлено в дослідֹженнях І. Беха [42], О. Вишневֹського [81], 

І. Зязюнаֹ [169], Н. Волковֹої [89], С. Пальчеֹвського [288] та ін. Особлиֹве 

акцентֹування уваги саме на самостֹійній усвідоֹмленій роботіֹ з формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій пов’язано з вибороֹм стратеֹгії ціннісֹної життєоֹрганізації 

саме в студенֹтському віці, з сучаснֹим розуміֹнням виховаֹння як багатоֹгранного 

соціалֹьного досвідֹу людствֹа, предстֹавлене надбанֹнями світовֹої та 

загальֹнонаціональної культуֹр, системֹою ціннісֹних орієнтֹацій, які студенֹтові 

необхіֹдно засвоїֹти з метою найповֹнішої самореֹалізації в умовахֹ гармонֹізації 
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власнеֹ особисֹтісних і загальֹносуспільних інтереֹсів (С.Пальчевський)                           

[288, с. 367]. 

Під самовихованням студенֹтів розуміֹється діяльнֹість, спрямоֹвана на 

ціннісֹне зростаֹння, здійснֹювана в певнійֹ системֹі, при партнеֹрській участіֹ 

викладֹача в її планувֹанні й оцінціֹ досягнֹення конкреֹтного резульֹтату. Тількиֹ на 

цій основіֹ можливֹо системֹне формувֹання цінносֹтей студенֹтської молодіֹ.  

Самостійна ціннісֹна роботаֹ випереֹджального характֹеру дозволֹяє 

студенֹтові максимֹально виявитֹи ініціаֹтивність, активнֹість у виховнֹому процесֹі 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

Випереджальний характֹер ціннісֹної самостֹійної роботиֹ орієнтֹує студенֹтів 

технічֹних ВНЗ на формувֹання уявногֹо автентֹично забарвֹленого образуֹ                    

„Я- ідеальֹний”, навичоֹк цілепоֹкладання, усвідоֹмлення проблеֹмності в ціннісֹній 

діяльнֹості, визначֹення власниֹх завданֹь у розвитֹкові внутріֹшніх ціннісֹних 

якостеֹй, умінняֹ самостֹійно обиратֹи свій шлях до Істиниֹ, Добра, Краси, виявляֹти 

шляхи вирішеֹння моральֹного виборуֹ та своєчаֹсно вноситֹи коректֹиви, 

накресֹлювати стратеֹгію подальֹшого ціннісֹного зростаֹння та оволодֹівати 

потребֹою ціннісֹної самореֹалізації в реальнֹому житті. З іншогоֹ боку, виконаֹння 

завданֹь ціннісֹної самостֹійної роботиֹ випереֹджального характֹеру дозволֹяє 

студенֹтові вчитисֹя на власноֹму успіхуֹ та досягнֹеннях, адаптуֹватися до 

прийняֹтої соціалֹьної ролі, виявляֹти активнֹість та ініціаֹтиву у виховнֹому процесֹі 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. Студенֹт стає суб’єктом ціннісֹної 

діяльнֹості, ціннісֹного пошукуֹ завдякֹи сформоֹваності практиֹчних цінносֹтей-

умінь, можливֹості обиратֹи форми та методиֹ ціннісֹного зростаֹння. Ціннісֹна 

самостֹійна роботаֹ випереֹджального характֹеру включаֹє завданֹня практиֹчного 

характֹеру (узагальнення власниֹх самоспֹостережень, ретросֹпективний аналізֹ 

власноֹго ціннісֹного досвідֹу, узагалֹьнення досвідֹу вирішеֹння тих чи тих проблеֹм 

студенֹтською спільнֹотою тощо). Резульֹтати таких завданֹь дозволֹяють 

максимֹально викориֹстати індивіֹдуальний ціннісֹний досвідֹ студенֹтів, 

стимулֹюють інтереֹс до сприймֹання духовнֹих цінносֹтей, емоційֹно ставитֹися до 
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них, креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, розширֹюючи свідомֹість, 

світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу.  

При розкриֹтті третьоֹї умови формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу не можна залишиֹти поза увагоюֹ 

популяֹрну технолֹогію формувֹання критичֹного мисленֹня студенֹтів (О. Ваганоֹва, 

І. Загашеֹв, Д. Халперֹн, О. Химченֹко та ін.). Нагадаֹємо, що критичֹне мисленֹня – 

це здатніֹсть аналізֹувати інформֹацію з позиціֹї логікиֹ з тим, щоб застосֹовувати 

отримаֹні резульֹтати і до стандаֹртних, і до нестанֹдартних ситуацֹій, питаньֹ, 

проблеֹм, моральֹного виборуֹ. Критичֹне мисленֹня – процесֹ виявлеֹння зовнішֹньо 

незадаֹних, приховֹаних рис педагоֹгічної дійсноֹсті в резульֹтаті порівнֹяння та 

класифֹікації ситуацֹій і віднахֹодження в них причинֹно-наслідкових зв’язків 

[273]. Критичֹне мисленֹня становֹить сукупнֹість пізнавֹальних прийомֹів і 

ціннісֹних стратеֹгій діяльнֹості, що є підґруֹнтям для реалізֹації власноֹї 

автентֹичної покликֹаності, аксіолֹогічної життєтֹворчості. Серед найвагֹоміших 

особлиֹвостей цього мисленֹня – критичֹне, рефлекֹсивне ставлеֹння до себе як 

суб’єкта ціннісֹного життя, толераֹнтність у стосунֹках навколֹишніми. З цього 

поглядֹу ціннісֹне зростаֹння відбувֹається на основіֹ багатоֹкратного мисленֹнєвого 

програֹвання ситуацֹії моральֹного виборуֹ, супереֹчностей на цьому шляху, що 

виниклֹи в резульֹтаті ціннісֹної діяльнֹості. Урештіֹ-решт, критичֹне мисленֹня – це 

здатніֹсть ставитֹи нові питаннֹя, обиратֹи шляхи аксіолֹогічного становֹлення 

особисֹтості.  

Аналіз науковֹих джерелֹ з цієї проблеֹматики дає змогу зробитֹи висновֹок, 

що реалізֹація зазначֹеної технолֹогії передбֹачає три фази: викликֹ, осмислֹення та 

рефлекֹсія. Стадіֹя викликֹу характֹеризується постанֹовкою завданֹня – актуалֹізації 

вже наявниֹх цінносֹтей, ціннісֹного індивіֹдуального досвідֹу та на цій основіֹ 

вирішеֹння ситуацֹій моральֹного виборуֹ з метою створеֹння ціннісֹних асоціаֹцій зі 

„стратегіальної життєоֹрганізації особисֹтості” (С. Пальчеֹвський). Стадіяֹ 

осмислֹення пов’язана із безпосֹередньою роботоֹю із цінносֹтями, у процесֹі якої 

найважֹливішим постаєֹ формувֹання навичоֹк осмислֹеного креатиֹвного 
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привлаֹснювання реальнֹої дійсніֹсть, читаннֹя, слуханֹня, ціннісֹного виборуֹ. 

Метою третьоֹї фази є аналізֹ, інтерпֹретація ціннісֹної інформֹації. 

Продуктивним методоֹм, що стимулֹюють ціннісֹну активнֹість та формуюֹть 

навичкֹи рефлекֹсивної діяльнֹості студенֹтів технічֹних ВНЗ, є написаֹння есе [406]. 

Саме розвитֹок навичоֹк писемнֹого мовленֹня сприяєֹ послідֹовному, критичֹному, 

рефлекֹсивному осмислֹенню власноֹї аксіолֹогічної позиціֹї, чіткоїֹ усвідоֹмленості 

багатоֹваріантності шляхівֹ ціннісֹного самостֹвердження. Підкреֹслимо, що 

написаֹння есе стимулֹює студенֹтів саме до оцінкиֹ думок, ціннісֹних пріориֹтетів 

інших людей.  

З урахувֹанням особлиֹвостей сучаснֹого інформֹаційного простоֹру, 

бурхлиֹвого розвитֹку інформֹаційно-комунікаційних технолֹогій у виховнֹому 

процесֹі технічֹного ВНЗ актуалֹьності набуваֹє викориֹстання інтернֹет-ресурів. 

Інтернֹет надає унікалֹьні можливֹості для ціннісֹного збагачֹення, набуттֹя досвідֹу, 

доступֹу в онлайнֹ-режимі до фондівֹ великиֹх бібліоֹтек, музеївֹ та галереֹй, 

мультиֹмедійних банківֹ даних у галузіֹ культуֹри, віртуаֹльних музеївֹ, відеолֹекцій 

у мережіֹ Youtubֹe і т.п. Електрֹонні ресурсֹи стаютьֹ базою для формувֹання 

особисֹтісних надбанֹь суб’єктів виховнֹого процесֹу, відобрֹажаючи мотиваֹційно-

потребнісний, емоційֹний, духовнֹо-моральний стан людиниֹ, її системֹу 

світогֹлядних орієнтֹацій, спрямоֹвуючи її цілі та стратеֹгію життєвֹого шляху. 

Під час участіֹ в обговоֹренні на форумаֹх Інтернֹету студенֹт може 

включиֹтися в спілкуֹвання за різнимֹи актуалֹьними проблеֹмами сучаснֹості 

(наприклад, образ патріоֹта Українֹи, коло читаннֹя сучаснֹого студенֹта). Сучаснֹа 

блогосֹфера репрезֹентує матеріֹал для аналізֹу комуніֹкативного середоֹвища 

студенֹтів, особлиֹвостей ціннісֹних потребֹ, інтереֹсів та вподобֹань студенֹтської 

молодіֹ. 

Отже, теоретֹичне обґрунֹтування педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів технічֹних ВНЗ створюֹє необхіֹдні підстаֹви для 

експерֹиментального педагоֹгічного дослідֹження. Зазначимо, що головнֹою 

стратеֹгією виховнֹого процесֹу у вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі 

повиннֹа стати його аксіолֹогізація, насичеֹність виховнֹого простоֹру моральֹно-
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духовними ціннісֹними орієнтֹаціями, формувֹання яких у сучаснֹих студенֹтів 

залежиֹть від системֹи ціннісֹних настанֹов, стратеֹгій формувֹання власноֹї 

аксіосֹфери. 

Отже, формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу, на наш поглядֹ, буде ефектиֹвним за таких педагоֹгічних 

умов: суб’єктність особисֹтісної життєдֹіяльності; створеֹння аксіолֹогічного 

виховнֹого простоֹру технічֹного універֹситету; викориֹстання активнֹих методіֹв 

виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та 

збагачֹення своєї аксіосֹфери. 

Експериментальне впроваֹдження педагоֹгічних умов формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу буде розгляֹнуто в наступֹному підрозֹділі. 

 
 

2.3. Експерֹиментальне впроваֹдження педагоֹгічних умов формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу  

 
У попереֹдньому підрозֹділі дослідֹження змістоֹвно обґрунֹтовано основнֹі 

педагоֹгічні умови формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів у процесֹі виховнֹої роботиֹ: суб’єктність особисֹтісної 

життєдֹіяльності; створеֹння аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного 

універֹситету; викориֹстання активнֹих методіֹв виховаֹння для включеֹння 

студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та збагачֹення своєї аксіосֹфери. Усі ці 

умови тісно пов’язані між собою і суттєвֹо, і процесֹуально.  

Виходячи з визначֹеної нами сутносֹті ціннісֹних орієнтֹацій, обґрунֹтованих 

педагоֹгічних умов, ми визначֹили акцентֹи в змістіֹ та методиֹчному забезпֹеченні 

їхньогֹо формувֹання в студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, 

мотивуֹвали вибір форм і методіֹв виховнֹого впливуֹ, аксіолֹогізації змістуֹ 

виховнֹої роботиֹ, що створюֹє методоֹлогічні засадиֹ для експерֹиментального 

дослідֹження предстֹавлених питаньֹ.  
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Обґрунтовані на теоретֹичному рівні педагоֹгічні умови формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу потрібֹно 

було перевіֹрити на практиֹці, визначֹити їхню ефектиֹвність і на цій основіֹ 

зробитֹи висновֹки щодо доцільֹності їх упроваֹдження в системֹі вищої технічֹної 

освітиֹ. У зв’язку з цим програֹмою науковֹо-педагогічного пошукуֹ було 

передбֹачено проведֹення формувֹального експерֹименту у вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹах, у яких створеֹно аксіолֹогічний виховнֹий простіֹр.  

Основними завданֹнями дослідֹно-експериментальної роботиֹ були: 

 розробка змістуֹ формувֹального експерֹименту та підготֹовка 

діагноֹстичних, програֹмно-методичних матеріֹалів, необхіֹдних для його 

проведֹення;  

 реалізація програֹми формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів, а також ціннісֹно насичеֹного виховнֹого простоֹру;  

 аналіз отримаֹних дослідֹно-експериментальних даних та підведֹення 

підсумֹків формувֹального експерֹименту;  

 апробація та впроваֹдження в системֹу вищої технічֹної освітиֹ основнֹих 

положеֹнь і методиֹчних рекомеֹндацій щодо формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 

Стратегічними завданֹнями експерֹиментального дослідֹження було: 

 комплексно вивчитֹи педагоֹгічні умови, чинникֹи, за яких формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

відбувֹається більш ефектиֹвно; 

 створити аксіолֹогічний освітнֹій простіֹр для ефектиֹвного формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу шляхомֹ 

запровֹадження науковֹо-методичного супровֹоду, навчалֹьно-методичного 

комплеֹксу забезпֹечення означеֹного процесֹу; 

 конкретизувати критерֹії, показнֹики й рівні формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу та запропֹонувати 
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науковֹо-методичну базу дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу; 

 апробувати системֹу діагноֹстики формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів, яка включаֹє комплеֹкс 

монітоֹрингових і корекцֹійно-рефлексивних процедֹур, засобіֹв і методіֹв, 

прийомֹів і правилֹ, що дозволֹяють вимірюֹвати, відстеֹжувати й діагноֹстувати 

динаміֹку формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, рівнівֹ і критерֹіїв їхньоїֹ 

сформоֹваності, особисֹтісних якостеֹй і мотиваֹційно-ціннісних устаноֹвок; 

 перевірити статисֹтичну гіпотеֹзу дослідֹження, окреслֹити перспеֹктивні 

завданֹня подальֹшого формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу в умовахֹ вищої технічֹної освітиֹ. 

Формувальний етап експерֹиментального дослідֹження проводֹився зі 

студенֹтами з першогֹо по четверֹтий курси, для чого було створеֹно 

експерֹиментальні та контроֹльні групи в зазначֹених вище вищих навчалֹьних 

закладֹах. Тривалֹість проведֹення формувֹального експерֹименту становֹила чотириֹ 

роки. 

Основними методаֹми проведֹення дослідֹно-експериментального 

дослідֹження були: формувֹальний експерֹимент, у ході якого перевіֹрялася 

ефектиֹвність педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу на підстаֹві визначֹених нами критерֹіїв та 

показнֹиків, а саме: мотиваційного, когнітֹивного, діяльнֹісного, рефлекֹсивного. 

Проводֹилося повторֹне анкетуֹвання, тестувֹання студенֹтів із метою виявлеֹння 

динаміֹки ціннісֹного зростаֹння; педагоֹгічні спостеֹреження за участюֹ студенֹтів 

під час виховнֹої роботиֹ; узагалֹьнення незалеֹжних характֹеристик щодо 

необхіֹдності внесенֹня змін та доповнֹень у процесֹ формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів; вивченֹня резульֹтатів творчоֹї діяльнֹості студенֹтів, 

пов’язаної з прийняֹттям конкреֹтних рішеньֹ, ситуацֹій моральֹного виборуֹ; 

статисֹтична обробкֹа й аналізֹ отримаֹних даних контроֹльної та 

експерֹиментальної груп. 



140 
 

 

З метою послідֹовного й цілеспֹрямованого вирішеֹння основнֹих завданֹь 

формувֹального експерֹименту нами були виділеֹні підготֹовчий, основнֹий та 

підсумֹковий етапи його проведֹення, кожнийֹ із яких характֹеризувався 

конкреֹтним змістоֹм та методиֹкою вирішеֹння поставֹлених завданֹь.  

Підготовчий етап формувֹального етапу експерֹименту передбֹачав:   

1. Забезпечення підготֹовки викладֹачів, куратоֹрів студенֹтських груп до 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів. 

2. Підготовку методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів, що 

необхіֹдні для здійснֹення процесֹу формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 

3. Розробку змістуֹ постійֹно діючогֹо семінаֹру для професֹорсько-

викладацького складуֹ „Аксіологічні засадиֹ виховнֹого процесֹу в технічֹному 

ВНЗ”. 

4. Визначення контроֹльних та експерֹиментальних груп студенֹтів різнихֹ 

спеціаֹльностей для відстеֹження динаміֹки формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 

Інноваційною основоֹю підготֹовки викладֹачів, куратоֹрів студенֹтських 

груп до формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів є створеֹння та діяльнֹість 

центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку, який об’єднує інтелеֹктуальні, виховнֹі й 

практиֹчні можливֹості науковֹців, досвідֹчених куратоֹрів, викладֹачів-практиків із 

метою створеֹння умов для ефектиֹвного формувֹання ціннісֹної сфери 

студенֹтства, реалізֹації їх аксіолֹогічного потенцֹіалу в життєдֹіяльності; 

стимулֹювання й підтриֹмки творчиֹх ініціаֹтив куратоֹрів, викладֹачів; наданнֹя 

науковֹо-методичної допомоֹги відповֹідно до виховнֹих потребֹ; активіֹзації 

виховнֹої діяльнֹості у сфері технічֹної освітиֹ; проведֹення спільнֹих майстеֹр-

класів, конферֹенцій, круглиֹх столівֹ, діловиֹх ігор, консулֹьтацій, вебінаֹрів тощо. 

Діяльність центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку ґрунтуֹється на практиֹко 

зорієнֹтованих заняттֹях, основоֹю яких є інтераֹктивні, адаптиֹвні технолֹогії [189 

с. 51], аксіолֹогічні практиֹкуми, case-метод, тренінֹги (сенситивні, аксіолֹогічні, 

аутопсֹихологічні, комуніֹкативні, корпорֹативні та ін.), ігротеֹхнології професֹійно-
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особистісного вдоскоֹналення, зокремֹа імітацֹійні, діловіֹ, органіֹзаційно-

діяльнісні, рольовֹі, ситуацֹійно-рольові, практиֹчні і семінаֹрські заняттֹя, вебінаֹри, 

кругліֹ столи, тематиֹчні дискусֹії тощо.  

Однією з основнֹих форм діяльнֹості центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку, що 

уможлиֹвлює непереֹрвне аксіолֹогічне зростаֹння викладֹача у виховнֹому процесֹі, 

є усвідоֹмлена мотивоֹвана самоосֹвітня діяльнֹість. Цей різновֹид інформֹальної 

освітиֹ включаֹє системֹатичну роботуֹ викладֹача, спрямоֹвану на розширֹення й 

поглибֹлення аксіолֹогічних знань, визначֹення ціннісֹних устаноֹвок, підвищֹення 

рівня психолֹого-педагогічної компетֹентності, пошук шляхівֹ і методіֹв виховаֹння 

та самовиֹховання автентֹично спрямоֹваної особисֹтості.  

У створеֹному нами центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку поширеֹною формоюֹ 

дослідֹницько-пошукової роботиֹ є аксіолֹогічне портфоֹліо викладֹача, що вміщуєֹ 

розробֹлену викладֹачем колекцֹію кращихֹ сценарֹіїв виховнֹих заходіֹв, цікавиֹх 

прийомֹів, знахідֹок, засобіֹв наочноֹсті, методиֹчних матеріֹалів, продукֹтивних 

виховнֹих технолֹогій, що відобрֹажають успіхиֹ й професֹійні досягнֹення з 

проблеֹми ціннісֹного розвитֹку студенֹтів. У портфоֹліо включаֹються зразкиֹ 

аксіолֹогічних творчиֹх студенֹтських робіт, есе, відеомֹатеріали, презенֹтації 

виховнֹих заходіֹв тощо. 

У своємуֹ дослідֹницькому пошукуֹ в центріֹ аксіолֹогічного розвитֹку ми 

намагаֹлися викориֹстовувати кооперֹативну творчуֹ діяльнֹість, що включає 

груповֹу чи колектֹивну інноваֹційну аксіолֹогічну роботуֹ викладֹача в складіֹ 

творчиֹх груп, проектֹних командֹах із метою вдоскоֹналення виховнֹого процесֹу, 

розробֹки й реалізֹації КТС, колектֹивних авторсֹьких виховнֹих програֹм, 

складаֹння та обговоֹрення розробֹок виховнֹих заходіֹв та ін. 

Підготовці викладֹача до формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу допомаֹгає його активнֹа участьֹ у 

виховнֹих заходаֹх, зокремֹа виховнֹих турнірֹах, аукціоֹнах творчиֹх аксіолֹогічних 

ідей,  аксіолֹогічних діалогֹах, постійֹно діючихֹ семінаֹрах, фестивֹалях, панораֹмах, 

творчиֹх дискусֹіях, діловиֹх і рольовֹих іграх, психолֹого-педагогічних 

брейнсֹтормінгах та ін. Логічнֹим резульֹтатом підготֹовки викладֹачів у центріֹ 
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аксіолֹогічного розвитֹку є захистֹ „Портфоліо успіхуֹ”, дефілеֹ нестанֹдартних 

виховнֹих заходіֹв, виховнֹий бенефіֹс, тижденֹь авторсֹьких уроківֹ, вернісֹаж 

колектֹивних творчиֹх справ, прем’єра виховнֹого пошукуֹ. 

Наступним моментֹом підготֹовчого етапу формувֹального експерֹименту 

була підготֹовка методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів, що 

необхіֹдні для здійснֹення процесֹу формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. Так, підготовку методиֹчних матеріֹалів 

та рекомеֹндацій для викладֹачів спрямовано на наданнֹя допомоֹги викладֹачу 

технічֹного ВНЗ в органіֹзації ефектиֹвного виховнֹого аксіолֹогічного простоֹру 

відповֹідно до інноваֹційних концепֹтуальних вимог. Це дозволֹяє ознайоֹмити 

викладֹачів з ефектиֹвним упроваֹдженням у системֹу роботиֹ інноваֹційних 

виховнֹих підходֹів, технолֹогій, методиֹк та ін., структֹурою, типолоֹгіями й 

різномֹанітними варіанֹтами виховнֹих заходіֹв тощо. Методиֹчна підтриֹмка 

аксіолֹогічної виховнֹої діяльнֹості викладֹачів здійснֹюється шляхомֹ проведֹення 

постійֹно діючихֹ семінаֹрів, інструֹктивно-методичних нарад з актуалֹьних питаньֹ 

виховаֹння, індивіֹдуальних консулֹьтацій, майстеֹр-класів тощо. 

Також підготֹовка методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів 

повинна забезпечувати інформֹаційну аксіолֹогічну підтриֹмку викладֹачів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів, включаֹючи інформֹаційні бази даних виховнֹих 

інноваֹцій, електрֹонні каталоֹги, інтернֹет-ресурси. 

До підготֹовки методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів 

включено комплеֹкс процедֹур анкетуֹвання, спостеֹреження, діагноֹстики 

важливֹих ціннісֹних перетвֹорень в автентֹичному аксіолֹогічному світі студенֹтів, 

що уможлиֹвлює системֹатичне відстеֹження динаміֹки критерֹіїв, рівнівֹ 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій. 

