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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми. Трансформація суспільних процесів 

невіддільно пов’язана зі зміною та формуванням нових ціннісних систем. Саме 

цінності в сучасних умовах є визначальним чинником, який здатний не тільки 

інтегрувати суспільство, але й впливати на глобалізаційні виклики, які стоять перед 

людством. Слід констатувати, що проблема цінностей є наскрізною у дослідженнях 

соціогуманітарного спрямування і має чималу традицію свого вивчення. Для 

соціологічної науки проблема цінностей – це не тільки погляд на їх нормативний, 

регулятивний чи інтегративний вплив на систему соціальних дій та вчинків людини, 

що тісно пов’язано із соціокультурним розвитком та самовдосконаленням 

особистості, але й проблема морально-етичного характеру, невіддільна від позиції 

дослідника-соціолога в інтерпретації власних досліджень чи в оцінках актуальних 

питань сьогодення. 

Кардинальні зміни, які відбулися і відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, поставили на порядок денний проблему духовності, а відтак духовних 

цінностей, які є невіддільними від духовного поступу, морального 

самовдосконалення, віри. Затребуваність проблематики духовних цінностей для 

вітчизняної соціологічної науки науковцями, органами державного управління та 

громадським сектором, керівництвом вищих навчальних закладів та науково-

педагогічним персоналом зумовлює теоретичну і практичну актуальність 

дослідження обраної теми. Зважаючи на те, що студентська молодь виступає 

активним соціальним актором, рушієм і каталізатором соціальних змін, виникає 

низка дослідницьких проблем, які потребують визначення механізмів, чинників та 

умов, які впливають на формування та розвиток духовної сфери молодих людей. 

Беручи до уваги те, що в науковій літературі немає достатньо чітких 

концептуальних імперативів щодо класифікації, типологізації духовних цінностей, 

визначення їх місця в ціннісній системі особистості, соціальної групи чи 

суспільства, виникла нагальна потреба поглибити дослідницький соціологічний 

дискурс та окреслити окремі аспекти у вивченні ціннісної проблематики. 

Серед соціологів, які першими звернули увагу на проблематику цінностей, 

були М. Вебер, Е. Дюркгайм, Ф. Знанецький, Т. Парсонс, П. Сорокін, В. Томас. 

Класики соціологічної науки підняли проблему історичності цінностей та їх ролі як 

«головного двигуна» суспільних та соціокультурних змін, визначали цінності як 

певний нормативний стандарт, який детермінує поведінку людини чи соціальних 

систем (їх бажаний стан), закладає основи культури, а також має значний вплив на 

процеси соціальної стратифікації та людського вибору. 

Значний внесок в аналіз динаміки ціннісних систем в умовах постмодерного 

соціуму внесли праці Д. Белла, П. Блау, Ж. Бодрійяра, Р. Інґлегарта, М. Кастельса, 

Дж. Рітцера, Н. Смелзера, Е. Тоффлера, Ф. Тромпенаарса, Ш. Шварца, П. Штомпки, 

Ґ. Хофстеде та ін., що поставило на порядок денний проблему нового погляду на 

ціннісні зміни в умовах глобалізації та соціально-економічного поступу; 

трансформації освітніх, професійних, політичних і культурних систем у напрямку 

утвердження демократичних свобод, нових моральних норм та цінностей. 
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В українській соціології основи дослідження цінностей були започатковані в 

роботах В. Бакірова, Є. Головахи, Н. Побєди, А. Ручки, В. Танчера, Н. Черниш, 

О. Якуби та ін., що знайшло продовження у дослідницькому процесі 

міжгенераційних «ціннісних зсувів» та пошуків нового «ціннісного консенсусу» в 

сучасному українському суспільстві (О. Балакірєва, В. Дудченко, І. Кононов, 

Л. Новікова, Н. Пустовіт, Ю. Савєльєв, Ф. Семенченко та ін.). 

Окремий аспект досліджень – це аналіз структури та динаміки духовних 

цінностей. Вагомий внесок у даному контексті зробили наукові напрацювання 

Б. Гаврилишина, А. Ґжеґорчика, Р. Інґардена, Г. Клагеса, Я. Мар’янського, 

С. Оссовського, Й. Тішнера, А. Фолкєрської, М. Шелера та ін. Стосовно аналізу 

духовних цінностей студентської молоді в системі вищого навчального закладу 

особливого значення набувають теоретико-емпіричні дослідження українських 

соціологів В. Арбєніної, В. Астахової, М. Головатого, О. Іванкової-

Стецюк,  І. Мартинюка, Б. Нагорного, С. Оксамитної, Н. Паніної, Ю. Пачковського, 

Н. Побєди, Є. Подольської, О. Пташник-Середюк, Л. Сокурянської, Н. Шуст, 

С. Щудло та ін. Водночас, за наявності значного числа напрацювань у царині 

духовних цінностей поза увагою дослідників залишається низка питань, пов’язаних 

із визначенням чинників, які мають місце у їхньому формуванні та становленні, 

особливо для студентської молоді, враховуючи середовище вищого навчального 

закладу (ВНЗ). Виникає також нагальна потреба у пошуках концептуальних основ 

щодо аналізу духовних цінностей, враховуючи міждисциплінарний дискурс. 

Наукова проблема полягає у відсутності чітко окреслених теоретичних та 

емпіричних підходів в аналізі та вивченні духовних цінностей у вітчизняній 

соціологічній науці та практиці, з одного боку, та зростаючим значенням їх в 

освітній сфері та в особистісній структурі сучасного студентства в умовах 

трансформаційного процесу. 

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

дослідження виконане в межах науково-дослідної теми кафедри соціології 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Скерованість та 

динаміка змін в сучасному українському суспільстві» (номер державної реєстрації 

№0114U004137), в якому автор брала участь як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є соціологічна 

концептуалізація феномену духовних цінностей студентської молоді в умовах 

сучасного українського соціуму. 

