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АНОТАЦІЯ 

Бліхар М. П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному 

українському суспільстві. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.04 – «спеціальні та галузеві соціології».– Львівський 

національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. 

У дисертації в систематизованому вигляді розглянута проблема 

цінностей у соціогуманітарних науках і соціології зокрема. Важливим 

об’єктом аналізу є духовні цінності, які у роботі проаналізовані, виходячи з 

структуралістської парадигми. На емпіричному рівні досліджено чинники, 

що мають вплив на формування духовних цінностей студентської молоді в 

сучасному українському суспільстві та визначено комплекс заходів, 

спрямованих на їх формування та розвиток у навчально-виховному процесі 

вищого навчального закладу (ВНЗ). 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

цінностей» розкрито особливості аналізу цінностей у соціогуманітарних 

науках та проаналізовано основні теоретико-методологічні засади 

дослідження цього феномену, виходячи з соціологічного дискурсу, в межах 

якого цінності розглянуто як продовження реалізації принципів структурно-

функціональних уявлень. Другий розділ «Духовні цінності як об’єкт 

соціологічного аналізу» містить аналіз базових для нашого дослідження 

понять «духовність» та «духовні цінності», що дозволило визначити критерії 

логічного поділу останніх. У зміст поняття «духовні цінності» автором 

закладено особистісний, груповий, діяльнісно-нормативний, світоглядний та 

цивілізаційно-культурний виміри, а також запропоновано їх структурування з 

урахуванням носіїв-суб’єктів, в якості яких виступають, відповідно, 

особистість, соціальна група / спільнота, суспільство, людство. У третьому 

розділі «Духовні цінності сучасної студентської молоді (на прикладі вищих 

навчальних закладів м. Львова)» представлено опис та аналіз результатів 
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авторських прикладних досліджень, а також запропоновано низку 

рекомендацій щодо формування духовних цінностей студентства для 

впровадження в навчально-виховний процес. 

У дисертації представлені результати дослідження духовних 

цінностей студентської молоді в сучасному українському суспільстві, що 

ґрунтуються на положеннях, передусім, структурно-функціональної 

парадигми, доповненої низкою положень теорії соціальних змін, концепції 

культурної травми та соціології повсякдення П. Штомпки. Обґрунтована 

актуальність ціннісної проблематики, виходячи з глобалізаційних тенденцій 

на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Запропоновано 

авторське визначення поняття «духовні цінності», розкрито суть та зміст 

цього терміну, подано критерії логічного поділу духовних цінностей та 

запропоновано їх класифікацію. Визначено ціннісні пріоритети студентської 

молоді, діагностовано основні проблеми студентського життя, 

проаналізовано чинники, які визначають сенс життя та сприяють життєвому 

успіху молоді з урахуванням духовної складової. Проаналізовано результати 

емпіричних досліджень духовної сфери молоді за останні десять років та 

визначено основні наукові зацікавлення дослідників в межах даної 

проблематики. Встановлено, що студентський вік є сприятливим для 

розвитку духовних цінностей особистості. У роботі проаналізовано систему 

чинників, що впливають на розвиток духовності та духовних цінностей у 

відносинах «середовище ВНЗ – викладач (куратор) – студент». Відтак, 

визначено найбільш впливові чинники: 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 релігія. 

На основі аналізу феномену духовності в сучасному соціологічному 

дискурсі виділено кілька дослідницьких імперативів, відповідно до яких 

духовність розглядається як важливий елемент аналізу сучасного 

суспільства, як основа духовного світу особистості, як значуща складова 

діяльнісно-поведінкової активності людини, як цінність, як складова 
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духовного досвіду, як змінна у часі властивість людини. На емпіричному 

рівні проаналізовано розуміння духовності студентами різних напрямків 

навчання. З’ясовано, що духовність для студентів – це, передусім, внутрішній 

світ людини, стан її душі та внутрішня гармонія; сукупність моральних та 

культурних поглядів; специфічне відношення до себе та до світу. 

На основі аналізу дефініцій духовних цінностей з’ясовано, що 

духовні цінності розуміються як продукт передусім внутрішньої діяльності; 

як орієнтири, що визначають сенс життя особистості, групи, суспільства; як 

складова нормативно-моральної регуляції особистісної поведінки; як 

вершинні досягнення людства і як внутрішні переконання. На теоретико-

емпіричному рівні виокремлено низку 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.  

За результатами авторських досліджень у зміст поняття «духовні 

цінності» закладено п’ять вимірів: особистісний, груповий, діяльнісно-

нормативний, світоглядний та цивілізаційно-культурний. З’ясовано, що 

духовні цінності студенти розуміють в першу чергу як внутрішні якості, 

притаманні особі, які впливають на її поведінку (особистісний вимір) та як 

зіставлення своїх орієнтирів з Божим промислом і Божими заповідями та 

дотримування моральних норм (діяльнісно-нормативний вимір). Духовні 

цінності 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. У 

роботі запропоновано класифікацію духовних цінностей, до яких віднесено 

духовні цінності особистісного порядку, духовні цінності групового порядку, 

суспільно значущі та загальнолюдські духовні цінності з урахуванням мікро-, 

мезо-, макро- та мегарівневих чинників.  
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На основі самооцінних суджень досліджуваних запропоновано 

типологію особистості за критерієм зацікавленості проблемами духовності 

(«духовно-активний», «духовно-пасивний» та «потенційно-духовний» типи). 

Для виявлення узагальнених чинників, які визначають сенс життя 

студентської молоді, здійснено факторний аналіз, в результаті якого виділено 

п’ять факторів – «матеріально-гедоністичний», «альтруїстичний», «фактор 

фундаментальних цінностей», «особистісного розвитку» та «фактор 

професійних обов’язків». 

У дисертаційній роботі досліджено місце та роль середовища вищого 

навчального закладу в системі формування та розвитку духовних цінностей 

студентської молоді. Серед основних складових цього середовища 

аналізується вплив особистості викладача ВНЗ та куратора (наставника) на 

особистісному та соціально-технологічному рівнях. Визначено фактори, які 

визначають вплив викладача та куратора на духовність студентів. 

онстатовано, що зміст фахових дисциплін ВНЗ необхідно доповнювати 

інформацією, яка відображає духовні надбання людства, а також виявлено 

потенціал окремих навчальних дисциплін у формуванні духовної компоненти 

особистості студента. Визначено форми та методи роботи у ВНЗ, що 

найбільшою мірою сприятимуть духовному розвитку студентства. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати 

дисертаційної роботи розширюють можливості соціологічного вивчення 

проблематики духовних цінностей студентства, можуть використовуватися 

для розробки програм, концепцій, спрямованих на розвиток духовності 

молоді. Практична цінність дослідження визначається системою 

запропонованих заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для 

духовного розвитку особистості студента. 

Ключові слова: цінності, духовність, духовні цінності, структурно-

функціональна парадигма, студентська молодь, вища освіта, середовище 

вищого навчального закладу. 
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SUMMARY 

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

society. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Candidate degree of Sociological Sciences in specialty 22.00.04. 

– «Special and branch sociology». – Ivan Franko National University of Lviv. – 

Lviv, 2018. 

The problem of values in socio-humanistic sciences and sociology in particular 

has been systematized in the thesis. An important object of analysis is the spiritual 

values that have been analyzed in the work, proceeding from the structuralistic 

paradigm. The factors influencing the formation of the spiritual values of young 

students in modern Ukrainian society have been empirically studied, and a set of 

activities aimed at their formation and development in the educational process of 

the higher educational institution (HEI) has been determined.  

In the first chapter «Theoretical and methodological principles of the values 

survey» the peculiarities of the analysis of values in socio-humanistic sciences 

have been revealed, and the main theoretical and methodological principles of the 

study of this phenomenon have been analyzed, based on sociological discourse, 

within the framework of which the values have been considered as a continued 

implementation of the principles of structural and functional presentations. The 

second chapter «Spiritual values as an object of sociological analysis» contains the 

analysis of the basic concepts «spirituality» and «spiritual values» for our study, 

which made it possible to identify the criteria for the logical division of the latter. 

The author put personal, group, activity-normative, ideological and civilizational-

cultural dimensions in the concept of «spiritual values», as well as their structuring 

based on the carriers-subjects, as represented by the personality, social group / 

community, society and humanity. The third chapter «The spiritual values of 

modern young students (on the example of higher educational institutions of 

Lviv)» has presented a description and analysis of the results of the author’s 

applied research, as well as suggested a series of recommendations for the 
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formation of students’ spiritual values for implementation in the educational 

process. 

The results of study of the spiritual values of the young students in 

modern Ukrainian society have been presented in the thesis, which are based on 

the provisions, first of all, of a structural and functional paradigm supplemented by 

a number of theoretical concepts of social change, the concept of cultural injury 

and sociology of everyday life. P. Shtompky. The relevance of value problems, 

based on globalization tendencies at the present stage of development of Ukrainian 

society, has been substantiated. The author’s definition of the concept «spiritual 

values» has been proposed, the essence and meaning of this term have been 

disclosed, the criteria of logical division of spiritual values have been presented 

and their classification has been proposed. The value priorities of the young 

students have been determined, the main problems of student life have been 

diagnosed, the factors determining the meaning of life and promoting the life 

success of the youth with the spiritual component have been analyzed. The results 

of empirical research of the spiritual sphere of the youth over the past ten years 

have been analyzed and the main research interests on this issue have been 

determined. It has been established that the student age is favorable for the 

development of spiritual values of the personality. The system of factors 

influencing the development of spirituality and spiritual values in the 

«environment of the university - teacher – student» have been analyzed. Therefore, 

the most influential factors have been identified: the closest environment of a 

young person (family, friends, comrades, beloved person), her own efforts on this 

path, the Internet and social networks, as well as educational institution and 

religion. 

On the basis of the analysis of the phenomenon of spirituality in modern 

sociological discourse, several research imperatives have been determined, 

according to which spirituality has been considered as an important element of the 

analysis of modern society, as the basis of the spiritual world of the personality, as 

a significant component of the activity-behavioral performance of a person as a 
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value, as a component of spiritual experience, as a time variable of a person. At the 

empirical level, the understanding of the spirituality of students in different course 

options has been analyzed. It has been found out that spirituality for students is, 

first of all, the inner world of human, the state of his/her soul and inner harmony; a 

set of moral and cultural views; a specific attitude to himself / herself and to the 

world. 

On the basis of the analysis of the definitions of spiritual values, it has been 

determined that spiritual values are primarily understood as a product of internal 

activities; as landmarks determining the meaning of life of a human, a group, a 

society; as a component of normative and moral regulation of personal behavior; as 

top achievements of mankind and inner convictions. At the theoretical-empirical 

level, a number of meaningful senses of spiritual values have been distinguished, 

which implies their consideration as a personal trait, as activity and human activity, 

as standards and corresponding principles, as the attitude towards oneself and 

others, a guide, an appropriation and an element of culture, an educational tool, a 

spiritual world of a person and his / her world-view.  

According to the author’s studies, the content of the term «spiritual values» is 

based on five dimensions: personal, group, activity and normative, worldview, 

civilizational and cultural. It has been determined that the students understand 

spiritual values primarily as internal qualities peculiar to the person, which 

influence his / her behavior (personal dimension) and as a comparison of his / her 

orientations with the disposition of God and God’s commandments and observance 

of moral standards (activity and normative dimension). We understand spiritual 

values as a system that consists of principles, standards, beliefs, ideas that 

encourage a person to self-improvement, world-view activity aimed at the creation 

of his / her own view of life based on the cultural and civilization advancement of 

mankind. The paper proposes the classification of spiritual values, which include 

spiritual values of personal order, spiritual values of group order, socially 

significant and universal human values taking into account micro-, meso-, macro- 

and mega-level factors.  
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In the thesis, on the basis of self-assessing judgments of the subjects, the 

personality typology has been proposed according to the criterion of interest in the 

problems of spirituality («spiritually-active», «spiritual-passive» and «potential-

spiritual» types). In order to identify generalized factors that determine the 

meaning of life of the student youth, the factor analysis has been carried out, in 

which five factors have been identified: «material and hedonistic», «altruistic», 

«the factor of fundamental values», «personal development» and «the factor of 

professional duties». 

The place and role of the environment of a higher educational institution in 

the system of formation and development of spiritual values of the young students 

have been studied in the thesis. Among the main components of this environment 

are the influence of the personality of the teacher of the university and the tutor on 

the personal and socio-technological levels. The factors that determine the 

influence of the teacher and the tutor on the student’s spirituality have been 

identified. It has been noted that the content of professional disciplines of higher 

educational institutions should be supplemented with information reflecting the 

spiritual achievements of humanity, as well as the potential of individual 

educational subjects in the formation of the spiritual component of the student’s 

personality. The forms and methods of work in higher educational institutions, 

which will be the most contributing to the spiritual development of students, have 

been determined. 

The practical significance of the research is that the results of the thesis 

extend the possibilities of sociological study of the problems of students’ spiritual 

values, can be used to develop programs and concepts aimed at the development of 

youth spirituality. The practical value of the research is determined by the system 

of proposed measures aimed at creating favorable conditions for the spiritual 

development of the student's personality. 

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

paradigm, young students, higher education, environment of a higher educational 

institution. 
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ВСТУП 

 

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 та 

науково-педагогічним персоналом вищих навчальних закладів 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 
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нагальна потреба поглибити дослідницький соціологічний дискурс та 

окреслити окремі аспекти у вивченні ціннісної проблематики. 

Серед соціологів, які одні з перших 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. 

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 
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вищого навчального закладу особливого значення набувають теоретико-

емпіричні дослідження українських соціологів В. Арбєніної, В. Астахової, 

О. Балакірєвої, 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; 
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– 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; 

– 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. 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 
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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 чинників 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. 

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: 
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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 із 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-
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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». 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 пояснення 

питань духовності та духовних цінностей студентства та можуть бути 



23 
 

 

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.), 
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V, VII, IX Міжнародних 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 в 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. 

 

 

 



25 
 

 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ 

 

1.1. Цінності: визначення, основний зміст та класифікація  

в соціогуманітарних науках 

 

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. З іншого 

боку, людина як істота розумна прагне «заволодіти» певною системою 

цінностей, активно послуговується ними у різних життєвих ситуаціях. 

Цінності охоплюють та нормують усі виміри людського життя: фізичний, 

психічний, духовний та суспільний. Ця багатовимірність ціннісного простору 

зумовлює особливості його вивчення і тлумачення в межах різних 

соціогуманітарних наук, кожна з яких розглядає цінності в кордонах свого 

предметного поля. Насамперед це стосується головної рядоутворюючої 

категорії – цінності. Аналіз накопиченого досвіду наукових досліджень 

засвідчує, що на сьогоднішній день не існує єдиної дефініції цінностей в силу 

значної кількості визначень та трактувань [див. докладніше: [71, с. 992], [142, 

с. 209]; [177, с. 179]; [4, с. 67]]. Проте, звертається увага на те, що цінності 

виступають в якості джерел, мотиваторів та регуляторів людської поведінки 

та діяльності; функціонують і змінюються саме у соціальному середовищі і, 

своєю чергою, стимулюють зміни і трансформації цього середовища. 

У всій різноманітності спроб розгляду і тлумачення цінностей у 

соціогуманітарних науках аналітики виокремлюють низку вузлових 

моментів, навколо яких зосереджені сьогодні теоретичні дискусії стосовно 

проблеми цінностей. Перший вузловий момент торкається розгляду в якості 

цінності деякого об’єкта чи атрибута, тобто чи є об’єкт цінністю або чи має 

він якусь цінність. Другий вузловий момент поділяє точки зору, відповідно 
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до яких цінностями вважаються оточуючі людину предмети, які мають для 

неї значення, або такі, що задовольняють її потреби, або ж цінностями 

визнаються особливі абстрактні сутності. Третій вузловий момент проходить 

між розумінням цінності як індивідуального і розумінням цінності як 

надіндивідуального (цінності утворення великих соціальних груп, соціальних 

систем та ін.) утворення. Четвертий вузловий момент поділяє свідомий і 

несвідомий способи включення цінностей до структури особистості. Тут 

соціальна регуляція вже не розглядається як дещо зовнішнє по відношенню 

до індивіда, скоріше як елемент структури соціалізованого індивіда. П’ятий 

вузловий момент торкається функцій індивідуальних та надіндивідуальних 

цінностей і описується за допомогою протиставлення норми й ідеалу [161, 

c. 102–104]. 

Як бачимо з наведеного, левова частка виокремлених позицій для 

дискусії вимагають, перш за все, філософського осмислення, звернення до 

спадщини філософських наук. Джерела теорії цінностей слід шукати, 

передусім, у філософській думці античності [докладніше див.: [132, с. 70], 

[6, c. 179], де в центрі уваги постає не лише природа, але й людина, яка 

почала досліджувати і вивчати саму себе, все те, що є значущим і важливим 

для неї. Відтоді було запроваджено поділ на цінності і норми, дістали 

початків спроби класифікації цінностей, а також було розпочато дискусії про 

відносність цінностей та їхню роль у становленні мудрості тощо. 

У різні історичні епохи у філософії прослідковується різне розуміння 

цінностей. Так, в епоху Середньовіччя вони пов’язувалися з божественною 

сутністю, набували релігійного характеру. Епоха Відродження висунула на 

перший план цінності гуманізму. У Новий Час розвиток науки і суспільних 

відносин багато в чому визначив і нові підходи до розгляду предметів і явищ 

як цінностей. Починаючи з ХХ століття, майже кожен філософський напрям, 

поряд з онтологією та теорією пізнання, демонструє аксіологічну традицію, 

що дозволяє говорити про формування філософської аксіології як окремої 

складової філософських наук. Одні філософські течії (прагматизм, 
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екзистенціалізм, неопозитивізм) ототожнюють цінність із суб’єктивною 

оцінкою окремої людини, інші (феноменологія, персоналізм, неотомізм, 

неопротестантизм) наголошують на об’єктивності цінностей, їх незалежності 

від оцінних поглядів конкретного суб’єкта чи групи осіб [105, с. 21]. Третя 

група вчених поділяється на табори, що демонструють натуралістичний та 

антинатуралістичний (трансценденталістський) підходи до проблеми 

цінностей [див. детальніше: [81], [103], [39], [32]]. З позицій 

натуралістичного підходу цінністю видається все те, що сприяє ефективному 

функціонуванню «людської природи». В основі антинатуралістичного 

напрямку у філософській аксіології лежить переконання у певній відірваності 

від природних потреб людини: для них цінності – це ідеальні сутності, сфера 

яких знаходиться поза досвідом; вони не залежать від людських потреб. 

Однією з важливих аксіологічних проблем було і залишається 

з’ясування природи цінностей, способу їх буття і функціонування, що 

складає коло наукових інтересів четвертої групи філософів. Зокрема, в 

рамках цієї групи її представники виділяють різноманітні концепції природи 

цінностей [1], в тому числі теорії відносного, суб’єктивного, 

релятивістського характеру природи цінності (цінність не може існувати 

незалежно від людини і суспільства, вона існує лише по відношенню до них); 

концепції реалістичного буття цінності (визнає об’єктивність існування 

цінності незалежно від людини, її потреб, інтересів тощо); концепції 

«потенційної» цінності або псевдоабсолютної сутності ціннісної свідомості 

(тут аксіологія повинна вивчати псевдоабсолютний характер природи 

цінності). 

П’ята група філософів-аксіологів зосереджує свою увагу на типології 

та ієрархії цінностей. Серед них виділимо типологію німецького філософа 

Г. Ріккерта, в якій представлено шість класів цінностей (цінності науки, 

мистецтва, містичні, соціально-етичні, особисті, релігійні) [146], а також 

ієрархію цінностей польського дослідника Р. Інґардена [220, с. 23] з поділом 
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на вітальні цінності – найнижчі в ієрархії; цінності культури; моральні 

цінності – найвищі в ціннісній ієрархії.  

Близькою до п’ятої групи філософів можна вважати представників 

шостої групи, в центрі уваги яких знаходяться спроби класифікації 

цінностей, що надалі залишається відкритою науковою проблемою. Єдиного 

підходу до вирішення цього питання немає, адже цінності надто різноманітні. 