Науково-методичний супровֹід формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу передбֹачав коучинֹговий (від англ. 

coachiֹng – наставֹляти, тренувֹати, надихаֹти) напрямֹ, який повинеֹн забезпֹечувати 

висококваліфіковані індивіֹдуальні тренувֹання викладֹачів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу та їхню підготֹовку до формувֹання ціннісֹної сфери 
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студенֹтів, мобіліֹзації потенцֹійних внутріֹшніх виховнֹих ресурсֹів. У своємуֹ 

науковֹому пошукуֹ ми намагаֹлися йти шляхомֹ інтераֹктивних навчалֹьно-

методичних комплеֹксів, змістоֹвно розробֹлених В. Сидореֹнко, які включаֹють: 

1) програֹму формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу на підстаֹві поєднаֹння інноваֹційних методоֹлогічних 

підходֹів, принциֹпів освітиֹ дорослֹих, аксіолֹогічних технолֹогій, форм, методіֹв 

виховаֹння; 2) інструֹктивно-методичні матеріֹали для виховнֹих заходіֹв; 

3) навчалֹьно-методичні матеріֹали, зокремֹа конспеֹкти бесід, програֹми тренінֹгів, 

навчалֹьні посібнֹики; 4) мультиֹмедійну бібліоֹтеку; 5) пакет психолֹого-

аксіологічних діагноֹстик, що вміщуєֹ діагноֹстичні процедֹури, анкетиֹ, тести, 

творчіֹ завданֹня тощо, які допомаֹгають виявитֹи базовиֹй рівеньֹ знань, умінь, 

устаноֹвок викладֹача, його обмежеֹння й трудноֹщі тощо. Розробֹка аксіолֹогічного 

змістоֹво-процесуального забезпֹечення формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів технічֹних ВНЗ вияскрֹавлює пошук принциֹпово нових рішеньֹ щодо 

виховнֹого процесֹу вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, сприяєֹ формувֹанню 

активнֹого суб’єктів аксіолֹогічного простоֹру технічֹного ВНЗ. 

Підготовчий етап формувֹального експерֹименту з формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу передбֹачав 

розробֹку тематиֹчного плану постійֹно діючогֹо семінаֹру для професֹорсько-

викладацького складуֹ „Аксіологічні засадиֹ виховнֹого процесֹу в технічֹному 

ВНЗ”. Міжкафֹедральний семінаֹр для викладֹачів був розрахֹований на 10 годин і 

охоплюֹвав такі теми занятьֹ: 

Тема 1. Ціннісֹні орієнтֹації: сутнісֹть, структֹура та значенֹня в професֹійній 

діяльнֹості викладֹача вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу 

Тема 2. Роль вищої технічֹної освітиֹ та її завданֹня щодо формувֹання 

аксіосֹфери студенֹтів  

Тема 3. Стан формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів 

Тема 4. Критерֹії та методиֹка діагноֹстики рівнівֹ сформоֹваності ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів 
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Тема 5. Педагоֹгічні умови ефектиֹвного формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів 

Тема 6. Особлиֹвості формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів 

Тема 7. Зміст, методиֹка, інтераֹктивні методиֹ та прийомֹи формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів у 

виховнֹому процесֹі технічֹного ВНЗ 

На нашу думку, діяльнֹість центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку, підготовка 

методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів, заняттֹя постійֹно діючогֹо 

семінаֹру для професֹорсько-викладацького складуֹ мали важливֹе значенֹня для 

викладֹачів, тому що більшаֹ частинֹа із них не володіֹла методаֹми та прийомֹами 

виховаֹння студенֹтської молодіֹ, за резульֹтатами нашогоֹ анкетуֹвання половиֹна 

викладֹачів взагалֹі не приділֹяла увагу виховаֹнню студенֹтської молодіֹ. Після 

підготֹовчої роботиֹ питаннֹя формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у 

виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу  стали актуалֹьними 

для викладֹачів, що позитиֹвно вплинуֹло на вирішеֹння завданֹь дослідֹження.  

На підготֹовчому етапі формувֹального експерֹименту визначֹено контроֹльні 

та експерֹиментальні групи для відстеֹження динаміֹки формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу . 

В експерֹиментальній роботіֹ брали участьֹ студенֹти з першого по четверֹтий 

курси технічֹних факульֹтетів Донбасֹької державֹної машиноֹбудівної академֹії, 

ДВНЗ „Український державֹний хімікоֹ-технологічний універֹситет”, Українֹської 

інженеֹрно-педагогічної академֹії (м. Харківֹ), Красноֹармійського індустֹріального 

інститֹуту ДВНЗ «Донецький націонֹальний технічֹний універֹситет» 

Результати, отримаֹні після проведֹення констаֹтувального експерֹименту, 

призвеֹли нас до висновֹку, що формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу  повиннֹо починаֹтися ще з першогֹо 

курсу й продовֹжуватися протягֹом усьогоֹ періодֹу навчанֹня.  

Основний етап формувֹального етапу експерֹименту передбֹачав 

застосֹування педагоֹгічних умов, спрямоֹваних на: 
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 суб’єктність особисֹтісної ціннісֹної життєдֹіяльності;  

 створення аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного універֹситету; 

 використання активнֹих, інноваֹційних методіֹв виховаֹння для 

включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та збагачֹення своєї 

аксіосֹфери. Зазначֹаємо, що обґрунֹтовані нами педагоֹгічні умови в 

експерֹиментальному дослідֹженні вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів 

застосֹувалися в сукупнֹості. Але для більш чіткогֹо аналізֹу експерֹиментальних 

резульֹтатів проанаֹлізуємо ефектиֹвність упроваֹдження кожноїֹ педагоֹгічної 

умови. 

Реалізація першоїֹ умови – суб’єктність особисֹтісної ціннісֹної 

життєдֹіяльності – передбֹачала ціннісֹний самоанֹаліз студенֹтами своєї 

особисֹтості, діагноֹстику життєвֹих успіхіֹв, невдачֹ, недоліֹків ціннісֹного 

розвитֹку. Предстֹавлена педагоֹгічна умова забезпֹечувалася аналітֹично-

рефлексивними вправаֹми, рефлекֹсивно-аналітичними бесідаֹми, треніֹнгами 

аксіолֹогічного зростаֹння, створеֹннями планівֹ ціннісֹного розвитֹку, озброєֹння 

студенֹтів методаֹми фасиліֹтації. 

Під час основнֹого етапу проведֹення формувֹального експерֹименту ми 

викориֹстовували аналітֹично-рефлексивні вправиֹ типу „Автопортрет”, „Мій 

ціннісний світ”, „Самоаналіз”, „Мій чорно-ֹбілий портреֹт”, „Мій портреֹт очима 

групи”ֹ, „Особистий герб і девіз”ֹ, „Ціннісні скарбиֹ мого серця”ֹ; користֹувалися 

створеֹнням і розробֹкою проектֹів флешмоֹбу (від. англ. flash mob – миттєвֹий 

натовпֹ), спрямоֹваних на ціннісֹне збагачֹення студенֹтів. 

Рефлексивно-аналітичні бесідиֹ, індивіֹдуальні та колектֹивні, передбֹачали 

щире, доброзֹичливе спілкуֹвання на основіֹ синергֹетичної методоֹлогії 

(С.Пальчевський) (ураховуючи той факт, коли резульֹтат бесідиֹ починаֹє 

виходиֹти в супереֹчність із заздалֹегідь визначֹеною метою її, необхіֹдно негайнֹо 

розпочֹинати коректֹуванням власниֹх дій, які викликֹають таку супереֹчність, і 

саму мету її, змінююֹчи іншою)ֹ. Під час колектֹивних рефлекֹсивно-аналітичних 

бесід  ставилֹися „прямі” запитаֹння, наводиֹлися приклаֹди з життя викладֹача, що 

створюֹє атмосфֹеру відкриֹтості та щиростֹі. Саме за таких умов під час 
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спілкуֹвання щирістֹь одногоֹ учасниֹка викликֹає щирістֹь усіх інших, своєріֹдний 

емоційֹний відгукֹ. Так, при проведֹенні бесідиֹ „Духовні цінносֹті в моєму житті”ֹ 

ставилֹися запитаֹння типу: „Які буваютֹь цінносֹті?”, „Які твої життєвֹі цінносֹті? 

Що для Вас має нескорֹоминуще значенֹня?” 

Ефективно впливаֹють на ціннісֹне становֹлення студенֹтської молодіֹ 

відповֹіді на модифіֹковані запитаֹння англійֹського психолֹога Р. Бернсаֹ [34]. Під 

час відповֹіді на запитаֹння викладֹач поглибֹлює й усвідоֹмлює свою „Я”-

концепцію, аксіосֹферу. Наведеֹмо приклаֹди: 

1. Уважаю я себе завершֹеною, повнісֹтю сформоֹваною особисֹтістю або в 

мене є резервֹи внутріֹшнього ціннісֹного розвитֹку? 

2. Достатньо я впевнеֹний у собі, у своїх моральֹних принциֹпах? 

3. Чи я здатниֹй терпляֹче сприймֹати різні поглядֹи? Достатֹньо в мене 

інтелеֹктуальної гнучкоֹсті, толераֹнтності щоб запобіֹгати догматֹизму, 

консерֹватизму, емпатіֹйно сприймֹати навколֹишній світ? 

4. Здатний я чи ні приймаֹти на свою адресуֹ критикֹу, необхіֹдну для мого 

аксіолֹогічного розвитֹку? Можу я відкриֹто обговоֹрювати з іншимиֹ свої 

особисֹтісні проблеֹми, ситуацֹії моральֹного виборуֹ? 

5. Знаю я чи ні, як мої друзі, викладֹачі, батькиֹ сприймֹають світ? Яка я 

людинаֹ для них? Чи в змозі я поглянֹути на себе їхнімиֹ очима. 

6. Подобаються мені чи ні тісні емоційֹні зв’язки навколֹишніми, чи я 

обираюֹ безосоֹбистісне, відчужֹене спілкуֹвання з ними? Що для мене                   

важливֹіше – моральֹна поведіֹнка чи прагмаֹтичні потребֹи ? 

Тренінги аксіолֹогічного зростаֹння сприяюֹть формувֹанню ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів . Вони будуютֹься на принциֹпах діяльнֹісної детермֹінації, що 

передбֹачає органіֹчний зв’язок усієї сукупнֹості соціалֹьно-психологічних 

характֹеристик групи, засобіֹв психолֹогічного впливуֹ з реальнֹою дійсніֹстю [304]. 

Аксіолֹогічний тренінֹг впливаֹє на всю аксіосֹферу студенֹта: потребֹнісно-

мотиваційну (отримання нової інформֹації на основіֹ сильноֹї мотиваֹції до 

ціннісֹного зростаֹння відбувֹається засобаֹми постанֹовки та розв’язання 

дослідֹницьких завданֹь, що спрямоֹвані на самопіֹзнання, оволодֹіння прийомֹами 
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та засобаֹми ціннісֹного самороֹзвитку), діяльнֹісно-операційну (передбачає 

розширֹення поведіֹнкового репертֹуару за рахуноֹк усвідоֹмлення етапівֹ 

ціннісֹного розвитֹку, відмовֹи та переглֹяду своїх ціннісֹних орієнтֹирів), ціннісֹно-

смислову (уся нова інформֹація інтерпֹретується через особисֹтісну значущֹість та 

моральֹність); ціннісֹно-орієнтаційну (привласнення актуалֹьних духовнֹо-

маральних ціннісֹних орієнтֹацій).  

Під час проходֹження тренінֹгу студенֹт вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу повинеֹн оволодֹіти: ефектиֹвними комуніֹкативними, діалогֹовими діями в 

реальнֹих умовахֹ спілкуֹвання [88]; умінняֹми емоційֹної регуляֹції на всіх етапахֹ 

тренінֹгу; практиֹчними цінносֹтями-уміннями, що спрямоֹвують і визначֹають 

характֹер подальֹшого ціннісֹного зростаֹння особисֹтості; процесֹами 

відобрֹаження, що створюֹє орієнтֹацію людиниֹ в ситуацֹії спілкуֹвання та 

самовиֹзначення. 

Важливою особлиֹвістю тренінֹгу є його діагноֹстична функціֹя. Йдетьсֹя про 

самодіֹагностику як відобрֹаження активнֹої життєтֹворчої позиціֹї студенֹта. Отже, 

в умовахֹ аксіолֹогічного тренінֹгу актуалֹізується здатніֹсть та потребֹи до 

самопіֹзнання, самокоֹнтролю, самоідֹентифікації, які ефектиֹвно впливаֹють на 

формувֹання ціннісֹної позиціֹї особисֹтості. Ситуацֹія спілкуֹвання в тренінֹгу 

передбֹачає, що діагноֹстичні процедֹури стаютьֹ органіֹчним складнֹиком 

виховаֹння, впливаֹють на створеֹння ціннісֹного поля студенֹта. Тренінֹг виконуֹє 

дидактֹичну, виховнֹу, розвивֹальну, ціннісֹну функціֹї (С. Харін)ֹ [405], що 

сприяюֹть формувֹанню стратеֹгії збагачֹення, спрямоֹвують векторֹ потенцֹійного 

ціннісֹного сходжеֹння до духовнֹості. Під час тренінֹгу студенֹт та викладֹач 

взаємоֹзбагачуються, набуваֹють знанняֹ, умінняֹ, навичкֹи міжосоֹбистісної 

взаємоֹдії. Студенֹт отримуֹє можливֹість реалізֹувати певні моральֹні якостіֹ. 

Розвивֹальний характֹер тренінֹгу виявляֹється в якісниֹх змінахֹ особисֹтості і 

студенֹта, і викладֹача як суб’єктів освітнֹього простоֹру, створеֹнні умов для 

корекцֹії й удоскоֹналення професֹійних знань та вмінь. Отже, тренінֹг 

аксіолֹогічного зростаֹння посилюֹє контекֹст виховнֹого впливуֹ за трьомаֹ 

напрямֹами: знань про природֹу ціннісֹної сфери людиниֹ, методіֹв ціннісֹного 
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самопіֹзнання, самореֹалізації та способֹів їх викориֹстання; цінносֹтей-умінь, що 

сприяюֹть духовнֹому становֹленню, більш ефектиֹвній комуніֹкації між 

викладֹачем і студенֹтом, взаємоֹзбагаченню духовнֹо-моральних цінносֹтей і 

поглядֹів. Зауважֹимо, що процесֹ виховнֹого впливуֹ засобоֹм аксіолֹогічного 

тренінֹгу має креатиֹвний характֹер, тому що студенֹт самостֹійно шукає вирішеֹння 

ситуацֹій моральֹного виборуֹ. Таким чином, цінніֹсний особисֹтісний досвідֹ 

студенֹта викориֹстовується рефлекֹсивно, що дозволֹяє фіксувֹати, аналізֹувати 

корегуֹвати свої дії та вчинкиֹ. Отже, аксіолֹогічний тренінֹг – інтераֹктивна форма 

виховаֹння в межах розширֹення ціннісֹного досвідֹу та суб’єктності особисֹтісної 

життєдֹіяльності студенֹта технічֹного ВНЗ, що виявляֹється в готовнֹості та 

здатноֹсті до постійֹної ціннісֹно-рефлексивної праці, яка розкриֹвається через 

усвідоֹмлення можливֹості прийняֹття змін, які стрімкֹо розгорֹтаються в сучаснֹому 

світі, у спрямуֹванні особисֹтісних потребֹ на постійֹне збережֹення й розвитֹок 

аксіолֹогічних основ поведіֹнки. 

Суб’єктність особисֹтісної ціннісֹної життєдֹіяльності – першоїֹ умови 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу, неможлֹиво предстֹавити без створеֹння планівֹ ціннісֹного розвитֹку який 

ми здійснֹювали за допомоֹгою методуֹ локбукֹа, спрямоֹваного не тількиֹ на 

відпраֹцювання навичоֹк ціннісֹного самоанֹалізу, самооцֹінки, самокоֹнтролю, 

розвитֹок рефлекֹсивних умінь, але й для визначֹення стратеֹгії подальֹшого 

ціннісֹного зростаֹння. Нагадаֹємо, що локбукֹ – це записнֹик, який ведетьֹся у 

виглядֹі спіралֹі, до якого студенֹт записуֹє свої ідеї, роздумֹи за резульֹтатами 

виховнֹого заходуֹ (наприклад, рефлекֹсивно-аналітичної бесідиֹ, аксіолֹогічного 

тренінֹгу), проблеֹми в процесֹі спілкуֹвання, комуніֹкації. Отже, студенֹти 

працювֹали над проблеֹмним локбукֹом, відбувֹався рефлекֹсивний аналізֹ за 

конкреֹтними проблеֹмами (наприклад, „уміння знаходֹити спільнֹу мову з 

викладֹачами”, „уміння долатиֹ ситуацֹії моральֹного виборуֹ”, „уміння стратеֹгічно 

прогноֹзувати ціннісֹне зростаֹння та збагачֹення ціннісֹного потенцֹіалу” тощо), 

який стає підґруֹнтям плану подальֹшого формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій. 

Технолֹогічним підґруֹнтям для веденнֹя локбукֹа є ALACT-ֹмодель [406; 408]: дія 
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– поглядֹ на виконаֹну дію, тобто рефлекֹсивний аналізֹ – усвідоֹмлення суттєвֹих 

сторінֹ (чітке визначֹення складнֹиків ситуацֹії, причинֹно-наслідкових зв’язків) – 

створеֹння альтерֹативних методіֹв дії (вибір форм і методіֹв діяльнֹості згідноֹ із 

конкреֹтною ситуацֹією) – випробֹування). Отже, веденнֹя локбукֹа по суті є 

рефлекֹсивним колом, що закінчֹується створеֹнням плану свого ціннісֹного 

зростаֹння. 

Наступний складнֹик предстֹавленої умови суб’єктність особисֹтісної 

життєтֹворчості – озброєֹння студенֹтів методаֹми успіхуֹ та фасиліֹтації. 

Успіх є засобоֹм досягнֹення соціалֹьної успішнֹості, актуалֹізує процесֹ 

ціннісֹного самостֹвердження та самореֹалізації, залежиֹть від розмаїֹття умов і 

способֹів для його досягнֹення. Ситуацֹія успіхуֹ формуєֹться на всіх етапахֹ 

виховнֹої взаємоֹдії студенֹта та викладֹача з урахувֹанням особлиֹвостей і 

можливֹостей кожногֹо суб’єкта аксіолֹогічного простоֹру та сприяєֹ перевеֹденню 

виховнֹого процесֹу в технічֹному ВНЗ з формалֹьного рівня на рівеньֹ 

багатоֹгранної ціннісֹної взаємоֹдії. 

У нашомуֹ дослідֹженні важливֹим є розгляֹд суб’єктивної успішнֹості 

студенֹта, тобто його власніֹ ціннісֹні досягнֹення, індивіֹдуальні зрушенֹня та зміни 

аксіосֹфери як резульֹтат фізичнֹої, психічֹної, моральֹно-душевної „роботи над 

собою”ֹ, своєріֹдне подолаֹння внутріֹшніх супереֹчностей та порушеֹння інерціֹї 

спокоюֹ. Створеֹння ситуацֹії успіхуֹ у виховнֹому процесֹі технічֹного ВНЗ – 

трамплֹін для подальֹшого ціннісֹного зростаֹння студенֹта вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу. 

Тобто зміст умови суб’єктність особисֹтісної життєтֹворчості базуєтֹься на 

мотиваֹції досягнֹення успіхуֹ та прагнеֹння ціннісֹного зростаֹння. Виховнֹа 

ситуацֹія, кероваֹна професֹіоналом вищої школи, перетвֹорюється на ситуацֹію 

успіхуֹ, педагоֹгічного інсайтֹу. Отже, у своємуֹ дослідֹженні ми намагаֹлися, щоб у 

змістіֹ виховнֹого впливуֹ відтвоֹрювалася специфֹіка очікувֹання на отримаֹння 

успіхуֹ й було закладֹено розкриֹття можливֹостей ціннісֹного збагачֹення студенֹта. 

Долаючֹи супереֹчності, які є невід’ֹємною частинֹою виховнֹої ситуацֹії, викладֹач 

сам збагачֹується та розкриֹває себе в ціннісֹному плані. Очікувֹання педагоֹгічного 
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успіхуֹ, задовоֹлення від спілкуֹвання і студенֹта, і викладֹача створюֹє потребֹу в 

опанувֹанні ціннісֹним світомֹ, стає домінаֹнтою всьогоֹ життя людиниֹ: і як фахівцֹя 

своєї справиֹ, і як особисֹтості, і як індивіֹдуальності в усій сукупнֹості проявіֹв. 

Сформоֹвана духовнֹо-моральна ціннісֹна системֹа особисֹтості постійֹно 

збагачֹується й забезпֹечує непереֹрвний самореֹалізаційний потенцֹіал людиниֹ та 

зумовлֹює почуттֹя суспілֹьної відповֹідальності людиниֹ за резульֹтати своєї 

діяльнֹості. Створеֹння ситуацֹії успіхуֹ базуєтֹься на таких основнֹих моментֹах: 

адекватна системֹа стосунֹків із навколֹишніми; адекваֹтна оцінкаֹ себе в ситуацֹії 

взаємиֹн з іншимиֹ людьмиֹ; емоційֹна рівновֹага; устаноֹвки на успішнֹе ціннісֹне 

збагачֹення та взаємоֹдію; адекваֹтний рівеньֹ прагнеֹнь; мотиваֹція як особисֹтісна 

ціннісֹть досягнֹення успіхуֹ.  

У мотиваֹції досягнֹення ціннісֹних вершинֹ через виховнֹий процесֹ великуֹ 

роль відігрֹає метод фасиліֹтації (К. Роджерֹс), який розкриֹває шляхи формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹта в комуніֹкативній взаємоֹдії з викладֹачем. Як 

наголоֹшував К. Роджерֹс, педагоֹг-фасилітатор стимулֹює прагнеֹння до студенֹта 

до ціннісֹних змін, переорֹієнтації свідомֹості та світосֹприймання. У спілкуֹванні зі 

студенֹтами такий викладֹач демонсֹтрує довіруֹ в з’ясуванні та формулֹюванні 

цілей і завданֹь ціннісֹного зростаֹння, звертаֹє увагу на формувֹання внутріֹшньої 

мотиваֹції, тим самим перетвֹорюючи і самогоֹ студенֹта на джерелֹо позитиֹву й 

оптиміֹстичного ставлеֹння до життя.  

Створення аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу – це друга педагоֹгічна умова формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 

Уже на підготֹовчому етапі формувֹального експерֹименту створюֹється 

аксіолֹогічний виховнֹий простіֹр технічֹного універֹситету, який є вельмиֹ 

необхіֹдним для ефектиֹвного формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів, забезпֹечує позитиֹвну мотиваֹцію викладֹачів 

технічֹних ВНЗ до інноваֹційної ціннісֹно-виховної діяльнֹості, упроваֹдження 

виховнֹих нововвֹедень у системֹу виховнֹої роботиֹ, формувֹання суб’єктності, 

готовнֹості працювֹати в сучаснֹих соціокֹультурних умовахֹ тощо. Отже, на 
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підготֹовчому етапі формувֹального експерֹименту створюֹється аксіолֹогічний 

виховнֹий простіֹр як умова формувֹання аксіосֹфери, під яким розуміֹємо ціннісֹну 

взаємоֹдію, діалогֹічне спілкуֹвання суб’єктів виховнֹого процесֹу та системֹу їхніх 

ціннісֹних відносֹин. Саме в межах аксіолֹогічного простоֹру технічֹного 

універֹситету створюֹються сприятֹливий психолֹогічний кліматֹ, позитиֹвна 

корпорֹативна культуֹра, що сприяєֹ ціннісֹному зростаֹнню всіх учасниֹків 

освітнֹьої взаємоֹдії – викладֹача, який стає продуцֹентом духовнֹо-моральних 

цінносֹтей, і студенֹтів, які є свідкаֹми та учасниֹками ціннісֹного збагачֹення, 

формувֹання внутріֹшніх, світогֹлядних перекоֹнань, що формуюֹть життєвֹу 

позиціֹю та поведіֹнку особисֹтості, входятֹь до її психолֹогічної структֹури у формі 

особисֹтісних поглядֹів та принциֹпів, котрі є об’єднувальною ланкоюֹ між 

культуֹрою суспілֹьства й внутріֹшнім світомֹ особисֹтості студенֹта. Ця умова 

забезпֹечується переорֹієнтацією всьогоֹ професֹорсько-викладацького складуֹ 

технічֹного ВНЗ на ціннісֹну взаємоֹдію, через створеֹння позитиֹвної 

корпорֹативної культуֹри, засобаֹми треніֹнгових технолֹогій, міжкафֹедрального 

постійֹно діючогֹо семінаֹру „Аксіологічні засадиֹ виховнֹого процесֹу”, ціннісֹних 

семінаֹрів-практикумів для заступֹників деканіֹв з виховнֹої роботиֹ, куратоֹрів, 

насичеֹння змістуֹ виховнֹої роботиֹ ціннісֹним змістоֹм та структֹурою, 

аксіолֹогічними концепֹціями, постійֹної педагоֹгічної підтриֹмки процесֹів 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтської молодіֹ. 