Для досягнення мети передбачене виконання таких основних завдань: 

– дослідити наукові традиції інтерпретації поняття «цінність» у 

соціогуманітарних науках; 

– здійснити систематизацію основних концептуальних підходів до 

інтерпретації цінностей в соціології; 

– розглянути цінності в структуралістській перспективі; 

– проаналізувати проблематику ціннісної зміни, виходячи з аналізу 

глобалізаційного та трансформаційного процесу в сучасному суспільстві; 

– охарактеризувати поняття «духовність» та виявити його значення для 

подальшого аналізу духовних цінностей в соціологічному вимірі; 
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– сформулювати авторське визначення поняття «духовні цінності» на основі 

систематизації та узагальнення наявних теоретичних підходів та парадигм; 

– з’ясувати наявний стан аналізу досліджень духовних цінностей сучасного 

українського студентства; 

– дослідити на емпіричному рівні ціннісні пріоритети студентської молоді 

вищого навчального закладу з урахуванням духовної складової; 

– визначити чинники, які впливають на формування та становлення духовних 

цінностей студентів в навчально-виховному процесі. 

Об’єктом дослідження є духовні цінності сучасної студентської молоді. 

Предмет дослідження – особливості формування та розвитку духовних 

цінностей студентської молоді в сучасному українському суспільстві на прикладі 

вищих навчальних закладів м. Львова. 

Методологія та методи дослідження. Теоретико-методологічною основою 

дисертаційного дослідження є використання теоретичних положень структурно-

функціональної парадигми та низки напрацювань П. Штомпки (теорія соціальних 

змін, концепція культурної травми, соціологія повсякдення), що дало змогу 

розглянути духовні цінності як структурований соціальний феномен, який визначає 

культурно-цивілізаційний поступ суспільства. 

Для вирішення поставлених дослідницьких завдань було використано 

комплекс загальнонаукових методів, які забезпечують логіку і системність 

дослідження, зокрема: аналіз та синтез (для визначення і систематизації теоретико-

методологічних основ дослідження проблематики цінностей), порівняння (для 

виявлення і співставлення існуючих наукових підходів до інтерпретації понять 

«цінності» та «духовність»), класифікації (для систематизації підходів у 

класифікації різних видів цінностей, в т. ч. духовних). Основним методом 

отримання первинної соціологічної інформації є експертне та анкетне опитування. 

Аналіз первинної соціологічної інформації проведено шляхом застосування низки 

математико-статистичних методів, зокрема застосовано факторний, кореляційний і 

кластерний аналіз. Комп’ютерне опрацювання масивів даних реалізовано за 

допомогою прикладних програм SPSS Statistics та MS Excel. 

Емпіричну базу дисертації складають результати таких соціологічних 

досліджень: 1) експертне опитування «Духовні цінності студентської молоді: реалії 

та перспективи вивчення» (n=90, жовтень-грудень 2012 р.), 2) анкетне опитування 

«Ціннісні пріоритети студентської молоді: погляд зсередини» (n=580, квітень-

травень 2013 р., Львівський національний університет імені Івана Франка), 

3) анкетне опитування «Середовище вищого навчального закладу в системі 

формування духовності студентів» (n=788, травень-червень 2015 р., Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська 

політехніка», Український католицький університет), 4) анкетне опитування щодо 

з’ясування особливостей ставлення студентів до цінностей їхнього життя (n=600,  

2016 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). Для розширення 

дослідницького поля в роботі використані результати вторинного аналізу 

досліджень інших авторів. 
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Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у створенні 

концептуальної моделі дослідження духовних цінностей студентської молоді вищих 

навчальних закладів в контексті трансформаційних змін в умовах сучасної України і 

включає такі положення: 

Вперше: 

– запропоновано розгляд проблеми цінностей на основі 

мультипарадигмального підходу, що передбачає синтезування теоретичних 

положень, ідей і принципів структурно-функціоналістської та діяльнісно-

активістської парадигм. На цій основі цінності визначено як складну 

структуровану систему, однією зі складових якої виступає система духовних 

цінностей, якими керуються люди у своїх повсякденних практиках в ситуації 

стрімких соціальних змін; 

–  у систематизованому вигляді запропоновано соціологічний дискурс аналізу 

змісту поняття «духовні цінності», що закладає його розгляд на особистісному, 

груповому, діяльнісно-нормативному, світоглядному та цивілізаційно-культурному 

рівнях. Це дало змогу виокремити місце і значення духовних цінностей у 

сучасному суспільстві в процесах глобалізації та за умов взаємопроникнення 

різних ціннісних систем, що відкриває шлях до пошуків нового «ціннісного 

консенсусу», зниження наслідків дії культурної травми, зростання значущості 

духовних цінностей, покликаних зробити акцент на відповідальності за свої дії 

людини / соціальних груп чи соціальних інституцій перед суспільством; 

– на теоретичному рівні здійснено структурування цінностей з урахуванням їх 

носіїв-суб’єктів, таких як особистість, соціальна група / спільнота, суспільство, 

людство. Беручи до уваги мікро-, мезо-, макро- та мегарівневі чинники, 

запропоновано ієрархізовану структуру духовних цінностей, що передбачає 

виокремлення цінностей особистісного порядку, цінностей групового порядку, 

суспільно значущих та загальнолюдських духовних цінностей. 

Дістали подальшого розвитку: 

– типологія студентської молоді з урахуванням зацікавленості проблемою 

духовності та духовного розвитку. На емпіричному рівні виокремлено три типи 

особистості: «духовно-пасивний» (представники цього типу проблемами 

духовності практично не цікавляться), «потенційно-духовний» (замислюється над 

проблемами духовності та сенсу життя) та «духовно-активний» (прагне на 

постійній основі вдосконалювати свій внутрішній світ та допомагати іншим, чітко 

усвідомлює сенс свого життя, скерований на самовдосконалення та постійний 

духовний розвиток); 

– погляди на комплекс регулюючих чинників, що здійснюють найбільший 

вплив на формування духовних цінностей студентської молоді в умовах сучасного 

українського суспільства. До таких чинників віднесено, передусім, найближче 

оточення молодої людини (сім’я, друзі, товариші, кохана людина), її власні зусилля 

на цьому шляху, Інтернет і соціальні мережі, а також навчальний заклад і релігію; 

– методика емпіричних досліджень соціально-технологічних аспектів 

формування духовної складової в освітньому процесі на основі врахування 

соціальних відносин в системі «середовище ВНЗ – викладач (куратор) – студент». 
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Обґрунтовано важливість кожної із вказаних ланок, а також запропоновано низку 

рекомендацій щодо формування духовних цінностей студентства, які можуть бути 

впроваджені в навчально-виховний процес. 