Так, всередині цієї групи сьогодні обговорюється поділ цінностей на 

об’єктивні, суб’єктивні та абсолютні [87]. З іншого боку, розрізняють 

предметні цінності і цінності свідомості; цінності індивіда і суспільства; 

економічні, політичні, правові, моральні, естетичні, релігійні та ін. Основою 

методології класифікації цінностей у філософії є діалектика загального, 

особливого та одиничного, згідно з якою всі цінності можна об’єднати в три 

великі групи: загальнолюдські цінності (загальне); цінності соціальних груп 

(особливе); цінності особистості (одиничне) [184, с. 653]. На наш погляд, 

заслуговують на увагу й інші підходи до класифікації цінностей. Так, 

польська дослідниця А. Фолкєрська [212] поділяє їх на наступні різновиди: 

інтелектуальні, естетичні, соціоцентричні, аллоцентричні, а також цінності 

престижу, матеріальні, гедоністичні, емоційні цінності та цінності 

перфекціонізму. 

Сьому групу філософів утворюють науковці, які розробляють 

проблематику функцій цінностей. Так Л. Морозова [121] виділяє регулюючу, 

формуючу та нормуючу функції цінностей; Є. Причепій, А. Черній та 

Л. Чекаль – функцію конституювання сенсу життя, орієнтаційну та 

нормативну функції [140]. 

Нарешті, восьму групу складає велика кількість учених, філософування 

яких пов’язане із осмисленням впливів глобалізації на формування, 

функціонування і трансформацію цінностей. Глобалізація як процес і 

результат соціальних змін у сучасному світі породжує низку епохальних 

викликів. Зокрема, Т. Власова та Т. Талько говорять про чотири виміри 

глобальних змін, які спричиняють докорінні зміни в усіх сферах 
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життєдіяльності людини та спільноти і суттєво впливають на системи 

цінностей: 1) глобалізація характеризується інтенсифікацією економічного 

розвитку; 2) несе світу нові конфліктності в світі: стирання культурних 

кордонів між державами, руйнування етнічної і культурної ідентичності, 

розподіл ресурсів в умовах їх недоліку, переділ влади та ін.; 3) породжує 

системну трансформацію соціуму в напрямку руйнування традиційного 

системно-політичного порядку, який базується на принципах державного 

суверенітету і національно-культурної інтеграції; 4) породжує руйнування 

культур і традицій [68, с. 108–109].  

Надіндивідуальні мережеві структури – це ще один цивілізаційний 

виклик сучасному суспільству. Їх розвиток часто відбувається за своєю 

особливою логікою, що не вміщується у звичні рамки функціонування 

соціальних спільнот. У глобальному соціальному просторі цивілізаційний 

виклик – це багатоаспектне явище, що виявляє себе не лише у викликах 

інтелектуального й технологічного характеру, але на рівні ідентичності та 

аксіології. Українська дослідниця К. Михайлева говорить про ще один 

виклик – енвайроментальний, в межах якого особистість, суспільство та 

держава зіштовхуються із необхідністю пошуку нових способів взаємодії з 

оточуючим середовищем для успішної реалізації своїх стратегій [115, с. 21–

35]. 

Головну роль у цьому напрямку пов’язують із виникненням дітища 

глобалізації – Інтернету як світової павутини, що змушує філософів 

осмислювати таку її складову, як аксіосфера мережевого суспільства, яка 

потребує ґрунтовного вивчення та дослідження. На це звертає увагу 

П. Кравченко, говорячи про те, що релігія, мораль, цінності, мова, традиції 

хоча й сприяють внутрішній консолідації локальних соціальних груп, у 

світовому масштабі нерідко перетворюються на джерело розбіжностей та 

соціальних конфліктів. На його думку, надіндивідуальні мережеві структури 

соціальної взаємодії відіграють роль «невидимої руки», сутність дії якої 

зводиться до появи таких артефактів соціального життя, які не 
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прогнозувалися і не планувалися, але які здатні впливати на трансформацію 

соціальної структури. А тому каркасом, стандартом глобальної соціальної 

архітектоніки може виступати лише така система цінностей, яка 

узгоджується із процесами соціальної синергії інформаційного простору [97, 

с. 16], [145]. 

Другою наукою з числа соціогуманітарних, в якій центральне місце 

займає проблематика цінностей, є психологія з її багатьма напрямками, 

передусім такими, як психоаналітичні теорії, біхевіоризм, гуманістична та 

екзистенційна психологія та ін. Класичний психоаналіз З. Фройда, що є 

першим напрямом досліджень цінностей у психології, який ми виділяємо, 

привертає увагу багатьох сучасних дослідників, які вважають, що будь-який 

елемент його структури особистості може служити джерелом і місцем 

знаходження цінностей. Так, «Супер-его» містить соціальні норми і цінності, 

а «Его» – індивідуальні цінності, які сильніше загальноприйнятої системи 

цінностей [88, с. 66–67]. У подальшому ідеї З. Фройда отримали розвиток у 

роботах його послідовників А. Адлера, К. Хорні, Г. Саллівен та ін. Зокрема, 

А. Адлер вважає, що прагнення до переваги спрямоване на формування 

особистої цінності, а вищий закон життя полягає в тому, що почуття цінності 

людської особистості не має зменшуватися [93, с. 233]. 

Проблема цінностей знаходить своє продовження в другому напрямку 

вивчення цінностей, на який ми звертаємо увагу, а саме – поведінкова 

психологія (біхевіоризм), що розглядає поведінку людини як результат 

попередніх впливів навколишнього середовища. Типовий представник 

біхевіоризму Б. Скіннер звертає увагу на моделі поведінки соціального 

оточення, які формують типові реакції й переважають у даному 

соціокультурному середовищі. Він трактує поняття «цінність» як психічну 

цілість, якої немає в реальності [89].  

Для класичних біхевіористів цінності – це не більше, ніж результат 

асоціативного навчання, що зводиться до сукупності реакцій, вираженість 

яких визначається силою підкріплення на стимули зовнішнього середовища. 
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Для соціологів важливим є розуміння Е. Толменом цінності, під якою він 

розуміє привабливість цільового об’єкта; думки Дж. Роттера, який у своїй 

теорії соціального навчання використовує термін «цінність підкріплення», 

при цьому очікувана цінність підкріплення залежить від суб’єктивної оцінки 

зовнішньої очікуваної соціальної ситуації [187]. 

З позицій поведінкової терапії як реалізації біхевіористського підходу в 

сучасних умовах, американські психологи К. Уілсон, Е. Сендос, Д. Кітченз та 

М. Робертс розглядають цінності як значимість для кожної людини того, що є 

важливим в її житті і що постійно змінюється. Вчені порівнюють цінності з 

компасом (вектором, дороговказом ), які, на відміну від життєвих цілей, не 

ставлять собі за мету їх досягнення. Вони є пріоритетними напрямами, 

орієнтирами життєвого шляху [230]. 

Особливого значення проблема цінностей особистості набуває в 

гуманістичній (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Е. Фромм) та 

екзистенційній психології (В. Франкл). У межах гуманістичної психології, 

який ми відносимо до третього напряму, А. Маслоу розглядає цінності 

людей, що самоактуалізуються, і обґрунтовує вже звичний для нас поділ 

цінностей на «цінності розвитку» або «вищі цінності» [113, с. 213] та 

«цінності здорового регресу» або «нижчі цінності». Ці два види цінностей 

завжди діалектично пов’язані й створюють динамічну рівновагу, яка і 

визначає поведінку людини [169, с. 310–311]. Окрім самоактуалізації, 

А. Маслоу обґрунтував уявлення про неутилітарні «цінності Буття», «пікові 

переживання», які стають фундаментом гуманістичної психології, а згодом 

запровадив ідею метапотреб, надособистісних цінностей, як відкритого 

духовного горизонту людини, до якого вона завжди прагне. Надбання 

А. Маслоу нині широко використовують і соціологи. 

Ключовим поняттям іншого представника цієї групи К. Роджерса в 

його теорії особистості є «самість», яка ним визначається як «організована, 

рухлива, але послідовна концептуальна модель сприйняття характеристик і 

взаємин «Я» [149, с. 68]. В структуру самості входять як безпосередньо 
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пережиті організмом, так і запозичені цінності, які людиною помилково 

інтерпретуються як власні. На думку К. Роджерса, саме організм поставляє 

дані, на основі яких формуються ціннісні судження. Він вважає, що і 

внутрішні, і зовнішні цінності формуються або сприймаються «фізіологічним 

апаратом» і сприяють збереженню і зміцненню організму – саме на цій 

підставі засвоюються взяті з культури соціальні цінності [149, с. 91]. І тут ми 

також акцентуємо на тій частині доробку К. Роджерса, яка є важливою для 

соціології. 

Іншим, не менш важливим для соціологічної науки вченим-психологом 

гуманістичного спрямування, є Г. Олпорт, який вважав, що витоком для 

більшості цінностей особистості є мораль суспільства. Він підкреслював, що 

суспільні, моральні, етичні цінності виступають скоріше як засоби, умови 

досягнення внутрішніх цінностей, які є цілями особистості, і що центральним 

змістом цінностей є особистісний смисл. Г. Олпорт вважав доцільним 

розглядати цінності особистості як риси більш глибокого рівня, причому до 

таких рис він відносить: теоретичність, економічність, естетичність, 

соціальність, політичність, релігійність [докладніше див.: [122], [144, c. 109]. 

Згідно з Г. Олпортом, цінності – переконання в тому, що важливо в житті, а 

що ні, – є основою і стрижнем індивідуальної філософії життя [46, с. 193]. 

Е. Фромм як ще один представник гуманістичної психології [186] 

вважає, що існує зв’язок між природою людини й цінностями та нормами 

людського життя. Цінність може бути визначена лише з урахуванням 

реальних інтересів людини, якими є свобода і реалізація людиною власних 

сил. Е. Фромм відзначав, що висока пристосованість людини до суспільства 

досягається лише шляхом відмови від її власної індивідуальності [169, 

с. 311]. 

Значне місце в екзистенційних психологічних підходах до розгляду 

місця і значення цінностей, що є четвертим напрямом, посідають постулати, 

пов’язані з моральним розвитком особистості. Значною мірою вони 

представлені у концепції австрійського психолога та психотерапевта 
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В. Франкла [185]. На його думку, рушійною силою людської поведінки є 

прагнення особистості знайти й реалізувати власний сенс (смисл) життя, роль 

якого виконують цінності-універсалії, що узагальнюють досвід людства. За 

В. Франклом, смисл життя – це домінуюча спрямованість життя особистості 

на реалізацію певних життєвих цінностей [66, с. 49–50]. В. Франкл 

узагальнює можливі шляхи, за допомогою яких людина може зробити своє 

життя змістовним: по-перше, за допомогою того, що ми віддаємо життю (у 

смислі нашої творчої роботи); по-друге, за допомогою того, що ми беремо від 

світу (у смислі переживання цінностей) і, по-третє, за допомогою позиції, що 

ми займаємо стосовно долі, що ми не в змозі змінити. Відповідно до цього 

ранжування виокремлюються три групи цінностей: творчості, переживання і 

відносин. Пріоритет належить цінностям творчості, які реалізуються у 

діяльності, головною метою якої є позитивний внесок у життя суспільства 

[185, с. 174]. Проблему свободи волі В. Франкл розглядає як здатність 

особистості реалізувати власний вибір цінності, тому наслідки рішення є 

саме тим показником, що визначає особливості розвитку її моральної 

свідомості. Загальний зміст розуміння свободи, за В. Франклом, – це вміння 

взяти на себе відповідальність за своє життя, здатність чути свою совість й 

приймати потрібні рішення. «Людина вирішує за себе: будь-яке рішення є 

рішення за себе, а рішення за себе – завжди формування себе» [185, с. 114]. 

Ще один напрям дослідження ціннісно-смислової сфери особистості 

стосується вивчення та аналізу внутрішньої мотивації, що сприяє розумінню 

того, що відбувається з нами в життєвих ситуаціях, аналізу і оцінки життєвих 

подій, життєвого досвіду. Даний підхід складає п’ятий напрям аналізу 

цінностей в психології. Вона (внутрішня мотивація), на думку психологів, 

відіграє важливу роль у дослідженні внутрішнього та зовнішнього світів 

людини [230]. Окрім того, внутрішня мотивація є індикатором активної 

збуджувальної сили, яка проявляється у різноманітних видах діяльності, у 

пізнанні себе, людей та оточуючого світу і призводить до появи відповідних 

емоцій та суб’єктивних переживань. На це, зокрема, звертає увагу 
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Дж. Петерсон, який аналізує процес ціннісно-смислової регуляції на трьох 

рівнях. Перший рівень ґрунтується на інстинктах, мотивації, емоціях, 

цілепокладанні і досягненні мети, який допомагає людині усвідомити, що 

відбувається у його повсякденному житті та як реагувати на різні події. 

Другий рівень з’являється на основі зіткнення людини з чимось незвичайним, 

негативним. Смисл виконує функцію механізму адаптації. Третій рівень 

обумовлений двома причинами: перша – втратою віри, прагнень, устремлінь, 

що викликає у людини тривогу, відчай, занепокоєння і збуджує її до пошуку 

нових вірувань, щоб повернути втрачений смисл; друга – в задоволенні всіх 

основних потреб, яке приводить до нудьги і потребує пошуку чогось нового, 

щоб відновити втрачений смисл [5, с. 14]. 

Складна природа цінностей зумовила різноманітні підходи до їхньої 

систематизації та класифікації, що становить окрему ділянку психологічного 

знання, яка об’єднана в нас у шосту групу. Слід констатувати, що єдиної 

класифікації цінностей не існує. Одні характеризують цінність як об’єктивну 

суть речей, другі – як власне цінність, грошову вартість предмета, треті – 

ототожнюють із поняттям блага, корисності для особистості, четверті – 

пов’язують із суб’єктивною значущістю даного предмета для 

життєдіяльності людини, п’яті – з його властивостями задовольняти потреби, 

інтереси, бажання. Саме тому дослідники класифікують цінності по-різному. 

Л. Долинська пропонує класифікувати цінності наступним чином: 1) за 

об’єктом засвоєння – матеріальні, морально-духовні; 2) за метою засвоєння – 

егоїстичні, альтруїстичні; 3) за рівнем узагальненості – конкретні, абстрактні; 

4) за способом вияву – ситуативні, стійкі; 5) за роллю в діяльності людини – 

термінальні, інструментальні; 6) за змістом діяльності – пізнавальні, 

предметно-перетворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні та ін.); 7) за 

приналежністю – особистісні (індивідуальні), групові (колективні), суспільні, 

загальнонародні (національні), загальнолюдські [66, с. 33]. 

Відомою у психології є класифікація цінностей американського 

психолога М. Рокіча, який ділить їх на термінальні (для нього це головні 
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орієнтири поведінки людини, її цілі та ідеали) та інструментальні (засоби 

досягнення поставлених цілей і реалізації ідеалів). Термінальні цінності, в 

свою чергу, він поділяє на особистісні і соціальні, а інструментальні – на 

цінності моралі і цінності компетентності [166, с. 126]. Згідно М. Рокіча, 

цінності – абстрактні ідеали, позитивні або негативні, які непов’язані ні з 

яким специфічним об’єктом або ситуацією; є особистісними переконаннями 

про ідеальну поведінку або ідеальні крайні цілі. Вважав, що всі люди 

сповідують одні й ті ж самі цінності, хоча і в різній мірі. Такі поняття, як 

чесність і мужність, мир і мудрість визнаються у всіх людських культурах 

[224, р. 322].  

У сучасній психологічній думці існують й інші класифікаційні моделі 

цінностей. Значною мірою, мова тут йде про цінності особистості, які 

регулюють її поведінку, впливають на світоглядні орієнтації та вибори. 

Зокрема, у контексті особистості можна виділити такі підсистеми цінностей: 

духовні, які виступають як цінності життя і його змісту; моральні, тобто 

цінності морального вибору вчинків та поведінки; індивідуально-соціальні, 

які відображають структуру діяльності, специфічний спосіб людського 

існування [99]. З іншого боку, звертає на себе увагу поділ цінностей, 

запропонований німецьким психологом Ф. Лершем, який виокремив три 

категорії цінностей, що мають особливе значення для певних вікових 

періодів життя людини: життєві цінності (потяги, бажання, задоволення, 

прагнення до діяльності та переживань); цінності власної значимості 

(прагнення до самозбереження, воля до влади, прагнення бути визнаним і 

честолюбним); цінності смислу (захоплення будь-чим, що надає смисл 

переживанням і діям, готовність контактувати з іншими, еротична любов, 

потяг до творчості, інтереси, ідеали та пошук абсолютного, а також 

осмислене прагнення віддавати себе на службу оточуючому світу) [40, с.165].  

Американський дослідник Г. Тріандіс представив узагальнений список 

цінностей індивідуалізму і колективізму [227]. В індивідуалізмі були 

відзначені цінність особистості кожного індивіда, цінності свободи, 
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незалежності і самореалізації, які базуються на переконаннях, що світ 

людиноцентричний і що кожен індивід є унікальним. До цінностей 

індивідуалізму були віднесені також цінності самостійності і 

самодостатності, засновані на іншому типовому для індивідуалізму 

переконанні в тому, що людина досить сильна для того, щоб самостійно 

вижити і впоратися зі своїми проблемами. Відповідно, до цінностей 

колективізму були віднесені лояльність групи, дотримання її традицій, 

почуття обов’язку по відношенню до групи, гармонійні відносини з її 

членами, а також взаємодопомога і взаємопідтримка, що базуються на 

переконанні, що людина недостатньо сильна для того, щоб самостійно 

вижити і впоратися зі своїми проблемами. В результаті володіння такими 

цінностями представники колективістських культур пов’язані взаємними 

зобов’язаннями і сильно залучені в життя один одного. 

На думку Є. Золотухіної-Аболіної, провідне місце в ціннісній ієрархії 

особистості займає система так званих вищих цінностей, яка включає такі 

компоненти: соціальні цінності; цінності спілкування; цінності діяльності; 

культурні цінності; цінності споживання; цінності самозбереження; цінності 

самоствердження в самореалізації; загальнолюдські цінності; цінності, що 

характеризують особистісні якості індивіда; естетичні цінності; цінності 

самозначущих видів діяльності [75, с. 69–70]. 

Важливою є проблема класифікації вищих цінностей. У даному 

контексті українські психологи Е. Носенко та Н. Фролова виділяють такі 

цінності: абсолютні, національні, громадянські, сімейно-родинні та особисті 

цінності [130, с. 29]. 

Значний вплив на подальші дослідження цінностей мала теорія 

базисних цінностей («Theory of Basic Human Values TBHV») заслуженого 

професора Єрусалимського університету соціального психолога Ш. Шварца, 

яка презентує в нашій роботі сьомий науковий напрям в дослідженні 

цінностей у психології [225]. З кінця 80-х років XX ст. ним була організована 

Міжнародна програма порівняльного (крос-культурного) вивчення 
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цінностей. У дослідженні були використані «Шкала цінностей Шварца» 

(Schwartz Value Scale, SVS) і «Портретний опитувальник» (Portraits 

Questionnaire, PQ), за допомогою яких визначалися цінності і складався 

психологічний портрет особи. На його думку, «цінності – це існуючі за 

межами ситуації задачі, які служать інтересам індивідів або груп і 

представляють одну з десяти мотивацій або типів цінностей» [114].  

Усі цінності Ш. Шварц згрупував у 10 мотиваційно відмінних типів: 

влада, досягнення, гедонізм, стимуляція, самостійність, універсалізм, 

доброта, традиція, конформізм, безпека. Ш. Шварц виявив, що десять 

ціннісних типів організовані в дві біполярні осі вимірювання: відкритість 

змінам (Openness to change), що включає цінності самостійності і стимуляції 

на противагу консерватизму (Concervation), що містить цінності безпеки, 

конформізму та традицій. Друга вісь – самовдосконалення (Self-

Enhancement), а це цінності влади та досягнень на противагу 

самотрансцендентності (Self-Transcendence), що включає універсалізм та 

доброту. Цінність гедонізму передбачає елементи як відкритості змінам, так і 

самовдосконалення [83, с. 27–32], [82]. Порівняльний аналіз рейтингу 

визначених цінностей у громадян різних країн дав змогу побачити у чому 

різниця або що спільного між цінностями громадян інших європейських 

країн. Результати наукових робіт Ш. Шварца сприяли дослідженням східних 

життєвих цінностей, які не вивчали західні дослідники [124]. 