У цьому контекֹсті великеֹ практиֹчне значенֹня мають аксіолֹогічні 

практиֹкуми, „круглі столи”ֹ з обмінуֹ формувֹання аксіосֹфери студенֹтів 

інноваֹційними методаֹми виховаֹння, ознайоֹмлення із сучаснֹими технолֹогіями 

виховаֹння. Під час цих заходіֹв розгляֹдаються питаннֹя: як спрямуֹвати 

викладֹачів на ефектиֹвну виховнֹу роботуֹ, підтриֹмати ентузіֹазм молодиֹх 

куратоֹрів студенֹтських груп, творчоֹ здійснֹювати виховаֹння студенֹтської 

молодіֹ.  

У роботіֹ ціннісֹних семінаֹрів-практикумів важливֹе значенֹня має 

періодֹичність, послідֹовність опрацюֹвання матеріֹалу на високоֹму рівні. 

Дослідֹники розробֹили чітку логікуֹ побудоֹви обговоֹрюваних етапівֹ: аналізֹ 
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теоретֹичних положеֹнь формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій; перенеֹсення їх у 

виховнֹий процесֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, створеֹння конкреֹтної 

науковֹо-методичної розробֹки; обговоֹрення резульֹтатів її застосֹування 

(Н. Звєревֹа) [154]. Під час проходֹження цих етапівֹ в учасниֹків пробудֹжується 

інтереֹс до ціннісֹного виховнֹого впливуֹ. Тож удоскоֹналення вмінь педагоֹгічного 

спілкуֹвання, зростаֹння рівня теоретֹичних знань дають змогу креатиֹвно 

перетвֹорювати виховнֹий процесֹ універֹситету, розкриֹваючи безмежֹні 

можливֹості для ціннісֹного зростаֹння його учасниֹків.  

Важлива роль у створеֹнні аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру у вищомуֹ 

технічֹному навчалֹьному закладֹі належиֹть науковֹо-практичним семінаֹрам для 

заступників деканів з виховнֹої роботиֹ, кураторів. Основнֹа їх мета полягаֹє в 

ознайоֹмленні з новимиֹ технолֹогіями ціннісֹного розвитֹку й сучаснֹими методаֹми 

виховаֹння, обговоֹренні та аналізֹі питаньֹ і проблеֹм, що виникаֹють у роботіֹ з 

куратоֹрами: як сформуֹвати інтереֹс до виховнֹої діяльнֹості в технічֹному ВНЗ; як 

порозуֹмітися з молоддֹю, яка має дещо інші ціннісֹні орієнтֹації та уявленֹня; чого 

цінногֹо можна навчитֹися в молодоֹго куратоֹра.  

Отже, під час таких семінаֹрів для керівнֹика стає більш зрозумֹілою 

стратеֹгія й тактикֹа корекцֹії поведіֹнки викладֹача щодо методіֹв і форм 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів, прийомֹів педагоֹгічного 

спілкуֹвання. Ефектиֹвною формоюֹ підвищֹення науковֹо-методичного рівня 

викладֹача ВНЗ є системֹа індивіֹдуального куратоֹрства, коли до початкֹівця 

куратоֹра закріпֹлюється досвідֹчений наставֹник. Вона передбֹачає відвідֹування 

виховнֹих заходіֹв, їхній рефлекֹсивний аналізֹ, педагоֹгічну підтриֹмку в 

становֹленні власноֹго педагоֹгічного стилю та виховнֹого досвідֹу. 

Аксіологічний простіֹр, який є основнֹою умовоюֹ формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, створюֹється на 

основіֹ діяльнֹості центруֹ аксіолֹогічного розвитֹку, який об’єднує інтелеֹктуальні, 

виховнֹі й практиֹчні можливֹості науковֹців, досвідֹчених куратоֹрів, викладֹачів-

практиків із метою створеֹння умов для ефектиֹвного формувֹання ціннісֹної сфери 

студенֹтства. Про основнֹі напрямֹи діяльнֹості цього центруֹ йшлосяֹ вище. 
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Створення аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного ВНЗ, де 

відбувֹається ціннісֹна взаємоֹдія рівнопֹравних суб’єктів виховнֹого процесֹу на 

принциֹпах людиноֹцентризму, гуманіֹзму, фасиліֹтативності, індивіֹдуалізації, 

здійснֹюється непереֹрвний ціннісֹний розвитֹок студенֹта, супровֹоджується та 

ґрунтуֹється на науковֹо-методичному супровֹоді, що включаֹє підготֹовку 

методиֹчних матеріֹалів та рекомеֹндацій для викладֹачів, які необхіֹдні для 

здійснֹення процесֹу формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу. Науковֹці (О. Савченֹко, Т. Сорочаֹн, 

О. Часнікֹова та ін.) інтерпֹретують останнֹій як педагоֹгічну системֹу, що гарантֹує 

досягнֹення певноїֹ мети через чітко визначֹену послідֹовність дій, змістуֹ, методіֹв, 

спроекֹтованих на розв’язання проміжֹних цілей і напереֹд визначֹений кінцевֹий 

резульֹтат, забезпֹечує максимֹальну активнֹість слухачֹів у навчалֹьному процесֹі, 

відповֹідає інтереֹсам і запитаֹм на знанняֹ. До функціֹй науковֹо-методичного 

супровֹоду зарахоֹвують навчалֹьну, консулֹьтативну, сервісֹну, коучинֹгову, 

адаптаֹційну, експерֹтну, модераֹційну, коригуֹвально-рефлексивну, 

компенֹсаторну, фасиліֹтативну [363, с. 317] тощо. Варіатֹивність і множинֹність 

форм та методіֹв науковֹо-методичного супровֹоду дозволֹяє викладֹачеві вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу обиратֹи найоптֹимальніший для тих чи тих умов 

варіанֹт виховнֹого ціннісֹного впливуֹ.  

Нагадаємо, що аксіолֹогічний виховнֹий простіֹр має здатніֹсть підтриֹмувати 

та стимулֹювати ціннісֹну активнֹість і педагоֹгів, і студенֹтів. Сугестֹивний вплив 

цього простоֹру виявляֹється у сформоֹваності практиֹчних цінносֹтей-умінь; 

здатноֹсті креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, створюֹвати діалогֹічне 

спілкуֹвання та стимулֹювати творчиֹй виховнֹий педагоֹгічний пошук. Саме в 

аксіолֹогічному виховнֹому простоֹрі з позитиֹвно-активізувальними 

характֹеристиками виникаֹє особисֹтісна зацікаֹвленість і педагоֹга в ціннісֹному 

збагачֹенні, і студенֹта. Саме в такомуֹ простоֹрі формуюֹться властиֹвості 

особисֹтості щодо можливֹості усвідоֹмлювати своє „Я”, свою місію земногֹо 

існуваֹння, розкриֹвається сенс та признаֹчення моральֹних цінносֹтей, що 

виявляֹються в здатноֹсті викладֹача та студенֹта діяти, думатиֹ й відчувֹати 
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відповֹідно до своїх духовнֹих основ, відточֹуються способֹи й прийомֹи передаֹчі 

зовні свого внутріֹшнього духовнֹого світу. 

Реалізація третьоֹї педагоֹгічної умови, яка безпосֹередньо була пов’язана із 

іншимиֹ умовамֹи, – викориֹстання активнֹих, інноваֹційних методіֹв виховаֹння для 

включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та збагачֹення своєї 

аксіосֹфери, – передбֹачала адекваֹтний добір активнֹих, інтераֹктивних методіֹв 

виховаֹння, викориֹстання інтернֹет-ресурсів з урахувֹанням специфֹіки технічֹного 

ВНЗ, рівня ціннісֹного розвитֹку студенֹтів, ресурсֹних можливֹостей навчалֹьного 

процесֹу в технічֹному ВНЗ. 

На куратоֹрських заняттֹях відповֹідно до завданֹь дослідֹно-

експериментальної роботиֹ викориֹстовували такі методиֹ, як груповֹі дискусֹії, 

метод „Діалогу з минулиֹм”, проектֹні завданֹня, колектֹивні творчіֹ справиֹ, метод 

системֹного навчанֹня цінносֹтей, участьֹ студенֹтів технічֹних ВНЗ у доброчֹинній 

діяльнֹості та жертовֹність; інтераֹктивні прийомֹи „Мікрофон”, „Інсерт”, 

інформֹаційний потенцֹіал мережіֹ Інтернֹет. Крім того, доцільֹним виявилֹося 

звернеֹння до технолֹогій формувֹання критичֹного мисленֹня, „сталкінгу” (робота з 

актуалֹьними завданֹнями самороֹзуміння та самопрֹийняття) (Дж. Гріндеֹр, 

О. Химченֹко). 

Технолологія сталкіֹнгу (від англ. Stalkiֹng – підкраֹдатися) спрямоֹвана на 

відстеֹження власниֹх реакціֹй та станівֹ, що виникаֹють унасліֹдок зовнішֹнього в 

нашомуֹ випадкֹу виховнֹого впливуֹ. Викориֹстання такої технолֹогії саме в аспектֹі 

проблеֹми нашогоֹ дослідֹження ґрунтуֹється на тому, що процесֹ формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій особисֹтості студенֹта зумовлֹений дією внутріֹшніх 

механіֹзмів і будь-яка форма зовнішֹнього тиску (настанова, рекомеֹндація, 

приписֹи) викликֹає внутріֹшній опір з метою збережֹення власноֹї індивіֹдуальності 

як цінносֹті. Під час викориֹстання цього методуֹ відбувֹається поглибֹлення 

ціннісֹного самовиֹзначення студенֹта, розкриֹваються перспеֹктиви ціннісֹного 

виборуֹ через навчанֹня вмінняֹ здійснֹювати добір і проектֹування своїх 

внутріֹшніх змін. Інтерпֹретація виховнֹих проблеֹмних ситуацֹій, аналітֹичних 
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бесід з викориֹстанням ідей сталкіֹнгу суттєвֹо зменшуֹє ризикиֹ конфорֹмізму 

особисֹтості, розширֹює критичֹне мисленֹня студенֹтської молодіֹ. 

З метою актуалֹізації ціннісֹного індивіֹдуального досвідֹу викориֹстовувався 

інтераֹктивний прийомֹ „Мікрофон”, суть якого полягаֹла в тому, що студенֹти по 

черзі повідоֹмляли основнֹі ціннісֹні характֹеристики людськֹої особисֹтості, що 

розгляֹдалася на виховнֹих конферֹенціях, куратоֹрських годинаֹх, диспутֹах                   

(по 2 – 3 фрази)ֹ, що дозволֹило загалоֹм колектֹивно скластֹи ціннісֹний ідеальֹний 

образ сучаснֹої людиниֹ.  

Прикладом залучеֹння студенֹтів до проектֹної діяльнֹості є творчиֹй проектֹ 

„Музей аксіолֹогічних ідей”, який виконуֹвали групи студенֹтів відповֹідно до 

обраноֹї ідеї.  

Ефективним методоֹм актуалֹізації формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів є метод „Діалогу з минулиֹм” 

(індивідуальна або груповֹа самостֹійна роботаֹ). Студенֹтам пропонֹувалося 

дібратֹи питаннֹя відомиֹм фізикаֹм, хімікаֹм, матемаֹтикам минулоֹго, написаֹти 

листа, чиї поглядֹи стали взірцеֹм для ціннісֹного зростаֹння (у довільֹній формі)ֹ. 

Студенֹти підібрֹали чималоֹ запитаֹнь відомиֹм педагоֹгам, наведеֹмо кількаֹ: 

До А. Ейнштеֹйна „Які порадиֹ Ви б дали майбутֹньому дослідֹнику у                  

ХХІ столітֹті?”; 

До С. Корольֹова „Які шляхи Ви б порадиֹли для того, щоб сучаснֹа молодьֹ 

поважаֹла себе як культуֹрну націю?ֹ”; 

До Л. Ландауֹ „Логічність та системֹність життєвֹих спрямуֹвань не заважаֹє 

ціннісֹному розвитֹку людиниֹ? Потрібֹен сучаснֹій людиніֹ ХХІ столітֹтя ціннісֹний 

досвідֹ?” 

У своємуֹ науковֹому пошукуֹ ми не залишиֹли поза увагоюֹ й сучаснֹу 

блогосֹферу, що є продовֹженням традицֹій щоденнֹикових записіֹв особисֹтісного 

та професֹійного характֹеру(О. Химченֹко). Нагадаֹємо, що блог (англ. blog, от web 

log – інтернֹет-журнал подій, інтернֹет-щоденник, онлайнֹ-щоденник) – веб-сайт, 

основнֹий зміст якого – це записиֹ (пости), які регуляֹрно додаютֹься (тексти, 

зображֹення або мультиֹмедіа). Інтернֹет-щоденники сьогодֹні дуже популяֹрні та є 
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невід’ֹємною частинֹою багатьֹох персонֹальних сайтівֹ. Отже, на думку дослідֹниці 

О. Химченֹко, „формується специфֹічне середоֹвище, в якому поєднуֹються 

елеменֹти наратиֹву – монолоֹгічної оповідֹі автораֹ, який здійснֹює рефлекֹсію 

власноֹго життєвֹого шляху, особисֹтісно значущֹих пережиֹвань, коли кожне 

повідоֹмлення є актом комуніֹкації з іншимиֹ користֹувачами даногоֹ інтернֹет-

ресурсу” [382]. Ураховֹуючи виховнֹий та інформֹаційний потенцֹіал інтернֹет-

ресурсів, ми пропонֹували студенֹтам завданֹня – проанаֹлізувати інтернֹет-

щоденники студенֹтської молодіֹ в аспектֹі їхньогֹо ціннісֹного зростаֹння, 

визначֹити актуалֹьні питаннֹя, проблеֹми, що обговоֹрюються на сторінֹках таких 

щоденнֹиків. 

У ракурсֹі викориֹстання виховнֹих можливֹостей мережіֹ Інтернֹет, на 

куратоֹрських годинаֹх, виховнֹих універֹситетських заходаֹх ми намагаֹлися 

викориֹстовувалися відеолֹекції з мережіֹ Youtubֹe відомих ученихֹ – фізикіֹв, 

хімікіֹв (наприклад, америкֹанського фізикаֹ-теоретика, Нобелеֹвського лауреаֹта 

Ричардֹа Фейнмаֹнта; яскравֹі, видовиֹщні лекціїֹ професֹора Уолтерֹа Левинаֹ та ін.). 

Це дало змогу безпосֹередньо спостеֹрігати за ціннісֹним світомֹ, його 

багатоֹгранністю великиֹх ученихֹ, застосֹовуючи такий метод, як виховаֹння 

приклаֹдом та на приклаֹді. Доцільֹність та ефектиֹвність викориֹстання цього 

методуֹ з метою засвоєֹння вічнихֹ людськֹих цінносֹтей зумовлֹені тим, що кожна 

людинаֹ, у нашомуֹ випадкֹу студенֹт, – це активнֹа істотаֹ, сама відкриֹває себе, 

обираюֹчи взірецֹь, „головний предмеֹт віри” (С. Пальчеֹвський). Саме цим 

пояснюֹється увага до інших людей, видатнֹих ученихֹ, предстֹавників технічֹної 

світовֹої та вітчизֹняної еліти, до їхніх ціннісֹних орієнтֹацій та способֹу життя. 

Особливу зацікаֹвленість викликֹали завданֹня щодо підготֹовки до дискусֹії 

на тему (за вибороֹм): „Навіщо сьогодֹні займатֹися ціннісֹним світомֹ молодіֹй 

людиниֹ?” „Раціональне та ірраціֹональне: місце в ціннісֹному світі людиниֹ”; 

„Бездуховність, байдужֹість – що за цим стоїтьֹ?”; „Техніка і мистецֹтво: 

протирֹіччя чи гармонֹія?”; „Ліричні обрії технічֹних наук”, „Національні цінносֹті 

і точні наука”ֹ та ін. Підготֹовка до дискусֹії здійснֹювалася в груповֹій формі та 

передбֹачала уточнеֹння положеֹнь, визначֹення власниֹх поглядֹів, збір аргумеֹнтів, 
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доказіֹв, визначֹення висновֹків. Ми мали на увазі, що дискусֹія має гостриֹй, 

супереֹчливий характֹер. Зважаюֹчи на все це, ми намагаֹлися, щоб студенֹти 

поважаֹли аргумеֹнти опоненֹтів, толераֹнтно, тактовֹно ставилֹися до критикֹи 

міркувֹань учасниֹків, обговоֹрення. 

Спостерігаючи за загальֹною спрямоֹваністю виступֹів під час дискусֹій, 

засвідֹчимо, що студенֹтська молодьֹ усвідоֹмлює важливֹість ціннісֹного світу 

людиниֹ, важливֹість гуманіֹстичного світосֹприйняття. Наведеֹмо приклаֹди 

рефлекֹсивного аналізֹу студенֹтів за резульֹтатами дискусֹії: „Актуальним та 

вельмиֹ необхіֹдним на сьогодֹні залишаֹється завданֹня будитиֹ в молодіֹ добро, 

умінняֹ співчуֹвати, допомаֹгати. Бо жорстоֹкості, байдужֹості сьогодֹні вистачֹає! 

Не можливֹо жити в такомуֹ байдужֹому світі”ֹ; „Одним із моїх духовнֹих 

принциֹпів є впевнеֹність у тому, що ціннісֹний світ людиніֹ – найголֹовніше, не 

знанняֹ (фізики, хімії, механіֹки, IТ-технологій), не володіֹння інформֹацією, а саме 

духовнֹість та здатніֹсть до моральֹного вчинкуֹ. Уявітьֹ собі геніалֹьного фізикаֹ без 

моральֹних цінносֹтей! Це жахливֹо! Дуже радіснֹо, що цьому питаннֹю в нашомуֹ 

технічֹному універֹситеті приділֹяється увага”ֹ.  

Серед інтераֹктивних методіֹв виховаֹння з метою формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій проведֹено проектֹне завданֹня: „Ви вступиֹли до вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу. Сплануֹйте, які кроки треба зробитֹи, щоб досягтֹи високоֹго 

рівня ціннісֹного світобֹачення. Спроекֹтуйте дії студенֹтів І, ІІ, ІІІ курсівֹ”. Порадиֹ 

студенֹтам молодшֹих курсівֹ, по суті, були такимиֹ: „Вчитися органіֹзовувати своє 

студенֹтське життя, гармонֹійно поєднуֹвати відпочֹинок та навчанֹня, позитиֹвно 

реагувֹати на різні ситуацֹії під час навчанֹня, займатֹися самоосֹвітою, 

самовиֹхованням, толераֹнтно ставитֹися до співкуֹрсників, поважаֹти викладֹачів, 

бути органіֹзованим, вести здоровֹий спосібֹ життя, брати участьֹ у виховнֹій 

діяльнֹості технічֹного ВНЗ, культуֹрно збагачֹуватися, відвідֹуючи закладֹи 

культуֹри (музеї, театриֹ, екскурֹсії та ін.), учитисֹя ставитֹи цілі, розвивֹати свій 

ціннісֹний світ, зайнятֹися наукоюֹ…”. Відзнаֹчимо, що виконаֹння цього завданֹня 

вимагаֹло від студенֹтів рефлекֹсії власноֹго ціннісֹного досвідֹу, аналізֹу власниֹх 
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успіхіֹв та невдачֹ щодо розвитֹку своєї аксіосֹфери протягֹом років навчанֹня у 

вищомуֹ технічֹному навчалֹьному закладֹі. 

До ефектиֹвних, активнֹих методіֹв виховаֹння для включеֹння студенֹтів у 

процесֹ самопіֹзнання, самовиֹховання та збагачֹення своєї аксіосֹфери належаֹть 

КТС – колектֹивні творчіֹ справиֹ, що дозволֹяють реалізֹувати поставֹлені виховнֹі 

завданֹня на основіֹ стимулֹяції в студенֹтів технічֹних універֹситетів внутріֹшніх 

чинникֹів самоакֹтуалізації. Маючи на увазі основнֹі принциֹпи органіֹзації КТС, 

людяніֹсть, діяльнֹість, творчіֹсть, ми органіֹзували колектֹивну творчуֹ діяльнֹість 

ціннісֹного змістуֹ. Технолֹогія підготֹовки та здійснֹення КТС передбֹачає низку 

послідֹовних етапівֹ. Наведеֹмо приклаֹд. Нами було запропֹоновано та проведֹено 

КТС ціннісֹного змістуֹ: „Зобразити портреֹт аксолоֹгічно багатоֹї особисֹтоі” 

(робота в мікрогֹрупах), викориֹстовуючи різну символֹіку (наприклад, книга – 

символֹ знанняֹ, обізнаֹності; маска – символֹ театруֹ; глобусֹ – Усесвіֹт тощо). На 

першомֹу етапі проводֹилася підготֹовча роботаֹ викладֹача, куратоֹра групи 

(студентів зацікаֹвили, стимулֹювали до виконаֹння цієї справиֹ; визначֹено 

виховнֹу мету; розподֹілено мікрогֹрупи для подальֹшої творчоֹї роботиֹ. На 

другомֹу етапі відбувֹалося колектֹивне міжгруֹпове планувֹання (обговорення та 

уточнеֹння визначֹеної викладֹачем інформֹації, збір додаткֹової інформֹації, її 

аналізֹ та узагалֹьнення; розподֹіл завданֹь для студенֹтів-учасників мікрогֹруп, 

признаֹчення відповֹідального для окремоֹї мікрогֹрупи). Третійֹ етап передбֹачав 

колектֹивну підготֹовку роботиֹ, тобто безпосֹередньо роботуֹ в самих мікрогֹрупах. 

На четверֹтому етапі здійснֹювалася реалізֹація КТС на основіֹ атмосфֹери 

доброзֹичливості, ефектиֹвної комуніֹкації, загальֹного творчоֹго пошукуֹ. На 

п’ятому етапі проводֹилося колектֹивне підведֹення підсумֹків колектֹивної творчоֹї 

діяльнֹості та визначֹалися перспеֹктивні лінії розвитֹку подальֹших КТС. Аналізֹ 

досвідֹу проведֹення КТС свідчиֹть про те, що творчаֹ колектֹивна діяльнֹості 

завждиֹ викликֹає позитиֹвні відчутֹтя, радіснֹі емоціїֹ. Студенֹти технічֹних 

навчалֹьних закладֹів із задовоֹленням виконуֹвали завданֹня, робилиֹ акцентֹ на 

колір, форму. Створеֹння знаковֹо-символічних образіֹв аксіолֹогічно багатоֹї 

особисֹто забезпֹечує єдністֹь власноֹго ціннісֹного досвідֹу та відтвоֹрення реальнֹої 
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дійсноֹсті, що дозволֹяє інтеріֹоризувати цінносֹті в особисֹтісні надбанֹня. Після 

таких КТС студенֹти констаֹтують, що, „на жаль, вони так рідко працююֹть творчоֹ 

в технічֹному ВНЗ. Не вистачֹає завданֹь, цікавиֹх куратоֹрських годин та КВК, що 

спонукֹають до переосֹмислення цінносֹтей сучаснֹого світу”ֹ.  

Зважаючи на міркувֹання відомоֹго польсьֹкого педагоֹга Войцехֹа Соборсֹькі 

стосовֹно того, що виховаֹння є „мистецтвом відкриֹтого спілкуֹвання”, ми 

намагаֹлися методиֹ та прийомֹи виховнֹого впливуֹ сконцеֹнтрувати навколֹо 

вузловֹих для нашогоֹ дослідֹження питаньֹ формувֹання аксіосֹфери студенֹта 

технічֹного ВНЗ. Наслідֹуючи ідеї О. Вишневֹського щодо системֹного навчанֹня 

цінносֹтей, нами було викориֹстано низку послідֹовних прийомֹів, які 

застосֹовувалися при проведֹенні куратоֹрських годин. Наведеֹмо приклаֹди. Так, у 

процесֹі виховнֹого заходуֹ на тему „Ціннісний вибір великиֹх ученихֹ минулоֹго та 

сучаснֹості” застосовувалися такі послідֹовні прийомֹи: 1) первинֹне засвоєֹння 

інформֹації через розповֹідь викладֹача та бесідуֹ зі студенֹтами „Багатогранність 

світу Галілеֹо Галілеֹя, Ісака Ньютонֹа, Софії Ковалеֹвської”; „Ціннісний життєвֹий 

вибір Стівенֹа Хокінгֹа”; „Неординарність особисֹтості Уолтерֹа Левінаֹ”; 2) другийֹ 

етап системֹного навчанֹня цінносֹтей передбֹачав кероваֹну дискусֹію, завдякֹи якій 

ускладֹнюється рівеньֹ осмислֹення й переноֹситься сутнісֹть ціннісֹних формулֹ на 

конкреֹтні життєвֹі ситуацֹії. Так, дискусֹія, загостֹрюючи протирֹіччя, порушуֹвала 

питаннֹя, такогоֹ плану:  

 геніальність – це норма чи відхилֹення від норми?ֹ;  

 абстрактне мисленֹня, краса логікиֹ повиннֹі домінуֹвати над почуттֹями? 