Удосконалено: 

– дефініцію поняття «духовні цінності», згідно якої духовні цінності – це 

система, яка складається з принципів, норм, переконань, ідей, що спонукають 

людину до самовдосконалення, світоглядно-діяльнісної активності, спрямованої на 

творення власної життєвої позиції на засадах культурно-цивілізаційного поступу 

людства; 

– методичні процедури аналізу змістовних смислів духовних цінностей, що 

передбачає їх розгляд як особистісної риси, як діяльності та людської активності, 

як норми та відповідних принципів, як ставлення до себе та оточуючих, як 

дороговказу, як надбання і елементу культури, як засобу виховання, як духовного 

світу людини та її світогляду. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 

роботи розширюють можливості соціологічного вивчення питань духовності та 

духовних цінностей студентства та можуть бути використані: 1) науковцями в 

науково-дослідній роботі для подальших досліджень зазначеної проблематики; 

2) органами державного управління та громадським сектором для розробки 

державних та освітніх програм, концепцій, спрямованих на розвиток духовності 

молоді, в тому числі студентської; 3) керівництвом навчальних закладів для 

планування й організації виховної роботи з академічною групою; 4) викладачами 

для створення спецкурсів, спрямованих на розвиток духовності студентів, а також 

для розробки та викладання таких навчальних дисциплін як «Соціологія молоді», 

«Соціологія освіти», «Соціологія духовності», «Соціологія цінностей» та ін. 

Особистий внесок здобувача. Усі ключові ідеї, положення та висновки 

дисертаційного дослідження розроблено автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження були представлені та обговорені на VII, VIII, IX 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Молодь в умовах нової соціальної 

перспективи» (м. Житомир, 2005, 2006, 2007 рр.), II Міжнародній науково-

практичній конференції «Формування духовно і морально зрілої особистості у 

процесі викладання гуманітарних дисциплін» (м. Львів, 29 червня 2005 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету-

2005» (м. Київ, 26–27 квітня 2005 р.), Круглому столі «Соціальні і духовні цінності 

молоді: соціолого-психологічний дискурс проблеми» (м. Львів, 3 травня 2006 р.), VI 

Міжнародній науково-практичній конференції «XXI століття: альтернативні моделі 

розвитку суспільства. Третя світова теорія» (м. Київ, 8–9 червня 2007 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Соціальний капітал: сучасні аспекти 

дослідження та розвитку» (м. Львів, 29 вересня 2011 р.), Науковій конференції 

молодих вчених «Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних 

проблем» (м. Львів, 16–17 березня 2012 р), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Львів, 26–27 квітня 2013 р.), V, VII, IX Міжнародних 
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Львівських соціологічних форумах (м. Львів, 2011, 2013, 2015 рр.), Науково-

практичній конференції «Культура управління в системі розвитку економіки 

України» (м. Львів, 5 березня 2013 р.), II Конгресі Соціологічної Асоціації України 

«Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» (м. Харків, 17–19 жовтня 

2013 р.), II міжнародній науково-практичній конференції «Політологія, філософія, 

соціологія: контури міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 10–11 жовтня 

2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-

психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та 

відродження національної гідності» (м. Львів, 20 квітня 2015 р.), III Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Філософсько-психологічні 

аспекти духовності в економіці та управлінні» (м. Львів, 19 квітня 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями розвитку 

суспільних наук у XXI столітті» (м. Херсон, 16–17 березня 2018 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики 

сьогодення» (м. Львів, 16–17 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні ідеї та результати дисертаційного дослідження 

представлено у 35 публікаціях, із них 9 статей – у збірниках, які входять до переліку 

наукових видань, що затверджені МОН України як фахові з соціології, 2 статті – у 

закордонних періодичних виданнях, 5 статей – в інших виданнях та 19 тез доповідей 

– у збірниках конференцій, форумів, конгресів. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 271 сторінку. Обсяг основної частини дисертації – 189 сторінок. Список 

використаних джерел містить 230 найменувань і розміщений на 21 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її відповідність загальному стану й 

тенденціям розвитку сучасного українського суспільства, окреслено ступінь 

наукової розробленості, сформульовану мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, визначено теоретико-методологічні засади й наукову новизну, вказано 

практичне значення отриманих результатів, наведено дані про апробацію роботи та 

публікації автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

цінностей» розкрита змістовна характеристика цінностей в соціогуманітарних 

науках, здійснено систематизацію основних концептуальних підходів, важливих для 

розгляду проблематики цінностей у соціології, а також розглянуто цінності, 

виходячи з структуралістської перспективи. 

З’ясовано, що цінність як наукова категорія є предметом досліджень багатьох 

соціогуманітарних дисциплін, адже відкриває шлях до розуміння природи людини, 

її дій та вчинків у соціальному та культурному середовищі. Аналіз накопиченого 

досвіду наукових досліджень засвідчує, що на сьогоднішній день не існує єдиної 

дефініції цінностей в силу значної кількості визначень та трактувань. Для розуміння 

сутності цінностей у першому розділі проаналізовано основні концептуальні 
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підходи щодо їх розуміння та інтерпретації, що мають місце, передусім, у 

філософсько-культурологічних, психологічних та соціологічних теоріях. 

На основі аналізу філософського дискурсу ціннісної (аксіологічної) 

проблематики виділено та систематизовано кілька вузлових положень та напрямків 

наукового теоретизування. З’ясовано, що одні філософські течії (прагматизм, 

екзистенціалізм, неопозитивізм) ототожнюють цінність із суб’єктивною оцінкою 

окремої особистості, інші наголошують на об’єктивності цінностей, їх незалежності 

від оцінних поглядів конкретного суб’єкта чи групи осіб (феноменологія, 

персоналізм, неотомізм, неопротестантизм). Третя група вчених представляє 

натуралістичний та антинатуралістичний (трансценденталістський) підходи до 

проблеми цінностей. Важливими окремими філософськими напрямками в аксіології 

є вивчення природи цінностей, їх типології, ієрархії та класифікації, а також 

дослідження цінностей через виконувані ними функції. Актуальним і затребуваним 

на сьогодні є такий напрям філософського теоретизування, який пов’язаний із 

аналізом новітніх цивілізаційних викликів інтелектуального, технологічно-

інформаційного та суспільного характеру. Це знаходить своє логічне продовження в 

культурологічному підході, де цінності розглядаються як ядро індивідуальної та 

суспільної культури; як своєрідний культурний «код», який забезпечує процес 

культурної ідентифікації особистості, народу, нації; як спосіб реалізації не лише 

стратегічних перспектив суспільного та культурного життя, але й цілей 

міжкультурної комунікації. 