Українські дослідники І. Галецька та І. Семків [46] звертають увагу на 

те, що Ш. Шварц виокремив ще одну базисну цінність, а саме духовність 

(spirituality). ЇЇ основне призначення – це відчуття значущості та внутрішньої 

гармонії крізь трансцендентність щоденного життя. Ця цінність містить 

відчуття сенсу та узгодженості повсякденного існування, вона пронизує різні 

цінності окремих груп. Дослідження східних та західних культур довело, що 

духовність як група цінностей може набувати різноманітних форм, оскільки 

хтось може відчувати духовність через спілкування з природою, хтось – 

через допомогу іншим.  
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Мають свої потужні наукові напрацювання в осмисленні проблематики 

цінностей й українські психологи, які роблять свій внесок у розвиток 

психологічної аксіології. Дану групу наукових напрацювань ми відносимо до 

восьмого напряму в дослідженні ціннісної сфери в психологічній науці, де 

цінність часто розглядається через категорію смислу. Зокрема, З. Карпенко у 

своїй аксіологічній концепції доводить, що онтологічною одиницею 

аксіопсихіки є поняття «цінність» та його психологічний еквівалент – 

«смисл». Зокрема, дослідниця зауважує, що «цінність є неодмінним 

корелятом психічного, що дозволяє вести мову про аксіопсихіку – ціннісно-

смислову сферу особистості як репрезентанта цілісного зовнішньо-

внутрішнього, суб’єктно-об’єктного доцільного зв’язку явищ, що узасаднює 

телеологізм як провідний методологічний принцип аксіологічної психології 

особистості» [84, с. 465]. У сучасному психологічному розумінні поняття 

«смисл» підкреслює такі його складові, як переживання та розуміння. 

Важливою особливістю смислу є його суб’єктний характер. Смисл життя – це 

віра в певні цінності, які є основою переконань людини та утворюють 

стрижень особистості. У даному контексті Т. Титаренко розглядає цінності 

крізь призму життєвого світу особистості, називає особистісні цінності тією 

конституючою ознакою, відповідно до якої будується життєвий світ [175]. 

Таким чином, аналіз проблематики цінностей у психологічній науці 

свідчить про достатньо широкий діапазон наукових теоретизувань у цій 

царині, коли цінність розглядається, передусім, крізь призму особистісного 

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

[130, с. 12–13]. Дуже часто психологічні теорії інтерпретують цінності як 

риси, мотиви, установки, життєві цілі, каузальні атрибуції, переконання, 

очікування, наміри, моделі поведінки, зосередження інтересів і бажань 

індивіда тощо [95]. 

Окрему нішу у наукових розвідках стосовно цінностей займає 

культурологія. Тут цінність – позитивна чи негативна значимість об’єктів 

навколишнього світу для людини, соціальної групи, суспільства в цілому, що 
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обумовлене не їхніми властивостями, а їх залученістю у сферу людської 

життєдіяльності, інтересів, потреб та соціальних відносин; критерії та 

способи оцінки цієї значимості виражені в моральних принципах, нормах, 

ідеалах, установках та цілях [47, с. 193]. В культурології цінності 

розглядаються як важливі компоненти людської культури поряд з нормами та 

ідеалами. Їх існування вкорінене в екзистенційній активності суб’єкта 

культурної творчості, його діалозі з іншими людьми, що орієнтований не 

лише на зону сущого, але і на значиме, нормативно-необхідне [104]. 

Культурологи пропонують співвідносити поняття цінностей з 

основними категоріями культурологічної науки – «культура», «культурні 

потреби особистості», «розвиток особистісної культури» тощо. Найяскравіше 

культурологічний характер цінностей, на думку К. Левківської, виражено в 

теорії Г. Хофстеде, який пропонує розглядати цінності як ядро 

індивідуальної та суспільної культури [106, с. 12–13]. Своєю чергою, 

А. Ґжеґорчик стверджує, що «культурну формацію складають люди, які 

реалізують подібні цінності і роблять це подібним чином» [59, с. 237]. 

Культура, на його думку, є способом реалізації цінностей, передусім, в 

рамках суспільного життя [59, с. 238]. 

На думку Ю. Шайгородського, є ще одна ознака цінностей, що надає їм 

особливого значення. Цінності – своєрідний культурний «код», який 

забезпечує процес культурної ідентифікації особистості, народу, нації, 

розвитку національної свідомості. Ціннісна «система ідентифікації» зберігає 

націю як носія унікального, самобутнього, лише їй притаманного [194, с. 41–

48]. Особливе значення це має у царині духовної культури, яка є сукупністю 

матеріальних та духовних надбань, що відображають історично досягнутий 

рівень розвитку суспільства і втілюються в процесі духовного виробництва 

[38]. 

Сьогодні досить багато дискусій точиться навколо проблематики 

культури у період глобалізаційних перетворень. У даному контексті 

українська дослідниця О. Малахова говорить про ціннісно-орієнтаційну 
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розгубленість людини, викликану процесом глобалізації, адже вона підриває 

внутрішню стабільність культур та деформує її. Проте, на її думку, «вплив 

глобалізації на систему цінностей не є однозначно негативним, а має й 

позитивні моменти, адже глобалізація відкриває більш широкий доступ до 

цінностей національних культур, сприяє їх взаємозбагаченню» [112, с. 117].  

Глобальні системні зміни породжують нові виклики для теорії 

цінностей. Як зазначає А. Кравченко, теорія цінностей у різних наукових 

дискурсах значно розширилася, зокрема з’явилися нові відгалуження від 

загальної аксіології, які стали досліджувати більш конкретно і поглиблено 

окремі сфери ціннісної свідомості [96, с. 241]. Серед не менш важливих 

відгалужень, які є важливими для подальшого аналізу, слід відзначити 

теологічну аксіологію (спрямованість на дослідження цінностей людини 

через їх дотичність до релігійної моралі), економічну аксіологію (пов’язана, 

передусім, з категорією економічного багатства, з обґрунтуванням 

важливості певних активів та благ для економічного розвитку та для якості 

цивілізаційного людського розвитку в цілому), політичну аксіологію (вивчає 

ціннісні орієнтації людини в суспільно-політичній сфері, в ході суспільно-

політичних процесів), педагогічну аксіологію (орієнтована на формування не 

лише провідних для педагогічного процесу цінностей, але й на пошук 

ефективних засобів їхньої трансляції у процесі навчання і виховання).  

Особливість педагогічного аналізу цінностей виявляється, головним 

чином, в її прикладному аспекті. Тут виникає першочергова необхідність у 

пошуку ефективних засобів передачі знань майбутнім поколінням про різні 

типи ціннісних систем та формування в кожної особи її персональної системи 

цінностей, що характерне переважно для мікро- та мегарівня наукового 

аналізу. Економісти обґрунтовують здебільшого важливість певних активів 

та благ (матеріальних цінностей) для економічного розвитку країни. Тут 

ціннісний вимір визначає доцільність реалізації конкретних економічних 

процесів з точки зору підвищення людського добробуту та ефективності 

функціонування економіки [150]. Основною задачею аналізу ціннісної 
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проблематики в галузі політичної науки є вивчення ролі та місця цінностей у 

сучасній політичній практиці, з’ясування змісту політичних цінностей, які 

найчастіше тлумачаться як основні принципи політичного мислення. 

Цінності в політології та економіці вивчаються переважно на макро- і 

мегарівнях наукового теоретизування. 

Проблематика цінностей невіддільна від суспільного дискурсу, вагоме 

місце в якому посідає соціологічна наука, яка вибудовує власну логіку 

дослідницького процесу. Саме вихід за межі індивідуальної свідомості та 

розгляд особистості як важливого актора у творенні соціальних систем та 

відносин є наріжним каменем, що визначає специфіку соціологічного 

підходу, який набуває ваги у вивченні соціальних процесів широкого 

спектру. Для розуміння меж реалізації соціологічного підходу в аксіології ми 

звернемося до сформованих концептуальних підходів, що охоплюють ХХ і 

початок ХХI століття. 

 

 

1.2. Концептуальні підходи до інтерпретації цінностей у соціології 

 

У соціології, як і в інших соціогуманітарних науках, також утворилася 

така внутрішня галузь знання, як соціологічна аксіологія. У загальних рисах 

соціологічна аксіологія співвідноситься з реалізацією ціннісного підходу як 

загальнонауковим підходом. Проте, як зазначає відомий український 

дослідник ціннісної проблематики А. Ручка, у соціології такий підхід має 

свою специфіку. На його думку, використання ціннісного підходу у 

соціології дає змогу висвітлити внутрішню сторону взаємозв’язку 

особистості і суспільства [153], [27].  

Ціннісний підхід у соціології варто конкретизувати трьома 

прелімінарними зауваженнями, адже існує значна кількість теоретичних 

напрацювань, які розрізняються залежно від того, до якої внутрішньої групи 

всередині соціології належить той чи інший дослідник. А оскільки 
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різноманітні підходи, класифікації і типології цінностей, їхні головні 

положення беруть початок ще з часів класичного періоду існування цієї 

науки, то варто спочатку визначитись із структурою соціологічного знання, і 

відповідно до неї здійснювати порівняльний аналіз проблематики цінностей 

у тих чи інших ракурсах цієї науки. Тому нашим першим прелімінарним 

зауваженням до викладу матеріалу щодо ціннісної проблематики в соціології 

є положення про потребу визначення етапів і метапарадигм у розвитку 

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

ціннісний простір як такий. Ми поділяємо в якості першого прелімінарного 

зауваження погляди на структурування соціологічного теоретичного знання у 

працях Г. Зборовського [74]. 

Згідно з його метапарадигмальною моделлю теоретичної соціології, 

уявляється можливим поділити соціологічні теорії на дві великі групи за 

лінією «класики-некласики». Іншими словами, виділення ним п’яти головних 

метапарадигм у теоретичній соціології є можливим через їхнє ставлення до 

класичної теоретичної соціології, прийняттям чи запереченням її головних 

положень. Г. Зборовський виділяє п’ять метапарадигм, з яких до першої 

групи відносить класичну, неокласичну і посткласичну метапарадигми, а до 

другої – некласичну та постнекласичну парадигми. В кожній з них існувало 

своє уявлення про цінності, їхню суть та різновиди, про що скажемо нижче. 

Додати до цього варто поділ соціологічного знання на «першу», 

«другу» і «третю» соціології, здійснений П. Штомпкою. На наш погляд, 

«перша» і «друга» соціології у розумінні П. Штомпки являють собою дві 

групи метапарадигм Г. Зборовського, тоді як П. Штомпка пропонує 

здійснити «новий поворот в соціології» за рахунок більш відповідної 

сучасності «третьої» соціології, або соціології повсякденності. Відтак, 

подальший виклад матеріалу стосовно ціннісної проблематики в соціології 

буде здійснюватися нами відповідно до пропозицій Г. Зборовського та 

П. Штомпки. 
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Друге прелімінарне зауваження стосується рівнів соціологічного 

аналізу цінностей. На думку відомого американського соціолога Н. Смелзера, 

сьогодні (тобто в добу глобалізації) існує чотири рівні соціологічного аналізу 

явищ і процесів соціального життя: мікрорівень (з головною одиницею 

аналізу – особистістю), мезорівень (скерований на вивчення соціальної групи 

/ спільноти), макрорівень (в центрі уваги – суспільство та його великі 

утворення типу класів), мегарівень (одиниця аналізу – людство, що 

знаходиться у ситуації розгортання глобалізаційних процесів) [165]. 

Відповідно до цієї ієрархії рівнів у наступних розділах ми будемо 

здійснювати вивчення цінностей на мезорівні соціологічного аналізу, коли 

головною одиницею цього аналізу виступатиме така велика спільнота, як 

студентство. У цьому плані ми не погоджуємося із пропозицією 

О. Бондаренко стосовно тривимірного поділу цінностей, виходячи із трьох 

сфер людської життєдіяльності, що, на її думку, включає сферу особистості, 

сферу групи та соціальну сферу, оскільки, по-перше, головними сферами 

людської життєдіяльності вважаємо сфери культури, політики, економіки 

тощо, а по-друге, цей перелік сфер представлений сферами різного 

смислового ряду. Цей же автор пропонує використовувати принцип 

розмежування цінностей на основі дуалізму «індивідуалізм-колективізм» [30, 

с. 85]. Цей вимір, на переконання О. Бондаренко, є одним з основних для 

побудови сутнісних характеристик того чи іншого суспільства, а також є 

одним із вимірів культурних відмінностей між національними культурами 

світу. У ціннісному вимірі колективістські цінності об’єднують цінності, які 

відповідають способу життя в колективі, общині; індивідуалістські – 

включають цінності, які характеризують інтереси конкретного індивіда, 

сутність людського «Я». Але оскільки твердження такого роду радше мають 

стосунок до класифікації чи типології цінностей та їхніх функцій, детальніше 

скажемо про це нижче. 

Нарешті, третє прелімінарне зауваження стосується положення про 

вплив соціальних змін на зміни цінностей, який ми також поділяємо. Так, до 
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прикладу, на думку Л. Новікової, для соціологічного розуміння цінностей 

важливою є проблема соціальних змін, бо вони формують нові ціннісні 

системи. Вона зазначає: «В умовах швидких суспільних змін «оновлена» 

система ціннісних орієнтацій не завжди встигає сформуватися, адже 

фундаментальні цінності залишаються незмінними, але їх значення може 

зменшуватися під впливом надання вагомості декларованим цінностям-

цілям, цінностям-засобам, цінностям «сьогодення». Саме ці тимчасові, 

ситуативні цінності виконують функцію забезпечення сприйняття тих 

перетворень, до яких прагне суспільство» [129]. Нею виокремлена система 

цінностей, в основі якої лежать фундаментальні, ситуативні цінності і 

цінності «сьогодення», що є ще одним прикладом творчого переосмислення 

аксіологічної проблематики в сучасній соціологічній науці. Але її міркування 

варто доповнити наступним чином: ситуація сьогодення є не лише 

свідченням залежності змін у ціннісних системах внаслідок соціальних змін, 

але й потужного зворотнього процесу впливу цінностей (хоча б молодого 

покоління, як в Р. Інґлегарта) на трансформації соціуму. Так що цей процес 

взаємозалежності цінностей і соціальних змін сьогодні є взаємозалежним. 

Таким чином, із врахуванням наведених прелімінарних зауважень, 

розпочинаємо характеристику тлумачень цінностей спочатку із груп теорій за 

лінією «класика» та її більш сучасних модифікацій. Розпочати слід з 

напрацювань визнаного класика соціології М. Вебера, який одним із перших 

розглянув проблематику цінностей в соціології, надав їм великої соціальної 

значущості. Розглядав цінності як явище історичне і вважав, що вони 

визначаються інтересом епохи. Із зміною епохи втрачають свою силу і 

відповідні їй цінності; на зміну їм приходять цінності іншої епохи. Таким 

чином, М. Вебер розглядав історичність як головну межу цінностей, адже 

вони є лише виразом загальних установок свого часу. На його думку, 

цінності впливають не лише на пізнання та оцінку явищ, а й визначають 

норми взаємовідносин людей, устрій суспільного життя, а також визначають 

вплив на характер культури суспільства, виступають не тільки мотивом 
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людського вчинку, але і служать фундаментальними нормами будь-яких 

видів дій [37, с. 628–630 ]. Як зазначає Р. Арон, за М. Вебером «людське 

життя пов’язане з необхідністю постійно робити вибір, що зумовлює систему 

цінностей. Джерелом цінностей не є ні емоційна свідомість, ані щось 

надемпіричне, трансцендентне. Вони є довільно проектовані людиною 

явища, наслідок ухвал, які відрізняються за своєю властивістю від тих дій, з 

допомогою яких свідомість осягає реальність і встановлює істину» [7, с. 535]. 

На думку українського соціолога Л. Сокурянської, «ми не знаходимо у 

М. Вебера достатньо чіткого визначення поняття цінність. Проте німецький 

соціолог розумів під цінностями узагальнені цілі і засоби їх досягнення, що 

забезпечують інтеграцію суспільства і допомагають індивідам здійснювати 

соціально схвалений вибір своєї поведінки у життєво значимих ситуаціях» 

[166, с. 103–104]. Достатньо відомим є його поділ цінностей на мирські та 

вищі цінності. Вчений визначає мирські цінності як напрям інтересу епохи, а 

вищі – як позачасові, реалізація яких в культурних межах стала незалежною 

від реалізації в часі [119, с. 34]. Значення цінностей, за М. Вебером, є 

особливо важливим у реальній науковій діяльності. Він формулює принцип 

«свободи від оціночних суджень», за яким наукова праця в галузі 

суспільствознавства має бути вільною від будь-яких оціночних, 

позанаукових нашарувань. Висуваючи таку вимогу, М. Вебер чудово 

усвідомлював, що вчений, у принципі, не може не ставитися позитивно чи 

негативно до тих чи інших соціальних явищ. Однак, на його думку, він все-

таки повинен залишати власні оцінки й переконання за межами науки, 

інакше вони будуть впливати на об’єктивність наукового пізнання [167, 

с. 85]. Відповідно, М. Вебер розмежовує два акти – «співвіднесення з 

цінністю» та оцінку: якщо перший перетворює наше індивідуальне враження 

в об’єктивне і загальнозначиме судження, то другий зовсім не виводить за 

межі об’єктивності. На його думку, «це вірно, що світогляди різних людей 

постійно втручаються в сферу наших наук, навіть у нашу наукову 

аргументацію, вносячи в них туман невизначеності, що внаслідок цього по-
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різному оцінюється переконливість наукових доказів (навіть там, де йде мова 

про встановлення простих каузальних зв’язків між фактами) в залежності від 

того, як результати дослідження впливають на шанси реалізувати свої ідеали, 

тобто збільшується чи зменшується в такому випадку можливість здійснити 

певні бажання» [36, с. 350]. 

За французьким соціологом Е. Дюркгаймом, який є ще одним 

представником класичної метапарадигми, цінності – це, передусім, ідеали, 

«колективні уявлення», які є головними «двигунами» поведінки людини і за 

якими стоять реальні та діючі колективні сили. На великих ціннісних ідеалах 

формуються та ґрунтуються цивілізації [70]. Цей представник класичної 

соціології розглядає цінності як елемент функціонуючої соціальної системи. 

Е. Дюркгайм здійснив спробу зіставити зміст домінуючих ціннісних уявлень 

з типом соціальної системи. Для нього питання полягало в тому, як у таких 

ідеалах побачити витоки цінностей, що є фактором усталеного та 

нормального функціонування соціального організму [160]. Він зазначав, що 

народження цінностей є соціальним актом, адже суспільство – те 

середовище, де створюються цінності. Відповідно, кожна спільнота пропонує 

чи накидає нам систему своїх цінностей. Світ цінностей, з яким ми в 

кінцевому випадку пов’язані, – це, водночас, плід групової й індивідуальної 

творчості. Цей світ зумовлений реакцією нашої свідомості на оточення чи 

ситуацію, в якій ми опиняємося [7, с. 536]. 

Е. Дюркгайм у своїх творах аналізував взаємовплив ціннісно-

нормативних систем особи і суспільства. На його думку, система цінностей 

суспільства є сукупністю ціннісних уявлень окремих індивідів, і, відповідно, 

«об’єктивна вже завдяки тому, що вона колективна». Дюркгайм вважає, що 

«шкала цінностей виявляється таким чином вільною від суб’єктивних і 

мінливих оцінок індивідів. Останні знаходять зовні вже сталу класифікацію, 

до якої вони вимушені пристосовуватися» [69, с. 290]. Механізмом, що 

регулює поведінку людини в суспільстві, є внутрішнє прийняття ним 

соціальних цінностей за допомогою зовнішнього примусу: «Ми виразно 
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відчуваємо, що не є господарями наших оцінок, що ми пов’язані і змушені. 

Нас зв’язує суспільна свідомість» [69, с. 290]. Крім того, Дюркгайм 

підкреслював необхідність побудови ієрархії цінностей. Він виділяв такі 

цінності: економічні, моральні, релігійні, естетичні, метафізичні. Засвоєні з 

цих систем цінності виступають в якості індивідуальних і колективних 

орієнтирів дії людей [70]. 