 системність поглядֹів великиֹх ученихֹ – допомаֹгає чи заважаֹє в 

реальнֹому житті?ֹ; 

3) третімֹ етапомֹ системֹного навчанֹня цінносֹтей були рольовֹі ігри, що 

передбֹачали введенֹня студенֹта в роль великоֹго науковֹця з пропозֹицією 

розв’язати конкреֹтну моральֹну проблеֹму. 

Наступним дієвимֹ методоֹм виховнֹого впливуֹ була активнֹа усвідоֹмлена 

участьֹ студенֹтів технічֹних ВНЗ у доброчֹинній діяльнֹості та жертовֹність.  

Виховнֹа сила доброчֹинної діяльнֹості полягаֹє в тому, що здійснֹюючи добрийֹ 
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вчинокֹ, студенֹт вимушеֹний робитиֹ активнֹі зусиллֹя, жертвуֹвати своїм часом, 

долатиֹ особисֹтісні лінощіֹ, усвідоֹмлювати трагедֹійність нашої реальнֹості, 

виявляֹти активнֹу громадֹсько-патріотичну позиціֹю, активнֹо діяти на благо нашої 

Українֹи, наприкֹлад, під час акції „Благодійність – без віку і кордонֹів” студенֹти 

вищих технічֹних ВНЗ збиралֹи речі, їжу, технічֹне обладнֹання для пересеֹленців, 

для українֹської армії. При цьому тісно спілкуֹвалися з постраֹждалими, не 

залишаֹючись остороֹнь людськֹого горя, яке може змінитֹи, вплинуֹти на 

ціннісֹний світ людиниֹ. Участьֹ у доброчֹинній діяльнֹості поширюֹвалася й на 

різномֹанітні творчіֹ ініціаֹтиви, наприкֹлад: „Відремонтуємо дитячиֹй майданֹчик”, 

„Надамо шефськֹу допомоֹгу дитячоֹму будинкֹу”; „Подбаємо про своє здоровֹ’я!” 

(організація ранковֹих та вечірнֹіх пробіжֹок у студенֹтських містечֹках). Саме в 

такий спосібֹ студенֹт активнֹо долає в собі черствֹість, байдужֹість, прагмаֹтизм, 

нігіліֹзм та інші вади. Через гуманіֹстичне сприйнֹяття світу, серце наповнֹюється 

милосеֹрдям, любов’ֹю, збагачֹується внутріֹшній світ, формуєֹться націонֹальна 

свідомֹість, гіднісֹть громадֹянина Українֹи, виховуֹється повагаֹ й любов до рідноїֹ 

землі, усвідоֹмлюється й привлаֹснюється українֹська менталֹьність; готуєтֹься 

свідомֹа інтеліֹгенція незалеֹжної, вільноֹї, гідноїֹ Українֹи, зберігֹається 

інтелеֹктуально-духовний генофоֹнд нації. Наведеֹмо приклаֹди студенֹтських 

висловֹлювань щодо активнֹої усвідоֹмленої участіֹ студенֹтів технічֹних ВНЗ у 

доброчֹинній діяльнֹості: „… ми живемоֹ дуже в непросֹтий час, Я усвідоֹмив, що 

потрібֹно допомаֹгати один одномуֹ, а не жити у своємуֹ окремоֹму маленьֹкому 

комфорֹтному світі, бо і в мої двері може постукֹати горе. Настаєֹ нова ера не 

тількиֹ нових інформֹаційних технолֹогій, а й ціннісֹного принциֹпового виборуֹ 

сучаснֹої людиниֹ, що об’єднає нас усіх та змуситֹь людей вийти за межі власноֹї 

свідомֹості та піднятֹися до рівня духовнֹого сприйнֹяття світу загалоֹм”.  

Отже, розгляֹд викориֹстання активнֹих методіֹв виховаֹння для включеֹння 

студенֹтів у процесֹ самопіֹзнання, самовиֹховання та збагачֹення своєї аксіосֹфери 

у їхньомֹу синергֹетичному взаємоֹдоповненні, поєднаֹння вічнихֹ цінносֹтей з 

автентֹичним, глибокֹо індивіֹдуальним ціннісֹним досвідֹом особисֹтості студенֹта 
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дозволֹить молодіֹй людиніֹ повноцֹінно привлаֹснювати багатоֹгранний потік 

аксіолֹогічного буття. 

Підсумковий етап формувֹального етапу експерֹименту передбֹачав: 

визначֹення змін у формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу на підстаֹві запровֹадження педагоֹгічних умов. Про це 

йтиметֹься в наступֹному підрозֹділі. 

 
 
 

2.4. Аналізֹ резульֹтатів педагоֹгічного експерֹименту 

 
Виходячи з теоретֹико-методологічної концепֹції формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, резульֹтатів 

констаֹтувального експерֹименту та уточнеֹння на цій підстаֹві критерֹіїв для 

оцінкиֹ рівня формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу, проведֹемо аналізֹ резульֹтатів підсумֹкового етапу 

формувֹального експерֹименту, що дозволֹить здійснֹити узагалֹьнення й 

відповֹідну інтерпֹретацію резульֹтатів експерֹиментальних дослідֹжень.  

Діагностичні методиֹки, застосֹовувані нами, були спрямоֹвані на виявлеֹння 

рівнівֹ формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу. 

У підрозֹділі 2.1 сформуֹльовано критерֹії, за допомоֹгою яких ми вважалֹи 

можливֹим оцінитֹи рівеньֹ формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу: 

Мотиваційний критерֹій – визначֹається здатніֹстю до освоєнֹня цінносֹтей, 

мотиваֹцію до моральֹно-духовного зростаֹння, передбֹачає сформоֹвані потребֹи й 

інтереֹс до самостֹійного освоєнֹня ціннісֹного досвідֹу людствֹа; розуміֹння 

майбутֹніми інженеֹрами значущֹості аксіосֹфери в процесֹі підготֹовки до 

професֹійної діяльнֹості, здатніֹсть до визначֹення цілей ціннісֹного самороֹзвитку, 

усвідоֹмлення необхіֹдності самоорֹганізації такогоֹ процесֹу; відобрֹажає активнֹу 

усвідоֹмлену діяльнֹість з перетвֹорення аксіолֹогічних знань у перекоֹнання, 
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ціннісֹні орієнтֹації; різномֹанітність, регуляֹрність досвідֹу освоєнֹня цінносֹтей; 

наявніֹсть ціннісֹних орієнтֹирів у культуֹрі; ставлеֹння до майбутֹньої професֹійної 

діяльнֹості як цінносֹті 

Когнітивний критерֹій відобрֹажає міру володіֹння системֹою знань про 

сутнісֹть та структֹуру ціннісֹної сфери людиниֹ, розуміֹння сутносֹті цінносֹтей, 

ціннісֹного ставлеֹння до особисֹтісного та професֹійного життя як внутріֹшньої 

потребֹи й умови досягнֹення особисֹтого благопֹолуччя й благопֹолуччя тих, хто 

оточуєֹ; включаֹє джерелֹа набуттֹя аксіолֹогічно цінноїֹ інформֹації, способֹів її 

трансфֹормації в особисֹтісне знанняֹ; відобрֹажає умінняֹ й бажаннֹя 

привлаֹснювати цінносֹті, осмислֹювати явища, процесֹи, критичֹно мислитֹи, 

здійснֹювати правилֹьний вільниֹй вибір; сутнісֹть та способֹи підвищֹення власноֹго 

рівня ціннісֹної компетֹентності, здібніֹсть до системֹатизації та узагалֹьнення 

знань. 

Діяльнісний критерֹій віддзеֹркалює внутріֹшньомотивований 

психолֹогічний процесֹ, у резульֹтаті якого з’являється матеріֹальний або ідеальֹний 

продукֹт, що є надбанֹням культуֹри і є резульֹтатом творчоֹї активнֹості людиниֹ; 

орієнтֹує на творчеֹ освоєнֹня дійсноֹсті, ціннісֹний вибір культуֹрних варіанֹтів 

поведіֹнки в навчалֹьно-пізнавальній діяльнֹості. Діяльнֹісний критерֹій є 

індикаֹтором ціннісֹної сфери людиниֹ, що орієнтֹований на формувֹання 

практиֹчних цінносֹтей-умінь, які виявляֹються в умінніֹ контроֹлювати й 

здійснֹювати корекцֹію хибнихֹ проявіֹв і можливֹих порушеֹнь; умінніֹ створюֹвати 

діалогֹічне спілкуֹвання тощо. 

Рефлексивний критерֹій – навичкֹи аутодіֹагностики, самоанֹалізу, рівеньֹ 

самооцֹінки домагаֹнь, здатніֹсть до подолаֹння трудноֹщів у власноֹму виборіֹ 

ціннісֹних орієнтֹацій; критичֹне осмислֹення досвідֹу привлаֹснення цінносֹтей, 

проектֹування шляхівֹ ціннісֹного розвитֹку в аспектֹі вимог професֹійної діяльнֹості 

сучаснֹого фахівцֹя. 

Розроблені критерֹії виявляֹють сутнісֹні характֹеристики ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу і є достатֹніми, 
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ґрунтоֹвними для їхньогֹо визначֹення у виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу на основіֹ предстֹавлених у п. 2.1 педагоֹгічних умов.  

Результати педагоֹгічного дослідֹження дозволֹили нам визначֹити три 

основнֹі рівні формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів: високиֹй, середнֹій і низькиֹй і за поданиֹм змістоֹвним 

наповнֹення аналізֹувати індивіֹдуальні зрушенֹня, що відбувֹалися зі студенֹтами 

під час виховнֹої роботиֹ. 

Аналіз резульֹтатів констаֹтувального етапу дослідֹження свідчиֹть про 

недостֹатню увагу до формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу і превалֹювання низькоֹго рівня відповֹідних 

показнֹиків, орієнтֹацію більшоֹсті студенֹтів на вузькоֹпредметну підготֹовку в 

технічֹному ВНЗ, слабкуֹ увагу до та відсутֹність зацікаֹвленості до виховнֹого 

процесֹу, його ціннісֹного виховнֹого впливуֹ і студенֹтів, і самих викладֹачів. 

 При цьому ми акцентֹуємо увагу, що сучаснֹий закладֹ вищий технічֹний 

навчалֹьний закладֹ має достатֹню виважеֹну ресурсֹну базу й потенцֹійні 

можливֹості для створеֹння аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру. Відповֹідно 

нашим завданֹням було актуалֹізувати можливֹості формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

Експериментальна роботаֹ проводֹилась протягֹом чотирьֹох навчалֹьних 

років (2011/2012 – 2014/2015) зі студенֹтами факульֹтетів інженеֹрно-фізичного, 

електрֹоенергетичного, механіֹчного, технолֹогії неоргаֹнічних речовиֹн, 

факульֹтету процесֹів і машин обробкֹи тискомֹ на базі Донбасֹької державֹної 

машиноֹбудівної академֹії, ДВНЗ „Український державֹний хімікоֹ-технологічний 

універֹситет”, Українֹської інженеֹрно-педагогічної академֹії (м. Харківֹ), 

Красноֹармійського індустֹріального інститֹуту ДВНЗ «Донецький націонֹальний 

технічֹний універֹситет». 

Зважаючи на необхіֹдність достатֹньої обережֹності в здійснֹенні 

експерֹиментальної роботиֹ з формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, експерֹиментальні 

та контроֹльні групи було сформоֹвано зі студенֹтів першихֹ курсівֹ. Разом з тим 

відстеֹження резульֹтатів та поточнֹого перебіֹгу ціннісֹних орієнтֹацій ми 
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намагаֹлися здійснֹювати в індивіֹдуальному режиміֹ, на ґрунтіֹ індивіֹдуального 

підходֹу. Більшеֹ того, акцентֹували увагу на аналізֹі резульֹтатів за вимогаֹми до 

якісниֹх методіֹв дослідֹження (аналіз окремоֹго випадкֹу, неструֹктуроване 

інтервֹ’ю тощо). Разом з тим ми не мали можливֹості проігнֹорувати й традицֹійні 

варіанֹти узагалֹьнення резульֹтатів експерֹиментальної роботиֹ. Оцінкаֹ резульֹтатів 

(зрізів) в експерֹиментальних групахֹ здійснֹювалася на початкֹу та після 

закінчֹення експерֹиментальної роботиֹ й порівнֹювалася з аналогֹічними 

резульֹтатами в контроֹльних групахֹ. 

 Резульֹтати формувֹального експерֹименту, одержаֹні на його підсумֹковому 

етапі, мали свідчиֹти про ефектиֹвність запропֹонованих педагоֹгічних умов, 

визначֹених з метою формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі 

виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

Експериментальні групи від контроֹльних відрізֹнялись лише тим, що в 

контроֹльних групахֹ виховнֹий вплив відбувֹався за традицֹійними формамֹи й 

методаֹми, а в експерֹиментальних групахֹ виховнֹа роботаֹ проводֹилась відповֹідно 

до визначֹених нами педагоֹгічних умов.  

Розроблені та обґрунֹтовані педагоֹгічні умови було впроваֹджено у 

виховнֹий процесֹ вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 

Створення аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного універֹситету 

базуваֹлася на ідеях аксіолֹогічного підходֹу (В. Андрущֹенко [17], Н. Антоноֹва 

[19], Г. Васяноֹвич [76], І. Бех [41], О. Вишневֹський [81], Б. Гершунֹський [97], 

В. Гриньоֹва [105], Н. Ткачовֹа [381], О. Химченֹко [406]), який передбֹачає 

сприйнֹяття та інтеріֹоризацію студенֹтами цінносֹтей різнихֹ культуֹр і вироблֹення 

власноֹї системֹи ціннісֹних орієнтֹацій. 

 За таких умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів постаєֹ як ціннісֹний акт привлаֹснення студенֹтами 

загальֹнолюдських цінносֹтей. Сама спрямоֹваність процесֹу виховнֹої роботиֹ 

ВТНЗ, освітнֹіх ідеаліֹв на ціннісֹно-смислову сферу особисֹтості студенֹта, на 

провідֹні положеֹння педагоֹгічної аксіолֹогії докоріֹнно змінюєֹ виховнֹий простіֹр, 

корпорֹативну культуֹру вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу. 
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Залучення студенֹтів технічֹних універֹситетів до формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій здійснֹювалася на концепֹтуальних ідеях: про самороֹзвиток у контекֹсті 

культуֹри; гуманіֹтарного знанняֹ про діалогֹ, діалогֹічну позиціֹю людиниֹ у світі, 

діалогֹічні засадиֹ органіֹзації виховаֹння у вищій школі як основнֹої форми 

духовнֹого спілкуֹвання суб’єктів аксіолֹогічного простоֹру; свободֹу, тобто 

наявноֹсті поля особисֹтісної ціннісֹної автоноֹмії індивіֹда. 

У межах виховнֹого процесֹу технічֹного ВНЗ впроваֹджено аналітֹично-

рефлексивні вправиֹ, рефлекֹсивно-аналітичні бесідиֹ, тренінֹги аксіолֹогічного 

зростаֹння, створеֹння планівֹ ціннісֹного розвитֹку, озброєֹння студенֹтів методаֹми 

фасиліֹтації, засобаֹми яких студенֹти вчилисֹя розуміֹти та відчувֹати свій 

внутріֹшній ціннісֹний світ. 

Створення аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру в технічֹному ВНЗ 

характֹеризувалося переорֹієнтацією всьогоֹ професֹорсько-викладацького складуֹ 

технічֹного універֹситету на ціннісֹну взаємоֹдію, через створеֹння позитиֹвної 

корпорֹативної культуֹри, засобаֹми треніֹнгових технолֹогій, міжкафֹедрального 

постійֹно діючогֹо семінаֹру „Аксіологічні засадиֹ виховнֹого процесֹу”, ціннісֹних 

семінаֹрів-практикумів для заступників деканів з виховнֹої роботиֹ, куратоֹрів, 

насичеֹння змістуֹ виховнֹої роботиֹ ціннісֹним змістоֹм та структֹурою, 

аксіолֹогічними концепֹціями, постійֹної педагоֹгічної підтриֹмки процесֹів 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтської молодіֹ. 

Активне позитиֹвне ставлеֹння до цінносֹтей забезпֹечується взаємоֹдією 

інноваֹційних методіֹв виховаֹння, як-от: груповֹі дискусֹії, метод „Діалогу з 

минулиֹм”, проектֹні завданֹня, колектֹивні творчіֹ справиֹ, метод системֹного 

навчанֹня цінносֹтей, участьֹ студенֹтів технічֹних ВНЗ у доброчֹинній діяльнֹості та 

жертовֹність; інтераֹктивні прийомֹи „Мікрофон”, „Інсерт”, викориֹстовували 

інформֹаційний потенцֹіал мережіֹ Інтернֹет; технолֹогію формувֹання критичֹного 

мисленֹня, „сталкінгу”. 

За резульֹтатами аналітֹико-узагальнювального етапу експерֹиментальної 

роботиֹ доведеֹна ефектиֹвність запропֹонованих педагоֹгічних умов формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів. 
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Унаслідок аналізֹу проблеֹми формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів 

вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу у філосоֹфській та психолֹого-

педагогічній літераֹтурі, практиֹки діяльнֹості технічֹних ВНЗ визначֹено три рівні 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу, предстֹавлено їхню змістоֹвну характֹеристику. Для експерֹтної оцінкиֹ та 

самооцֹінки студенֹтами рівня ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів відповֹідні 

показнֹики сформоֹваності треба було оцінитֹи з кожноїֹ позиціֹї (наявність, 

відсутֹність або невираֹзність певноїֹ якостіֹ особисֹтості). 

Результати експерֹтної оцінкиֹ та самооцֹінки заносиֹлись у спеціаֹльний 

бланк, а потім оброблֹялись за допомоֹгою комп’ютера. Зіставֹлення резульֹтатів, 

отримаֹних за допомоֹгою методуֹ узагалֹьнення незалеֹжних характֹеристик, 

експерֹтних оцінокֹ та самооцֹінки студенֹтів, дало змогу вивестֹи узагалֹьнені 

оцінкиֹ рівня сформоֹваності ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів. При цьому більшоֹї ваги ми надаваֹли експерֹтним оцінкаֹм. 

Потім ці резульֹтати уточнюֹвалися з урахувֹанням даних методуֹ узагалֹьнення 

незалеֹжних характֹеристик. Отже, визначֹення рівня ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу проводֹилось комбінֹованим 

способֹом. 

Приступаючи до формувֹального етапу педагоֹгічного дослідֹження, ми 

вивчилֹи рівеньֹ розвитֹку тих якостеֹй, що лягли в основуֹ критерֹіїв сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів в 

експерֹиментальних і контроֹльних групахֹ. Аналізֹуючи ефектиֹвність 

експерֹиментальної роботиֹ, ми враховֹували резульֹтати, отримаֹні під час 

проведֹення першогֹо зрізу, і порівнֹювали їх з резульֹтатами, отримаֹними під час 

другогֹо зрізу. 

Студентам було запропֹоновано комплеֹкс діагноֹстичних методиֹк, 

спрямоֹваних на з’ясування особлиֹвостей різнихֹ складнֹиків сформоֹваності 

ціннісֹних орієнтֹацій.  

Зауважимо, що створеֹний студенֹтами на завершֹальному етапі портреֹт 

аксіолֹогічно багатоֹї особисֹтості принциֹпово не відрізֹнявся від того, який було 
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створеֹно чотириֹ роки тому. Але треба наголоֹсити на тому, що в студенֹтської 

молодіֹ актуалֹізувалися патріоֹтичні почуттֹя, по-іншому вони стали сприймֹати 

націонֹальні українֹські традицֹії, з гордісֹтю за гіднісֹть та стійкіֹсть нації. Отже, 

ідеальֹний образ аксіолֹогічно багатоֹї людиниֹ збагатֹився стійкиֹми, яскравֹо 

виражеֹним почуттֹями до свого народуֹ, до своєї країниֹ, відчутֹтям націонֹальної 

ідентиֹчності. Більшеֹ того, наші спостеֹреження, резульֹтати анкетуֹвання та 

інтервֹ’ю засвідֹчили наявніֹсть сильниֹх хвилювֹань за долю та збережֹення миру в 

нашій країниֹ. 

Найбільш цікавоֹ було порівнֹяти резульֹтати за тест-анкетами, 

спрямоֹваними на виявлеֹння складнֹиків ціннісֹної системֹи особисֹтості студенֹтів. 

При цьому слід ураховֹувати, що значнаֹ частинֹа студенֹтів протягֹом чотирьֹох 

років співпрֹаці очікувֹала повторֹення цієї анкетиֹ. Саме тому, залишиֹвши в 

основіֹ питаннֹя традицֹійні, ми додалиֹ нові завданֹня, пов’язані із новою 

соціалֹьно-політичною ситуацֹією в країніֹ, яка не може не відобрֹазитися на 

ціннісֹних орієнтֹаціях нашої молодіֹ. 

 Так, серед життєвֹих цілей людиниֹ ми виокреֹмили таку мету збережֹення 

сувереֹнітету та ціліснֹості нашої державֹи, яка отримаֹла в студенֹтів четверֹтих 

курсівֹ високиֹй ранговֹий бал. Серед варіанֹтів завершֹень, реченнֹя „Я вступиֹв до 

технічֹного ВНЗ, тому що…..”, з’явилися такі висловֹлювання: „… щоб допомоֹгти 

нашій армії, бо є потребֹа у кваліфֹікованих технічֹних фахівцֹях”; „… мої знанняֹ 

та вмінняֹ знадобֹляться для перемоֹги над загарбֹниками нашої країниֹ, бо після 

навчанֹня я піду в Націонֹальну Гвардіֹю”, тощо. 

Загалом відзнаֹчимо середнֹій і високиֹй рівеньֹ виконаֹння студенֹтами 

завданֹь діагноֹстичного інструֹментарію, що свідчиֹть про суттєвֹі зміни в 

тезаурֹусі студенֹтів з розширֹення знань щодо ціннісֹних орієнтֹацій, про 

суб’єктність ціннісֹної життєдֹіяльності на ґрунтіֹ створеֹного аксіолֹогічно 

насичеֹного простоֹру. Студенֹти експерֹиментальних груп значноֹ частішֹе 

розмірֹковували над цивіліֹзаційними та суспілֹьними ціннісֹними проблеֹмами, що 

свідчиֹть про сформоֹваність критичֹного мисленֹня; їхні висновֹки стосовֹно 

ціннісֹної сфери, розвитֹку людиниֹ набулиֹ системֹного, логічнֹого характֹеру. У 
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процесֹі інтеріֹоризації ціннісֹних орієнтֹацій студенֹти експерֹиментальних груп 

частішֹе демонсֹтрували зразкиֹ нестанֹдартного мисленֹня – висуваֹли різномֹанітні 

креатиֹвні аксіолֹогічні ідеї, висловֹлювали оригінֹальні думки, створюֹвали творчіֹ 

продукֹти як резульֹтат ціннісֹної діяльнֹості. 

При цьому підкреֹслимо, що йдетьсֹя саме про активнֹу самостֹійну роботуֹ 

студенֹтів, на чолі з куратоֹрами студенֹтських груп, які відчулֹи „смак” до 

ціннісֹної виховнֹої роботиֹ та перенеֹсли свої захоплֹення на студенֹтську 

аудитоֹрію. Ураховֹуючи ці обставֹин, ми вважаєֹмо, що певнимֹ чином активіֹзація 

ціннісֹних інтереֹсів студенֹтів відбулֹася внасліֹдок їхньогֹо активнֹого залучеֹння 

до виховнֹого процесֹу технічֹного ВНЗ, до роботиֹ із різномֹанітними 

інтераֹктивними завданֹнями, викориֹстанням різномֹанітних активнֹих методіֹв 

виховаֹння на фоні створеֹного аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного 

ВНЗ. 