Серед найважливіших напрямів аксіологічної проблематики у психології 

проаналізовано напрацювання представників психоаналізу, біхевіоризму, 

гуманістичної та екзистенційної психології. Окремим напрямком у роботі 

розглянуто теорію базових цінностей Ш. Шварца, а також здійснено психологічний 

аналіз різних підходів щодо систематизації та класифікації цінностей, зокрема і в 

українській психології в частині дослідження вищих цінностей. Аналіз 

проблематики цінностей у психологічній науці засвідчив широкий діапазон у 

розумінні їх значення, передусім, у процесах соціалізації, виховання та людської 

життєдіяльності з урахуванням мотиваційно-смислової складової. 

У розділі виокремлено та проаргументовано особливості соціологічного 

підходу до аксіологічної проблематики, яка вбачається нами у комплексному, 

різнобічному характері досліджуваного феномену. Показано, що соціологічний 

аналіз цінностей – це реалізація багаторівневого теоретико-емпіричного дискурсу, 

що включає усю сукупність соціальних взаємовідносин в системі «індивід – 

соціальна група – соціальний інститут / організація – суспільство – людство / світова 

система». Виходячи з цих положень, аргументовано потребу визначення етапів у 

розвитку соціології, оскільки кожному з них властиві свої уявлення про цінності та 

ціннісний простір як такий. За основу в дисертаційній роботі взято 

мультипарадигмальну модель соціологічного знання Г. Зборовського.  

Серед найважливіших представників класичної, неокласичної і посткласичної 

метапарадигм (класична соціологія) в роботі проаналізовано аксіологічні погляди 

М. Вебера, Е. Дюркгайма, В. Томаса, Ф. Знанецького, Т. Парсонса, 

Р. Мертона, П. Сорокіна, К. Клакхона. Представники класичної соціології звернули 
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увагу на змінність цінностей в історичному процесі. Напрацювання класиків 

соціології знаходять своє логічне продовження в новітніх теоретичних пошуках та 

інтерпретаціях. У межах посткласичної та постнекласичної метапарадигм 

(некласична або «друга» соціологія) взято до уваги низку концептуальних 

напрацювань Д. Белла, Е. Тоффлера, М. Кастельса, Ж. Бодрійяра, Дж. Рітцера, 

Р. Інґлегарта, Ф. Тромпенаарса, Г. Хофстеде та ін., в яких аналізуються цінності 

постмодерного соціуму. Зазначено, що серед загальних тенденцій в сучасних умовах 

набувають поширення ідеї демократичних цінностей та цінностей громадянського 

суспільства, перехід від матеріальних до постматеріальних цінностей, відхід від 

уніфікації цінностей «масового» суспільства (суспільства споживання) до глибоко 

індивідуалізованих цінностей самоактуалізації. На порядок денний виходять 

проблеми «ціннісного вибору», що в глобалізованих суспільствах спирається на 

узгодженні тенденцій «оптимізму-песимізму» та забезпеченні безпекового простору 

для людської екзистенції на основі зменшення травматичної дії швидких соціальних 

змін. Виникає питання про пошуки «ціннісного консенсусу» на основі «ціннісного 

синтезу» старих та нових ціннісних систем. Обґрунтовано, що актуальним 

залишається динамічний аналіз ціннісних змін відповідно до актуальних викликів, 

що стоять перед людством.  

Беручи до уваги мультипарадигмальний характер сучасної соціології, основним 

теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційної роботи визначено 

структуралістський підхід та деякі несуперечливі положення концепції П. Штомпки в 

межах діяльнісно-активістської парадигми постнекласичної соціології. Основними 

теоретичними положеннями першого підходу, що знайшли своє відображення в 

роботі, визначено положення про складні соціальні системи, серед яких провідну 

роль відіграє ціннісна система, що має свою власну структурну будову та елементи, 

які пов’язані між собою та виконують конкретні функції. Вивчення даних елементів 

здійснюється на різних рівнях соціологічного аналізу, що відкриває шлях до 

типології, класифікації цінностей, в т. ч. духовних цінностей, на кожному рівні 

соціального. Аргументовано, що серед теоретичних положень концепції  П. Штомпки 

особливої актуальності набувають ідеї теорії соціальних змін, що дає змогу 

аналізувати процеси ціннісних змін в умовах сучасного цивілізаційного поступу; 

концепції культурної травми, яка спричиняється несподіваними соціальними зсувами 

та характеризується невизначеністю реакції на відповідні зміни; концепції соціології 

повсякдення, спрямованої на соціальні, життєві аспекти людської екзистенції. Дані 

теоретичні положення та ідеї закладено в основу концептуальної моделі вивчення 

духовних цінностей сучасної студентської молоді, апробованої у реалізованих 

дисертантом емпіричних дослідженнях. 

У другому розділі «Духовні цінності як об’єкт соціологічного аналізу» 

розкрито поняття «духовності» та визначено його смислове значення при розгляді 

духовних цінностей як окремої дослідницької проблеми; розглянуто духовні 

цінності у ціннісній системі сучасного українського суспільства та українського 

студентства зокрема. 