Слід констатувати, що у працях М. Вебера і Е. Дюркгайма відсутнє 

чітке дефінітивне визначення поняття «цінності». Натомість чітку 

соціологічну дефініцію цінностей запропоновано у відомій п’ятитомній праці 

американського і польського соціологів В. Томаса та Ф. Знанецького 

«Польський селянин в Європі і Америці» (1918-1920). Під цінністю 

(соціальною) вони розуміють будь-який предмет, що володіє емпіричним 

змістом, доступним членам соціальної групи, а також значенням, унаслідок 

якого він є або може бути об’єктом дії [153, с. 109]. Їм належить також 

визначення цінностей як більш або менш виявлених правил поведінки, за 

допомогою яких група зберігає, регулює та поширює відповідні типи дій 

серед своїх членів. У першому випадку в якості соціальної цінності може 

виступати, по суті, будь-який предмет, який сприяє задоволенню людських 

потреб: будинок, одяг, продукти харчування та ін. Розглядаючи ж в якості 

соціальних цінностей правила поведінки (соціальні норми), В. Томас і 

Ф. Знанецький тлумачать ці норми не як елементи внутрішньої духовної 

структури особистості, а як якісь зовнішні стосовно індивіда явища, які 

мають обов’язковий характер і певний емпіричний зміст і значення [160], 

[178]. У В. Томаса і Ф. Знанецького цінності носять ситуативний характер, на 

що вказує М. Яницький. Центральне місце в їх теорії займає поняття 

«соціальна ситуація», що включає в себе як об’єктивно існуючі соціальні 

цінності, так і суб’єктивні установки [210, с. 33].  

В межах наступної метапарадигми, а саме неокласичної, розглянемо 

погляди американського соціолога Т. Парсонса, якого Г. Зборовський вважає 

представником другого покоління класиків соціології. Він є засновником 
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структурного функціоналізму та розглядає цінності як вищі принципи, на 

основі яких існує згода як в малих суспільних групах, так і у суспільстві в 

цілому. Цінності, головним чином морально-релігійного порядку, надають 

відповідних якостей моральним нормам, які до них апелюють, додаючи їм 

загальнообов’язкової значимості. Цінність, за Т. Парсонсом, конструюється 

на основі загальноприйнятих уявлень про бажане. Тому «соціальні цінності – 

це загальноприйняті уявлення про бажаний тип соціальної системи, перш за 

все про суспільство в уявленні його власних членів» [134, с. 18.]. За 

Парсонсом, соціальні цінності є продуктом культури, а точніше культурної 

традиції [160], [133, с. 368]. Для нього цінність – це свого роду нормативний 

стандарт, який визначає бажану поведінку системи відносно її оточення без 

диференціації функцій одиниць або їх часткових ситуацій. Система 

цінностей існує в кожній соціальній системі в якості вищого рівня структури, 

цінності конкретизуються за допомогою обмежень, які накладаються 

функцією і ситуацією. За теорією Т. Парсонса, цінності виконують такі 

основні функції: служать основою для вибору із наявних альтернатив 

інтеграції соціальних систем; визначають відповідальність соціального 

актора за наслідки своєї діяльності [66, с. 26]. 

У своїй концепції Т. Парсонс, вважає А. Кавалеров, абсолютизує 

значимість ціннісно-нормативних регулятивів, що лягло в основу 

розробленого ним «соціологічного підходу» до явищ суспільного життя, суть 

якого полягає в поясненні об’єднання індивідів в соціальні групи на основі 

спільної системи цінностей, яка виражається у загальній визначеності норм, у 

спільних цілях діяльності, в ритуалах і в інших формах людського 

самовираження [80, с. 138]. 

На думку Т. Парсонса, система цінностей одночасно об’єднує і 

розділяє людей, сприяючи виникненню соціальних класів, верств, етнічних 

груп, націй і народів. Вона утворює будь-який «колективний портрет» з цих 

спільнот, обумовлює їх своєрідність, відмінність один від одного. Те, що 

прийнятно для одних спільнот, може бути неприйнятним для інших. 
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Інший представник структурного функціоналізму Р. Мертон внаслідок 

аналізу відносин між культурою, структурою та аномією зазначає, що 

культура вимагає певного типу поведінки, якому заважає соціальна 

структура. Коли культурні цінності, як цілі людської діяльності, збігаються з 

інституційованими засобами, це свідчить про стабільність суспільства і 

нормальне функціонування його систем [148]. Саму ж культуру Р. Мертон 

визначає як «організовану сукупність нормативних цінностей, що 

управляють поведінкою, яка характерна для членів певного суспільства чи 

групи» [148, с. 135]. Аномія ж має місце тоді, коли «наявна серйозна 

розбіжність між нормами і цілями культури та соціально сформованими 

здібностями членів групи діяти у відповідності з ними» [148, с. 135], [107]. 

Таким чином, через своє положення в соціальній структурі суспільства деякі 

люди не здатні діяти згідно з нормативними цінностями. 

Особливе місце в ціннісній проблематиці та аналізі соціокультурних 

явищ належить П. Сорокіну, якого Г. Зборовський йменує, як і Т. Парсонса, 

представником другого покоління класиків і також розміщує його вчення у 

класичній метапарадигмі. Його конструювання соціології як інтегралістської 

науки ґрунтується на неподільній єдності особистості, суспільства і 

культури. Для нього соціокультурна взаємодія є єдністю таких трьох 

аспектів: а) особистість як суб’єкт взаємодії; б) суспільство як сукупність 

осіб, що взаємодіють між собою; в) культура як сукупність значень, 

цінностей та норм, якими володіють особи, що взаємодіють між собою, і 

сукупність носіїв, які об’єктивують, соціалізують і розкривають ці значення. 

Жоден із цих трьох аспектів не можна зрозуміти, якщо розглядати їх окремо 

один від одного [див. докладніше: 154, с. 77].  

Згідно із П. Сорокіним, саме цінність (економічна цінність землі, 

цінність релігії, науки, освіти, музики, демократії, життя, здоров’я та ін.) 

слугує основою і фундаментом будь-якої культури, є неодмінним аспектом 

усіх соціокультурних явищ. На його думку, кожна культура має своє 

аксіологічне ядро. Він виокремлює три типи культурних суперсистем – 
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чуттєву, ідеаціональну та ідеалістичну. П. Сорокін вважав, що культура не 

може розвиватися довго на одному і тому ж ціннісному фундаменті. Перехід 

від одного типу культури до іншого супроводжується кризами, ламанням 

старих зразків та ідеалів, утвердженням нових. У своїй відомій праці 

«Соціальна і культурна динаміка» (1937–1941) звертає увагу на те, що в 

історичному контексті соціокультурна динаміка збігається з цінностями, які 

ще були розроблені давньогрецькою філософією: цінності, що є продуктом 

розумової діяльності, – це Істина; цінності естетичного задоволення – Краса; 

цінності соціальної адаптації та моралі – Добро. Нарешті, інтегрувальну 

функцію виконує цінність Користі. Саме будь-яку людську активність можна 

пояснити на основі цих універсальних категорій [77, с. 344]. 

У контексті соціального поступу важливу роль виконує суспільний 

консенсус щодо прийняття певних цінностей як критеріїв прогресу. Саме 

суспільний консенсус з цього приводу виступає своєрідним фільтром, який 

відсіває побічні, незначні або випадкові критерії [154, с. 77]. 

Реалізацію соціологічних підходів до макрорівневої регуляціїї 

поведінки людини знаходимо в працях американського соціолога і 

соціального антрополога К. Клакхона, який визначав цінності як 

«усвідомлене або неусвідомлене, характерне для індивіда або для групи 

індивідів уявлення про бажане, яке визначає вибір цілей (індивідуальних або 

групових) з урахуванням можливих засобів і способів дії» [218, p. 395]. 

К. Клакхон провів величезну теоретичну роботу стосовно визначення 

ключових цінностей для порівняння різних культур. Вчений виокремив три 

групи культурних цінностей: цінності, що стосуються місця людини в 

природі («людина і природа»); цінності, що стосуються міжособистісних 

відносин («людина і людина») та цінності, що стосуються як відносин 

людини і природи, так і міжособистісних відносин («про людину, і про 

природу»). К. Клакхон вважав, що всі культури можуть бути 

охарактеризовані за допомогою властивих їм ознак в цих групах. На основі 

аналізу наукових публікацій та результатів досліджень п’яти американських 
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культур автор зробив висновки про те, які позиції займає кожна культура за 

виділеними ним типами цінностей [33, с. 400–401].  

Ідеї, висловлені К. Клакхоном, знайшли своє логічне продовження у 

праці інших американських дослідників Ф. Клакхон і Ф. Стродбека «Варіації 

ціннісних орієнтацій» (1961) [219]. На думку дослідників, «характер 

цінностей, яким надається перевага, формує культуру певного суспільства і 

відрізняє її від інших культур. Саме порядок уподобань є основою для більш 

наочних культурних цінностей, вірувань, норм, дій і, навіть, для культурних 

героїв, ритуалів, пісень. Вони також припустили, що, хоча суспільство може 

мати ціннісні преференції, існує велике розмаїття у рамках однієї культури, і 

всі культури будуть виражати всі можливі вимірювання цінностей у певний 

час і певними людьми» [62].  

Зазначимо, що у класифікації соціологічних метапарадигм 

Г. Зборовського концепції К. Клакхона та його послідовників не згадуються, 

очевидно, тому, що вони не є представниками «чистої» соціології і їхні праці 

належать, скоріше за все, до праць міждисциплінарного ґатунку, дотичних до 

соціології. Те саме можна сказати і про концепції багатьох інших 

представників споріднених із соціологією наук, теоретичні положення та 

методичний інструментарій яких, тим не менше, активно використовують у 

своїх дослідженнях сучасні соціологи. Так, наприклад, наприкінці XX – поч. 

ХХI століть проблема цінностей набула особливої актуальності у крос-

культурних дослідженнях в управлінській та бізнесовій сферах. Піонерами у 

царині крос-культурного менеджменту вважаються голландські дослідники 

Ф. Тромпенаарс та Ґ. Хофстеде.  

Ф. Тромпенаарс розробив свою систему аналізу цінностей в системі 

управлінських культур [228]. У 90-х рр. ХХ століття він аналізує різні бізнес-

культури і вплив ціннісних систем на загальну поведінку співробітників і 

успіх в бізнесі, ґрунтуючись на дослідженнях, проведених у близько 100 

країнах. Він адаптував, передусім, ціннісну модель культури Парсонса – 

Шилса у дослідженнях цінностей. Зокрема, як й Т. Парсонс, у своїх 
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дослідженнях він орієнтувався на ціннісні відносини та відносини, 

орієнтовані на інших. За Е. Шилсом, Тромпенаарс виокремлював п’ять 

вимірів (ключових дилем) ментально-культурних цінностей: універсалізм 

(общинність, конкретність, спеціалізація) – партикуляризм (відокремленість); 

досягнення – походження (статус, аскрипція); індивідуалізм – колективізм; 

афективність (емоціональність) – нейтральність; конкретність – дифузність 

(особливість – занурення). Ф. Тромпенаарс перелік характеристик доповнив 

параметром контролю внутрішній – зовнішній (ставлення до довкілля) та 

часовою перспективою: довгострокова – короткострокова, секвенсивна – 

синхронна. Термін колективізм він замінив терміном комунітаризм. Першим 

важливим здобутком дослідника став синтез існуючих підходів у крос-

культурних дослідженнях, який отримав назву прикладного підходу у 

дослідженнях ментально-культурних цінностей [33, с. 402].  

Ф. Тромпенаарс також сформулював уявлення про існування чотирьох 

типів корпоративної управлінської культури: Сім’я, Ейфелева вежа, Керована 

ракета та Інкубатор. Дана класифікація дозволила сформувати комплекс 

уявлень про типи ділових взаємин, які найбільше відповідають специфіці 

національних культур. Ці знання є основою при створенні ефективних 

моделей організації транснаціональних корпорацій, для опрацювання 

способів (практичних порад щодо ведення бізнесу) примирення 

міжкультурних відмінностей. За дослідником, шлях до примирення 

складається з трьох етапів. Перший етап – усвідомлення міжкультурних 

відмінностей, розуміння наявності різниці в сприйнятті світу, ставлення до 

нього, інших цінностей, а також можливості конфлікту на цьому ґрунті. 

Другий – повага культурних відмінностей, аналіз повсякденних ситуацій, в 

яких представник іншої культури поведеться інакше, ніж ми, ухвалення 

цього факту і розуміння причин дій партнера. Третій етап – власне дозвіл 

міжкультурного протиріччя укладає в синергії згуртовану спільну роботу, в 

ході якої активно і раціонально використовуються гідності представників 

обох культур [116]. 
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Голландський соціолог та соціальний психолог Ґ. Хофстеде [213] 

розглядає цінності як ядро культури. Для нього культура визначає 

особливості поведінки людей і є «колективним духовним програмуванням». 

На основі проведених досліджень, якими було охоплено 117 тисяч 

працівників величезної транснаціональної компанії IBM у більш ніж 70 

країнах світу, визначив систему показників для оцінки міжкультурних 

відмінностей (індексів або вимірів), що визначають культуру. Серед 

основних показників, за Хофстеде, є наступні: «дистанційованість від влади», 

«відособленість (індивідуалізм)», «маскулінність», а також «уникання 

невизначеності» [127]. 

Важливо підкреслити, що методика Хофстеде була створена в рамках 

однієї з наукових парадигм соціології – парадигми об’єктивізму, з опорою на 

теоретичний підхід до вивчення цінностей особистості і культури, 

вироблений в американській культурній антропології. Вчені, що працюють в 

межах цієї парадигми, поділяють теоретичні положення про те, що соціальна 

реальність існує об’єктивно, незалежно від індивідуальних уявлень, що 

соціальні науки покликані зрозуміти соціальну структуру, відкрити 

об’єктивно існуючі соціальні закони і закономірності, що кількісні природно-

наукові методи більш об’єктивні і наукові (парадигма спирається перш за все 

на соціологізм Е. Дюркгайма). Розробляючи в руслі об’єктивістської 

парадигми крос-культурний підхід до порівняння цінностей різних культур, 

Хофстеде намагався визначити структурний пристрій системи цінностей 

культури і виявити складові частини цієї структури. Вирішуючи ці завдання, 

Хофстеде спирався на теоретичні постулати американських антропологів, які 

вважали структуру системи цінностей універсальною для всіх культур. Як 

слушно зазначає А. Андрущенко, проведені емпіричні дослідження 

Г. Хофстеде показали, що більше половини (а саме 51%) культурних 

особливостей працівників зумовлені географічним положенням країни, тому 

національні моделі менеджменту є різними в окремих регіонах світу і 

подібними в країнах, розташованих неподалік одна від одної [3, с. 174]. 
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Незважаючи на появу сучасніших і досконалих підходів до вивчення 

цінностей, методика Хофстеде, запропонована ним класифікація культур, 

продовжує залишатися популярною в науковому світі і, особливо, в 

освітньому середовищі. Значимість дослідження Хофстеде визначається, в 

першу чергу, тим, що складові частини структури цінностей вчений виявив 

не умоглядно, а на підставі аналізу результатів, отриманих на практиці і 

оброблених за допомогою кількісних методів. Виділені Хофстеде культурні 

універсалії слід вважати об’єктивно існуючими, достовірними, що дають 

можливість більш точно вивчити систему цінностей будь-якої культури [72, 

с. 57]. 

Значні евристичні можливості методика Хофстеде має, зокрема, при 

вивченні цінностей індивідуалізму і колективізму. За показником 

індивідуалізм-колективізму усі культури автор розділив на три групи: 

1) східні, для яких характерним є колективізм, 2) західні з розвиненим 

індивідуалізмом та 3) змішані або проміжні з різним ступенем колективізму 

та індивідуалізму, до яких віднесена Росія, Україна, Туреччина, Греція, 

Південна Італія, Іспанія, Португалія та ін. 

Кінець XX – поч. XXI ст. характеризують як добу глобалізації, яка 

торкнулася усіх країн світу і спричинила воістину революційні зміни у 

соціогуманітаних науках, а серед них мала найбільший вплив саме на 

соціологію [190, с. 3]. 

Як констатує З. Бауман, «спочатку дослідники розглядали глобалізацію 

як позитивний процес проникнення західної моделі розвитку, західного 

способу життя і західних цінностей і лише згодом почали звертати увагу на 

суперечливий характер цього явища, на зіткнення процесу глобалізації з 

процесами державного будівництва» [12, c. 93–94]. Згодом, на думку 

Н. Черниш, на основі проведених міжнародних емпіричних досліджень та 

виникнення й розповсюдження нових явищ, термін «глобалізація», по-перше, 

став вживатися у множині («глобалізації»), що, по-друге, ознаменувало 

відхід від західних моделей і визнання множинності глобалізацій та теорій, в 
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яких їх аналізують сучасні дослідники [189]. Внаслідок цього, 

використовуючи логіку міркувань П. Штомпки, можна твердити про те, що 

глобалізація (чи згодом глобалізації), як найбільш важливий феномен 

сучасності, сьогодні однаково успішно вивчається в усіх трьох соціологіях – 

«першій», «другій» і «третій», а за логікою Г. Зборовського – у двох сучасних 

метапарадигмах – посткласичній та постнекласичній. В цілому представники 

«першої» соціології позитивістського спрямування з посткласичної 

метапарадигми зосереджують увагу на характеристиках постіндустріального 

суспільства, яке виступило безпосереднім попередником, базою і основою 

глобалізації, а згодом – на глобалізаційних процесах як переважно 

об’єктивних і незворотніх явищах. Вони досліджують поширення 

глобалізації у сферах економіки, фінансів, торгівлі, міжнародних відносин, де 

сила глобалізаційних впливів є найбільшою. У цій метапарадигмі також 

акцентують на тому, що глобалізація змінила сучасну соціальну структуру, 

призвела до появи нових багатіїв і нових бідняків у світовому масштабі. 

Об’єктом посиленої уваги цієї групи соціологів стає сфера культури, де 

впливи глобалізації зазнають відчутної відсічі з боку локальних культур, 

цінностей цих місцевих культур та локальних ідентичностей [117]. 

Так, американський соціолог Д. Белл у своїй теорії постіндустріального 

суспільства аналізує процес початку глобальних змін, передусім, на основі 

інформаційних змін. Змінами у суспільстві охоплені усі його сфери – 

соціальна структура (техно-економічна сфера), політична система й культура. 

У своїй відомій праці «Прихід постіндустріального суспільства» (1996) нове 

(постіндустріальне) суспільство він визначає як «суспільство, в економіці 

якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до 

виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і 

підвищення якості життя, у якому клас технічних фахівців став основною 

професійною групою» [16, с. 22]. На думку Д. Белла, нові глобальні зміни 

потребують утвердження нових ціннісних орієнтацій, а в кінцевому випадку 

– трансформації ціннісної системи сучасного суспільства. Серед ціннісних 
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пріоритетів постіндустріального суспільства є знання та інформація. Знання, 

передусім теоретичні, є ключовим елементом теорії Д. Белла, вони 

проливають світло на різноманітні сфери досвіду, об’єднують науку та 

технологію. Інформація є стратегічним ресурсом постіндустріального 

суспільства, завдяки якому суспільство набуває нового змісту. Перехід до 

суспільства знання – це важливий цивілізаційний поступ, який потребує й 

нового світосприйняття, нових ціннісних орієнтирів. Серед таких – 

підтримання порядку у всіх сферах життя, продуманість дій, дотримання 

відповідних правил поведінки. Для дослідника постіндустріальне суспільство 

є людино-орієнтованим, націленим на консолідацію людей з метою 

працювати на благо всього людства. У постіндустріальному суспільстві 

ціннісний світогляд спрямований на охорону навколишнього середовища, 

піклування про людей, які цього потребують, що є свідченням подолання 

людського егоїзму, моделей раціональної поведінки, націлених на 

конкуренцію та одержання економічних переваг. Основою суспільних 

перетворень стали ідея прогресу, особистісної свободи та креативності. 