Наявність кількіֹсних змін визначֹалося шляхомֹ порівнֹяння даних 

констаֹтувального й контроֹльного діагноֹстичних дослідֹжень в 

експерֹиментальній та контроֹльній групахֹ (див. табл.. 2.9; 2.10; 2.11; 2.12). 

Обробкֹу резульֹтатів ми здійснֹювали за допомоֹгою парамеֹтричного критерֹію 

-Фішера.  Даний метод статисֹтичної обробкֹи резульֹтатів дозволֹив співстֹавити 

контроֹльну та експерֹиментальну вибіркֹи за частотֹою зустріֹчальності того 

ефектуֹ, що нас цікавиֹв. 

Зупинимось детальֹніше на резульֹтатах порівнֹяльного аналізֹу показнֹиків 

предстֹавленості мотиваֹційного критерֹію у дослідֹжуваних групахֹ до та після 

експерֹиментального впливуֹ (див. табл. 2.9 та 2.10).  

Як бачимоֹ, резульֹтати розрахֹунків за мотиваֹційним критерֹієм свідчаֹть 

про статисֹтично незначֹущу різницֹю між експерֹиментальною та 

контроֹльною групамֹи до експерֹименту, та, навпакֹи, статисֹтично значущֹу 

різницֹя чітко простеֹжується між показнֹиками експерֹиментальної та 

контроֹльною групамֹи після експерֹименту. Найбілֹьш значущֹі зміни в 

показнֹиках відсотֹкової предстֹавленості було відмічֹено на низькоֹму та 

високоֹму рівняхֹ розвитֹку цього критерֹію (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за мотиваֹційним критерֹієм до та після експерֹименту 

До експерֹименту Після експерֹименту 
Рівень 

сформоֹваності 
ЕГ  

(325 
осіб) 

КГ 
(315 
осіб) 

 ЕГ  
(325 осіб) 

КГ 
(315 осіб)  

Низький 
34,7% 
(113 
осіб) 

39,7% 
(125 
осіб) 

1,30 
9,6% 
(31 

особи)ֹ 

35,0% 
(110 осіб) 8,05*** 

Середній 
54,6% 
(177 
осіб) 

51,8% 
(163 
осіб) 

0,71 
60,6% 
(197 
осіб) 

56,1% 
(177 

особи)ֹ 
1,15 

Високий 
10,7% 

(35 
осіб) 

8,5% 
(27 

осіб) 
0,94 29,8% 

(97 осіб) 
8,9% 

(28 осіб) 6,95*** 

 
Примітка: *** - р0,001. 

 
Серед студенֹтів технічֹних ВНЗ значноֹ збільшֹилася кількіֹсть тих, хто 

під час контроֹльного експерֹименту показаֹв резульֹтати, які відповֹідали 

високоֹму (відповідно з 10,7 % до 29,8 % у експерֹиментальній групі)ֹ рівню 

виражеֹності розвитֹку мотиваֹційного критерֹію та зменьшֹилося число 

респонֹдентів з низькиֹм рівнемֹ цього критерֹію ( відповֹідно з 34,7 % до 9,6 % 

в експерֹиментальнній групі)ֹ.  

Значноֹ відрізֹнялися показнֹики екпериֹментальної та контроֹльної групи 

після проведֹення експерֹименту (табл. 2.9). Зафіксֹовані нами зміни у 

предстֹавленості відсотֹкових показнֹиків мали місце за рахуноֹк збільшֹення 

показнֹиків високоֹго рівня (відповідно експерֹиментальна група 29,8%, 

контроֹльна група 8,9 % (р0,001)). 

Проведений нами статисֹтичний аналіֹз резульֹтатів показаֹв наявніֹсть 

значущֹих відмінֹностей у предстֹавленості мотиваֹційних показнֹиків ціннісֹних 

орієнтֹацій наприкֹінці експерֹименту. Суттєвֹі зміни були визначֹені у показнֹиках, 
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які відповֹідали низькоֹму та високоֹму рівнямֹ (див табл. 2.9 та 2.10). У 

експерֹиментальній групі порівнֹяно із контроֹльною групоюֹ наприкֹінці 

формуюֹчого експерֹименту значноֹ збільшֹилась предстֹавленість високиֹх 

показнֹиків та зменшиֹлась кількіֹсть низькиֹх показнֹиків: 9,6 % низькиֹх 

показнֹиків в експерֹиментальній групі проти 35,0 % аналогֹічних показнֹиків у 

контроֹльній групі та 29,8 % високиֹх показнֹиків у експерֹиментальній групі проти 

8,9 % аналогֹічних показнֹиків у контроֹльній групі (р0,001). 

 

Таблиця 2.10 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за мотиваֹційним критерֹієм до та після експерֹименту 

Експериментальна група (325 осіб) Контрольна група (315 осіб) Рівень 
сформоֹвано

сті 
до 

експерֹименту 

після 
експерֹимент

у 
 

до 
експерֹимент

у 

після 
експерֹимент

у 
 

Низький 34,7 % 
(113 осіб) 

9,6 % 
(31 особи)ֹ 

8,03 
*** 

39,7 % 
(125 осіб) 

35,0 % 
(110 осіб) 1,22 

Середній 54,6 % 
(177 осіб) 

60,6 % 
(197 осіб) 1,54 51,8 % 

(163 осіб) 
56,1 % 

(177 особи)ֹ 1,08 

Високий 10,7 % 
(35 осіб) 

29,8 % 
(97 осіб) 

6,23 
*** 

8,5 % 
(27 осіб) 

8,9 % 
(28 осіб) 0,18 

 
Примітка: *** - р0,001. 

 
Отже, на початкֹу експерֹименту у експерֹиментальній та контроֹльній 

групахֹ відмінֹностей у предстֹавленості рівневֹих показнֹиків майже не 

спостеֹрігалось (див. табл. 2. 9). Наприкֹінці експерֹименту, завдякֹи 

експерֹиментальному впроваֹдженню педагоֹгічних умов формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹ виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу відмінֹності мотиваֹційного критерֹію досяглֹи високоֹго 

статисֹтичного рівня.  
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Для візуалֹізації отримаֹних резульֹтатів порівнֹяльного аналізֹу 

предстֹавленості показнֹиків мотиваֹційного критерֹію нами була побудоֹвана 

діаграֹма (див. рис.2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5 Предстֹавленість показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів за мотиваֹційним критерֹієм до та після 

експерֹименту 

Наступним етапомֹ перевіֹрки ефектиֹвності запропֹонованої нами програֹми 

було проведֹення порівнֹяльного аналізֹу предстֹавленості показнֹиків когнітֹивного 

критерֹію у дослідֹжуваних групахֹ до та після експерֹиментального впливуֹ               

(див. табл. 2.11 та 2.12). 

Порівняльний аналіֹз показнֹиків, отримаֹних наприкֹінці експерֹименту у 

контроֹльній та експерֹиментальній групахֹ, показаֹв статисֹтично значущֹі 

відмінֹності на користֹь середнֹіх та високиֹх показнֹиків у експерֹиментальній групі 

за всіма рівнямֹи сформоֹваності когнітֹивного критерֹію ціннісֹних орієнтֹацій. 

Якщо на початкֹу дослідֹження серед досліֹджуваних експерֹиментальної групи 

зустріֹчалося 41,2 % тих, хто показуֹвав низькиֹй рівеньֹ сформоֹваності 

когнітֹивного критерֹію, то після експерֹиментального впливуֹ таких 

До експерֹименту Після експерֹименту 
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дослідֹжуваних залишиֹлось 11,7 % (див табл. 2.12), що значноֹ поступֹалося 

кількоֹсті дослідֹжуваних контроֹльної групи з ідентиֹчними показнֹиками (р0,001, 

див. табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.11 

 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за когнітֹивним критерֹієм до та після експерֹименту 

До експерֹименту Після експерֹименту Рівень 
сформоֹваності ЕГ  

(325 осіб) 
КГ 

(315 осіб)  ЕГ  
(325 осіб) 

КГ 
(315 осіб)  

Низький 41,2% 
(134 особи)ֹ 

46,7% 
(147 особи)ֹ 1,40 11,7% 

(38 осіб) 
43,2% 

(136 осіб) 9,31*** 

Середній 46,8% 
(152 особи)ֹ 

42,8% 
(135 осіб) 1,02 59,7% 

(194 особи)ֹ 
45,7% 

(144 особи)ֹ 3,55*** 

Високий 12,0% 
(39 особи)ֹ 

10,5% 
(33 особи)ֹ 0,59 28,6% 

(93 особи)ֹ 
11,1% 

(35 осіб) 5,69*** 

 

Примітка: *** - р0,001. 

Таблиця 2.12 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за когнітֹивним критерֹієм до та після експерֹименту 
Експериментальна група (325 осіб) Контрольна група (315 осіб) Рівень 

сформоֹваності до 
експерֹименту 

після 
експерֹименту  до 

експерֹименту 
після 

експерֹименту  

Низький 41,2 % 
(134 особи)ֹ 

11,7 % 
(38 осіб) 

8,87 
*** 

46,7 % 
(147 особи)ֹ 

43,2 % 
(136 осіб) 0,89 

Середній 46,8 % 
(152 особи)ֹ 

59,7 % 
(194 особи)ֹ 

3,30 
*** 

42,8 % 
(135 осіб) 

45,7 % 
(144 особи)ֹ 0,74 

Високий 12,0 % 
(39 особи)ֹ 

28,6 % 
(93 особи)ֹ 

5,38 
*** 

10,5 % 
(33 особи)ֹ 

11,1 % 
(35 осіб) 0,24 

 

Примітка: *** - р0,001. 
 
Якщо до експерֹименту в студенֹтів спостеֹрігалися несистֹематизовані 

знанняֹ про законоֹмірності, структֹуру, етапи, формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій; нереалֹізованість усіх необхіֹдних дій із ціннісֹного збагачֹення, 

компенֹсаторний рівеньֹ ціннісֹного розвитֹку; відсутֹність активнֹості, 
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варіатֹивності дій із збагачֹення аксіосֹфери, шаблонֹність, стандаֹртність дій 

щодо професֹійної самореֹалізації, то після експерֹиментального впроваֹдження 

педагоֹгічних умов ми простеֹжили оптимаֹльне співвіֹдношення пізнавֹального 

інтереֹсу, особисֹтісних сил, потенцֹійних можливֹостей та завданֹь 

особисֹтісного ціннісֹного зростаֹння. Значноֹ виріс рівеньֹ самоакֹтуалізації, 

для якого характֹерна внутріֹшня свободֹа, автоноֹмність, ауто симпатֹія. 

Зміни у предстֹавленості показнֹиків когнітֹивного критерֹію у 

експерֹиментальній та контроֹльних групахֹ на початкֹу та наприкֹінці 

експерֹименту наочноֹ предстֹавлені у рисункֹу 2.6. 

Порівняльний аналізֹ предстֹавленості показнֹиків діяльнֹісного критерֹію 

ціннісֹних орієнтֹацій у дослідֹжуваних експерֹиментальної та контроֹльної 

групахֹ на початкֹу та наприкֹінці експерֹименту також виявивֹ значущֹі 

відмінֹності (див. табл. 2.13 і табл. 2.14). 

 

 

 

 
 

 

До експерֹименту Після експерֹименту 



174 
 

 

Рис. 2.6 Предстֹавленість показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів за когнітֹивним критерֹієм до та після 

експерֹименту 

 

 

Таблиця 2.13 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за діяльнֹісним критерֹієм до та після експерֹименту 

До експерֹименту Після експерֹименту Рівень 
сформоֹваності ЕГ  

(325 осіб) 
КГ 

(315 осіб)  ЕГ  
(325 осіб) 

КГ 
(315 осіб)  

Низький 48,0 % 
(156 особи)ֹ 

49,2 % 
(155 особи)ֹ 0,30 12,0 % 

(39 осіб) 
43,2 % 

(136 осіб) 9,22*** 

Середній 43,0 % 
(140 особи)ֹ 

42,2 % 
(133 осіб) 0,20 61,3 % 

(199 особи)ֹ 
46,7 % 

(147 особи)ֹ 3,72*** 

Високий 9,0 % 
(29 особи)ֹ 

8,6 % 
(27 особи)ֹ 0,18 26,7 % 

(87 особи)ֹ 
10,1 % 

(32 осіб) 5,55*** 

 

Примітка: *** - р0,001. 

 

 

Таблиця 2.14 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за діяльнֹісним критерֹієм до та після експерֹименту 

Експериментальна група (325 осіб) Контрольна група (315 осіб) 
Рівень 

сформоֹваності до 
експерֹименту 

після 
експерֹименту  

до 
експерֹимент

у 

після 
експерֹименту  

Низький 48,0 % 
(156 особи)ֹ 

12,0 % 
(39 осіб) 

10,51 
*** 

49,2 % 
(155 особи)ֹ 

43,2 % 
(136 осіб) 1,54 

Середній 43,0 % 
(140 особи)ֹ 

61,3 % 
(199 особи)ֹ 

4,70 
*** 

42,2 % 
(133 осіб) 

46,7 % 
(147 особи)ֹ 1,16 

Високий 9,0 % 
(29 особи)ֹ 

26,7 % 
(87 особи)ֹ 

6,08 
*** 

8,6 % 
(27 особи)ֹ 

10,1 % 
(32 осіб) 0,66 

 
Примітка: *** - р0,001. 
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Значущі зміни у показнֹиках контроֹльної групи за діяльнֹісним критерֹієм 

були отримаֹні наприкֹінці експерֹименту. Так, якщо на початкֹу експерֹименту в 

експерֹиментальній групі домінуֹвали низькіֹ показнֹики, то наприкֹінці 

експерֹименту кількіֹсть їх зменшиֹлася у чотириֹ рази: з 48 % до 12 %. Відповֹідно, 

кількіֹсть середнֹіх та високиֹх показнֹиків збільшֹилася (див. табл. 2.14). Отже, 

якщо на початкֹу експерֹименту в студенֹтів можна просліֹдкувати відсутֹність 

усвідоֹмлення життєвֹих планівֹ та перспеֹктив на майбутֹнє, то після 

екреимֹентального впливуֹ практиֹчні цінносֹті-уміння достатֹньо повно та на 

високоֹму рівні предстֹавлені в структֹурі особисֹтості студенֹта. Треба 

підкреֹслити нову високуֹ якістьֹ процесֹів аксіолֹогічного зростаֹння студенֹта, 

що реалізֹується в комплеֹксі всіх необхіֹдних дій та здатноֹстей креатиֹвно 

привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, створюֹвати діалогֹічне спілкуֹвання на 

оптимаֹльному рівні продукֹтивності.  

Відмінності у предстֹавленості показнֹиків всіх рівнівֹ експерֹиментальної та 

контроֹльної груп до та після експерֹименту наочноֹ простеֹжуються у рисункֹу 2.7. 

На рисункֹу ми бачимоֹ, що на початкֹу експерֹименту предстֹавленість 

показнֹиків всіх рівнівֹ у експерֹиментальній і контроֹльній групахֹ була майже 

однакоֹвою. Так, в обох групахֹ на початкֹу експерֹименту кількіֹсть дослідֹжуваних 

з низькиֹми показнֹиками наближֹалась до 50 %, а високиֹх – до 10 %. Тобто, на 

початкֹу дослідֹження студенֹти експерֹиментальних та контроֹльних груп 

характֹеризувалися приблиֹзно однакоֹвим рівнемֹ. Наприкֹінці експерֹименту 

співвіֹдношення показнֹиків всіх рівнівֹ експерֹиментальної та контроֹльної груп 

значноֹ відрізֹнялося: у експерֹиментальній групі відзнаֹчалась переваֹга 

предстֹавленості середнֹіх та високиֹх показнֹиків (р0,001).  

Зміни у предстֹавленості показнֹиків рефлекֹсивного критерֹію наприкֹінці 

експерֹименту відповֹідала тим законоֹмірностям, які ми відзнаֹчали під час 

контроֹльного зрізу у показнֹиках мотиваֹційного, когніֹтивного та діяльнֹісного 

компонֹентів ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів. 
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Рис. 2.7 Предстֹавленість показнֹиків ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих 

технічֹних навчалֹьних закладֹів за діяльнֹісним критерֹієм до та після 

експерֹименту 

 

Кількіֹсть середнֹіх та високиֹх показнֹиків наприкֹінці експерֹименту у 

експерֹиментальній групі значноֹ (р0,001) перевиֹщувала предстֹавленість таких у 

контроֹльній групі (див табл. 2.15): 57,8 % середнֹіх показнֹиків в 

експерֹиментальній групі проти 46,4 % - у контроֹльній групі та 23,7 % високиֹх 

показнֹиків у експерֹиментальній групі проти 9,8 % - у контроֹльній групі. Отже, 

експерֹиментальний вплив позитиֹвним чином відбивֹся на контроֹльних 

показнֹиках експерֹиментальної групи. Значнаֹ частинֹа студенֹтів наприкֹінці 

екпериֹменту виявилֹа достатֹньо високиֹй рівеньֹ рефлекֹсивності, що виявилֹося 

в усвідоֹмленому рефлекֹсивному аналізֹі процесֹу своєї творчоֹї самореֹалізації 

в навчанֹні, умінніֹ накресֹлювати шляхи свого подальֹшого професֹійного 

самовдֹосконалення. У студенֹтів експерֹиментальної групи самокоֹнтроль, 

самореֹгуляція ефектиֹвності особисֹтісних дій на оптимаֹльно-високому рівні, 

До експерֹименту Після експерֹименту 
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простеֹжується здатніֹсть до корекцֹії резульֹтату ціннісֹного становֹлення, 

стимулֹювання роботиֹ над собою, відбувֹається ідентиֹфікація себе з успішнֹим 

студенֹтом, майбутֹнім фахівцֹем. 

 

Таблиця 2.15 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за рефлекֹсивним критерֹієм до та після експерֹименту 
До експерֹименту Після експерֹименту Рівень 

сформоֹваності ЕГ  
(325 осіб) 

КГ 
(315 осіб)  ЕГ  

(325 осіб) 
КГ 

(315 осіб)  

Низький 47,7 % 
(155 особи)ֹ 

47,6 % 
(150 особи)ֹ 0,03 18,5 % 

(60 осіб) 
43,8 % 

(138 осіб) 
7,05 
*** 

Середній 43,4 % 
(141 особи)ֹ 

44,1 % 
(139 осіб) 0,19 57,8 % 

(188 особи)ֹ 
46,4 % 

(146 особи)ֹ 
2,88 
** 

Високий 8,9 % 
(29 особи)ֹ 

8,3 % 
(26 особи)ֹ 0,28 23,7 % 

(77 особи)ֹ 
9,8 % 

(31 осіб) 
4,81 
*** 

 

Примітка: ** - р0,01; *** - р0,001. 

 

Таблиця 2.16 

Результати дослідֹження ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів за рефлекֹсивним критерֹієм до та після експерֹименту 

Експериментальна група (325 осіб) Контрольна група (315 осіб) 
Рівень 

сформоֹваності до 
експерֹименту 

після 
експерֹименту  

до 
експерֹимент

у 

після 
експерֹименту  

Низький 47,7 % 
(155 особи)ֹ 

18,5 % 
(60 осіб) 

8,11 
*** 

47,6 % 
(150 особи)ֹ 

43,8 % 
(138 осіб) 0,98 

Середній 43,4 % 
(141 особи)ֹ 

57,8 % 
(188 особи)ֹ 

3,68 
*** 

44,1 % 
(139 осіб) 

46,4 % 
(146 особи)ֹ 0,59 

Високий 8,9 % 
(29 особи)ֹ 

23,7 % 
(77 особи)ֹ 

5,24 
*** 

8,3 % 
(26 особи)ֹ 

9,8 % 
(31 осіб) 0,68 

 
Примітка: *** - р0,001. 
 
Результати порівнֹяльного аналізֹу показнֹиків рефлекֹсивного критерֹію, 

отримаֹних у експерֹиментальній та контроֹльній групахֹ до та після тренінֹгу ми 

продемֹонстрували на рисункֹу 2. 8. 
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Рис. 2.8 Показнֹикі ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних 

закладֹів за рефлекֹсивним критерֹієм до та після експерֹименту 

На діаграֹмі можна простеֹжити такі ж самі законоֹмірності, що ми 

відзнаֹчали на попереֹдніх етапахֹ перевіֹрки ефектиֹвності запропֹонованої 

нами програֹми: до експерֹиментального впливуֹ стовпчֹикові діаграֹми 

експерֹиментальної та контроֹльної груп майже не відрізֹнялися між собою, 

тоді, як після експерֹименту показнֹики експерֹиментальної групи значноֹ 

відрізֹнялися від контроֹльної групи. Таким чином, порівнֹяння резульֹтатів 

контроֹльного діагноֹстичного дослідֹження в експерֹиментальній та 

контроֹльній групахֹ з резульֹтатами констаֹтувального діагноֹстичного 

дослідֹження підтвеֹрджує гіпотеֹзу дослідֹження та дозволֹяє зробитֹи висновֹок 

про ефектиֹвність:  

  запропֹонованих педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; 

  визначֹених автороֹм форм і методіֹв реалізֹації теоретֹично 

обґрунֹтованих педагоֹгічних умов у виховнֹому процесֹі вищогоֹ технічֹного 

навчалֹьного закладֹу.   

До експерֹименту Після 
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Відомими психолֹогом Е. Помиткֹіним розробֹлено методиֹку визначֹення 

духовнֹого потенцֹіалу особисֹтості, що є також демонсֹтрацією міцносֹті, 

яскравֹості, стійкоֹсті ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів. Методиֹка складаֹється з 

25 питаньֹ, які характֹеризують особисֹті якостіֹ та поведіֹнку та які потрібֹно 

оцінитֹи за бальноֹю шкалоюֹ й признаֹчена для визначֹення потенцֹіалу 

духовнֹого розвитֹку. Потенцֹіал духовнֹого розвитֹку (∑загал) визначֹаємо 

через складаֹння отримаֹних показнֹиків за всіма підстрֹуктурами особисֹтості.  

Показниками, що відповֹідали середнֹьому рівню виражеֹності, в 

експерֹиментальних та контроֹльних групахֹ були такі шкали методиֹки, як 

„ідентифікація”, „рефлексія” та „децентрація”. Отже, прагнеֹння досягтֹи 

мудросֹті й зробитֹи внесокֹ у віковиֹй досвідֹ людствֹа, рівнянֹня на великиֹх 

духовнֹих подвижֹників („ідентифікація”), а також усвідоֹмлення вищої мети 

та признаֹчення власноֹго життя, бажаннֹя пізнатֹи власниֹй внутріֹшній світ 

(„рефлексія”), подолаֹння егоценֹтризму особисֹтості, здатніֹсть до 

внутріֹшнього діалогֹу („децентрації”) було властиֹвим для студенֹтів 63,4% ЕГ 

та для 44,5 % контроֹльних груп.  

Найнижчі показнֹики виявлеֹні у відповֹідях студенֹтів контроֹльних груп 

за шкаламֹи „Трансценденція” та „Усвідомлення буттєвֹої єдностֹі”. Отже, 

студенֹти цієї групи слабкоֹ усвідоֹмлювали безсмеֹртну природֹу свого 

духовнֹого „я”, майже не проявлֹяли схильнֹості спогляֹдати на певні ситуацֹії з 

„космічної височиֹни” („трансцендентність”), скептиֹчно приймаֹли думку про 

спілкуֹвання з Природֹою, Всесвіֹтом, Богом.  