Зазначено, що духовність – це феномен широкого соціального контексту, що 

стосується, передусім, вищої сфери людської екзистенції. Духовність – це здатність 
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людини керуватися у своїй поведінці вищими цінностями суспільного життя. В 

сучасному соціологічному аналізі духовності як соціального феномену у роботі 

виокремлено кілька дослідницьких імперативів. По-перше, духовність розглядається 

як важливий елемент аналізу сучасного суспільства. По-друге, духовність є основою 

духовного світу особистості. По-третє, духовність є значущою складовою 

діяльнісно-поведінкової активності людини, спрямованої на формування 

високоморального середовища, смислових та ціннісних передумов її духовно-

культурного розвитку. По-четверте, духовність є цінністю і як цінність 

розглядається в ситуаціях свободи вибору смислу людського існування. По-п’яте, 

духовність є невіддільною від духовного досвіду особистості. По-шосте, духовність 

є змінною у часі, адже її становлення та розвиток ставиться у залежність від умов 

цивілізаційного поступу, впливу культури, освіти та виховання. 

Духовність невіддільна від аксіологічної проблематики та поглибленого 

аналізу духовних цінностей. Результати авторського дослідження засвідчили, що у 

зміст поняття «духовні цінності» закладено п’ять базових вимірів: особистісний (тут 

духовні цінності виступають як внутрішні чесноти, які є завжди в свідомості особи 

та керують її вчинками), груповий (як сукупність зразків поведінки особистості, що 

визначають її ставлення до оточуючих), діяльнісно-нормативний (як сукупність 

позитивних духовних практик; норми і принципи, які визначають спрямованість 

людської діяльності у ширшому соціально-груповому та інституційному контексті), 

світоглядний (як сукупність чинників, що формують світогляд людини) та 

цивілізаційно-культурний (як надбання багатьох поколінь, як важлива культурна 

складова). Показано, що кожен із виділених вимірів посідає особливе місце в 

системі формування духовності. У роботі запропоновано авторське визначення 

поняття «духовні цінності», яке розуміємо як систему, яка складається з принципів, 

норм, переконань, ідей, що спонукають людину до самовдосконалення, світоглядно-

діяльнісної активності, спрямованої на творення власної життєвої позиції на засадах 

культурно-цивілізаційного поступу людства. 

Ґрунтуючись на теоретичних положеннях структурно-функціональної 

парадигми, проаналізовано функції, які виконують духовні цінності в сучасному 

суспільстві. Серед основних виділено інтегративну (консолідуючу) функцію, яка 

забезпечує стабільність існування суспільства, а також розглянуто комунікативну, 

естетичну, морально-етичну та символічну функції. Окрема дослідницька проблема 

– це класифікація духовних цінностей. Проаналізовано наявні класифікації 

духовних цінностей М. Шелера, А. Ґжеґорчика, Й. Тішнера, М. Боришевського,  

Е. Помиткіна та ін., а також відзначено різноманітність підходів щодо їх типології. 

У дисертаційній роботі духовні цінності розглядаються з урахуванням їх носіїв-

суб’єктів: особистість, соціальна група (спільнота), суспільство, людство. Беручи до 

уваги мікро-, мезо-, макро- та мегарівневі чинники (Н. Смелзер), запропоновано 

ієрархізовану структуру духовних цінностей, а саме: духовні цінності особистісного 

порядку, групового порядку, суспільно значущі та загальнолюдські духовні 

цінності.  

Сьогодні зростає значення соціологічних досліджень щодо вивчення духовної 

сфери та духовних цінностей студентської молоді в умовах сучасної України. У 
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роботі проаналізовано та узагальнено результати емпіричних досліджень із даної 

проблематики за останні десять років. Визначено основні наукові зацікавлення 

дослідників: духовна сфера молодого фахівця; чинники, що визначають 

формування, трансформацію та зміну ціннісних систем молоді; вивчення складових 

елементів духовного світу особистості студента та аналіз потенціалу її духовного 

розвитку; шляхи розв’язання проблеми формування духовнорелігійної ідентичності 

студентів; ціннісні орієнтації студентської молоді, спрямовані на 

загальноєвропейські цінності та відстоювання власних ідеалів; духовна культура 

молоді; визнання значення вищої освіти як важливої складової духовної безпеки 

суспільства тощо. На основі результатів проаналізованих емпіричних досліджень 

показано, що студентство активно цікавиться проблемами духовності, усвідомлює 

роль і значимість духовних цінностей у своєму житті. Відзначено тенденцію 

поступального впливу трансформаційного процесу та конструктивних соціальних 

змін на формування духовно-ціннісної системи студентства, що, своєю чергою, 

потребує емпіричного обґрунтування та подальших теоретичних узагальнень. 

У третьому розділі «Духовні цінності сучасної студентської молоді (на 

прикладі вищих навчальних закладів м. Львова)» здійснено опис, аналіз та 

інтерпретацію даних, отриманих автором у результаті проведення низки емпіричних 

досліджень щодо ціннісних пріоритетів студентства, а також визначено перспективи 

та шляхи впровадження відповідних заходів щодо формування духовної складової 

особистості у практику вищих навчальних закладів України. 

Проведені автором соціологічні дослідження серед студентської молоді на 

регіональному рівні засвідчили достатньо високі показники занепокоєності низьким 

рівнем духовності у суспільстві. Для виявлення чинників, що визначають сенс життя 

студентської молоді, було здійснено факторний аналіз. Визначено провідне 

значення «матеріально-гедоністичного» фактору. На другому місці виявився 

«альтруїстичний фактор». З-поміж інших виокремлено фактор «фундаментальних 

цінностей» та «особистісного розвитку». 

З’ясовано, що студенти найбільше цінують в людях чесність, відданість, 

вірність, доброту і щирість. У той час найбільш неприйнятними рисами є 

підступність, лицемірство, брехня та самолюбство. Встановлено, що освіта, як і 

дозвілля, сприяють розвитку духовності особистості. Окрім того, для досягнення 

успіху молодь розраховує на власний інтелект та здібності, професіоналізм, 

освіченість та ділові якості. За оцінками досліджуваних молодих людей, сучасному 

українському суспільству необхідні люди з високодуховними ідеалами. При цьому, 

як було з’ясовано, під духовністю вони розуміють внутрішній світ людини, стан 

душі та внутрішню гармонію (52,9%), а також розглядають її як сукупність 

моральних та культурних поглядів (36,2%). 