Автор теорії «трьох хвиль» американський соціолог Е. Тоффлер [179] 

стверджує, що сучасне суспільство набуває рис інформаційного завдяки 

технологічній революції, яка пов’язана з початком комп’ютерної ери. Третя 

хвиля породжує нову цивілізацію, яка суттєво відрізняється від своїх 

попередників, оскільки центральним елементом Третьої хвилі виступає не 

земля (аграрна революція), праця чи капітал (технологічна революція), а 

знання та інформація. Такі трансформаційні процеси суттєво впливають й на 

аксіосферу. Е. Тоффлер зазначає, що усі розвинуті суспільства переживають 

кризу цінностей. На підтримку своїх думок автор наводить змістовні 

аргументи. По-перше, цінності надзвичайно швидко змінюються в порівнянні 

з попередніми історичними періодами. Якщо, наприклад, у минулому індивід 

зростав у суспільстві, у якому система цінностей залишалась незмінною 

протягом усього його життя, то сьогодні це характерно для ізольованих та 

технічно відсталих суспільств. По-друге, фрагментація суспільств приводить 
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до багатоманітності цінностей, тому в прогресивних суспільствах важко 

дійти згоди з того чи іншого питання. Якщо раніше суспільства мали деякий 

загальноприйнятий набір цінностей, зрозумілий для кожного, то в 

майбутньому, зазначає футуролог, плюралізм відтіснить єдність поглядів на 

задвірки цивілізації. Як наслідок, усі соціальні інститути пропагуватимуть 

абсолютно різні цінності. 

Як слушно стверджують А. Кузнецов та Н. Пустовіт [102], прогноз 

Е. Тоффлера справдився: аксіологічні бар’єри все частіше стають причиною 

непорозумінь та конфліктів, як на інституціональному, так й на 

міжнародному рівнях. Суперечливість цінностей, нові споживчі товари та 

послуги, доступна освіта та розваги призводять до того, що людина робить 

свій вибір по-новому. Вона «споживає» стилі життя подібно до своїх 

попередників, які споживали звичайні товари, проте були суттєво обмежені у 

виборі. 

Сучасне інформаційне суспільство, за Е. Тоффлером, характеризується 

готовністю і прагненням до розвитку, соціальної зміни; високим рівнем 

соціальної мобільності; ринковим механізмом регулювання поведінки 

індивіда в суспільстві; раціональним розвитком, який ґрунтується на 

наукових знаннях та інформації; домінуванням у суспільному світогляді 

критицизму, раціоналізму й індивідуалізму; відсутністю конкретних 

приписів та заборон, ерозією моралі і права. Важливу роль у своїй теорії 

Е. Тоффлер відводить питанням освіти, оскільки знання – це той 

невичерпний ресурс, який може стати основним фактором розвитку сучасної 

людської цивілізації. Від знань залежить не лише економічне зростання, 

рівень добробуту суспільства, але і якість життя загалом. Майбутнє кожного, 

зазначає Е. Тоффлер, практично цілком і повністю залежить від отриманої 

ним освіти [180, с. 431]. «Людям, які повинні жити в суперіндустріальному 

суспільстві, знадобляться нові уміння та навички у трьох ключових сферах: 

умінні вчитися, умінні спілкуватися, умінні вибирати» [180, с. 449]. Таким 

чином, знання та творчі здібності – єдине, що взагалі являє цінність у 
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сучасних умовах, адже робітник розумової праці є головним надбанням будь-

якої організації. 

В умовах інформаційного суспільства все більше дослідників 

наголошують на важливості особистісно-орієнтованої освіти з акцентом на 

культурологічні знання, розвиток творчого мислення на основі принципів 

гуманізму, демократії, пріоритетності загальнолюдських та особистісних 

духовних цінностей [28, с. 82–86]. Слід наголосити, що все більшої 

актуальності сьогодні набуває питання якості вищої освіти. Українська 

дослідниця С. Щудло розуміє якість освіти як інтегральну конвенційну 

характеристику освітнього процесу та його результатів, що виражає ступінь 

їхньої відповідності очікуванням суб’єктів освітнього процесу (від окремого 

індивіда до суспільства в цілому), і зазначає, що якісною можна вважати ту 

освіту, яка максимально відповідає встановленим і перспективним вимогам 

усіх суб’єктів освітнього процесу [206, с. 297], враховує контекст 

цивілізаційних змін та сучасні світові тенденції [207]. 

У сучасному глобалізованому світі домінуючим чинником поступу є не 

лише інформація, але й розвиток нових технологій, здатних швидше 

передавати інформацію. Інформація перетворюється із засобу в мету, здатну 

кардинально змінити «обличчя» суспільства, його систему цінностей. 

Характерною особливістю сучасного суспільства є стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікативних технологій і на їх основі глобальних 

комп’ютерних мереж, які творять новий вимір соціально-віртуальної 

реальності – мережеве суспільство. Дослідження мережевого суспільства, в 

першу чергу, пов’язано з ідеями Л. Фрімана, Д. Ноука, П. Марсдена, 

С. Вассермана, Б. Веллмана, С. Берковіц, М. Грановеттера та ін. Поняття 

«мережа» у своїх дослідженнях застосовували П. Бурдьє, Ж. Дельоз і 

Ф. Гваттарі та ін. [157]. 

Іспанський соціолог М. Кастельс говорить про сучасні комунікації 

мережевого типу, які творяться на основі Інтернету [85]. Саме він вводить 

поняття «мережеве суспільство». На його думку, «особливістю сучасного 
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суспільства є не стільки домінування інформації, скільки трансформація 

варіантів її використання, коли провідну роль в суспільстві набувають 

глобальні мережеві структури, що витісняють традиційні форми 

взаємовідносин. Мережева структура є комплексом взаємопов’язаних вузлів. 

Конкретний зміст кожного вузла залежить від характеру тієї конкретної 

мережевої структури, про яку йде мова [86]. 

Мережеве суспільство носить глобальний характер в силу побудови 

комунікативних зв’язків мережевого типу на різних рівнях – особистому, 

професійному, суспільно-політичному. Практично мережеві структури 

віртуального характеру охоплюють усі сфери людського життя і здатні 

кардинально впливати на розвиток як глобальних, так і національних систем. 

Створення глобального інформаційного (комунікативного) простору 

призводить до зростання кількості і ролі інформації, яка не є знанням як 

таким, а комунікацією, операцією трансляції символів. Як наслідок, підміна 

об’єктивної і суб’єктивної реальності − реальністю віртуальною. Це, зі свого 

боку, в силу організаційної та просторової складності віртуальних мереж 

ускладнює дослідження її ціннісних систем. Сам М. Кастельс робить спроби 

пояснити природу цінностей у мережевому суспільстві з позицій 

інституціоналізму. Зокрема, для суб’єктів мережевої економіки цінується 

здатність працювати автономно та одночасно бути її активними агентами. 

Звідси, гнучкість, креативність, ініціативність та комунікабельність є 

запорукою успішної адаптації індивіда до умов мережевого суспільства [145, 

с. 37–38]. 

Проте інтеграції цінностей протистоять процеси дезінтеграції та 

євроскептицизму, що в європейському контексті стимулює позитивне 

ставлення до національного суверенітету, культурної самобутності, 

децентралізації влади, протекціонізму. За таких умовах ціннісна картина 

набуває мозаїчного характеру, адже існують ризики хаосу й самого існування 

ідеї об’єднаної Європи. З іншого боку, процес соціальних змін, який охопив 

країни колишнього Радянського Союзу, є достатньо різновекторним за 
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оцінками і результатами. Це, зокрема, відкрило шлях до формулювання 

концепції соціальної травми П. Штомпки. Тут доцільно зазначити, що 

мозаїка притаманна як реально існуючим ціннісним системам сьогодення, 

так і тим теоріям і концепціям, в яких ця строкатість відображається. 

Приклад творчого доробку П. Штомпки віддзеркалює невизначеність 

однозначної оцінки авторів існуючих теорій глобалізації, тому що він сам 

називає себе «останнім позитивістом», тобто представником посткласичної 

метапарадигми, в той час як аналітики його творчості часто вважають його 

репрезентантом постнекласичної метапарадигми. Такі розходження у 

визначенні приналежності відомих соціологів до тієї чи іншої соціології / 

метапарадигми / парадигми у час розгортання глобалізаційних процесів є 

непоодинокими.  

Щодо «другої» соціології, або постнекласичної метапарадигми, то саме 

в ній знаходимо найбільше противників глобалізації. Вони насамперед 

наголошують на двозначності самої «теорії глобалізації», яка «веде світ до 

дискримінації» (Ж. Бодрийяр) [52, с. 59], «нової бідності» (З. Бауман), що 

перетворює людей на ізгоїв, нездатних виконувати елементарні громадянські 

обов’язки [12, с. 93–94]. У. Бек в рамках своєї концепції «суспільства ризику» 

характеризує глобалізацію як процес деполітизації і дерегулювання 

суспільства, коли владу в нових умовах руйнування традиційного 

політичного простору отримують абсолютно нові історичні актори, такі як 

транснаціональні корпорації, міжнародні і неурядові організації, інтереси і дії 

яких дуже часто не можуть бути поставлені під суспільний контроль [68, 

с. 108–109]. Е. Гідденс зазначає, що «людина в глобальному світі стає 

незахищеною традиціями своєї культури, їй доводиться керуватися 

здебільшого загальнолюдськими цінностями, що визнаються більшістю 

людей, при цьому їй необхідно залишатися самою собою, зберігати 

особистість і дотримуватися власних ціннісних установок» [49, с. 5]. На його 

думку, у процесі глобалізації світ стає наповненим псевдоцінностями, в силу 
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чого людині непросто виокремити для себе ті цінності, які були б для неї по-

справжньому значущими [49, с. 63]. 

Крім сюжетів, пов’язаних із критичними оцінками розвитку 

постіндустріального суспільства та глобалізації, для постнекласичної 

метапарадигми (тобто «другої» соціології) характерним є представництво 

теорій та концепцій аналізу сучасного (новітнього, постмодерного) 

суспільства (ширше – глобалізованого людства). В цій метапарадигмі 

Г. Зборовський виділяє, насамперед, інтегративну парадигму (Дж. Рітцер, 

Е. Гідденс, П. Бурдьє, П. Штомпка та ін.) та постмодерністську парадигму 

(Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодрійяр, Дж. Фрідман та ін.). Однак, межі дисертаційного 

дослідження не дозволяють дати повну характеристику усього різноманіття 

зазначених теорій. Для нас є важливим виокремлення тих аспектів, які 

найкраще розкривають місце і роль цінностей у сучасному світі. Ми 

виокремили ті частини доробку соціологів-постнекласиків, які вважаємо 

найбільш значущими в контексті розробки обраної теми. 

Суспільний поступ наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. відзначився 

кардинальними змінами, коли на зміну суспільству модерну, де базисом в 

суспільстві було виробництво, прийшло постмодерне суспільство, в якому 

провідним «центром» стає споживання. Поява феномену «масового 

споживання» створила передумови формування теорії суспільства 

споживання (Дж. Катона, У. Ростоу, Х. Ортега-і-Гассет, О. Тоффлер, 

Т. Адорно, Г. Маркузе та ін.). Важливим у розумінні процесів споживання є 

теза, що споживання зумовлене певною системою цінностей, яка існує в 

культурі. У постмодерністських суспільствах ціннісний контекст споживання 

представлений крізь призму стилів життя (Р. Бокок, А. Томлісон, П. Бурдьє 

та ін.) та аналізу споживання як символічного обміну (Ж. Бодріяр) [137, 

с. 63–64]. 

Зв’язок стилю життя з цінностями відкрив шлях для глибшого 

сегментування споживачів. У маркетингових дослідженнях, як правило, 

використовується найбільш значуща цінність для віднесення споживачів до 
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відповідних ринкових сегментів у поєднанні з інформацією соціально-

демографічного змісту. Було показано, що споживачі з орієнтацією на 

внутрішні цінності (самореалізація, хвилювання, відчуття досягнення і 

самоповага) прагнуть контролювати своє життя, приймаючи незалежні 

рішення. Споживачі з зовнішньою орієнтацією (відчуття приналежності, 

повага зі сторони інших, безпека) більш схильні погоджувати свою 

купівельну поведінку із думкою більшості у суспільстві [223], [159]. 

Об’єкти споживання, як матеріальні, так і духовні, індивідом-

споживачем сприймаються не стільки як предмети, що задовольняють певні 

його потреби, скільки як знаки, за якими стоїть щось важливіше для нього – 

статус у суспільстві, зв’язки і успіх, престиж і мода тощо. Французький 

вчений Ж. Бодрійяр, якого Г. Зборовський вважає представником 

радикального постмодернізму, називає споживання «систематичним актом 

маніпуляції знаками», адже в сучасних умовах споживання є актом створення 

певної системи знаків, що призначені для інтерпретації іншими людьми. 

Зазначає, що «ніколи не споживаються об’єкти в собі (у його споживчій 

цінності) – завжди маніпулюють об’єктами як знаками, які відрізняють вас чи 

приєднують вас до вашої власної групи, взятої як ідеальний еталон, або ж 

відділяючи вас від неї і приєднуючи до групи з більш високим статусом» [29, 

с. 86–87]. Відтак, споживання – це свого роду процес соціальної комунікації 

(споживається ідея стосунків між людьми). Звідси немає меж споживанню, 

адже воно виходить далеко за межі лише задоволення вітальних потреб. 

Споживання у цьому процесі набуває рис соціальної дії, включеної у 

соціальний обмін як процес комунікації в межах певного соціокультурного 

простору, де значущими цінностями виступають статус у суспільстві, зв’язки 

і успіх, престиж і мода. 

Зворотнім боком споживання у сучасному суспільстві є уніфікованість 

споживчих практик, які американський соціолог Дж. Рітцер позначає як 

«процес макдональдизації», коли принципи, які застосовуються в організації 

ресторанів фаст-фуд, починають переважати у більшій кількості секторів 



63 
 

 

суспільства [147, с. 77]. Макдональдизація є однією з ознак глобалізованого 

суспільства, що впроваджує однакові стандарти обслуговування та 

поведінки, контролю за якістю, елементи корпоративної культури. 

Основними цінностями у цьому процесі стають ефективність, 

розрахунковість, передбачуваність та контроль. Як зазначає український 

соціолог В. Танчер, «стає все очевидніше, що наслідком культурної 

глобалізації виступає не тільки певна вестернізація («макдоналізація», 

«кокаколонізація» й тому подібний синонімічний ряд), а також суміжні 

явища комодифікації, консюмеризації усіх сторін життя, експорт «західних» 

цінностей і стандартів до «решти» світу, але й нові відносини між 

глобальним і локальним (місцевим, регіональним, національним) в 

культурному світі» [173]. 

З іншого боку, домінування стандартних (стандартизованих) моделей 

споживчої поведінки стають ключовими елементами економічного 

зростання, наслідком якого є домінування споживацтва як тенденції, 

зорієнтованої на постійне збільшення обсягу споживання у суспільстві. Як 

наслідок, безрозбірне, нераціональне споживання товарів та послуг. 

Споживацтво несе в собі і власну систему цінностей, коли на вершині 

споживання домінують цінності гедоністичного характеру, спрямовані на 

задоволення власних, часом егоїстичних, потреб. З цього приводу 

американський соціолог А. Етціоні вважає, що «споживання переростає в 

консюмеризм, коли матеріальні об’єкти стають предметом пристрасті, 

засобом самоствердження людини і, навіть, підмінюють прагнення до 

самовираження» [208, с. 55]. 

Ціннісне переосмислення у системі споживання призводить до 

посилення соціальної диференціації, індивідуалізації та існування моди, яка 

змінюється багато разів упродовж життя одного покоління. Щодо 

останнього, посилюється вплив символічного аспекту споживання, коли 

цінністю є не сам по собі товар, а річ, реакція, враження, яке вони 

викликають у споживача. Споживання стає маркером соціального статусу, 
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відображаючи певний спосіб життя індивідів від уніфікованих, масових форм 

до вишуканих та елітарних. Поряд з цим в економічно розвинутих країнах 

зростає тенденція до сталого споживання, що передбачає зміну поведінки 

споживачів від незбалансованих (неекологічних) форм до збалансованих, 

ощадних та екологічно виправданих (концепція збалансованого споживання). 

Таке споживання – це, передусім, споживання з думкою про майбутні 

покоління й зорієнтоване на збереження і раціональне використання 

природніх ресурсів, охорону здоров’я та навколишнього середовища. У 

сучасному світі зростає цінність зелених (екологічних) товарів, а також 

підхід до виваженого ставлення до купівлі, різноманітного використання вже 

придбаних речей тощо. Формується нове поняття «міри» як цінності, здатної 

протистояти незбалансованому, нерозбірливому споживанню. 

Наразі ми здійснили аналіз зарубіжних теорій і концепцій стосовно 

сучасного суспільства і світової системи як наслідку процесів глобалізації. 

Наведемо тепер найбільш важливі в контексті опрацювання обраної теми 

позиції і положення деяких українських соціологів. Насамперед, це пошуки 

відповідей на питання: чи усі східноєвропейські суспільства, включно з 

Україною, можуть досягти рівня розвитку й матеріального добробуту 

західних країн за однією універсальною культурною програмою? Відповідь 

на це запитання залишається відкритою. Як слушно зазначає Ю. Савєльєв, 

дослідження процесів модернізації окремих суспільств демонструють 

особливості національних культурних програм, зокрема, цінностей, які не 

змінюються під впливом економічного розвитку і збільшення добробуту 

населення. Так, в Росії, незважаючи на стрімке зростання доходів, у 

суспільстві панує «пізньоетакратична» нормативно-ціннісна система. В 

Україні за значно скромнішого економічного зростання відсутні суттєві 

зміни у ціннісних пріоритетах, зокрема, цінностях самореалізації; за 

характером ціннісних орієнтацій (методика Ш. Шварца) Україна 

відрізняється від більшості європейських країн; для неї притаманна висока 

оцінка авторитаризму, яка має позитивну динаміку [158, с. 136–138]. Це 
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говорить про те, що не у всіх випадках економічний поступ та зростання 

мають однозначний вплив на зміну ціннісних систем у напрямку 

постматеріалістичних, як це показано у дослідженнях Р. Інґлегарта. У 

сучасних умовах ціннісна система Інґлегарта потребує низки уточнень. 

Зокрема, звертається увага на те, що залежність морально-духовних 

цінностей від економічних чинників є неоднозначною, адже духовна 

складова значною мірою зумовлена системою цінностей родини, в якій 

виховується особистість, моральними принципами її авторитетів, навчанням, 

ціннісними традиціями соціуму, ментальністю народу. Водночас, як 

зазначають В. Бакіров і А. Ручка, сучасна ціннісна зміна демонструє, за 

Інґлегартом, певну девальвацію традиційних зв’язків сімейних відносин, 

традиційних інститутів, авторитетів, вірувань, орієнтацій і зростання 

світсько-раціональних цінностей, які підкреслюють індивідуальні 

досягнення, ефективність і самостійність, демократичну партиципацію, а 

також раціонально-правову легітимність інститутів суспільства [10].  

На думку українського соціолога Є. Головахи, досвід реформування 

економіки та політичної системи сучасної України зумовлений, насамперед, 

невідповідністю цінностей та норм суспільного життя сучасним 

цивілізаційним вимогам. Ціннісна свідомість, притаманна більшості 

населення України, ще й досі ґрунтується переважно на традиціоналізмі та 

консерватизмі, не зазнавши суттєвих змін за роки незалежності. Цінності 

громадянського суспільства, політичного плюралізму, поваги до закону, прав 

людини та інтересів особистості, толерантності, консенсусної культури 

спілкування, захисту прав меншин і людей з обмеженими можливостями не 

розповсюджені у масовій та елітарній свідомості, яка досі перебуває під 

потужним впливом традиційної політичної, економічної та духовної 

культури минулого [54, с. 131]. Аналіз динаміки ціннісних орієнтацій 

населення України за перші десятиліття незалежності показав, що відбулося 

посилення ролі вітальних цінностей, які складають ядро ціннісної свідомості 

громадян, помітне зростання важливості для людей синдрому певних 
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соціальних і самореалізаційних цінностей. Не набули належного рівня 

важливості цінності освітнього та культурного зростання, помітно втратив 

рівень своєї важливості також синдром певних громадянських, 

демократичних та ринкових цінностей [63, с. 230]. Дослідження цінностей у 

рамках «European Social Survey» (Україна бере в них участь від 2004 року) 

засвідчили домінування в українському суспільстві цінностей збереження та 

низький рівень прихильності до цінностей самоствердження та «відкритості 

до змін». Це вказує на те, що Україна в ціннісному вимірі мало відрізняється 

від показників у країнах пострадянського простору. Що виділяє українське 

суспільство серед цих країн, то це висока підтримка цінності влади та низька 

оцінка доброзичливості. Висока значущість влади без сильної підтримки 

цінностей самоствердження та відкритості до змін свідчить, що влада 

розглядається не як результат досягнення, особистих зусиль та здатностей, а, 

радше, як умова багатства і добробуту [109]. 