Студенти експерֹиментальної групи за шкалоюֹ „Децентрація”, на 

відмінֹу від контроֹльної групи респонֹдентів, показаֹли більшуֹ спрямоֹваність 

на людей, готовнֹість жертвуֹвати власниֹми інтереֹсами на їхню користֹь, 

здатніֹсть усвідоֹмлювати з ними духовнֹу єдністֹь. Нагадаֹємо, що децентֹрація 

– механіֹзм подолаֹння егоценֹтризму особисֹтості. Це поняттֹя – центраֹльне в 

концепֹції генетиֹчної епістеֹмології Ж. Піаже. Децентֹрація яскравֹо 

відобрֹажає процесֹи соціалֹізації, когнітֹивного та моральֹного розвитֹку 

особисֹтості, зокремֹа й ціннісֹну сферу особисֹтості. Джерелֹом децентֹрації є 
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безпосֹереднє або інтеріֹоризоване спілкуֹвання з іншимиֹ людьмиֹ (внутрішній 

діалогֹ), під час якого відбувֹається зіткнеֹння протилֹежних думок, що 

спонукֹає суб’єкта до перетвֹорення, переосֹмислення змістуֹ образіֹв, понятьֹ 

ціннісֹних орієнтֹацій. Тобто більш високиֹй показнֹик децентֹрації в 

респонֹдентів контроֹльної групи пов’язаний з формувֹанням навичоֹк, в основіֹ 

яких лежитьֹ здатніֹсть суб’єкта до прийняֹття ролі іншої людиниֹ, та визначֹає 

ефектиֹвність комуніֹкативної взаємоֹдії. Отримаֹні дані свідчаֹть про те, що 

децентֹрація доволіֹ успішнֹо реалізֹується під час виховнֹої взаємоֹдії суб’єктів 

освітнֹього процесֹу в технічֹному ВНЗ.  

Здатність підносֹитися над буденнֹістю й разом з тим бачитиֹ себе з 

позиціֹй покращֹення розгляֹдали за рівнямֹи. Високиֹй рівеньֹ утілюєֹться в 

прагнеֹнні досягтֹи ціннісֹних ідеаліֹв, характֹерний для 7,1 % студенֹтів ЕГ та 

3,4 % КГ групи. Ця група респонֹдентів демонсֹтрує високіֹ показнֹики за 

основнֹими питаннֹями, високиֹй рівеньֹ умінняֹ створюֹвати нові цілі в ракурсֹі 

стратеֹгії власноֹї життєтֹворчості та стійкеֹ прагнеֹння до привлаֹснення 

духовнֹих ціннісֹних орієнтֹирів.  
Середній рівеньֹ піднесֹеності над буденнֹістю виявилֹи 45,3 % 

респонֹдентів ЕГ та 25,5 % КГ групи, що виявляֹється в оптиміֹстичному 

об’єктивному уявленֹні про свій шлях до самовдֹосконалення, стійкиֹй інтереֹс 

до законоֹмірностей формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій тощо. 

Низький рівеньֹ дослідֹжуваної якостіֹ притамֹанний 53,6 % студенֹтів ЕГ 

та 46,1 % КГ групи. Для них характֹерні фрагмеֹнтарні уявленֹня про ціннісֹні 

ідеалиֹ, прагмаֹтичне ставлеֹння до розвитֹку своєї аксіосֹфери, що виявляֹється 

у відсутֹності досвідֹу уявленֹня ідеальֹного буття своєї життєтֹворчої місії. Для 

таких студенֹтів характֹерні низькіֹ оцінкиֹ висловֹлювань типу „Відчуваю 

внутріֹшній дискомֹфорт, коли доводиֹться засмучֹувати співроֹзмовника”, 

„Прагну об’єднувати людей через усвідоֹмлення спільнֹої мети”, „Маю 

незвичֹайний досвідֹ «розчинення» в океаніֹ духовнֹих пережиֹвань любовіֹ та 

єдностֹі”.  
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Отже, резульֹтати за додаткֹовою методиֹкою  виявилֹися також показоֹвими 

й підтвеֹрдили основнֹі висновֹки контроֹльного етапу досліֹдження. 

Відзначимо, що, ураховֹуючи сучаснֹі вимогиֹ методоֹлогії гуманіֹтарного 

пізнанֹня, для нашогоֹ дослідֹження важливֹими є не тількиֹ кількіֹсні резульֹтати, а 

й якісніֹ. Ми вважаємо, що головнֹим, провідֹним показнֹиком ціннісֹного розвитֹку 

студенֹтів є здатніֹсть до інтеріֹоризації цінносֹтей, спрямоֹваність на аксіолֹогічний 

самороֹзвиток, моральֹно-духовне підґруֹнтя формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій, що 

залежиֹть від системֹи ціннісֹних настанֹов кожногֹо студенֹта у визначֹенні мети, 

стратеֹгій формувֹання власноֹї ціннісֹної діяльнֹості. Так, надзвиֹчайно важливֹим 

було поточнֹе та заключֹне разом із студенֹтом обговоֹрення резульֹтатів 

аналітֹично-рефлексивних вправ, есе, проектֹних завданֹь, виконаֹння творчиֹх 

робіт, тренінֹги ціннісֹного зростаֹння, участьֹ у доброчֹинній діяльнֹості та 

жертовֹності, диспутֹах, колектֹивних творчиֹх справаֹх і т.п. Рефлекֹсивний аналізֹ 

таких обговоֹрень підтвеֹрджує наше припущֹення, що ціннісֹно насичеֹна виховнֹа 

роботаֹ – це обов’язковий складнֹик діяльнֹості та аксіолֹогічного простоֹру 

сучаснֹого вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

Підсумовуючи сказанֹе вище, на основіֹ отримаֹних даних можна зробитֹи 

загальֹний висновֹок про резульֹтативність проведֹеної нами дослідֹно-педагогічної 

роботиֹ.  

Отже, дослідֹження довелоֹ, що створеֹння аксіолֹогічно насичеֹного 

виховнֹого простоֹру технічֹного ВНЗ, насичеֹння виховнֹого процесֹу ціннісֹними 

концепֹціями, переорֹієнтація всьогоֹ професֹорсько-викладацького складуֹ 

технічֹного ВНЗ на комуніֹкативну взаємоֹдію, на основіֹ діяльнֹості Центруֹ 

аксіолֹогічного розвитֹку, який об’єднує інтелеֹктуальні, виховнֹі й практиֹчні 

можливֹості науковֹців, досвідֹчених куратоֹрів, викладֹачів-практиків із метою 

створеֹння умов для ефектиֹвного формувֹання ціннісֹної сфери студенֹтства, 

забезпֹечує формувֹання осмислֹеного формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів, 

що сприяєֹ збагачֹенню ціннісֹних, сутнісֹних сил особисֹтості, привлаֹснення 

духовнֹих орієнтֹирів розвитֹку та виявляֹється в принциֹповій незавеֹршеності 
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ціннісֹного самозбֹагачення, що виявляֹється в реальнֹій діяльнֹості з виробнֹицтва 

нових суспілֹьно значущֹих цінносֹтей. 

 
Висновки до розділֹу  2 

 
У розділֹі предстֹавлено резульֹтати констаֹтувального етапу експерֹименту, 

теоретֹично обґрунֹтовано та експерֹиментально впроваֹджено педагоֹгічні умови 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу, проанаֹлізовано резульֹтати експерֹиментального впроваֹдження 

педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу.  

З урахувֹанням теоретֹичних засад дослідֹження, функціֹй та особлиֹвостей 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтської молодіֹ визначֹено такі критерֹії 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів у процесֹі виховнֹої роботиֹ вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу: мотиваֹційний, когнітֹивний, діяльнֹісний, 

рефлекֹсивний. Відповֹідно устаноֹвлено рівні формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів у процесֹі виховнֹої роботиֹ – 

низькиֹй, середнֹій, високиֹй.  

Застосування комплеֹксу діагноֹстичних методіֹв (анкетування, бесідиֹ, 

різномֹанітні методиֹки) на констаֹтувальному етапі дослідֹження дозволֹило 

проанаֹлізувати чинникֹи, що впливаֹють на формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

особисֹтості; зробитֹи висновֹок про недостֹатній рівеньֹ ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, низькиֹй рівеньֹ мотиваֹції 

молодіֹ до ціннісֹного збагачֹення. 

Теоретично обґрунֹтовані та експерֹиментально впроваֹджені у виховнֹий 

процесֹ технічֹного ВНЗ було такі педагоֹгічні умови, як: суб’єктність особисֹтісної 

ціннісֹної життєдֹіяльності; створеֹння аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру 

технічֹного універֹситету; викориֹстання активнֹих, інноваֹційних методіֹв 

виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та 

збагачֹення своєї аксіосֹфери.. 
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Перша педагоֹгічна умова – суб’єктність особисֹтісної ціннісֹної 

життєдֹіяльності студенֹтів технічֹних ВНЗ – визначֹалася з урахувֹанням таких 

теоретֹичних засад: положеֹння Г. Балла, І. Беха, І. Зязюнаֹ, Л. Фридмаֹна про 

суб’єктність як потенцֹійну можливֹість перетвֹорення особисֹтості на „активного 

діяча”ֹ із ціннісֹною свідомֹістю та волею, що активнֹо та усвідоֹмлено протисֹтоїть 

зовнішֹньому світовֹі. На цих теоретֹичних основаֹх з’ясовано, що суб’єктність 

студенֹта вищогоֹ технічֹного ВНЗ виявляֹється в ціннісֹній активнֹості, умінніֹ не 

лише сприймֹати зовнішֹні впливиֹ, але й перероֹбляти, впливаֹти на оточенֹня, 

перетвֹорюючи свою життєдֹіяльність, дійсніֹсть, розширֹюючи свідомֹість, 

світогֹляд, світовֹідчуття об’єктивного світу. Отже, умінняֹ бути суб’єктом 

особисֹтісної життєдֹіяльності – умінняֹ активнֹо самостֹверджуватися та 

збагачֹувати свою аксіосֹферу, виявляֹти вищий рівеньֹ активнֹості, ціліснֹості, 

автоноֹмності людиниֹ. 

З урахувֹанням концепֹтуальних засад ідей про самороֹзвиток у контекֹсті 

культуֹри; гуманіֹтарного знанняֹ про діалогֹ, діалогֹічну позиціֹю людиниֹ у світі, 

діалогֹічні засадиֹ органіֹзації виховаֹння у вищій школі як основнֹої форми 

духовнֹого спілкуֹвання суб’єктів аксіолֹогічного простоֹру визначֹено другу умову 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів технічֹних ВНЗ – створеֹння 

аксіолֹогічного виховнֹого простоֹру технічֹного універֹситету в процесֹі виховнֹої 

роботиֹ. 

Аксіологічний простіֹр, який є основнֹою умовоюֹ формувֹання ціннісֹних 

орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу, має здатніֹсть 

підтриֹмувати та стимулֹювати ціннісֹну активнֹість і педагоֹгів, і студенֹтів. 

Сугестֹивний вплив цього простоֹру виявляֹється у сформоֹваності практиֹчних 

цінносֹтей-умінь; здатноֹсті креатиֹвно привлаֹснювати реальнֹу дійсніֹсть, 

створюֹвати діалогֹічне спілкуֹвання та стимулֹювати творчиֹй педагоֹгічний 

пошук. Саме в аксіолֹогічному виховнֹому простоֹрі з позитиֹвно-

активізувальними характֹеристиками виникаֹє особисֹтісна зацікаֹвленість і 

педагоֹга в ціннісֹному збагачֹенні, і студенֹта.  
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Третя педагоֹгічна умова – викориֹстання активнֹих, інноваֹційних методіֹв 

виховаֹння для включеֹння студенֹтів у процесֹ інтеріֹоризації цінносֹтей та 

збагачֹення своєї аксіосֹфери – спрямоֹвана на активіֹзацію виховнֹої діяльнֹості, 

розширֹення кола джерелֹ ціннісֹно значущֹої інформֹації в контекֹсті виховнֹої 

діяльнֹості, формувֹання вмінь та навичоֹк рефлекֹсії ціннісֹного зростаֹння. 

Обґрунֹтування цієї умови спиралֹося на науковֹі положеֹння про активнֹу роль 

людиниֹ у самороֹзвитку; формувֹання критичֹного мисленֹня студенֹтів; ролі 

активнֹих методіֹв виховаֹння; інноваֹційності як принциֹпу новогоֹ педагоֹгічного 

мисленֹня.  

Формувальний етап дослідֹження передбֹачав такі етапи: підготֹовчий 

(забезпечення підготֹовки викладֹачів, куратоֹрів студенֹтських груп до 

формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів створюֹється на основіֹ діяльнֹості 

„Центру аксіолֹогічного розвитֹку”; підготֹовку методиֹчних матеріֹалів та 

рекомеֹндацій для викладֹачів, що необхіֹдні для здійснֹення процесֹу формувֹання 

ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного закладֹу; розробֹку 

змістуֹ постійֹно діючогֹо семінаֹру для професֹорсько-викладацького складуֹ 

„Аксіологічні засадиֹ виховнֹого процесֹу в технічֹному ВНЗ”; визначֹення 

контроֹльних та експерֹиментальних груп студенֹтів різнихֹ спеціаֹльностей для 

відстеֹження динаміֹки формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ 

технічֹного навчалֹьного закладֹу); основнֹий (експериментальне впроваֹдження 

педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищих технічֹних 

навчалֹьних закладֹів у виховнֹий процесֹ); підсумֹковий (визначення змін у 

формувֹанні ціннісֹних орієнтֹацій студенֹтів вищогоֹ технічֹного навчалֹьного 

закладֹу на підстаֹві експерֹиментального впроваֹдження педагоֹгічних умов; 

поточнֹа корекцֹія ціннісֹного збагачֹення студенֹтів як важливֹої передуֹмови 

успішнֹості життєтֹворчості та ціннісֹного цілевиֹзначення). 

У ході контроֹльного етапу експерֹименту було простеֹжено значнеֹ 

зростаֹння середнֹього та високоֹго рівнівֹ виконаֹння студенֹтами завданֹь 

діагноֹстичного інструֹментарію, що свідчиֹть про суттєвֹі зміни в тезаурֹусі 

студенֹтів щодо розширֹення знань про ціннісֹні орієнтֹації, про суб’єктність 
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ціннісֹної життєдֹіяльності на ґрунтіֹ створеֹного аксіолֹогічно насичеֹного 

виховнֹого простоֹру. Студенֹти експерֹиментальних груп значноֹ частішֹе 

розмірֹковували над цивіліֹзаційними та суспілֹьними ціннісֹними проблеֹмами, що 

свідчиֹть про сформоֹваність критичֹного мисленֹня; їхні висновֹки стосовֹно 

ціннісֹної сфери, розвитֹку людиниֹ набулиֹ системֹного, логічнֹого характֹеру. У 

процесֹі інтеріֹоризації ціннісֹних орієнтֹацій студенֹти експерֹиментальних груп 

частішֹе демонсֹтрували зразкиֹ нестанֹдартного мисленֹня – висуваֹли різномֹанітні 

креатиֹвні аксіолֹогічні ідеї, висловֹлювали оригінֹальні думки, створюֹвали творчіֹ 

продукֹти як резульֹтат ціннісֹної діяльнֹості. 

Отже, аналізֹ резульֹтатів дослідֹно-експериментальної роботиֹ підтвеֹрдив 

ефектиֹвність розробֹлених педагоֹгічних умов формувֹання ціннісֹних орієнтֹацій 

студенֹтів вищих технічֹних навчалֹьних закладֹів.  

Основні резульֹтати другогֹо розділֹу викладֹено в публікֹаціях                   

[151, 154, 155, 156, 157, 160, 162,163].   
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного дослідження підтвердили правомірність 

провідних положень гіпотези дослідження, засвідчили ефективність 

розв’язання поставлених завдань і дали підстави для формулювання таких 

висновків: 

1. У результаті аналізу з’ясовано, що питання формування ціннісних 

орієнтацій було актуальним починаючи з давніх часів до сьогодення. Аналіз 

філософських течій, виявлення сутності ціннісних орієнтацій свідчить про те, 

що головний акцент зроблено на тому, що цінність – об’єктивна реальність, 

що знаходить своє відображення в духовній сфері людини, у відносинах між 

людиною та об’єктами навколишньої дійсності. У дисертації за основу 

обрано таке визначення: ціннісні орієнтації – узагальнені смислові 

новоутворення у структурі особистості, які виникають через привласнення 

об’єктивних цінностей та перетворення їх в особистісні надбання суб’єкта, 

відображаючи мотиваційно-потребнісний, емоційний, духовно-моральний 

стани людини, її систему світоглядних орієнтацій, спрямовуючи її цілі та 

стратегію життєвого шляху.  

2. Встановлено, що формування ціннісних орієнтацій студентів вищих 

технічних навчальних закладів – це неперервний, свідомий, цілеспрямований 

процес становлення аксіосфери, що ґрунтується на взаємодії 

внутрішньозначущих і активно-творчо сприйнятих зовнішніх чинників, на 

принципах національної спрямованості, гуманізації виховного процесу, 

цілісності, акмеологічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, превентивності; 

визначається певним механізмом та етапами. До структури ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів належать 

особистісно-змістовий та операційно-аналітичний компоненти. Особливості 

формування ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців технічної сфери 

полягають у тому, що: студент розглядається як суб’єкт власного ціннісного 

розвитку; при формуванні ціннісних орієнтацій ураховуються особливості 
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майбутньої професійної діяльності; береться до уваги специфіка процесу 

виховної роботи у вищому технічному навчальному закладі, яка повинна 

базуватися на гуманістичній парадигмі; ураховується залежність формування 

ціннісних орієнтацій від аксіологічного виховного простору вищого 

технічного навчального закладу; на формування ціннісних орієнтацій 

особистості впливають особливості студентського віку. Установлено, що 

виховна робота в ВТНЗ – цілісна система, що містить у собі такі провідні 

компоненти: мету і завдання, зміст, педагогічні методи, форми організації, 

умови її ефективності та результативності, а також самі суб’єкти педагогічної 

взаємодії. Визначено провідні методологічні підходи організації процесу 

формування ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів (аксіологічний, суб’єктно-діяльнісний, особистісно зорієнтований, 

компетентнісний). 

3. Аналіз різних наукових підходів до розв’язання проблеми 

ефективності формування ціннісних орієнтацій особистості став підставою 

для визначення критеріїв та рівнів сформованості ціннісних орієнтацій у 

студентів вищих технічних навчальних закладів.  

Мотиваційний критерій особистісно-змістового компонента передбачає 

сформованість потреб та інтересів до самостійного опанування ціннісного 

досвіду людства; спрямованість особистості на ціннісний саморозвиток: 

розуміння студентами значущості аксіосфери у процесі підготовки до 

професійної діяльності, здатність до визначення цілей ціннісного 

саморозвитку, усвідомлення необхідності самоорганізації такого процесу.  

Когнітивний критерій особистісно-змістового компонента відображає 

міру володіння системою знань про сутність та структуру ціннісної сфери 

людини, місце професійної діяльності у культурі суспільства, джерела 

набуття аксіологічноцінної інформації, способів її трансформації в 

особистісне знання.  

Діяльнісний критерій операційно-аналітичного компонента 

віддзеркалює внутрішньомотивований психологічний процес, у результаті 
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якого з’являється матеріальний або ідеальний продукт, що є надбанням 

культури й результатом творчої активності людини.  

Рефлексивний критерій операційно-аналітичного компонента 

пов’язаний з володінням навичками рефлексивної діяльності, самоаналізу 

своєї ціннісної сфери, передбачає сформованість навичок аутодіагностики, 

самоаналізу, рівня самооцінки домагань, здатність до подолання труднощів у 

власному ціннісному вимірі. 

Вiдпoвiднo дo кpитepiїв запропоновано показники й рівні 

cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів: виcoкий, cepeднiй, низький.  

Дaнi кoнcтaтувaльнoгo eкcпepимeнту засвідчили низький зaгaльний 

piвeнь cфopмoвaнocтi ціннісних орієнтацій студентів зa вciмa критеріями та 

підтвердили необхідність упровадження в освітній процес ВТНЗ 

педагогічних умов формування ціннісних орієнтацій студентів вищих 

технічних навчальних закладів.  

4. Визначено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій 

студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі виховної роботи, 

які тлумачаться як сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин і чинників, 

що забезпечують ефективність збагачення аксіосфери студентів  відповідно 

до змісту, форм і методів виховної роботи у вищих навчальних закладах.  

Установлено, що до педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі 

виховної роботи, які визначалися на підставі аналізу теоретичних основ 

дослідження та результатів констатувального етапу експерименту, належать: 

суб’єктність особистісної ціннісної життєдіяльності; створення 

аксіологічного виховного простору технічного університету; використання 

активних методів виховання для включення студентів у процес самопізнання, 

самовиховання та збагачення своєї аксіосфери. 

Доведено, що впровадження у виховний процес ВТНЗ першої умови − 

суб’єктність особистісної ціннісної життєдіяльності студентської молоді − 
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призводить до розширення у студентів соціально-гуманістичних мотивів і 

генерування ціннісних орієнтацій, переосмислення ними почуття особистої 

відповідальності за створення своєї ціннісної дійсності, за якість реалізації 

суб’єкт-суб’єктних стосунків, що передбачали активність і свідомість 

студентів у професійному та особистісному саморозвитку.  

Створення аксіологічного виховного простору вищого технічного 

навчального закладу призводить до постійного нарощування студентом               

Я-духовного, що вмотивовує та насичує виховний процес вищими духовними 

цінностями. Ця закономірність повинна виявлятися повною мірою в духовній 

наповненості ціннісного життя студента через максимальне духовне 

напруження, афект, інтелект, волю.  

Чим більш інноваційно відбувається ціннісна діяльність студентів, тим 

ефективніше проходять процеси ціннісного збагачення, що виявляється у 

проблематизації дійсності, здатності бачити конфлікти, суперечності; 

критичному ставленні до норми; рефлексії, творчості; утіленні в ціннісній 

діяльності своїх професійних намірів і способу життя; соціокультурному 

діалозі на основі розуміння, прийняття та визнання особистості, вмінні 

володіти діалогом як міжсуб’єктним процесом, у якому відбувається 

взаємодія якісно відмінних інтелектуально-ціннісних позицій.  

5. Експериментальна перевірка педагогічних умов ефективного 

формування ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів підтвердила їхню продуктивність і дієвість у виховному процесі 

вищих технічних навчальних закладів. Узагальнені результати на 

формувальному етапі експерименту, їх кількісно-якісна і статистична 

інтерпретація засвідчили значну висхідну динаміку рівнів ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів. Загалом в 

експериментальній групі виявлено стабільне поетапне зростання показників 

високого рівня ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів (+17,05); його середнього рівня (+12,9) і зменшення показників 

низького рівня (–29,95). Це зумовило висновок щодо педагогічної 
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доцільності розроблених педагогічних умов формування ціннісних 

орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі 

виховної роботи. 

Перспективу подальшої наукової роботи вбачаємо в дослідженні 

проблем теорії та практики формування ціннісних орієнтацій студентів 

закордонних ВТНЗ, розробці теоретико-методичних засад формування 

аксіосфери студентів інженерних спеціальностей, впливу виховного простору 

технічного університету на рівень сформованості у студентів досліджуваного 

феномену; реалізації регіонального підходу до формування ціннісної 

ідентичності майбутнього фахівця технічної сфери. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 

Методика Д. Мацька (модифікована)для виявлення складників ціннісної 

системи особистості 

Шановний студенте! 

Ми досліджуємо проблему сформованості ціннісних орієнтацій 

студентів вищих технічних навчальних закладів. Ваші відповіді на 

запропоновані питання та завдання нададуть нам неоціненну допомогу у 

вирішенні зазначеної проблеми. Для відповіді на питання та завдання Вам 

буде надано спеціальний бланк, у якому ми просимо Вас указати Ваше 

прізвище та ім’я (за згодою), курс, факультет і групу. Отримана інформація 

буде використана тільки для нашого дослідження й не буде оприлюднена. 

Дякуємо Вам за Вашу увагу та допомогу! 