Встановлено, що менш одностайними студенти виявилися в трактуванні 

сутності поняття «духовні цінності». Для одних духовні цінності – це внутрішні 

якості, притаманні особі, що впливають на її поведінку (23,4%) (особистісний 

вимір), для інших – це зіставлення своїх орієнтирів з Божим промислом та Божими 

заповідями (20,3%), ще для інших – це дотримування моральних норм (17,9%) 

(діяльнісно-нормативний вимір). З’ясовано, що в структурі духовних цінностей 



11 
 

студентів як молодших, так і старших курсів навчання серед цінностей 

особистісного порядку найбільше значення мають моральні цінності, цінності 

самореалізації та саморозвитку; серед цінностей групового порядку – сімейні 

цінності; серед суспільно значущих цінностей – національно-громадянські цінності. 

Менш важливими є загальнолюдські духовні цінності. 

У дисертаційній роботі визначено місце та значення духовних цінностей для 

студентської молоді поряд з цінностями сімейного, індивідуалістичного та 

соціального спрямування (методика «Здійснення бажань» Е. Помиткіна). 

Застосувавши процедуру кластерного аналізу k-means, отримано три кластери 

ціннісних параметрів за значущістю – «духовно-соціальний» (35,7% від загальної 

кількості респондентів), «сімейно-духовний» (33,6% респондентів) та «сімейно-

індивідуалістичний» (30,7% респондентів). До «духовно-соціального» кластеру 

потрапили респонденти, для яких найважливішими є духовні цінності (самовіддачі): 

вірність, доброзичливість, допомога потребуючим, гармонія з природою.  

За результатами емпіричних досліджень встановлено, що найбільший вплив 

на розвиток духовних цінностей студентської молоді (на думку як самих студентів, 

так і експертів) мають такі чинники, як сім’я, сама людина, друзі (товариші), кохана 

людина, Інтернет і соціальні мережі, а також навчальний заклад і релігія. Спільною, 

узгодженою думкою як експертів, так і студентів слід вважати (на час дослідження) 

надто низький рівень задіяності таких чинників, як громадські та молодіжні 

організації, держава, куратор (наставник) групи. 

На емпіричному рівні запропоновано типологію особистості щодо 

зацікавленості проблемами духовності. Зокрема, виділено «духовно-активний» 

(35,3% від числа опитаних), «духовно-пасивний» (5,7%) та «потенційно-духовний» 

(59%) типи особистості. Найбільше репрезентантів потенційно-духовного типу 

особистості виявилося серед студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка (62,4% проти 33,5%, які віднесли себе до духовно-активного 

типу) та представників НУ «Львівська політехніка» (60,8% проти 30,2%). Духовно-

активний тип особистості найбільш представлений серед студентів Українського 

католицького університету (63,1% проти 36,9%, які віднесли себе до духовно-

потенційного типу). Варто зазначити, що студенти даного ВНЗ більшою мірою 

виявилися спрямовані на духовний розвиток, тоді як студенти класичного та 

технічного університетів більшою мірою були зорієнтовані на розвиток 

інтелектуальний. 

З’ясовано, що формування духовної складової у сучасних умовах є процесом, 

що задіює соціальні відносини в системі «середовище ВНЗ – викладач (куратор) – 

студент». Кожна з цих складових посідає своє особливе місце у навчально-

виховному процесі. За результатами емпіричного дослідження встановлено, що 

студентська молодь визнає вагомий вплив середовища ВНЗ на формування їхніх 

духовних цінностей. Констатовано очікування суттєвішого впливу викладача ВНЗ 

на формування духовності студентства. Визначено фактори, які визначають вплив 

викладача на формування духовності у студентської молоді.  

Встановлено, що серед найвагоміших завдань куратора є допомога студентам 

в їхній адаптації до умов навчання в університеті; формування в студентській групі 
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здорового морально-психологічного клімату; залучення студентства до участі у 

наукових, культурних, спортивних та громадських заходах факультету та 

університету. З’ясовано, що близько двох третин опитаних студентів вважають, що 

куратор має сприяти їхньому духовному розвитку. Студенти львівських 

університетів цілком позитивно ставляться до введення відповідного спецкурсу з 

духовно-морального виховання. 

Отримані результати дають підстави говорити про те, що в сучасних умовах 

середовище ВНЗ є одним з визначальних чинників у формуванні та розвитку 

духовної компоненти особистості студента. У роботі також звернена увага на 

можливі перешкоди на цьому шляху. Окреслено заходи та форми роботи з 

цілеспрямованого та систематичного впливу на духовний розвиток студентства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертаційної роботи формулюються основні результати, 

отримані на основі реалізації поставлених завдань дослідження. 

У систематизованому вигляді проаналізовано основні теоретичні підходи до 

аналізу поняття «цінність». Констатовано, що на цінності покладена низка функцій, 

що виконують роль, свого роду, нормативного стандарту (критерію), відносно якого 

відбуваються процеси інтеграції людини і суспільства, здійснюються 

загальносуспільні та індивідуальні вибори, регулювання системи дій та вчинків. 

Найчастіше під цінностями розуміють своєрідні орієнтири життєдіяльності 

особистості, які спонукають її до діяльності. Окрім того, цінності є своєрідним 

ідеалом, до якого прагне особистість у своєму повсякденному житті. Ціннісний 

підхід до вивчення соціальних явищ і процесів дає змогу висвітлити внутрішню 

сторону взаємозв’язку особистості і суспільства, побачити особистий аспект 

орієнтації людини на цінності. 

Узагальнено основні концептуальні підходи до інтерпретації цінностей, 

передусім, у філософсько-соціологічних та психологічних теоріях, культурології. 

Зокрема, філософський підхід розглядає аксіологічну проблематику у широкому, 

абстрактно-узагальнюючому дискурсі буття людини, яка не лише рефлексує 

відносно об’єктивної реальності, але й досліджує власні сфери ціннісної свідомості, 

виходить за межі усталеного і як суб’єкт творить власне соціальне середовище. У 

психології цінність розглядається, передусім, крізь призму особистісного 

відношення суб’єкта до оточуючої дійсності і особливостей орієнтації в ній. 

Значною мірою психологічне розуміння цінностей в сучасних умовах – це пошук 

«смислів» людської екзистенції, розуміння їх як важливого світоглядного 

імперативу, що посідає важливе значення в людській активності, діяльності чи 

спілкуванні. 