В той же час, на думку Є. Головахи, цінності громадян України не 

залишаються незмінними. Вагомим важелем змін цінностей і ціннісних 

орієнтацій українців став європейський вибір стратегії розвитку країни, 

пов’язаний із орієнтацією на вступ до ЄС. Українські соціологи фіксують 

суперечливу ситуацію у ціннісному полі пересічних мешканців України, 

коли прагнення до вступу до Європейського Союзу співіснує із 

пострадянськими цінностями патерналізму, стабільності тощо. Виходом із 

цього становища є, на переконання Є. Головахи, шлях поступового 

утвердження європейських цінностей у світогляді і поставах українців через 

формування так званих медіанних цінностей, тобто серединних, проміжних 

між обидвома цими, наразі полярними, кластерами [55, с. 93–96]. 

Процеси пошуку об’єднавчих цінностей властиві також для наших 

колег із близького та далекого зарубіжжя. Більшість з них вважає, що 

сьогодні ціннісні системи мешканців практично усіх країн світу опинилися 

під загрозою небезпек, пов’язаних з міжнародним тероризмом, 

кіберзлочинністю, міграційними викликами глобального характеру. 
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Проблеми національної безпеки, безпеки життя людини і суспільства 

набувають ціннісного змісту, що ставить на порядок денний виживання 

цивілізованого світу [136]. Зростання невизначеності, невпевненості, 

конфліктогенності тощо вимушують учених замислитись над природою 

кризових явищ і пріоритетами подальшого розвитку людства. Як один із 

шляхів подолання глибоких суперечностей у суспільстві, на думку 

німецького соціолога Гельмута Клагеса [216], [217] є «ціннісний синтез», 

коли старі і нові цінності не обов’язково перебувають в опозиції одна до 

одної, а можуть у ментальності багатьох людей створювати продуктивну 

взаємодію і відповідним чином мати прояв у їхній реальній поведінці. Як 

зазначає у зв’язку із цим А. Ручка, Г. Клагес вважає, що «в розвинених 

суспільствах ціннісна зміна відбувається скоріше за рахунок переміщень 

акценту з цінностей обов’язку і прийнятності на цінності саморозвою. Тим 

самим традиційні цінності не зникають і не замінюються, а лише втрачають 

(не повністю!) свою попередню значущість. У нових суспільних умовах 

останні можуть специфічним чином відроджуватися, про що наочно свідчить 

«ціннісний синтез» Г. Клагеса [156]. 

Таким чином, здійснений у цій частині першого розділу аналіз 

зафіксував ситуацію множинності як самих цінностей сьогодення, так і 

мультиплікацію спроб їхнього соціологічного осмислення. Проблематика 

цінностей широко представлена у всіх головних різновидах соціологічного 

знання, а це віддзеркалює багатовимірність і складність цього 

соціокультурного феномену. Відтак нашим завданням є обрання з-поміж 

цього багатоманіття тих напрямів, теорій і концепцій, принципові положення 

яких утворюють теоретичну базу нашого дисертаційного дослідження, про 

що йдеться у заключній частині першого розділу. 
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1.3. Цінності в структуралістській перспективі 

 

В ситуації мультипарадигмальності сучасної соціології обрання тих чи 

інших положень для формування теоретичної основи дисертаційної роботи 

завжди викликає низку труднощів і проблем. З одного боку, існує чіткий 

поділ соціологічного знання за лінією класики-некласики, а з іншого – в 

умовах сьогодення цей поділ виглядає дещо штучним і, на думку багатьох 

аналітиків, має бути замінений інтеграцією підходів, теорій і концепцій, 

творенням інтегративної парадигми. Тому з багатої соціологічної спадщини і 

нових напрацювань ми селективно відібрали ті групи теоретичних положень, 

які допоможуть розкрити багатоманітність цінностей в емпіричних 

дослідженнях. 

Основним джерелом для написання дисертаційної роботи є 

структуралістська перспектива, а точніше компендіум положень структурно-

функціонального аналізу. Першим його вихідним положенням є вимога 

розгляду суспільства як системи взаємопов’язаних структур, що складають 

його і утворюють єдине ціле (див. Т. Парсонс). В межах нашого дослідження 

духовних цінностей сучасних українських студентів це положення слід 

розглядати у двох площинах:  

– розуміння сучасного українського суспільства як цілісного 

утворення, одним із складників структури якого є специфічна соціальна 

група студентства; 

– розгляд феномену цінностей як складної структурованої системи, 

що відкриває шлях до розуміння природи людини, її дій та вчинків у 

соціокультурному середовищі. В цьому руслі відомий американський 

соціолог Н. Смелзер, до прикладу, вважає, що цінності, будучи свого роду 

індикатором людського поступу, ніколи не виступають розрізнено, вони 

завжди утворюють певну цілісну систему. Ціннісна система, на його думку, 

включає в себе різні групи цінностей, які утворюють внутрішній стрижень 

культури, суспільства загалом. Кожне суспільство має свою специфічну 
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структуру цінностей, свої «базові» цінності, які визначають його подальший 

розвиток, місце у глобальних соціальних і політичних системах [164, с. 660]. 

На цій основі цінності визначено як складну структуровану систему, однією 

із складових якої виступає система духовних цінностей, якими керуються 

люди у своїх повсякденних практиках в ситуації стрімких соціальних змін. 

Для розуміння ціннісних систем важливими є погляди Б. Гаврилишина 

з урахуванням індивідуалістсько-колективістських устремлінь, які мають 

місце у суспільстві. На основі цього поділу він у своїй книзі «До ефективних 

суспільств: Дороговкази в майбутнє: доповідь Римському Клубові» 

виокремлює три ціннісні системи, які сформувалися або формуються в 

сучасному світі (індивідуалістсько-конкуренційну, групово-кооперативну, 

егалітарно-колективістську) [44, с. 21–22]. Виділені ціннісні системи у 

політичному вимірі співіснують, проте за своєю природою є протилежно 

спрямованими та часто конфліктними. Конфлікти тут є цілком реальними і, 

до певної міри, вони неминучі, так як часто пов’ язані у добу глобальних змін 

з руйнуванням традиційних цінностей [171, с. 232]. 

У глобальній перспективі очікуваним явищем є метисаж (змішування) 

та взаємопроникнення ціннісних систем, що відповідає духу глобалізації. На 

думку О. Малахової, у процесах, зокрема культурної глобалізації, можливе 

формування нових ціннісних системи, свого роду гібридів цінностей [112, 

с. 118]. Глобальні виклики, як стверджує Р. Сіденко, справляють надзвичайно 

великий вплив на систему цінностей, який виражається не лише на початку 

формування комплексу глобальних (універсальних) цінностей, але й в 

істотній модифікації та оновленні систем цінностей в межах окремих 

національних держав [163, с. 18]. У цьому процесі великої ваги надається 

ідеології, що побудована на сповідуванні спільних цінностей (ціннісних 

систем). Як приклад, процес творення Європейського Союзу, що уособлює 

ціннісний консенсус. У процесі дифузії цінностей великого значення тут 

надається таким чинникам: рівності, справедливості та повазі до культурної 

відмінності [229, s. 41]. 
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Наступною процедурою структурно-функціонального аналізу є 

виявлення явищ різного роду на основі їх типології та класифікації. Стосовно 

цінностей першість тут впевнено утримує П. Сорокін. Прикладом 

ґрунтовного поділу цінностей у соціології є його класифікація із поділом 

цінностей за їхнім характером на дві групи: а) позитивні і б) негативні; вони 

мають відносний характер, оскільки в одних ситуаціях одна і та ж цінність 

може бути позитивною, а в інших – негативною. Крім того, він класифікував 

також цінності за їхньою природою і видом діяльності людини, на основі 

чого виокремлював два об’ємних типи цінностей: 1) матеріальні цінності і 

2) нематеріальні, які він називав ще соціальними цінностями. Дослідник 

А. Кавалеров, який вивчав творчість П. Сорокіна, підсумовує, що серед 

соціальних цінностей останній виділив понад тридцять їхніх видів. Умовно їх 

можна згрупувати у декілька блоків відповідно до життєдіяльнісних сфер 

індивіда: а) релігійні; б) пізнавальні; в) мистецькі (творчі); г) моральні; 

д) почуттєві; е) правові. До кожного з цих блоків можна віднести по декілька 

видів цінностей, поняттями яких вчений користувався для характеристики 

суспільних процесів [80, с. 43]. Ми також погоджуємося із думкою 

Н. Левковської, що використання вченим такої широкої ієрархії ціннісних 

понять давало йому можливість глибоко проникати в соціальні явища різних 

історичних епох [107, с. 59]. З іншого боку, класик польської соціології 

С. Оссовський [222] виокремлює дві основні групи цінностей: цінності, що 

визнаються; цінності, що відчуваються. Перші є власністю суспільного 

середовища та одночасно елементом його норм поведінки. Вони не 

володіють безпосередньо спонукальною силою, здатною впливати на 

поведінку індивіда. Другі є іманентною частиною індивідуальності, що 

формується в процесі інтерналізації. Окрім того, С. Оссовський виокремлює 

цінності-засоби та цінності-цілі, а також говорить про повсякденні цінності 

та цінності святкові (урочисті) [211].  

Представники некласичної метапарадигми П. Блау і Дж. Хоманс також 

долучилися до опрацювання типології цінностей у період, коли про перехід 
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до постматеріалістичного типу цінностей говорити було ще зарано. Так, 

П. Блау як представник макроструктуралізму в соціології виділив чотири 

основних типи цінностей. Перший тип – «партикуляристські цінності», які, 

на його думку, є засобом інтеграції і опорою солідарності. Цінності цього 

типу можуть згуртовувати членів груп, окремих індивідів навколо певної 

ідеї. Другий тип – «універсалістські цінності», які являють собою певні 

стереотипи, на основі яких визначається порівняльна цінність різних 

сутностей, що можуть бути представлені для обміну. Ці цінності дають 

можливість суспільству визначити цінність кожного індивідуального вкладу 

в спільну справу і забезпечити відповідним чином винагороду індивіда, в 

тому числі і підвищення його соціального статусу. До третього типу П. Блау 

відніс так звані «цінності легітимного авторитету». Це система цінностей, яка 

надає окремим індивідам більше повноважень і прав, ніж іншим членам 

даного соціуму. Четвертий тип – «цінності опозиції» або «революційні», які 

викликають відчуття необхідності перемін в суспільстві і узаконюють 

опозицію [77, с. 300]. 

Важливим у розумінні поглядів П. Блау для нашого дисертаційного 

дослідження є те, що процеси на соціальному рівні суттєво відрізняються від 

процесів, що мають місце на рівні індивідуального буття. Це стосується й 

системи ціннісного регулювання, що задіює достатньо широкий набір 

соціальних факторів у відносинах соціального обміну. Важливість поглядів 

П. Блау полягає у тому, що світ цінностей має різне значення у 

повсякденному житті. Перехід від індивідуального рівня до соцієтального 

задіює ускладнені механізми ціннісного регулювання в структурованих та 

ієрархізованих соціальних системах, що функціонують у координатах 

соціальних змін. 

Останнім часом у соціології набув популярності поділ цінностей, який 

запропонував американський дослідник Р. Інґлегарт, спираючись на відому 

ієрархію потреб А. Маслоу. Інґлегарт розділив цінності на два основних 

типи: матеріалістичні цінності, які відповідали нижчим потребам ієрархії 
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А. Маслоу (орієнтація на матеріальний добробут), і постматеріалістичні 

цінності, які співвідносилися з вищими рівнями ієрархії (орієнтація на 

престиж, самореалізацію, взаєморозуміння тощо). За ступенем орієнтації на 

той чи інший тип цінностей Р. Інґлегарт виділив чотири ціннісних типи 

людей: носій «чистої» матеріалістичної орієнтації, носій «чистої» 

постматеріалістичної орієнтації, решта – проміжні «змішані» типи [33, с.402]. 

Р. Інґлегарта вважають засновником теорії постматеріалістичного зсуву 

в сучасному суспільстві. У своїй книзі «Культурні зрушення в розвиненому 

індустріальному суспільстві» (1989) [214] Інґлегарт для аналізу культурних 

змін у поглядах, коли молоде покоління поступово замінює старе серед 

дорослого населення, використовує велику кількість даних емпіричних 

обстежень, що проводилися у 26 країнах у період з 1970 по 1988 рр. 

Культурні зміни він аналізує у релігійних віруваннях, мотиваціях у роботі, у 

ставленнях до дітей і сім’ї, до політичних конфліктів тощо. Під культурними 

зрушеннями вчений розуміє не тільки зсув у напрямку від матеріалістичних 

(орієнтація особистості або соціальної групи переважно на економічну і 

фізичну безпеку) до постматеріалістичних цінностей (коли на перший план 

людина висуває самовираження і якість життя), але й ширший культурний 

зсув в різних сферах життєдіяльності сучасної людини. Іншими словами, 

ціннісна зміна зводиться до заміни «старих» цінностей «новими», 

пов’язаними з соціально-економічним поступом. Це творить підґрунтя для 

подальшого розвитку людського суспільства у напрямку утвердження 

гендерної рівності, демократичних свобод, нових моральних норм та 

цінностей. 

Значне місце в розумінні сучасних ціннісно-світоглядних процесів 

посідає теорія модернізації і постмодернізації, або теорія двох зсувів 

Р. Інґлегарта. У книзі «Модернізація та постмодернізація» (1997 р.) він 

говорить, що «модернізація, перш за все, – це процес збільшення 

економічних і політичних можливостей суспільства: економічних, через 

індустріалізацію, політичних – через бюрократизацію. Модернізація має 
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велику привабливість, тому що дозволяє суспільству рухатися від злиднів до 

багатства» [215]. Теорія ґрунтується на відмінності трьох поколінь людей, що 

виросли в традиційному, перехідному до індустріалізації та індустріальному 

суспільствах. Ті, що виросли там, де є проблематичним доступ до основних 

благ (таких як їжа, житло, безпека), стають людьми з цінностями виживання. 

При цьому якщо вони живуть в умовах індустріалізації, розвиток якої обіцяє 

їм наявність цих благ, вони стають людьми з секулярно-раціональними 

цінностями, тобто високо цінують авторитет, раціональність, порядок, 

безпеку. На відміну від покоління своїх батьків, що виросли в традиційному 

суспільстві, де отримання блага пов’язувалось із збереженням існуючого і з 

надприродними силами, ці люди демонструють зсув до секулярних і 

раціональних цінностей. Це Інґлегарт назвав модернізаційним (першим) 

зсувом. Покоління дітей таких людей, що виросло в умовах, в яких наявність 

їжі, життя та інших основних благ є як би само собою зрозумілим, стають 

людьми з дещо ширшим горизонтом, ніж турбота про виживання. Серед них 

набувають популярності ідеї толерантності, громадянської участі, захисту 

природи і самопізнання. Такі цінності Інґлегарт називає цінностями 

самовираження, а їх відмінність від секулярно-раціональних цінностей 

попереднього покоління – постмодернізаційним зсувом. Останній 

закономірно призводить до появи або покращення якості демократії в країні 

[151]. 

Ще одним джерелом до формування теоретичної бази нашої 

дисертаційної роботи виступає положення структурно-функціонального 

аналізу про те, що всі елементи системи виконують певні функції. Це 

положення можна конкретизувати стосовно функцій, що їх виконує система 

цінностей в цілому і кожен її елемент окремо. Серед усіх соціальних функцій 

цінностей більшість дослідників зазначають, що цінності у соціологічній 

науці значною мірою розглядають як нормативи або регулятори діяльності як 

особистості, так і певної соціальної групи [205]. Ми солідарні із висловом 

Т. Прохоренко, що у житті сучасного суспільства цінності виконують роль 
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своєрідних «центрів управління» поведінкою людей, адже визначають сенс, 

стратегію цілеспрямованої діяльності і, тим самим, регулюють соціальні 

взаємодії, внутрішньо спонукаючи до діяльності в оточуючому соціальному 

середовищі [141]. 

Український соціолог І. Кононов [90, с. 160–164], говорячи про функції 

цінностей, звертає увагу на такі функції як інтегруюча, ідентифікаційна та 

функція стандартів поведінки [9, с. 160]. Цінностям притаманна також 

формуюча та нормуюча функції, функція конституювання сенсу життя та 

орієнтаційна функції. Для прикладу, духовні цінності, які є об’єктом нашого 

соціологічного аналізу, виконують головно інтегративну (консолідуючу) 

функцію, що забезпечує стабільність існування суспільства. З іншого боку, 

на думку С. Черепанової, духовні цінності покликані виконувати також 

комунікативну, естетичну, морально-етичну та символічну функції [188, 

с. 99].  

Серед наших зарубіжних колег можна виділити в цьому річищі 

позицію вже згадуваних П. Блау та Дж. Хоманса. Вони звертають увагу на 

соціальні регулятори поведінки людини на різних рівнях соціальної 

реальності. Зокрема, Дж. Хоманс на мікрорівні оперує постулатами успіху, 

стимулу, деривації – перенасичення, агресії – схвалення, раціональності. 

Окремо він виділяє постулат цінності (говорить про позитивні і негативні 

цінності), який полягає в тому, що «чим більшу цінність представляє для 

людини результат її дії, тим вища вірогідність, що вона так вчинить» [174, 

с. 325]. П. Блау своєю чергою зазначає, що на макрорівні з’єднуючим 

механізмом є норми і цінності («ціннісний консенсус»), які уможливлюють 

опосередкований соціальний обмін і керують процесами соціальної інтеграції 

та диференціації в складних соціальних структурах [107, с. 58.]. На жаль, в 

цих працях не виділено мезорівня аналізу цінностей, який ми 

використовуємо стосовно студентства як соціальної групи. 

Нарешті, у дисертаційній роботі ми використали також таку одну із 

складових структурно-функціонального аналізу, як процедуру ієрархування. 
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Сучасна дослідниця О. Малахова [111] зазначає, що у системі цінностей 

існує певна ієрархія. У складі будь-якої ціннісної системи можна виділити, 

передусім, домінантні цінності. Система цінностей визначає визнані 

суспільством критерії, на основі яких здійснюється контроль за діяльністю 

людей та регулюється їх поведінка, тобто саме система цінностей забезпечує 

громадянський порядок. Вона виступає теоретичною основою соціальної 

діяльності. Кожна культура створює свою систему ціннісних орієнтирів, які 

слугують своєрідним взірцем, визначають направленість вчинків людини чи 

цілого суспільства, тобто цінності є певного роду мотиваторами дій. Саме 

система цінностей регулює поведінку людей у суспільстві і спрямовує її в 

правильне, коректне русло. Вона виступає орієнтирами при виборі способу 

дій, формує цілі і веде до їх досягнення. 

У дисертаційній роботі ми також використовуємо цю дослідницьку 

процедуру і при здійсненні авторських соціологічних досліджень наводимо 

виявлені у студентському середовищі ієрархії їхніх духовних цінностей. 

Крім положень в межах структуралістської перспективи, до 

теоретичної бази дисертаційного дослідження ми залучили деякі 

несуперечливі положення концепції П. Штомпки. У структурі соціологічного 

знання Г. Зборовський розташовує теоретичні здобутки польського соціолога 

поруч із А. Туреном, в діяльнісно-активістській парадигмі постнекласичної 

соціології [74]. Сам же П. Штомпка, як ми вже зазначали, воліє не 

пов’язувати себе із якимось одним теоретичним напрямком; він мислить в 

іншому вимірі досліджень повсякденного життя пересічних людей, де 

можуть поєднуватися ідеї класичної та некласичної соціології, позитивізм і 

суб’єктивізм, здоров’я і хвороба, травма і одужання тощо. Вважаємо за 

доцільне доповнити теоретичну базу нашої дисертаційної роботи низкою 

положень П. Штомпки з арсеналу його теорії соціальних змін, теорії 

культурної травми та соціології соціальної екзистенції, оскільки вони здатні 

допомогти зрозуміти велетенські соціальні зрушення сучасності крізь призму 
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повсякденності, життєвих практик звичайних людей, особливо молодого 

віку, до яких, безперечно, відносять студентів. 