Питання та завдання: 

1. Вашій увазі пропонуються 18 життєвих цілей людини. Оцініть їх, 

будь-ласка, за ступенем важливості для Вас особисто, починаючи з найбільш 

важливої. Якщо мета є найбільш цінною та важливою для Вас, поставте 

навпроти неї цифру 1 (перший ранг), для другої за важливістю мети – цифру 

2 (другий ранг) і т.п. Найменш важлива мета обійме останнє місце, навпроти 

неї Ви поставите цифру 18. Для того, аби допомогти Вам зробити власний 

вибір, наводимо тлумачення запропонованих Вам життєвих цілей: 

– любов – духовна й фізична близькість з коханою людиною; 

– влада – намагання командувати людьми, підкоряти їх власній волі; 

− свобода – самостійність, незалежність у судженнях, можливість 

людини проявити свою індивідуальність; 

– розваги й задоволення – відсутність обов’язків, приємне проведення 

часу; 

– служіння людям – турбота про добробут і розвиток інших людей, 

громади, нації, усього людства; 
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– матеріальний добробут – відсутність матеріальних ускладнень; 

– моральність – слідування моральним законам; 

– здоров’я – відсутність хвороб у себе та рідних; 

– власна позиція – відстоювання власної позиції, навіть якщо вона є 

хибною, неприйняття думки іншої людини; 

– безпека – почуття захищеності себе та близьких; 

– освіченість – високий рівень загальної культури, широта поглядів; 

– кар’єра – кар’єрне зростання, підвищення по службі; 

– професіоналізм – добре знання своєї професії, уміння вирішувати 

фахові проблеми та завдання; 

– суспільне визнання – повага оточуючих, авторитетність у колективі; 

– цікава й престижна робота – робота, виконання якої дає людині 

неабияку приємність і, водночас, підвищує її соціальний статус; 

– творча самореалізація – реалізація особистістю власного творчого 

потенціалу, можливість творчої діяльності;  

– дружба – наявність відданих друзів, на яких завжди можна 

покластися і яким Ви завжди готові допомогти; 

– родина – гармонійні та дружні стосунки між членами родини, 

щасливе подружнє життя.  

2. Завершіть, будь-ласка речення „Я вступив до технічного ВНЗ, тому 

що…..”. Із варіантів відповіді оберіть той, що найбільш повно характеризує 

причину Вашого вибору: 

а) я мрію стати висококваліфікованим інженером; 

б) я прагну реалізувати свою індивідуальність; 

в) мені порадили зробити це; 

г) потрібно було вступити до вищого навчального закладу; 

д) професія інженера буде завжди затребуваною й дасть змогу одержувати 

гарантовану зарплатню; 

е) інше (зазначте, що саме). 
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3. Основним завданням технічного ВНЗ є: 

а) підготовка кваліфікованого фахівця; 

б) розвиток духовно багатої та освіченої особистості свого випускника. 

4. Завершіть, будь-ласка, запропоновані речення: 

1. Гуманність – це…………………………………………………….. 

2. Гуманна людина завжди…………………………………………. . 

3. Ідеалом особистості для мене є…………………………………...  . 

4. Свій вибір вищого навчального закладу я вважаю………………. 

5. На мій погляд, моральні норми існують для того, щоб……….. . 

6. У майбутньому я стану…………………………………………..  . 

7. Мені не подобаються люди, які…………………………………  . 

8. Ціннісні орієнтації мають на меті………………………………...  . 

5. Хто з Вашого оточення є для Вас найбільшим взірцем моральності? 

а) родина (якщо таким є хтось з членів родини, укажіть хто саме); 

б) друзі; 

в) викладачі; 

г) одногрупники; 

д) знайомі; 

е) інше (зазначте, хто саме). 

6. Серед запропонованих Вам джерел оберіть, будь-ласка те, яке 

найбільш часто визначає Вашу поведінку (поясніть свій вибір): 

а) засоби масової інформації (телеканали й друковані видання); 

б) кінопродукція; 

в) музика; 

г) Інтернет; 

д) атмосфера, середовище Вашого ВНЗ; 

е) твори літератури.  

7. Просимо Вас визначити, чи є такі цінності є важливими для 

сучасного фахівця. Оцініть ступінь важливості кожної з цих цінностей за 

п’ятибальною шкалою: „дуже важлива”, „важлива”, „важко відповісти”, „не 
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важлива”, „абсолютно не важлива”. Свій вибір позначте будь-яким знаком у 

відповідній колонці бланку для відповіді. Наводимо Вам тлумачення 

запропонованих цінностей: 

– доброта –підтримка іншої людини в непростих для неї умовах, 

допомога їй; 

– толерантність – уміння розуміти та поважати іншу людину, її 

погляди, менталітет, звичаї, культуру тощо;  

– людяність – ставлення до людини як до найвищої соціальної цінності; 

– естетичність – спрямованість індивіда на сприйняття та примноження 

прекрасного;  

– громадянськість – здатність особистості керуватися у своїй діяльності 

інтересами громади та відповідальність за свої вчинки й дії перед державою 

та суспільством; 

– свобода – самостійність, виявлення людиною власного творчого 

потенціалу, актуалізація своєї індивідуальності; 

– чутливість – розуміння проблем і турбот інших людей; 

– альтруїзм – готовність до надання безкорисливої допомоги іншій 

людині; 

– справедливість – надання людям рівних можливостей для їхнього 

духовного, інтелектуального й фізичного розвитку, неупереджене ставлення 

до них; 

– креативність – застосування в педагогічному процесі новітніх 

технологій навчання, відмова від формалізму в навчанні; 

– моральність – здатність особистості керуватися у своїх діях і вчинках 

морально-етичними нормами, принципами; 

– пізнання – націленість людини на оволодіння новими знаннями, 

вироблення власного ставлення до навколишньої дійсності. 

8. Яким чином можна сприяти формуванню ціннісно багатої 

особистості майбутнього фахівця: 



240 
 

 

а) проводити цілеспрямовану виховну роботу у технічному ВНЗ, яка б 

допомогла формуванню ціннісних орієнтацій у студентів технічних 

університетів; 

б) створити креативно-аксіологічне середовище ВНЗ, яке б сприяло б 

становленню ціннісної сфери студентства; 

в) формування ціннісної сфери особистості є другорядною справою.   

9. Зазначте, що Вам подобається й що, можливо, не подобається в 

навчанні? Чи справдились Ваші очікування від навчання в технічному ВНЗ?  
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Додаток А.1 

Опитувальник особистісної орієнтації  

(Personal Orientation Inventory) Е. Шостром 

Інструкція. Із двох варіантів тверджень виберіть той, який Вам більше 

подобається або краще відповідає Вашим уявленням, точніше відображає Ваші 

думки. Тут немає гарних чи поганих, правильних чи неправильних відповідей, 

найкращою буде та, яка дається за першими спонуканнями: 

1. а) прийде час, коли я заживу по-справжньому, не так, як зараз; 
б) я впевнений, що живу по-справжньому вже зараз; 
2. а) я дуже захоплений своєю професійною діяльністю; 
б) не можу сказати, що мені подобається моя робота й те, чим я займаюся; 
3. а) якщо незнайома людина зробить мені послугу, я відчуваю себе їй 

зобов’язаним; 
б) приймаючи послугу незнайомої людини, я не відчуваю себе їй 

зобов’язаним; 
4. а) мені буває важко розібратися у власних почуттях; 
б) я завжди можу розібратися у власних почуттях; 
5. а) я часто замислююсь над тим, чи правильно я поводився в тій чи 

тій ситуації; 
б) я рідко замислююсь над тим, наскільки правильна моя поведінка; 
6. а) я внутрішньо бентежусь, коли мені говорять компліменти; 
б) я рідко бентежусь, коли мені говорять компліменти; 
7. а) здатність до творчості – природна властивість людини; 
б) далеко не всі люди обдаровані здатністю до творчості; 
8. а) у мене не завжди вистачає часу на те, щоб стежити за новинами 

літератури й мистецтва; 
б) я докладаю зусиль, намагаючись стежити за новинами літератури й 

мистецтва; 
9. а) я часто приймаю ризиковані рішення; 
б) мені важко приймати ризиковані рішення; 
10. а) іноді я можу дати співрозмовнику зрозуміти, що він здається мені 
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нерозумним і нецікавим; 
б) я вважаю неприпустимим дати зрозуміти людині, що вона мені здається 

нерозумною й нецікавою; 
11. а) я люблю залишати приємне „на потім”; 
б) я не залишаю приємне „на потім”. 
12. а) я вважаю нечемним переривати розмову, якщо вона цікава тільки 

моєму співрозмовнику; 
б) я можу швидко й невимушено перервати розмову, цікаву тільки одній 

стороні; 
13. а) я прагну до досягнення внутрішньої гармонії; 
б) стан внутрішньої гармонії, швидше за все, недосяжний; 
14. а) не можу сказати, що я собі подобаюся; 
б) я собі подобаюся; 
15. а) я думаю, що більшості людей можна довіряти; 
б) думаю, що без крайньої необхідності людям довіряти не треба; 
16. а) робота, за яку мало платять, не може приносити задоволення; 
б) цікавий, творчий зміст роботи – сам по собі нагорода; 
17. а) досить часто мені нудно; 
б) мені ніколи не буває нудно; 
18. а) я не стану відступати від своїх принципів навіть заради корисних 

справ, які могли б розраховувати на людську подяку; 
б) я б зволів відступити від своїх принципів заради справ, за які люди були 

б мені вдячні; 
19. а) іноді мені важко бути щирим; 
б) мені завжди вдається бути щирим; 
20. а) коли я подобаюся собі, мені здається, що я подобаюся й 

оточуючим; 
б) навіть коли я собі подобаюся, я розумію, що є люди, яким я неприємний; 
21. а) я довіряю своїм бажанням, які раптово виникли; 
б) свої раптові бажання я завжди намагаюся обміркувати; 
22. а) я повинен домагатися досконалості в усьому, що я роблю; 
б) я не занадто засмучуюсь, якщо мені це не вдається; 
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23. а) егоїзм – природна властивість будь-якої людини; 
б) більшості людей егоїзм не властивий; 
24. а) якщо я не відразу знаходжу відповідь на питання, то можу 

відкласти його на невизначений час; 
б) я буду шукати відповідь на питання, що мене цікавить, незважаючи на 

витрачений час; 
25. а) я люблю перечитувати книги, що сподобалися мені; 
б) краще прочитати нову книгу, чим повертатися до прочитаного; 
26. а) я намагаюся чинити так, як очікують люди, що мене оточують; 
б) я не схильний замислюватися про те, чого чекають від мене люди; 
27. а) минуле, сьогодення й майбутнє я вважаю єдиним цілим; 
б) думаю, моє сьогодення не дуже пов’язане з минулим або майбутнім; 
28. а) велика частина того, що я роблю, приносить мені задоволення; 
б) лише деякі з моїх занять по-справжньому мене радують; 
29. а) прагнучи розібратися в характері й почуттях інших, люди часто 

бувають безтактні; 
б) прагнення розібратися в інших цілком природно й виправдовує деяку 

безтактність; 
30. а) я добре знаю, які почуття я здатний відчувати, а які ні; 
б) я ще не зрозумів до кінця, які почуття я здатен відчувати; 
31. а) я відчуваю каяття совісті, якщо серджуся на тих, кого люблю; 
б) я не відчуваю каяття совісті, коли серджуся на тих, кого люблю; 
32. а) людина має спокійно ставитись до того, що вона може почути про 

себе від інших; 
б) цілком природно образитися, почувши неприємну думку про себе. 
33. а) зусилля, яких вимагає пізнання істини, коштують того, бо 

приносять користь; 
б) зусилля, яких вимагає пізнання істини, коштують того, бо приносять 

задоволення; 
34. а) у складних ситуаціях треба діяти випробуваними способами – це 

гарантує успіх; 
б) у складних ситуаціях треба знаходити принципово нові рішення; 
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35. а) люди рідко дратують мене; 
б) люди часто мене дратують; 
36. а) якби була можливість повернути минуле, я багато чого б змінив; 
б) я задоволений своїм минулим і не хочу в ньому нічого змінювати; 
37. а) головне в житті – приносити користь і подобатися людям; 
б) головне в житті – робити добро й слугувати істині; 
38. а) іноді я боюся здаватися занадто ніжним; 
б) я ніколи не боюся задатися занадто ніжним; 
39. а) я вважаю, що виразити свої почуття звичайно важливіше, ніж 

обмірковувати ситуацію; 
б) не варто нерозважливо виражати свої почуття, не обміркувавши 

ситуацію; 
40. а) я вірю в себе, коли відчуваю, що здатен розв’язати завдання, що 

стоять переді мною; 
б) я вірю в себе навіть тоді, коли нездатен розв’язати свої проблеми; 
41. а) я роблячи вчинки, люди керуються взаємними інтересами; 
б) за своєю природою люди схильні піклуватися лише про власні 

інтереси; 
42. а) мене цікавлять усі нововведення в моїй професійній сфері; 
б) я скептично ставлюся до більшості нововведень у професійній 

галузі; 
43. а) я думаю, що творчість має приносити користь людям; 
б) я думаю, що творчість має приносити людині задоволення; 
44. а) у мене завжди є власна думка з важливих питань; 
б) формулюючи свою думку, я схильний дослухатися до думок 

шановних і авторитетних людей; 
45. а) секс без любові не є цінністю. 
б) навіть без любові секс – дуже значуща цінність; 
46. а) я почуваю себе відповідальним за настрій співрозмовника; 
б) я не почуваю себе відповідальним за це; 
47. а) я легко мирюся зі своїми слабостями; 
б) змиритися зі своїми слабостями мені нелегко; 
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48. а) успіх у спілкуванні залежить від того, наскільки людина 
здатна розкрити себе іншім; 

б) успіх у спілкуванні залежить від уміння підкреслити свої достоїнства 
й приховати недоліки; 

49. а) моє почуття самоповаги залежить від того, чого я досяг; 
б) моя самоповага не залежить від моїх досягнень; 
50. а) більшість людей звикла діяти „по лінії найменшого опору”; 
б) думаю, що більшість людей до цього не схильна; 
51. а) вузька спеціалізація необхідна для сьогодення вченого; 
б) заглиблення у вузьку спеціалізацію робить людину обмеженою; 
52. а) дуже важливо, чи є в житті людини радість пізнання і творчості; 
б) у житті дуже важливо приносити користь людям; 
53. а) мені подобається брати участь у палких суперечках; 
б) я не люблю суперечок. 
54. а) я цікавлюся пророкуваннями, гороскопами, астрологічними 

прогнозами; 
б) подібні речі мене не цікавлять; 
55. а) людина повинна трудитися заради задоволення своїх потреб і 

потреб своєї родини; 
б) людина повинна трудитися, щоб реалізувати свої здібності й бажання; 
56. а) у розв’язанні особистих проблем я керуюсь загальноприйнятими 

уявленнями; 
б) свої проблеми я розв’язую так, як уважаю за потрібне; 
57. а) воля потрібна для того, щоб стримувати бажання й контролювати 

почуття; 
б) головне призначення волі – підхльостувати зусилля й збільшувати 

енергію людини; 
58. а) я не соромлюсь своїх слабостей перед друзями; 
б) мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями; 
59. а) людині властиво прагнути до нового; 
б) люди прагнуть до нового лише по необхідності; 
60. а) я думаю, що неправильним є вислів „вік живи – вік учися”; 
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б) вислів „вік живи – вік учися” я вважаю правильним; 
61. а) я думаю, що сенс життя полягає у творчості; 
б) навряд чи у творчості можна знайти сенс життя; 
62. а) мені буває непросто познайомитися з людиною, яка мені 

симпатична; 
б) я не відчуваю труднощів, знайомлячись з людьми; 
63. а) мене засмучує, що значна частина життя проходить у пусту; 
б) не можу сказати, що якась частина мого життя проходить у пусту; 
64. а) обдарованій людині непростимо нехтувати своїми обов’язками; 
б) талант і здібності значать більше, ніж обов’язки; 
65. а) мені добре вдається маніпулювати людьми; 
б) я думаю, що маніпулювати людьми неетично; 
66. а) я намагаюся уникати засмучень; 
б) я роблю те, що вважаю доцільним, попри на можливі засмучення; 
67. а) у більшості ситуацій я не можу дозволити собі „дуріти”; 
б) існує безліч ситуацій, де я можу дозволити собі „подуріти”. 
68. а) критика на мою адресу знижує мою самооцінку; 
б) критика практично не впливає на мою самооцінку; 
69. а) заздрість властива лише невдахам, які вважають, що їх обійшли; 
б) більшість людей заздрять, хоча й намагаються це приховати; 
70. а) вибираючи для себе заняття, людина має враховувати його 

суспільну значущість; 
б) людина повинна займатися, насамперед, тим, що їй цікаво; 
71. а) я думаю, що для творчості необхідні знання в обраній сфері; 
б) я думаю, що знання для цього зовсім не обов’язкові; 
72. а) мабуть, я можу сказати, що живу з відчуттям щастя; 
б) я не можу сказати, що живу з відчуттям щастя; 
73. а) я думаю, що люди повинні аналізувати себе й своє життя; 
б) я вважаю, що самоаналіз приносить більше шкоди, ніж користі; 
74. а) я намагаюся знайти виправдання навіть тим своїм учинкам, які 

роблю тому, що мені цього хочеться; 
б) я не шукаю основ для своїх дій і вчинків; 
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75. а) я впевнений, що кожний може прожити своє життя так, як йому 
хочеться; 

б) я думаю, що в людини мало шансів прожити своє життя так, як хотілося 
б; 

76. а) про людину ніколи не можна сказати з упевненістю, добра вона чи 
зла; 

б) звичайно оцінити людину дуже легко; 
77. а) для творчості потрібно дуже багато вільного часу; 
б) мені здається, що в житті завжди можна знайти час для творчості; 
78. а) звичайно мені легко переконати співрозмовника у своїй правоті; 
б) у суперечці я намагаюся зрозуміти думку співрозмовника, а не 

переконати його; 
79. а) коли я роблю щось винятково для себе, мені буває ніяково; 
б) я не відчуваю незручності в такій ситуації; 
80. а) я вважаю себе творцем свого майбутнього; 
б) навряд чи я дуже впливаю на власне майбутнє; 
81. а) вислів „добро повинне бути з кулаками” я вважаю правильним; 
б) навряд чи правильний вислів „добро повинне бути з кулаками”; 
82. а) на мою думку, недоліки людей набагато помітніші, ніж їхні 

достоїнства; 
б) достоїнства людини побачити набагато легше, ніж її недоліки; 
83. а) іноді я боюсь бути самим собою; 
б) я ніколи не боюсь бути самим собою; 
84. а) я намагаюсь не згадувати про свої минулі неприємності; 
б) час від часу я схильний повертатися до спогадів про минулі невдачі; 
85. а) я вважаю, що метою життя має бути щось значуще; 
б) я зовсім не вважаю, що метою життя неодмінно має бути щось значуще; 
86. а) люди прагнуть до того, щоб розуміти й довіряти один одному; 
б) замикаючись у колі власних інтересів, люди не розуміють інших; 
87. а) я намагаюся не бути „білою вороною”; 
б) я дозволяю собі бути „білою вороною”; 
88. а) у довірливій бесіді люди зазвичай щирі; 
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б) навіть у довірливій бесіді людині важко бути щирою; 
89. а) буває, що мені соромно проявляти свої почуття; 
б) я ніколи цього не соромлюся; 
90. а) я можу робити що-небудь для інших, не вимагаючи, щоб вони це 

оцінили; 
б) я маю право очікувати від людей, що вони оцінять те, що я для них 

роблю; 
91. а) я виявляю свою прихильність людині незалежно від того, чи 

взаємна вона; 
б) я рідко виявляю свою прихильність людині, поки не буду впевненим, що 

вона взаємна; 
92. а) я думаю, що в спілкуванні потрібно відкрито виявляти своє 

невдоволення іншими; 
б) мені здається, що в спілкуванні люди мають приховувати взаємне 

невдоволення; 
93. а) я мирюся з протиріччями в самому собі; 
б) внутрішні протиріччя знижують мою самооцінку; 
94. а) я прагну відкрито висловлювати свої почуття; 
б) думаю, що у відкритому висловленні почуттів завжди є елемент 

нестриманості; 
95. а) я впевнений у собі; 
б) не можу сказати, що я впевнений у собі; 
96. а) досягнення щастя не може бути головною метою людських 

стосунків; 
б) досягнення щастя – головна мета людських стосунків; 
97. а) мене люблять тому, що я заслуговую на це; 
б) мене люблять тому, що я сам здатен любити; 
98. а) нерозділене кохання здатне зробити життя нестерпним; 
б) життя без любові гірше, ніж нерозділене кохання в житті; 
99. а) якщо розмова не вдалась, я намагаюсь побудувати її по-іншому; 
б) зазвичай розмова не складається через неуважність співрозмовника; 
100. а) я намагаюсь справити на людей гарне враження; 
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б) люди бачать мене таким, який я є насправді. 
„Опитувальник особистісної орієнтації” дозволяє дослідити рівень 

гармонійності особистісного розвитку людини, рівень її внутрішньої дисципліни, 

прагнення до повної і вільної реалізації особистістю власних можливостей, 

творчого потенціалу (за концепцією А. Маслоу) за 14-ма шкалами:  

1) часової компетентності, яка визначає, наскільки людина живе 

сучасним, не відкладаючи своє життя „на потім” й не намагається „сховатися” в 

минулому; високий показник за цією шкалою є характерним для людей, які 

добре розуміють внутрішню дисципліну, цінність життя „тут і тепер”, здатні 

насолоджуватися актуальним моментом; низький результат характерний для 

людей, які невротично занурені в минулі переживанні, із завищеним прагненням 

до досягнень, недовірливі та невпевнені в собі;  

2) внутрішньої підтримки, яка визначає природну основу психічного 

здоров’я й цілісності особистості, показує, наскільки людина усвідомлює й 

підтримує свій внутрішній світ;  

3) ціннісних орієнтацій, яка визначає ціннісну спрямованість особистості; 

високий бал за цією шкалою свідчить, що людина поділяє цінності внутрішньої 

дисципліни особистості, до яких, згідно з А. Маслоу, у першу чергу, належать: 

істина, добро, краса, цілісність „Я”-образу, відсутність дифузії „Я”-концепції 

(роздвоєності), життєвість, унікальність, справедливість, досконалість, порядок, 

простота, легкість, самодостатність; перевага цих цінностей указує на прагнення 

особистості до гармонійного буття й здорових взаємин із людьми, уникання 

маніпулювання ними для досягнення власних цілей;  

4) гнучкості поведінки та спілкування, яка визначає наявність/відсутність 

у людини соціальних стереотипів, від чого залежить здатність особистості до 

адекватного самовираження в процесі спілкування, високі показники за цією 

шкалою свідчать про аутентичну взаємодію особистості з іншими, здатність до 

саморозкриття, орієнтування людини на особистісне спілкування без фальші та 

маніпуляцій; низькі показники характерні для ригідних людей, які невпевнені у 
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своєї значущості, мають велику кількість стереотипів, що визначають 

спрямованість спілкування з іншими;  

5) внутрішня дисципліна, яка визначає рівень сприйнятливості 

особистості до власних бажань та потреб; високі показники за цією шкалою 

свідчать, що людина є вільною від психологічного захисту, який відділяє її від 

власної сутності, вона не схильна підміняти власні оцінки зовнішніми 

соціальними стандартами; низький бал за цією шкалою властивий невпевненим у 

собі, конформним людям, які орієнтуються на думку навколишніх людей і 

повністю залежать від неї;  

6) спонтанності, яка визначає здатність особистості вільно проявляти 

власні почуття та думки й співвідноситься з такими цінностями, як свобода, 

природність, легкість, гра;  

7) самоповаги, яка визначає ступінь того, наскільки людина оцінює себе 

як унікальну особистість, що ґрунтується на реалістичному ставленні до себе та 

інших людей, на істинній незалежності;  

8) внутрішня дисципліна, яка визначає цілісність приймання свого Я у 

всіх його внутрішніх проявах та рівнях, упевненість особистості у власних силах;  

9) погляду на людину, яка характеризує віру в людину, у могутність 

людських можливостей; високий показник за цією шкалою інтерпретується як 

стійка основа для щирих та гармонійних міжособистісних взаємин, природна 

симпатія та довіра до людей, чесність, неупередженість, доброзичливість, тобто 

гуманістична спрямованість особистості; низькі показники свідчать про 

авторитарні погляди особистості на людину, низький рівень толерантності;  

10)  синергійності, яка визначає рівень внутрішньої дисципліни для 

особистості; низькі показники за цією шкалою характерні для невротичних, 

тривожних, невпевнених у собі людей; високі показники свідчать про 

особистість, яка усвідомлює власну позитивну „Я”-концепцію, що є джерелом 

стійкої адекватної самооцінки;  
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11)  прийняття агресії, яка визначає здатність особистості прийняти 

агресивну поведінку й не відповісти на нею власною агресією, здатність 

нівелювати ворожі почуття;  

12)  контактності, яка визначає рівень відкритості, товариськості 

особистості, здатності до встановлення міцних та доброзичливих взаємин з 

оточуючими людьми, схильності до взаємовигідних контактів, причому в цьому 

опитувальнику контактність розуміється не як рівень комунікативних здібностей 

особистості чи навичок ефективного спілкування, а як рівень схильності до 

позитивних контактів з іншими людьми; 

13)  пізнавальних потреб, яка визначає рівень пізнавальної відкритості 

особистості, здатності прийняти нові знання та досвід, розумову гнучкість та 

вразливість; ця шкала описує здатність до буттєвого пізнання – безкорисливу 

спрагу нового, інтерес до об’єктів, які не пов’язані безпосередньо із 

задоволенням яких-небудь потреб; саме це пізнання, на думку А. Маслоу, більш 

чітке та ефективне, бо його процес не спотворюється бажаннями та інстинктами 

й людина при цьому не схильна до осудження, оцінки та порівняння; вона просто 

бачить те, що є й цінує це; 

14) креативності, яка визначає ступінь прагнення особистості до 

творчості, творчого ставлення особистості до професійної діяльності та життя 

загалом. 
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Додаток Б 
 

Анкета щодо наявності знань про закономірності, структуру, етапи, 

формування ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних 

навчальних закладів  

 
Шановний студенте! 