Соціологічний дискурс проблеми цінностей – це не лише соціальна регуляція 

соціальної поведінки людини, але й проблема взаємовідносин людини, суспільства і 

культури. У роботі соціологічний аналіз цінностей здійснено на мікро-, мезо-, 

макро- і мегарівнях, де головними одиницями аналізу виступають, відповідно, такі 

носії чи суб’єкти цінностей, як особистість, соціальна група / спільнота, суспільство, 
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людство. Реалізовано мультипарадигмальний підхід, а саме застосовано теоретичні 

положення, ідеї і принципи, передусім, з неокласичної та посткласичної 

метапарадигм, що дало змогу розглянути ціннісній підхід на різних рівнях 

соціологічного теоретизування. Основний акцент зроблено на розгляді цінностей в 

межах структурно-функціонального аналізу. Це відкрило шлях до аналізу цінностей 

із системних і функціональних уявлень, до їх типології та класифікації. 

Доповненням до структуралістської перспективи у роботі є окремі положення теорії 

соціальних змін, концепції соціальної травми та соціології повсякдення  

П. Штомпки, в яких наголошується на процесах соціальних трансформацій, які 

мають вплив на руйнацію старої та приймають участь у творенні нової системи 

цінностей. Усі ці ідеї і принципи були об’єднані у вигляді соціологічної моделі 

вивчення духовних цінностей сучасної української студентської молоді, яка була 

апробована у низці авторських емпіричних досліджень. 

Аналіз тенденцій, пов’язаних із глобалізацією, свідчить про значимість 

цінностей у сучасному суспільстві. Наявні соціологічні розвідки у цій царині дали 

змогу визначити низку концептуальних підходів, які охоплюють новітні теоретичні 

напрацювання в межах аналізу соціальних змін та процесів на основі модернізації і 

постмодернізації. Це, своєю чергою, потребує пошуку нового «ціннісного 

консенсусу» на основі «ціннісного синтезу» старих та нових ціннісних систем. 

Актуальним залишається динамічний аналіз ціннісних змін. Відповіддю на 

глобальні виклики, які стоять перед сучасним соціумом, у змозі стати зростання 

значущості духовності та духовних цінностей, покликаних зробити акцент на 

відповідальності у своїх діях людини, соціальних груп чи соціальних інституцій 

перед суспільством.  

Особливе місце в роботі посідає проблема духовності у ширшому соціальному 

контексті. Соціологічний аналіз духовності як соціального феномену уможливив 

виокремлення кількох дослідницьких підходів у трактуванні даного поняття. 

Зокрема, духовність розглядається як важливий елемент аналізу сучасного 

суспільства; вона є основою духовного світу особистості; значущою складовою 

діяльнісно-поведінкової активності людини; є цінністю і як цінність розглядається в 

ситуаціях свободи вибору смислу людського існування; є змінною у часі, а також 

невіддільною від духовного досвіду особистості. З духовністю нерозривно пов’язана 

проблема духовних цінностей. Не дивлячись на значні наукові традиції у 

дослідженні духовних цінностей, по сьогоднішній день відсутня єдина їх дефініція, 

а також різняться підходи до їх типологізації та класифікації. Виділено низку 

смислів, що визначають їх сутність, а також на емпіричному рівні виокремлено 

критерії, які дають підстави у систематизованому вигляді розглянути їх як 

особистісну рису, як діяльність (продукт діяльності, поведінка); як регулюючу 

норму; життєве кредо (принцип); як ставлення до себе та оточуючих; як життєвий 

дороговказ; як надбання людства та елемент культури; як нематеріальні об’єкти; як 

духовний світ та світогляд людини; як засіб виховання. Це дало змогу 

запропонувати авторське визначення поняття «духовні цінності» з урахуванням 

особистісного, групового, діяльнісно-нормативного, світоглядного та цивілізаційно-

культурного вимірів, а також власне бачення щодо їх класифікації. 



14 
 

Емпіричне дослідження духовних цінностей серед студентської молоді 

засвідчило актуальність проблематики для вищих навчальних закладів на сучасному 

етапі розвитку українського суспільства. Не дивлячись на вагоме значення 

матеріальних чинників (за даними факторного аналізу), все ж таки сучасна молодь 

зорієнтована на сферу міжособистісних стосунків, власний саморозвиток та 

самовдосконалення, здобуття необхідних знань для оволодіння цікавою професією. 

Визначено основні чинники, які здійснюють вплив на формування духовних 

цінностей студентської молоді в сучасному суспільстві, до яких віднесено сім’ю, 

саму людину, друзів та товаришів, кохану людину, Інтернет і соціальні мережі, а 

також навчальний заклад і релігію. 

Розкрито розуміння понять «духовність» та ««духовні цінності» студентами 

різного профілю навчання. Серед духовних цінностей особистісного порядку 

найбільше значення для студентів мають моральні цінності, цінності самореалізації 

та саморозвитку, а також особистісні цінності; серед духовних цінностей групового 

порядку – сімейні цінності; серед суспільно значущих– національно-громадянські 

цінності, а також важливими є загальнолюдські цінності. У роботі запропоновано 

типологію особистості щодо зацікавленості проблемами духовності. З’ясовано, що 

найбільше «духовно-активних» та найменше «духовно-пасивних» студентів є в 

університеті теологічного спрямування; серед студентів класичного та технічного 

університетів переважають студенти, які віднесли себе до «потенційно-духовного» 

типу особистості. 