Вивчення соціальних змін, на думку П. Штомпки, – основне в 

соціології. Зміни – настільки очевидна риса соціальної реальності, що будь-

яка наукова соціальна теорія, якою б не була її вихідна концептуальна 

позиція, рано чи пізно повинна підійти до цього питання [204, с. 11]. 

Соціальну зміну він розглядає як перетворення суспільства від більш ранньої 

до більш пізньої стадії. Одним із досягнень автора є розгляд соціальної зміни, 

виходячи з концепції травми. При цьому травма розуміється як процес, що 

динамічно розгортається і проходить кілька стадій: від структурних та 

культурних передумов, які сприяють виникненню травми, до етапу її 

подолання. Будь-яку соціальну зміну можна розглядати як таку, що несе в 

собі травматичний, деструктивний, дисфункціональний наслідок як для 

особистості, соціальної групи, так і для суспільства в цілому. Одну з причин 

соціальних змін вчений вбачає у психології людини, її внутрішньому 

прагненні до змін та новацій. Агентами соціальних змін можуть бути видатні 

особи та соціальні рухи [191, с. 21]. 

В періоди соціальних змін проявляються дві риси соціальної 

свідомості: 1) «синдром агентів» (люди усвідомлюють, що багато речей 

залежить від конкретних людських дій, бачать в собі потенційно значимих 

діючих осіб, агентів; саме тут виникають питання: хто викликає зміни, хто 

несе відповідальність за ті процеси, що відбуваються, які соціальні групи їх 

стимулюють і чим конкретна особа може посприяти цим змінам); 

2) «історичний синдром» (люди дивляться на свій час лише як на відрізок 

більш широкого потоку історії, вони оглядаються назад у пошуках коріння, 

традицій, генеалогії сучасного суспільства, заглядають вперед з наміром 

уявити собі майбутній хід подій) [201, с. 17–18]. 

Метафоричне поняття «травми» дозволяє провести аналогію між 

реакцією суспільства на несподівані і радикальні соціальні зміни і реакцією 

організму на раптовий і хворобливий зовнішній вплив. Соціальна травма, на 
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думку П. Штомпки, яка є важливою для нашої роботи, обумовлена, в першу 

чергу, зламом ціннісних підстав звичних символів, смислів і значень 

соціальної реальності. Травматичність радикальних соціальних 

трансформацій виникає з їх раптовості для більшості людей і з їх тотальності, 

оскільки вони зачіпають рішуче всі сфери соціальної життєдіяльності, 

докорінно змінюючи характер повсякденності. Саме в силу останньої 

обставини такі перетворення зачіпають рішуче всіх членів суспільства, 

кожного індивіда і, нарешті, що найбільш болісно, вони знецінюють звичні 

правила соціальних дій, накопичені попереднім життєвим досвідом, 

знецінюють його соціальний капітал, роблять індивіда свого роду банкрутом. 

Будь-які його форсовані структурні і функціональні зміни супроводжуються 

втратами – появою «непотрібних» соціальних осередків і «зайвих» людей. 

Подібні втрати – зворотна сторона будь-якого трансформаційного процесу 

[51]. 

Травма появляється, коли є розкол, зміщення, дезорганізація в 

упорядкованому, само собою зрозумілому світі. Стан травми, викликаний 

травматичними подіями, є в цілому незвичним станом. Травма – колективний 

феномен, стан, що його переживає група, спільнота внаслідок подій, які 

трактуються як культурно травматичні. Травма у змозі виникнути на 

демографічному рівні колективності (біологічна деградація населення, 

епідемії, розумові відхилення, зниження рівня народжуваності і ріст 

смертності, голод та ін.); травма впливає на соціальну структуру, де вона 

може знищити наявні канали соціальних відносин, соціальні системи, 

ієрархію (політична анархія, порушення економічного обміну, паніка і 

дизертирство діючої армії, порушення і розпад сім’ї та ін.). Найважливішою є 

культурна травма, тому що вона володіє сильною інерцією, продовжує 

існувати довше, ніж інші види травм, іноді поколіннями зберігаючись у 

колективній пам’яті, і при цьому час від часу при сприятливих обставинах 

може нагадувати про себе (етнічні, національні травми, що кореняться в 

насильних, травматичних подіях минулого). 
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Культурна травма, за П. Штомпкою [202], зазвичай виникає, коли, по-

перше, якась значима подія б’є по самих основах культури, тобто її 

інтерпретують як абсолютно невідповідну до ключових цінностей, основ 

ідентичності, колективної гордості (поразка у війні, крах імперії, 

переслідування релігії, делегалізація традиційних форм сім’ї, різка 

девальвація валюти). По-друге, коли люди знаходяться під владою нової 

культури, або точніше, коли соціалізована культура зіштовхується з новим 

середовищем (територіальна мобільність, культурна глобалізація), по-третє, 

оновлення способу життя під впливом змін технологій економіки, 

політичних умов. Цей вид культурної травми є результатом зіткнення нового 

способу життя із старою культурою. По-четверте, культурна травма може 

виникати в області самої культури, а не на межі культури і дій, культури і 

подій. Тут травма може виникати через те, що різні сегменти культури мають 

різний темп свого розвитку; внаслідок внутрішньо культурного відкриття, що 

не відповідає старій культурі; внаслідок несподіваних фактів з минулого і 

переосмислення минулого. 

Не всі соціальні групи в суспільстві однаково сприймають культурні 

травми і здатні виражати своє сприйняття. Вплив одних і тих же потенційно 

травматичних подій чи ситуацій може бути якісно різним для різних груп 

(для одних це корисно і бажано, для інших деструктивно і шкідливо, а ще 

інші ігнорують). 

Для нашої роботи методологічно важливими є увага П. Штомпки на 

неминучість соціальних змін, які відбуваються нині в українському 

суспільстві і мають колосальний вплив на цінності пересічних українських 

громадян, особливо молоді. Саме молодь, в тому числі й студентство, у 

першу чергу зазнає культурної травми, суть якої в добу велетенських 

соціальних трансформацій полягає у руйнації старої, ключової системи 

цінностей (традиційних цінностей локальної культури), відсутності нових, 

прийнятних для суспільства позитивних цінностей розвитку, 

розповсюдженням псевдоцінностей, асоціальних стилів життя тощо. 
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Водночас, саме студентство, як передова частина усієї української молоді, 

часто показує приклади просоціальної поведінки і здатність керуватися 

загальнолюдськими цінностями, коли матеріальні ціннісні орієнтації 

втрачають своє домінантне значення і відбувається поворот до духовних або 

постматеріалістичних цінностей. Чи насправді студентська молодь у 

більшості своїй демонструє здатність духовного одужання, виходу з ситуації 

травми, створення передумов якісних змін усього українського суспільства – 

покажуть результати низки наших досліджень, наведені у наступних 

розділах. 

Це стосується і положень П. Штомпки щодо соціальної екзистенції. Як і 

життя, соціальна екзистенція ніколи не стоїть на місці, завжди динамічна, 

оскільки якщо вона зупиниться, то і життя зупиниться. Автор вводить 

концепт «соціального становлення», характерний в тому числі й для 

соціального становлення студентства. Соціальна екзистенція, що 

супроводжується соціальними практиками у повсякденному житті, 

приводить в дію процес соціального становлення. Соціальна екзистенція і 

соціальне становлення утворюють те, що «насправді реальне». Соціальний 

світ – не що інше, як міжособистісне поле, міжлюдський простір, що 

наповнений зустрічами, контактами, взаємодіями, відносинами. Ця 

«убудованість» людей у відносини з іншими людьми відбувається не де-

небудь, а в нашому повсякденному житті. Це центральний, соціальний аспект 

нашого існування як людей. Усі інші аспекти суспільства – макроструктури, 

макропроцеси, культури, цивілізації, технічні системи, організації, інституції 

– фактично існують не десь далеко, а всередині нашого соціального 

існування і пронизують зсередини найпростіші повсякденні події, в яких ми 

повсякчас беремо участь. 

Повсякденне життя завжди відбувається у соціальному контексті (навіть 

коли ми одні, ми все ж про когось думаємо, згадуємо, любимо, не хочемо 

спілкуватися і т. ін.). Події повсякденного життя завжди повторюються, вони 

не унікальні, часто навіть циклічні, становляться рутинними. Повсякденне 
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життя, зазвичай, локалізоване у просторі, відбувається у визначеному місці 

(вдома, на вулиці, в церкві, на стадіоні), і характер місця перебування значно 

визначає характер, стиль, зміст і форму соціальних подій. Епізоди 

повсякденного життя мають визначену часову протяжність (вони тривають 

більшу або меншу кількість часу); повсякденність часто протікає без 

рефлексії, на основі звичок і рутини, які особистостями навіть не 

усвідомлюються [200]. 

Наведені положення з концепції П. Штомпки є важливими 

методологічними зауваженнями, врахування яких дозволить зрозуміти 

наявність чи відсутність взаємозв’язку між декларованими духовними 

цінностями студентів та їхніми повсякденними поведінковими практиками, 

виявити зони їхнього незбігу, величину відхилень від висловлених ціннісних 

суджень. 

Безумовно, у світовій та вітчизняній соціологічній думці є безліч 

напрямків, теорій, концепцій, в яких містяться підсумки осмислення суті, 

скерованості, формування цінностей і ціннісних систем, у тому числі й 

духовних цінностей. У теоретичну основу дисертаційної роботи закладено 

структурно-функціональний підхід, який відкриває шлях до типології та 

класифікації духовних цінностей, можливість їх розгляду, виходячи з 

багаторівневого соціологічного знання, а також розуміння відкритості 

соціальних систем до соціальних змін і трансформацій. 

 
Висновки до розділу 1 

 
Розгляд теоретико-методологічних засад дослідження цінностей 

дозволив узагальнити та систематизувати науковий досвід вивчення 

ціннісної проблематики. Оскільки у першому розділі закладаються 

теоретичні основи дисертаційної роботи, логіка його побудови виглядає 

наступним чином. У першій частині розділу здійснено аналіз розуміння й 

тлумачення цінності як головної рядоутворюючої категорії у межах 
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предметних полів низки соціогуманітарних наук, кожна з яких вивчає 

цінності з притаманними цим наукам особливостями. Відтак в 

аксіологічному контексті нами були проаналізовані доробки представників 

таких наук, як філософія, культурологія, психологія. Найбільш повно в 

роботі представлені наукові напрацювання в галузі філософії та психології. 

При здійсненні цього аналізу ми намагалися систематизувати науковий 

доробок вчених із кожної науки. Зокрема, у філософському опрацюванні 

цінностей було виокремлено вісім груп вчених із їхніми основними 

положеннями стосовно тих аспектів дослідження цінностей, які є найбільш 

важливими для сучасного дискурсу. З певною долею обережності можна 

твердити, що у філософії переважає абстрактно-узагальнюючий підхід до 

розуміння цінностей, де увага зосереджена переважно на загальнолюдських 

цінностях, в той час як у культурології акцентують на цінностях в першу 

чергу регіональних або локальних культур. Однією з соціогуманітарних наук, 

де проблематика цінностей здобула найбільшого розповсюдження, є 

психологія. В даному випадку виокремлено також вісім напрямків наукового 

теоретизування стосовно вивчення та аналізу цінностей. Особливістю цієї 

науки в її багатоманітних різновидах і відгалуженнях є пов’язаність 

цінностей, передусім, з індивідом або малою групою та трактування 

цінностей крізь призму особистісного відношення суб’єкта до оточуючої 

дійсності та особливостей орієнтації в ній. 

Особливу увагу в розділі присвячено вивченню специфіки ціннісної 

проблематики в соціології. На наш погляд, основні відмінності соціологічної 

рефлексії від решти запропонованих нами наук для аналізу аксіологічної 

проблематики можна представити у наступному вигляді. Це, насамперед, 

комплексний розгляд цінностей в усіх сферах їхнього формування і 

функціонування, що не є характерним для більшості соціогуманітарних наук, 

зосереджених, як правило, на одній з них. По-друге, соціологічний аналіз 

цінностей здійснюють на усіх чотирьох рівнях: мікро-, мезо-, макро- і 

мегарівнях, де головними одиницями аналізу виступають, відповідно, такі 
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носії чи суб’єкти цінностей, як особистість, соціальна група / спільнота, 

суспільство, людство. Отже, соціологія стосовно цінностей виступає, за 

висловом П. Сорокіна, як «генералізуюча наука». По-третє, соціологія є 

фактично єдиною наукою, в якій аналіз цінностей в теоретичному плані 

продовжується і у практичній площині через емпіричні дослідження. Таким 

чином, саме в соціології вивчення цінностей здійснюється за логікою «колеса 

науки»: від теорії до емпіричних даних і від них – до будівництва нової 

теорії. 

Оскільки сучасна соціологія є мультипарадигмальною наукою, то в 

заключній частині першого розділу нами здійснено обрання головних 

теоретичних положень з певних метапарадигм, парадигм, напрямків, теорій і 

концепцій, які у своїй сукупності склали теоретичну основу дисертаційної 

роботи. Для здійснення наукового пошуку в межах обраної теми нами були 

відібрані теоретичні положення, ідеї і принципи переважно з неокласичної та 

посткласичної метапарадигм, зокрема такого їх напрямку, як структурно-

функціональний аналіз. До цих положень віднесемо, насамперед, ідеї про 

складні системи, всі елементи яких тісно пов’язані між собою і виконують 

певні соціальні функції, вивчення їх здійснюється на різних рівнях 

соціологічного аналізу і уможливлює процедуру виявлення ієрархії 

складників, їхніх типологій та класифікацій. Також у розділі було 

виокремлено деякі положення з напрацювань П. Штомпки в галузі теорії 

соціальних змін, де наголошується на процесах соціальних трансформацій, 

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

системи цінностей студентської молоді; концепції соціальної травми, яка 

супроводжується ламкою ціннісних основ звичних символів, смислів 

(значень) соціальної реальності і соціології повсякденності, де аналізуються 

звичні рутинні повсякденні дії індивідів, в тому числі студентів. Всі ці ідеї і 

принципи були об’єднані у вигляді соціологічної моделі вивчення духовних 

цінностей сучасної української студентської молоді, яка була апробована 
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згодом у низці авторських емпіричних досліджень, що дістало своє 

відображення у наступних розділах дисертації.  

В розділі розглянуті основні підходи до аналізу процесів глобалізації на 

сучасному етапі суспільного поступу, виявлена специфіка глобалізаційних 

тенденцій у кожній із запропонованих нами галузей наукового знання. 

Актуальним залишається динамічний аналіз ціннісних змін відповідно до тих 

викликів, що стоять перед людством. Виникає питання про пошуки 

«ціннісного консенсусу» на основі «ціннісного синтезу» старих та нових 

ціннісних систем. Відповіддю на глобальні виклики, які стоять перед 

сучасним соціумом, на нашу думку, у змозі стати зростання значущості 

духовних цінностей, покликаних зробити акцент на відповідальності у своїх 

діях людини / соціальних груп чи соціальних інституцій перед суспільством. 
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РОЗДІЛ 2.  

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

2.1. Духовні цінності у ціннісній системі сучасного  

українського суспільства 

 

Проблеми духовності та духовних цінностей хвилювали людство у 

всі часи. Духовність – це феномен широкого соціального контексту, що 

стосується, передусім, вищої сфери людської екзистенції: мистецтва, науки, 

релігії, системи суспільних цінностей та ідеалів. Окрім того, духовність – це 

здатність людини керуватися у своїй поведінці вищими цінностями 

суспільного життя. Духовність як інтегративна якість особистості забезпечує 

духовний розвиток особистості, що передбачає процес індивідуально-

особистісного залучення до духовної культури суспільства, оволодіння 

загальнолюдськими, соціокультурними, національними цінностями і 

досвідом людства в процесі духовно-практичної діяльності та самостійного 

творчого розвитку кожної особи. 

У розумінні сутності духовності, зазвичай, виділяють теологічний та 

науковий підходи. Для теологічного розуміння духовності характерне 

визнання надіндивідуального, надприроднього початку; тут духовність 

трактується як певний вияв присутності Божого Духу в людині (І. Огієнко, 

М. Бердяєв, В. Ничипоров та ін.) [див. детальн.: [56], [182]]. У філософській 

науці до проблеми духовності звертались вчені ще в період античності. В той 

час переважно вважалося, що основою духовності є душа (Геракліт, 

Демокріт, Анаксимен, Аристотель та ін.). В епоху Відродження та 

Просвітництва духовне, в основному, розглядалося як надприродне, а 

духовний розвиток визначався як розвиток душі (Дж. Локк, Дж. Берклі, 

П. Гольбах, Ф. Шеллінг та ін.). Серед представників західної філософської 

традиції в аналізі питань духовності слід згадати Е. Фрома, С. К’єркегора, 

Х. Ортегу-і-Гассета, А. Камю, Ж.-П. Сартра та багато інших. В українській 
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філософській науці у вивченні духовності великий внесок зробили 

П. Юркевич, Г. Сковорода, С. Кримський та ін. У сучасній філософській 

науці вагомими є напрацювання І. Степаненка, Ю. Білодіда, А. Алексєєнко та 

ін. [19], [2], [101]. У психології категорія духовності розуміється переважно 

як інтегральне утворення психіки людини, як цілісна динамічна система 

сукупності низки взаємодіючих між собою компонентів структури 

особистості (Е. Помиткін, О. Киричук, М. Савчин, М. Боришевський, І. Бех 

та ін.) [209], [139], [17]. Аналіз наукової літератури свідчить, що педагогіка 

також має свої вагомі напрацювання в річищі дослідження проблем 

виховання і розвитку духовності (Г. Ващенко, М. Пирогов, К. Ушинський, 

В. Сухомлинський та ін.) [176].  

У соціологічній науці духовність – це, передусім, нормативно-

ціннісний світ людини, що визначає її місце в суспільстві. Основоположник 

наукової соціології О. Конт розглядав духовність як єдність трьох 

взаємодіючих елементів: вірувань, переконань і моралі (моральних 

відчуттів). У подальшому соціологічне осмислення духовності знаходимо у 

роботах Е. Дюркгайма і М. Вебера. Для Е. Дюркгайма, духовність – це 

моральна основа солідарності взаємодіючих соціальних груп. М. Вебер 

звертається до проблеми соціальної дії, коли кожний соціальний акт стає 

осмисленим лише у взаємодії з цінностями, в світлі яких визначаються норми 

поведінки людей та їх мета [65, с. 27]. 

Згодом у соціології набували актуальності і стали досліджуватися такі 

форми прояву духовного життя, як освіта, художня творчість, діяльність 

закладів культури (театри, кіно, клуби, читання тощо), а також механізми 

відтворення духовності. У другій половині XX ст. соціологічний аналіз все 

глибше ділиться на напрями. Один з них зосереджується на між- і 

внутрішньосуб’єктивних процесах, соціально-психічному потенціалі 

особистості. У цьому випадку духовне життя досліджується як сукупність 

психічних, душевних процесів, що протікають всередині свідомості людини 
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або групового соціального суб’єкта (Ю. Габермас, М. Фуко, Ж. Лакан, 

С. Жижек) [181].  

В сучасному соціологічному аналізі духовності як соціального 

феномену слід виокремити, на наш погляд, кілька дослідницьких імперативів 

[135]. 

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. 