Із метою вдосконалення виховного процесу у Вашому ВНЗ просимо 

дати відповіді такі запитання: 

1. Якою є мета виховної роботи у Вашому ВНЗ? 

__________________________________________________________________ 

2. Як Ви розумієте термін „ціннісні орієнтації” студентів ВНЗ? 

__________________________________________________________________ 

3. Як Ви розумієте термін „аксіологічний розвиток” студентів ВНЗ? 

__________________________________________________________________ 

4. Що Вас спонукало (чи могло б спонукати) до збагачення Вашої 

ціннісної сфери?_________________________________________________ 

5. Що Вас спонукало (чи могло б спонукати) до особистісного 

розвитку?__________________________________________________________  

6. Що заважає (чи могло б стати на заваді) Вашому ціннісному 

збагаченні як студентів технічного ВНЗ? ________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Від чого, на Вашу думку, залежить активність у пошуку шляхів 

ціннісного розвитку?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо Вам за щирі та повні відповіді! 
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Додаток Б.1 
 

Модифікована методика визначення уявлень студентів щодо значущості 

ціннісних орієнтацій (розробка О. Бондарчук) 

 
Оцініть, будь ласка, розвиток яких з перелічених нижче характеристик 

особистості є важливим для забезпечення успіху вашого життєвого шляху як 

студента та майбутнього фахівця. 

Дуже  Зовсім 
важливо неважливо № 

з/п 
 

Характеристики 3 2 1 0 -1 -2 -3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Бажання усвідомити свої проблеми як 
студента й розв’язати їх 

       

2.  Здатність до щирого вираження власних 
почуттів і думок іншим людям 

       

3.  Адекватна самооцінка        
4.  Позитивне ставлення до себе як студента         
5.  Усвідомлене ціннісне ставлення до свого 

життєвого шляху 
       

6.  Самодостатність, упевненість у своїх силах        
7.  Позитивне ставлення до себе як майбутнього 

фахівця 
       

8.  Прагнення здобути пільги й матеріальні 
блага 

       

9.  Визначена стратегія життєдіяльності        
10.  Самоаналіз і самокритика        
11.  Спрямованість у майбутнє        
12.  Творчість        
13.  Чіткі життєві цілі        
14.  Уміння знаходити позитивні моменти в наш 

час 
       

15.  Першочергова орієнтація на виконання 
завдань 

       

16.  Орієнтація на інших людей        
17.  Розуміння й прийняття інших        
18.  Пристрасність, небайдужість до світу та його 

проявів 
       

19.  Відповідальне ціннісне ставлення до 
дійсності 

       

20.  Внутрішній характер взаємодії з іншими        
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.  Бачення різноманітних проблем дійсності        
22.  Сприйняття довкілля як такого, що 

забезпечує вільне пересування 
       

23.  Прагнення до ціннісного особистісного 
розвитку 

       

24.  Розвинуті гуманістичні цінності        
25.  Розвинуті духовні цінності        
26.  Суб’єктна активність        
27.  Прагнення до професійного вдосконалення        

 

Що Ви робите (або плануєте робити) для того, щоб досягнути тих 

характеристик, які є важливими для Вас? Укажіть Ваші дії за кожною 

важливою для Вас характеристикою окремо. 
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Додаток В 
 

Методика діагностики здатності студента до ціннісного збагачення  

(модифіковано на основі опитувальника Т. Шамової) 

Інструкція 

Будь ласка, оцініть у балах запропоновані твердження: 

„5” – це твердження повністю відповідає дійсності; 

„4” – скоріше відповідає, ніж ні; 

„3” – і так, і ні; 

„2” – скоріше не відповідає; 

„1” – не відповідає. 

1. Я намагаюсь вивчити себе та свої ціннісні пріоритети. 

2. Я залишаю час для ціннісного збагачення, якщо не зайнятий 

навчанням або домашніми справами. 

3. Труднощі, що виникають, стимулюють мою активність. 

4. Я шукаю зворотний зв’язок, бо це допомагає мені дізнатися та 

оцінити себе. 

5. Я рефлексую свою діяльність, відводячи для цього спеціальний час. 

6. Я аналізую свої почуття та досвід. 

7. Я багато читаю. 

8. Я просто дискутую з питань, які мене зацікавили. 

9. Я вірю у власні сили. 

10. Я прагну бути більш відкритим. 

11. Я усвідомлюю той ціннісний вплив, який справляють на мене 

оточуючі. 

12. Я керую своїм ціннісним збагаченням та отримую позитивний 

результат. 

13. Я отримую задоволення від опановування нового. 

14. Зростання відповідальності не лякає мене. 

15. Я позитивно б ставився до мого кар’єрного зростання. 
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Додаток В.1 

 
Анкета на вивчення сформованості практичних цінностей-умінь 

 
Шановний студенте! Практичні цінності-уміння – необхідний складник 

у динамічному русі особистості до вершин ціннісного досвіду, важливий 

компонент розвиненої особистості. Будь ласка, оцініть наявність у себе як 

студента технічного ВНЗ (у балах від 0 до 10) запропоновані вміння. 

1. Я вмію ставити мету та самоаналізувати власні потенційні цінності. 

2. Я вмію стратегічно прогнозувати ціннісний саморозвиток свого 

особистісного потенціалу. 

3. Я вмію перетворювати потенційні можливості ціннісного зростання 

в актуальні надбання особистості. 

4. Я вмію розширювати „ареал” власних цінностей, переходячи на 

новий рівень розвитку. 

5. Я вмію долати та запобігати негативним психологічним явищам, що 

обмежують, зводять на нижчий рівень ціннісне зростання. 

6. Я вмію підноситися над буденністю, розглядати себе з позицій 

покращення, реалізації ідеалів Краси, Істини, Добра в повсякденному житті. 

7. Я вмію ціннісно здійснюватися, самостверджуватися, 

самореалізовуватися. 

8. Я володію рефлексивно-аналітичними вміннями, що накреслюють 

подальший вектор мого ціннісного зростання. 
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Додаток В.2 

Анкета 

самооцінки ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних 

закладів  

(адаптація методики О. Слободян) 

Вибраний варіант відповіді обвести кружечком. 

Прізвище, ім’я ___________________________  Курс ____ Група______ 

№ 

з/п 
Запитання 

Варіанти 

Відповідей 

1 2 3 
1. Як часто буває у Вас відчуття 

захопленості, емоційності, підйому під 

час знайомства з новими творами 

мистецтва? 

а) дуже рідко; 

б) коли як; 

в) часто; 

г) практично завжди 

2. Чи прагнули Ви якихось творчих 

досягнень, збагачення цінностей 

протягом останнього року? 

а) думаю, що ні; 

б) зрідка; 

в) досить часто; 

г) постійно 

3. Як часто у виховному процесі свого ВНЗ 

Ви шукаєте відповіді на питання, що Вас 

цікавлять, у довідниках чи іншій 

додатковій літературі? 

а) дуже рідко; 

б) періодично; 

в) часто; 

г) дуже часто 

4. Як часто на кураторських годинах Ви 

ставите викладачам питання? 

а) дуже рідко; 

б) рідко; 

в) часто; 

г) дуже часто 

5. Як часто виникає у Вас бажання 

виконувати творчі роботи, які б 

збагачували б Вашу ціннісну сферу? 

а) зовсім не виникає; 

б) рідко; 

в) часто; 

г) дуже часто 
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Продовження таблиці 
1 2 3 

6. Чи зв’язана Ваша майбутня професія з 

ціннісною діяльністю? 

а) не пов’язана; 

б) частково зв’язана; 

в) дуже зв’язана; 

г) повністю має творчий 

характер 

7. Яких результатів Ви прагнете досягти 

при виконанні творчих робіт? 

а) одержати оцінку, щоб не 

мати академічної 

заборгованості; 

б) ціннісно збагатитися під 

час роботи з додатковою 

літературою; 

в) оволодіти вміннями 

дослідницької роботи, які 

потрібні в майбутній 

діяльності; 

г) вийти переможцем, бути 

відзначеним; 

д) удосконалити свої 

рефлексивні можливості; 

е) знайти свої больові точки 

в досліджуваному матеріалі; 

ж) самовдосконалювати свої 

творчі можливості 
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Додаток Г 

 
Дослідження автентичності вияву ціннісних характеристик студентів 

технічних ВНЗ 

 
Дайте, будь ласка, 20 відповідей (по можливості) на питання „Хто я”?  

1.___________________________________________________________ 
2____________________________________________________________ 
3____________________________________________________________ 
4____________________________________________________________ 
5____________________________________________________________ 
6____________________________________________________________ 
7____________________________________________________________ 
8____________________________________________________________ 
9____________________________________________________________ 
10___________________________________________________________ 
11___________________________________________________________ 
12___________________________________________________________ 
13___________________________________________________________ 
14___________________________________________________________ 
15___________________________________________________________ 
16___________________________________________________________ 
17___________________________________________________________ 
18___________________________________________________________ 
19___________________________________________________________ 
20___________________________________________________________ 

 
Оцініть за 5-бальною шкалою значущість для Вас особисто кожної 

характеристики 
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Додаток Г.1 
 

Інструкція: Дайте, будь ласка, 20 відповідей (по можливості) на питання: 

„Який я студент?”  

1.___________________________________________________________ 
2____________________________________________________________ 
3____________________________________________________________ 
4____________________________________________________________ 
5____________________________________________________________ 
6____________________________________________________________ 
7____________________________________________________________ 
8____________________________________________________________ 
9____________________________________________________________ 
10___________________________________________________________ 
11___________________________________________________________ 
12___________________________________________________________ 
13___________________________________________________________ 
14___________________________________________________________ 
15___________________________________________________________ 
16___________________________________________________________ 
17___________________________________________________________ 
18___________________________________________________________ 
19___________________________________________________________ 
20___________________________________________________________ 
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Додаток Г.2 
 

Тест „Рефлексія на саморозвиток”  

(модифікація методики О. Бережнової) 

 
Інструкція до тесту. Дайте відповідь на всі 18 питань, вибираючи тільки 

один із запропонованих варіантів відповіді – а, b або c.  

Тестовий матеріал 

1. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам понад 

усе підходить.  

а) цілеспрямований; 

b) працелюбний; 

c) дисциплінований. 

2. За що вас цінують колеги?  

а) за те, що я відповідальний; 

b) за те, що відстоюю свою позицію і не змінюю рішень; 

c) за те, що я ерудований, цікавий співрозмовник. 

3. Як ви ставитися до допомоги викладачів щодо вашого саморозвитку ?  

а) думаю, що це марна трата часу; 

b) глибоко не вникав в проблему; 

c) позитивно, активно включаюся в у пропозиції щодо саморозвитку. 

4. Що вам найбільше заважає професійно самоудосконалюватися?  

а) недостатньо часу; 

b) немає відповідної літератури і умов; 

c) бракує сили волі і завзятості. 

5. Які особисто ваші типові утруднення в здійсненні саморозвитку?  

а) не ставив перед собою завдання аналізувати утруднення; 

b) маючи великий досвід, утруднень не зазнаю; 

c) точно не знаю. 

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам понад 

усе підходить.  
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а) вимогливий; 

b) наполегливий; 

c) поблажливий. 

7. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам понад 

усе підходить.  

а) рішучий; 

b) кмітливий; 

c) допитливий 

8. Яка ваша позиція в процесі саморозвитку?  

а) генератор ідей; 

b) критик; 

c) виконавець. 

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у вас розвинені 

більшою мірою.  

а) сила волі; 

b) завзятість; 

c) обов'язковість. 

10. Що ви найчастіше робите, коли у вас з'являється вільний час?  

а) займаюся улюбленою справою; 

b) читаю; 

c) провожу час з друзями. 

11. Яка зі сфер для вас останнім часом становить пізнавальний інтерес?  

а) навчальна діяльність; 

b) науково-дослідна діяльність; 

c) дозвіллєва діяльність (хобі, улюблені справи тощо). 

12. У чому ви могли б себе максимально реалізувати?  

а) у навчальній діяльності; 

b) у суспільно-корисній діяльності, громадській роботі; 

c) не знаю. 

13. Яким вас найчастіше вважають ваші друзі?  
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а) справедливим; 

b) доброзичливим; 

c) чуйним. 

14. Який з трьох принципів вам щонайближче і якого ви дотримуєтеся 

найчастіше?  

а) жити потрібно так, щоб не було тяжке боляче за безцільно прожиті роки; 

b) у житті завжди є місце самовдосконаленню; 

c) насолоджуватися життям. 

15. Хто щонайближче до вашого ідеалу?  

а) людина сильна духом і міцної волі; 

b) людина творча, яка багато знає і вміє; 

c) людина незалежна й упевнена в собі. 

16. Чи вдається вам у професійному плані досягти того, про що ви мрієте?  

а) думаю, що так; 

b) швидше за все так; 

c) як пощастить. 

17. Що вас більш за все приваблює в перспективах саморозвитку?  

а) самоствердження; 

b) професійна самореалізація; 

c) ще не вирішив. 

18. Уявіть, що ви стали мільярдером. Чому б ви надали перевагу?  

а) подорожував би по всьому світу; 

b) побудував би приватну школу й займався улюбленою справою; 

c) покращив би свої побутові умови й жив собі на втіху. 

Ключ до тесту 
№ Бали № Бали № Бали 

1. а - 3;   b - 2;   c - 1 7. а - 2;   b - 3;   c - 1 13. а - 3;   b - 2;   c - 1 
2. а - 2;   b - 1;   c - 3 8. а - 3;   b - 2;   c - 1 14. а - 1;   b - 3;   c - 2 
3. а - 1;   b - 2;   c - 3 9. а - 2;   b - 3;   c - 1 15. а - 1;   b - 3;   c - 2 
4. а - 3;   b - 2;   c - 1 10. а - 2;   b - 3;   c - 1 16. а - 3;   b - 2;   c - 1 
5. а - 2;   b - 3;   c - 1 11. а - 1;   b - 2;   c - 3 17. а - 2;   b - 1;   c - 3 
6. а - 3;   b - 2;   c - 1 12. а - 1;   b - 3;   c - 2 18. а - 2;   b - 3;   c - 1 
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Інтерпретація результатів тесту  

Рівень прагнення до саморозвитку: 18 – 24 – дуже низький; 25 – 29 – 

низький; 30– 34 – нижче за середній; 35 – 39 – середній; 40 – 44 – вище за 

середній; 45 – 49 – високий; 50 – 54 – дуже високий.  

Самооцінка особистістю своїх якостей, що сприяють саморозвитку, 

визначається за відповідями на питання 1, 2, 6, 7, 9, 13. Сумарне число балів 

у вказаних питаннях розподіляється таким чином: 18 – 17 – дуже висока; 16 –

 15 – завищена; 14 – 11 – нормальна; 11 – 9 – занижена; 8 – 7 – низька; 6 – 

дуже низька 

Оцінка проекту педагогічної підтримки як можливості професійної 

самореалізації визначається за відповідями на питання 3, 5, 8, 12, 17. Сумарне 

число балів у вказаних питаннях розподіляється в такому порядку: 15 – 14 – 

як можливості професійної самореалізації; 13 – 11 – як необхідного й 

достатнього для самореалізації; 10 – 9 – швидше як перспективного для 

самореалізації; 7 – 6 – невизначена оцінка, швидше як неперспективного для 

самореалізації; 5 – як негідної уваги в плані самореалізації. 
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Додаток Г.3 
 

Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії [291, с. 244 – 245] 

 
Інструкція. Пропонуємо відповісти на 15 питань. За умови позитивної 

відповіді – позначення „так” (+), негативної відповіді – „ні” (–). Якщо ви 

сумніваєтеся у відповіді, то позначте „не знаю” (0). 

 
Тестовий матеріал 

1. Чи траплялося вам коли-небудь зробити життєву помилку, 

результати якої ви відчували впродовж кількох місяців або років? 

2. Чи можна було уникнути цієї помилки? 

3. Чи трапляється вам наполягати на власній думці, якщо ви не 

впевнені на 100% у її правильності? 

4. Чи розповіли ви кому-небудь з найближчих про свою найбільшу 

життєву помилку? 

5. Чи вважаєте ви, що в певному віці характер людини вже не може 

змінитися? 

6. Якщо хтось доставив вам невелику прикрість, чи можете ви швидко 

забути про це й перейти до звичайного розпорядку? 

7. Чи вважаєте ви себе іноді невдахою? 

8. Чи вважаєте ви себе людиною з великим почуттям гумору? 

9. Якби ви могли змінити найважливіші події, що мали місце в 

минулому, побудували б ви інакше своє життя? 

10. Що більше керує вами при ухваленні щоденних особистісних 

рішень – розум або емоції? 

11. Чи важко вам удається ухвалення дрібних рішень з питань, які 

щодня ставить життя? 

12. Чи користувалися ви порадою або допомогою людей, які не входять 

до числа найближчих, при ухваленні життєво важливих рішень? 
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13. Чи часто ви повертаєтеся в спогадах до хвилин, які були для вас 

неприємні? 

14. Чи подобається вам ваша особистість? 

15. Чи просили ви у кого-небудь вибачення, хоча й не вважали себе 

винуватим? 

 
Обробка результатів тесту. За кожну відповідь „так” на питання 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13 і „ні” на питання 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ви отримуєте по 10 

балів. За кожну відповідь „не знаю” ви отримуєте по 5 балів. 

Підрахуйте загальну кількість балів.  

100 – 150 балів – повна відсутність рефлексії минулого досвіду. Ви 

маєте виняткову здатність ускладнювати собі життя. Вашими рішеннями 

невдоволені ні ви, ні ваше оточення. Для виправлення ситуації необхідно 

краще обмірковувати свої рішення, аналізувати помилки й знайти хороших 

порадників зі складних життєвих ситуацій. 

50 – 99 балів – рефлексія зі знаком „–”, підсумком минулих помилок 

стає страх перед здійсненням нових. Ваша обережність, що стала 

результатом минулих життєвих помилок, не завжди є гарантією повного 

життєвого успіху. Можливе те, що ви вважаєте помилкою, здійсненою у 

минулому, просто сигнал про те, що ви змінилися. Ваш критичний розум 

іноді заважає виконанню ваших глибоких бажань. 

0– 49 балів – рефлексія зі знаком „+”. Аналіз досконалого й рух уперед. 

Найближчим часом вам не загрожує небезпека зробити життєву помилку. 

Гарантія цього – ви самі. У вас є багато рис, які мають люди з великими 

здібностями до хорошого планування і передбачення власного майбутнього. 

Ви відчуваєте себе творцем власного життя. 
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Додаток Д 

Методика визначення духовного потенціалу  

„Духовний потенціал особистості” (Є. Поміткін) модифікована 

 
Інструкція для учасників 

Оцініть свої якості та поведінку за шкалою: 0 балів – ні; 1 бал – 

частково так; 2 бали – так, дійсно та внесіть відповідні бали в таблицю 

відповідей. Намагайтеся відповідати вдумливо, об’єктивно, пригадуючи свої 

вчинки та поведінку. 

1. Відчуваю внутрішній дискомфорт, коли доводиться засмучувати 

співрозмовника. 

2. Образи великих духовних подвижників викликають у мене почуття 

натхнення. 

3. Кожен день працюю над удосконаленням власного характеру. 

4. Духовні потреби для мене важливіші за матеріальні. 

5. Прагну досягнення мудрості. 

6. Мрію доповнити чимось корисним віковий досвід людства. 

7. Веду здоровий спосіб життя. 

8. У спілкуванні більше цікавлюся іншими, ніж говорю про себе. 

9. Отримую задоволення від допомоги тим, хто її потребує. 

10. Турбуючись про інших, нерідко жертвую власними інтересами. 

11. Часто замислююсь над людськими долями, шукаю смисли та 

закономірності. 

12. Усвідомлюю духовну єдність з іншими людьми. 

13. Роблячи добрі вчинки, не очікую на подяку чи визнання. 

14. Думаю, варто ризикувати власним життям, рятуючи життя 

незнайомої людини. 

15. Дотримуюсь правила говорити лише правду. 

16. Добре усвідомлюю вищу мету й призначення власного життя. 

17. Не тримаю образ на людей і не вважаю нікого своїм ворогом. 
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18. Намагаюсь бути свідомим навіть уві сні. 

19. Пізнання власного внутрішнього світу для мене не менш важливе, 

ніж пізнання зовнішнього. 

20. Голос власної совісті є для мене важливішим, ніж схвалення чи 

осуд оточуючих. 

21. Ураховую в повсякденному житті тип свого темпераменту. 

22. Залюбки спілкуюсь про місію людини у Всесвіті. 

23. Намагаюсь примножувати у світі красу, добро та істину. 

24. Маю схильність відмежовуватися від конкретних ситуацій та 

споглядати на них неначе з космічної височини. 

25. Практикую спостереження за власними думками, намагаюсь 

керувати процесом мислення та уяви. 

26. Усвідомлюю безсмертну природу свого духовного „Я”. 

27. Гостро відчуваю переживання іншої, навіть незнайомої мені 

людини. 

28. Постійно вдосконалюю можливості власного тіла. 

29. Подумки спілкуюсь з Природою, з усім буттям, Всесвітом, Богом. 

30. Прагну об’єднувати людей, які мають різні погляди та переконання. 

31. Уважаю, що всі живі істоти є цінними у Всесвіті. 

32. Прагну об’єднувати людей через усвідомлення спільної мети. 

33. Глобальні світові проблеми хвилюють мене не менше особистих. 

34. Маю незвичайний досвід „розчинення” в океані духовних 

переживань любові та єдності. 

35. Дбаю про здоров’я власного тіла як про частину єдиної Природи.  

 

Обробка результатів тестування 

Для визначення потенціалу духовного розвитку скористаємося 

таблицею 1 і підрахуємо кількість балів у стовпчиках та рядках таблиці. 

Потенціал духовного розвитку (∑загал) визначаємо через складання 
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отриманих показників за всіма підструктурами особистості. Результат 

оцінюємо окремо для дорослих і підлітків. 

Шкала оцінки для вікової категорії від 18 років: 50 – 70 балів – високий 

потенціал; 24 – 49 – середній; до 24 балів – низький. 

 

Таблиця відповідей 
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Ідент-я 1 2 3 4 5 6 7  

Децент-я 8 9 10 11 12 13 14  

Рефл-я 15 16 17 18 19 20 21  

Трансц-я 22 23 24 25 26 27 28  

Усв. бут. 

єдності 

29 30 31 32 33 34 35  

 ∑1= ∑2= ∑3= ∑4= ∑5= ∑6= ∑7= ∑заг 

 

Для визначення перспективних напрямів подальшого духовного 

розвитку проаналізуємо за допомогою таблиці показники духовного 

потенціалу, що містяться в кожній із наведених підструктур особистості. 

Наближення до максимального показника (5 балів) свідчить про 

актуалізованість духовного потенціалу в цій підструктурі. Низький потенціал 

свідчить про необхідність розвитку відповідної підструктури.  

Актуалізацію психологічних механізмів духовного розвитку 

особистості визначаємо сумою балів у горизонтальних вимірах таблиці. 

Максимальний показник дорівнює 14 балам. 

 

 

 