Отримані емпіричні дані та їх аналіз дав змогу визначити роль освіти у 

професійному та духовному становленні студентської молоді. На думку студентів, 

сьогодні вищий навчальний заклад повинен не лише надавати необхідні студентам 

знання, але й виховувати їх як всебічно розвинених особистостей з високим рівнем 

духовності. Відтак, окремо досліджено вплив особистості викладача, середовища  

ВНЗ на духовність (духовні цінності) студентської молоді, а також проаналізовано 

думку студентів щодо ролі куратора у навчально-виховному процесі. На основі 

реалізованих емпіричних досліджень запропоновано низку заходів щодо 

підвищення рівня розвитку духовної складової сучасної студентської молоді. 
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Дисертація присвячена дослідженню духовних цінностей студентської молоді 

в умовах сучасного українського суспільства. Здійснено систематизацію основних 

концептуальних підходів у розумінні та інтерпретації цінностей у 

соціогуманітарних науках, в т. ч. в соціології на основі мультипарадигмального 

підходу та виходячи з структуралістської перспективи. Розглянуто місце і роль 

ціннісної проблематики при розгляді глобалізаційного та трансформаційного 

процесу. Охарактеризовано поняття «духовність» та його значення для подальшого 

дослідження духовних цінностей на особистісному, груповому, діяльнісно-

нормативному, світоглядному та цивілізаційно-культурному рівнях. Запропоновано 

авторське визначення та типологію духовних цінностей, методику їх прикладного 

дослідження в структурі світоглядних орієнтацій студентської молоді. На 

емпіричному рівні визначено систему чинників, що впливають на розвиток 

духовних цінностей у відносинах «середовище вищого навчального закладу – 

викладач (куратор) – студент». Запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня 

розвитку духовної складової сучасної студентської молоді у навчально-виховній 

роботі. 

Ключові слова: цінності, духовність, духовні цінності, студентська молодь, 

вища освіта, середовище вищого навчального закладу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Блихар М. П. Духовные ценности студенческой молодежи в современном 

украинском обществе. – На правах рукописи. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – специальные 

и отраслевые социологии. – Львовский национальный университет имени Ивана 

Франко. Львов, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию духовных ценностей студенческой 

молодежи в условиях современного украинского общества. Сделано 

систематизацию основных концептуальных подходов в понимании и интерпретации 

ценностей в социогуманитарных науках, в т. ч. в социологии на основе 

мультипарадигмального подхода и исходя из структуралистской перспективы. 

Рассмотрены место и роль ценностной проблематики в контексте 

глобализационного и трансформационного процессов. Охарактеризировано понятие 

«духовность» и его значение для дальнейшего исследования духовных ценностей на 

личностном, групповом, деятельностно-нормативном, мировоззренческом и 

цивилизационно-культурном уровнях. Предложено авторское определение и 

типология духовных ценностей, методику их прикладного исследования в структуре 

мировоззренческих ориентаций студенческой молодежи. На эмпирическом уровне 

определены факторы, влияющие на развитие духовных ценностей в системе «среда 

высшего учебного заведения – преподаватель (куратор) – студент». Предложен ряд 

мероприятий относительно повышения уровня развития духовной составляющей 

современной студенческой молодежи в учебно-воспитательной работе. 

Ключевые слова: ценности, духовность, духовные ценности, студенческая 

молодежь, высшее образование, среда высшего учебного заведения. 
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SUMMARY 

 

Blikhar M. P. Spiritual values of the young students in modern Ukrainian 

society. – On the rights of manuscript. Thesis for the Candidate’s degree of Sociological 

Sciences in specialty 22.00.04. – special and branch sociologies. – Ivan Franko National 

University of Lviv. Lviv, 2019.  

The thesis presents the results of research on the spiritual values of the student 

youth in modern Ukrainian society. The basic conceptual approaches in understanding and 

interpreting the values in socio-humanistic sciences have been systematized, including in 

sociology on the basis of the multi-paradigm approach and proceeding from the 

structuralistic perspective, completed by a number of consistent rules of the theory of 

social changes, the concept of cultural trauma and the sociology of everyday life of          

P. Shtompka. The place and significance of value problems in the sociological study of 

globalization and transformation process have been considered. 

Systematically, the sociological discourse of the analysis of the concept of 

«spiritual values», which provides for its consideration in the personal, group, activity-

regulatory, ideological and civilizational-cultural levels, has been conducted. Thereafter, 

the author’s definition of spiritual values as a system consisting of principles, regulations, 

beliefs, ideas, which prompts a person to self-improvement, world-view efforts aimed at 

creating their own vital position, personal social space on the ground of a cultural-

civilization progress of mankind, has been proposed. 

The structuring of values has been implemented taking into account their subjects-

bearers, in which capacity a person, social group / community, society, and mankind act. 

Taking into account the micro-, meso-, macro- and mega-level factors, a hierarchical 

structure of spiritual values has been proposed, which involves their division into spiritual 

values of personal order, spiritual values of group order, socially significant and universal 

human spiritual values. There is also a number of denotative meanings in the analysis of 

spiritual values, which envisages their consideration as a personal feature, as work and 

human activity, as regulations and corresponding principles, as the attitude towards 

yourself and others, as a guide, as an asset and an element of culture, as a means of 

upbringing, as the spiritual human world and his worldview. 

The further development of views on the complex of regulatory factors that have 

the greatest influence on the formation of the spiritual values of the student youth in the 

conditions of modern Ukrainian society has been realized. Such factors, based on the 

research carried out, first of all, include the closest environment of a young person (family, 

friends, comrades, beloved person), his / her own efforts on this path, the Internet and 

social networks, as well as educational institution and religion.  

The thesis proposes a typology of personality regarding the involvement in the 

problems of spirituality. Empirically, there are three personality types «spiritual passive» 

(the representatives of this type almost have no interest in the problems of spirituality), 

«spiritual potential» (think about the problems of inner peace and the meaning of life) and 

«spiritual and active» (tends to improve their inner world and to help others permanently, 

clearly understands the meaning of their lives, aimed at self-improvement and constant 

spiritual development). 
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The obtained empirical data and the analysis allowed to determine the role of 

education, the environment of a higher educational institution in the professional and 

spiritual development of the student youth. According to students’ opinion, today the 

higher educational institution should not only provide students with the necessary 

knowledge, but also educate them as well-developed personalities with a high level of 

spirituality. Thus, the influence of the teacher’s personality, the environment of the higher 

educational institution on the spirituality (spiritual values) of the student youth has been 

analyzed separately, and the students’ opinion on the role of the tutor in the educational 

process has been analyzed. On the basis of the implemented applied researches, the ways 

of raising the level of development of spiritual values of students, which can be introduced 

into the educational process, have been proposed. 

Key words: values, spirituality, spiritual values, structural-functional paradigm, 

young students, higher education, environment of a higher educational institution. 
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