Технологічний поступ суспільства, політичні, економічні та 

соціокультурні зміни у ньому супроводжуються формуванням нових 

«духовних феноменів», в основі яких зростає частка постматеріалістичних 

цінностей, знання та творчості. Посилення ролі науки й нематеріальних 

цінностей як основної інституційної необхідності суспільства поставило на 

порядок денний появу «нової духовності», яка за висловом Е. Руткевич, є 

новим стилем постсучасної духовної культури, адже є демократичною, 

доступною, індивідуалістичною і як така, що переходить межі інституційних 

релігій, тому є часто позацерковною (часто визначається як опозиція до 

традиційної релігії). «Нова духовність» означає поворот людини від 

традицій, церковності до людської суб’єктивності, до самореалізації, 
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внутрішнього світу людини [152, с. 43]. Польський соціолог, визнаний 

фахівець у царині соціології моралі Я. Мар’янскі [221] розглядає нову 

духовність як своєрідний соціокультурний мегатренд, який має свої джерела 

в різних релігійних і в духовних традиціях. На його думку, вона пов’язана з 

процесами індивідуалізації та суб’єктивізації, саморозвитком та внутрішнім 

вдосконаленням. Нова духовність інколи протистоїть тому, що є релігійним. 

Вона є позицією вибору, в якій індивідуальний досвід набуває рангу кінцевої 

інстанції. Нова духовність указує на реальні пропозиції нового стилю життя і 

пізнання (нова ментальність), що приводять до щастя і психологічного 

добробуту [155, с. 100–102], [24, с. 39–40]. 

Таким чином, проблема духовності є багатовимірною: від пошуку 

сенсу власної екзистенції до творчої самореалізації особистості. Феномен 

духовності є одним із найскладніших феноменів людського життя та 

пізнання у всіх його проявах. Оскільки поняття духовності тлумачиться дуже 

широко і неоднозначно, ми вважаємо доцільним при його аналізі звернутися 

до міждисциплінарного аналізу [25, с. 190]. З соціологічної точки зору, 

духовність невіддільна від суспільства, цінностей, норм, культури, моралі, 

які панують у ньому. Важливо підкреслити, що духовність розглядається як 

важливий елемент аналізу та розвитку сучасного суспільства. Покладені в ії 

основу цінності істини, добра, краси, є важливим елементом соціокультурної 

динаміки (П. Сорокін), поступу людської цивілізації, нової духовності, 

покликаної зробити людину вільною та творчою у своїх рішеннях та виборах. 

Досить важливим для нашого аналізу є розгляд духовності як цінності. Саме 

у духовних цінностях виявляється суспільна природа людини, а також умови 

її життя та діяльності.  

Сутність духовних цінностей виявляється у їхньому суспільному 

характері. Духовні цінності створюються та поширюються у процесі 

спілкування і призначені для підвищення ефективності соціально-

комунікативних взаємодій. Важливо підкреслити, що духовні цінності 

виконують інтегративну (консолідуючу) функцію, що забезпечує 
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стабільність існування суспільства. Окрім того, на думку С. Черепанової, 

духовні цінності покликані також виконувати комунікативну, естетичну, 

морально-етичну та символічну функції [188, с. 99]. 

Духовні цінності, як стверджує В. Дудченко, відрізняються від інших 

тим, що вони є продуктом духовного виробництва, а, отже, належать до 

феноменів свідомості й виявляються у формі провідних, значущих 

соціокультурних орієнтирів: ідеалів, норм, символів, образів, почуттів, 

імперативів, що зумовлюють духовний розвиток індивіда чи суспільства 

загалом [67, с. 64]. Сьогодні у вітчизняній науковій літературі можна зустріти 

значну кількість дефініцій духовних цінностей (див. табл. 2.1.). 

Узагальнюючи наведені дефініції, варто, на наш погляд [135, с. 58–59], 

звернути увагу на кілька смислів, що визначають сутність духовних 

цінностей у сучасному дослідницькому дискурсі.  

По-перше, духовні цінності розглядаються як продукт діяльності 

(передусім, внутрішньої, зосередженої на особистісному, 

внутрішньоіндивідному розумінні добра та зла). 

По-друге, духовні цінності – це свого роду орієнтири, які визначають 

сенс буття людини, соціальної групи, суспільства.  

По-третє, духовні цінності невіддільні від нормативно-моральної 

регуляції людської поведінки та міжлюдських стосунків.  

По-четверте, духовні цінності – це вершинні досягнення людства і у 

цьому змісті виявляється їх інтегративне значення у конструюванні взірцевої 

соціальної реальності. 

По-п’яте, духовні цінності виступають як внутрішні переконання, як 

результат довготривалої соціалізації та процесу виховання людини у певному 

соціокультурному середовищі. 
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Таблиця 2.1. 

Дефініції духовних цінностей в українському науковому дискурсі 

Дефініція Автор 

«…це цінне, важливе, значуще для людини, 
соціальної групи в духовній сфері (моральні 
принципи, політичні ідеї, патріотичні переживання 
та ін.)» [123, с. 8]. 

В. Москалець  

«…психологічне новоутворення, що 
відображає безпосередньо значущу для суб’єкта 
узагальнену змістову сферу людського і 
природного довкілля, через ставлення до якої він 
виокремлює, усвідомлює й утверджує себе, своє Я, 
а вона стає простором його суспільно-ціннісної 
життєдіяльності» [188, с. 39]. 

І. Бех  

«…це продукти духовної діяльності, вартість 
яких не зменшується і не зникає внаслідок їх 
споживання» [193]. 

С. Черепанова 

«…це так звані самоцінні, смислові засоби 
виживання людства, зафіксовані переживаннями 
краси, наслідування добробуту, соціальним ідеалам, 
моральним нормам, всього того, що зветься 
вселюдськими цінностями» [42, с. 364].  

В. Воропаєва 

«… це гуманістичні життєві орієнтири, які 
спонукають людину до дій, впливають на 
особистісний вибір, допомагають подолати в собі 
негативні риси, спричиняють потребу у 
справедливості, повагу до людської та власної 
гідності, спрямовують на морально-етичні 
відносини у соціумі [57, с. 125]. 

С. Гусаківська 

«…це вершинні досягнення людства, що 
являють собою цілеспрямовуючі ідеали для 
формування особистості, які в повсякденному житті 
трансформуються у ціннісні орієнтації, що 
упорядковують поведінку особистості» [125, с. 9].  

С. Мукомел 

«… конструктивні орієнтири людської 
свідомості, які визначають норми поведінки 
особистості і мають індивідуально-суспільну 
основу, являють собою основу вирішення питання 
про призначення людини, про сенс життя, вершинні 
досягнення людства, вищі життєві вартості, котрі 
зумовлюють успіхи суспільства…» [199, c. 7]. 

О. Шкіренко 

Джерело: побудовано автором на підставі [123; 188; 193; 42; 57; 125; 199] 
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Реалії сьогодення, глибинні соціальні зміни, зокрема в українському 

суспільстві, є чинником, що творить «нові смисли» у розумінні не лише 

явища духовності, але й духовних цінностей. У додатку А1 подана таблиця 

А1, в якій наведені визначення духовних цінностей за результатами 

експертного опитування, проведеного нами наприкінці 2012 року серед 

представників сфери освіти (професори, доценти, старші викладачі, 

асистенти Львівських вищих навчальних закладів) з різним стажем роботи у 

своїй галузі та релігійної сфери (священики, дяки, катехити, студенти-

семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа). Загалом було 

опитано 90 експертів. Оскільки для формування ймовірнісного відбору 

експертів відсутні оптимальні бази даних, які б могли стати основою вибірки, 

ми застосували детермінований відбір експертів методом «снігової кулі». 

Усі подані експертні визначення духовних цінностей ми розподілили за 

критеріями: духовна цінність як особистісна риса, діяльність (продукт 

діяльності, поведінка), регулююча норма, життєве кредо (принцип), 

ставлення та життєвий дороговказ, як духовний світ людини, культурна 

складова, виховання і надбання людства [135, с. 59]. 

Як видно з таблиці А1, значне число визначень духовних цінностей, 

передусім, пов’язується із самою людиною. На думку експертів, невіддільні 

від особистості її здобутки, внутрішні риси, переконання, процеси розуміння, 

зокрема, таких понять як добро і зло, милосердя, краса, віра, 

відповідальність, обов’язок тощо. Іншими словами, це те, чим вона володіє, 

це те, що вона отримує в процесі пізнання чи спілкування. Наголошується на 

тому, що духовні цінності – це свого роду внутрішні якості (риси) людини, 

які співвідносяться з загальнолюдськими цінностями, знаходять свій вияв у 

значущих життєвих ситуаціях. З іншого боку, з особистістю пов’язані 

чесноти (внутрішні), які невіддільні від свідомості людини та керують її 

вчинками, яких вона дотримується протягом свого життя. Значною мірою 

чесноти як внутрішні імперативи людини є основою моральних законів, 

принципів і цінностей. Зокрема, у християнстві чесноти ототожнються з 
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духовними цінностями. Вони визначають, насамперед, ставлення людини до 

світу вищого, до Бога, а через нього й до інших людей. У зв’язку з цим 

основними цінностями вважають: віру, надію і любов [196], [13]. До 

важливих персональних чеснот відносяться, зокрема, розсудливість, 

справедливість, мужність, стриманість. Буття людини – це чинити добро, 

виявляти у всьому свої моральні якості.  

Інший аспект аналізу – розгляд духовних цінностей в категоріях 

діяльності. На що звертають увагу експерти? Перш за все на те, що духовні 

цінності є результатом духовної діяльності, що закладає основи 

християнського життя. Окрім того, духовні цінності є наслідком духовних 

практик (позитивних), які впливають на формування особистості. 

Діяльнісний аспект в аналізі духовних цінностей – це і розгляд їх в категоріях 

цілей, які ставить перед собою людина, надаючи їм значення життєвих 

орієнтирів, відповідної мотивації.Слід наголовити, що тут є особливий 

акцент на її повсякденному житті, що сповнене проявами милосердя та 

любові до інших, що знайшло своє відображення в концепції повсякденного 

життя П. Штомпки, яка є однією із теоретичних основ нашої роботи. 

Важливим елементом аналізу у даному контексті є нормативна складова 

духовних цінностей, адже вони покликані виконувати регулюючу роль у 

людській екзистенції. Звідси їх розгляд експертами в категоріях моральних 

(духовних) норм, нормативних систем, моделей поведінки, відповідних 

правил, якими керується індивід. У цьому сенсі одним з лаконічних 

експертних визначень духовних цінностей є їх тлумачення як внутрішнього 

«законодавства» кожної особи. Доповненням такого розуміння духовних 

цінностей є розгляд їх в якості дороговказу, духовного орієнтиру, що задають 

загальну стратегію поведінки індивіда в суспільстві, закладають основи його 

ставлення до себе та інших, визначаючи місце в системі людських відносин. 

Духовні цінності – це не лише норми, але й принципи, ідеї, переконання, 

нематеріальні установки, «вершинні» цінності, які зазвичай не підлягають 

компромісам та сприяють особистісному розвитку і морально-духовному 



92 
 

 

зростанню. У такому розумінні (який позначено нами як «духовні цінності як 

принципи») ми знаходимо найбільше експертних визначень. На основі 

принципів, ідей, поглядів формується світогляд. На думку окремих експертів, 

духовні цінності як духовний світ – це світогляд людини, що за певних 

обставин перетворюється на засіб формування особистості, що робить її 

більш стійкою до життєвих випробовувань. У цій площині розвивається 

погляд, що духовні цінності – це сукупність чинників, які впливають на 

формування не лише людського світогляду, але й закладають стрижень 

моральності, основи переконань. 

Ще одна площина визначення духовних цінностей експертами – це їх 

розгляд як надбання багатьох поколінь, як важливої культурної складової 

суспільства, адже саме культура є предметним полем їх формування. Духовні 

цінності – це те, що є важливим для людини поза матеріальним світом, це те, 

що акумулює загальнолюдські цінності. У прикладному вимірі це знаходить 

вихід у розгляді духовних цінностей як головного чинника (засобу) у 

вихованні людини та її соціалізації. Адже, на думку одного з експертів, 

духовні цінності є результатом того, як виховали людину її батьки. 

Таким чином, за результатами проведенного аналізу відповідей 

експертів, у зміст поняття «духовні цінності» нами закладено п’ять вимірів: 

особистісний, груповий, діяльнісно-нормативний, світоглядний та 

цивілізаційно-культурний. Що стосується особистісного виміру, то духовні 

цінності в даному розумінні – це свого роду внутрішні якості (риси) людини, 

які є завжди в свідомості особи та керують її вчинками. Духовні цінності у 

груповому вимірі – сукупність зразків поведінки особистості, що визначають 

її ставлення до оточуючих. Діяльнісно-нормативний вимір духовних 

цінностей розглядає духовні цінності як сукупність позитивних духовних 

практик, які впливають на формування особистості; як продукти духовної 

діяльності, вартість яких не зменшується внаслідок їх споживання. Якщо 

брати до уваги нормативний блок даного виміру, то тут духовні цінності 

розуміються як норми і принципи, які визначають направленість людської 
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діяльності та мотивацію людських вчинків. Аналізуючи духовні цінності в 

світоглядному вимірі, зазначимо, що духовні цінності – це сукупність 

чинників, які впливають на формування людського світогляду; це сукупність 

релігійних, світоглядних, культурних начал, які визначають поведінку та 

переконання людини. Цивілізаційно-культурний вимір розглядає духовні 

цінності як елемент культури, що містить переконання особистості, 

сформовані на основі засвоєння загальнолюдських цінностей; це надбання 

людства; це те, що ми завжди і найбільше потребуємо; це надбання багатьох 

поколінь і важлива культурна складова суспільства. 

Кожний із зазначених вимірів посідає особливе місце в системі 

формування духовності. На ранніх етапах формування особистості значущим 

є, передусім, особистісний та діяльнісно-нормативний вимір, що пов’язано із 

становленням особистості у процесі. На пізніших стадіях особистісного 

розвитку зростає вага групового та світоглядного виміру, а для вже зрілої 

особистості – цивілізаційно-культурного. Відповідно, формування духовних 

цінностей – це складний механізм формування, передусім, високодуховних 

потреб і мотивів, високих моральних цілей та смислів буття людини, яка 

відповідальна за свої дії та вчинки перед собою, громадою та суспільством. 

Відтак духовні цінності протистоять вузьким егоїстичним інтересам, 

утилітарно-прагматичним цінностям. 

Окрема дослідницька проблема – це класифікація духовних 

цінностей. Одну з перших наукових класифікацій духовних цінностей ми 

знаходимо у німецького філософа і соціолога М. Шелера. У його ієрархії 

цінностей найнижчий рівень творять утилітарні цінності (М. Шелер вагався 

щодо можливості існування цього виду цінностей). Наступний рівень у його 

типології послідовно творять: гедоністичні цінності (корисного та насолоди); 

вітальні (життєві) – цінності, пов’язані із життям та смертю, наприклад, сила, 

здоров’я, вік; духовні цінності, які характеризуються відірваністю від сфери 

тілесного і матеріального. Духовні цінності своєю чергою поділені на: 

а) цінності чистого пізнання; б) цінності справедливого і несправедливого 
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(законного і незаконного, відчуття ієрархії та справедливості); в) естетичні 

цінності (краса – потворність). Найвищим рівнем ієрархії цінностей у 

М. Шелера є абсолютні цінності. Вчений стверджував, що вищими 

абсолютними цінностями є релігійні (Абсолютна цінність Бога). На його 

думку, чим вищий щабель посідає цінність, тим вона є значно стійкішою, 

менш залежна від організму, дає глибше відчуття задоволення. Окрім того, 

усі цінності у нього поділяються на позитивні та негативні (антицінності) 

[197]. 

Ідеї М. Шелера у подальшому розвиває польський філософ-теолог, 

соціолог Й. Тішнер, який також говорить про нижчі (вітальні та гедоністичні) 

та вищі цінності. Серед вищих цінностей особливе місце посідають духовні 

та релігійні цінності. На думку Й. Тішнера, духовні цінності мають тривалий 

характер і вписуються у плaтонівську тріаду цінностей – Правди, Добра і 

Краси. У розумінні Й. Тішнера духовні цінності (а це правда, справедливість, 

свобода) завжди є важливими, дають глибші відчуття, аніж задоволення 

вітальних цінностей. А тому нагадують відчуття щастя. Для того можна бути 

хворою людиною, яка терпить біль, проте щасливою, тому що вона 

зреалізувала духовні цінності. Проте духовні цінності потребують більшого 

обгрунтування. Людина, яка присвячує себе для правди, справедливості чи 

свободи, може себе запитувати, для чого я це роблю. Обгрунтовуючи свою 

поведінку, людина у стані звертатися до Бога, якщо вона є віруючою, в 

іншому випадку – до Вітчизни, Історії, тобто цінностей вищого порядку [226, 

с. 51–52]. 

За сферами громадського життя розрізняють три групи цінностей: 

матеріальні, соціально-політичні і духовні [110]. Всебічну класифікацію 

(структуру) духовних цінностей запропонував М. Боришевський, 

виокремлюючи моральні, громадянські, світоглядні, екологічні, естетичні, 

інтелектуальні та валеологічні цінності [31, с. 23–25]. 

Дещо модифіковану структуру духовних цінностей пропонує 

Е. Помиткін, відносячи до них не лише згадувані вище естетичні, 
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громадянські (гуманістичні), екологічні цінності, але й цінності 

самопізнання, самовдосконалення та самореалізації особистості [139, с. 142]. 

Польський дослідник А. Ґжеґорчик поділяє цінності на дві групи – на 

вітальні та духовні цінності (див. табл. 2.2.). До духовних цінностей 

А. Ґжеґорчик відносить естетичні (краса, гармонія, порядок, величність), 

пізнавальні (збагачення свого знання новими відомостями), моральні 

(стосуються ставлення до іншої людини) та онтичні (нумінічні). А. Ґжеґорчик 

використовує формально-логічний поділ цінностей, виокремлюючи цінності 

власної структури, цінності зв’язку з іншими людьми, цінності зв’язку з 

оточенням (позалюдським або трактованим безособистісно) та цінності 

зв’язку з цілокупністю буття (нумінічні), до яких відносяться смирення, 

надія, гармонія та згода на існування [60, c. 127]. 

Свій поділ цінностей він доповнює цінними станами, які ми хочемо 

переживати і хочемо, щоб їх переживали інші люди. Автор пропонує 

виділяти вітально цінні та духовно цінні стани. Вітально цінними для нього є 

такі стани, які зміцнюють наше біологічне існування, одиничне 

(індивідуальне) чи колективне (родинне, національне), а також такі, що 

сприяють нашій життєвій експансії. Це певні стани нашого тіла, що сприяють 

збереженню організму, його здоров’ю і силі. Духовно цінними є такі стани, 

які, перш за все, цінуємо через пізнання. У ділянці пізнання ми цінуємо 

збагачення знання (отримане головним чином через здобуття нових 

відомостей), зрозуміння (отримуване завдяки впорядкуванню знання), а 

також збільшення вірогідності сумнівної інформації. Крім пізнання, як 

власний цінний стан людської особи відчувається також володіння собою, 

внутрішня гармонія і життєва послідовність. Відношення до інших людей, як 

зазначає А. Ґжеґорчик, ми вважаємо цінними духовно, коли нами керує 

почуття рівності, поваги до всіх людських істот і доброта, справедливість, 

турбота та любов [59, с. 95–101]. 
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Таблиця 2.2. 

Вітальні та духовні цінності, за А. Ґжеґорчиком 

Логічний поділ Підподіл Вітальні цінності Духовні цінності 
Цінності 
власної 
структури 

Стан структури 
 
 
 
Функціонування 
структури 

Ситість, тепло, 
чистота, спокій, 
здоров’я, сила, 
бадьорість 
 
Координація, 
фізична та 
розумова 
справність 

Пізнавання, 
розуміння, певність 
 
 
Опанованість, 
внутрішня гармонія

Цінності 
зв’язку з 
іншими людьми 

Захоплення 
 
 
Співіснування 
 
 
Поширення 

Батьківство, 
поєднання, 
еротичний екстаз 
 
Домінантність-
підлеглість 
 
Приналежність, 
ідентифікація зі 
своїми, відмінність 
від чужих 

Повага до інших, 
відкритість 
 
Справедливість, 
рівність, 
самовизначення 
 
Поблажливість, 
примирення, 
доброзичливість 

Цінності 
зв’язку з 
оточенням 
(позалюдським 
або 
трактованим 
безособистісно) 

Захоплення 
 
 
Співіснування 
 
 
 
Поширення 

Вигода, безпека 
 
 
Володіння, 
контроль, 
маніпулювання 
 
 
Експансія, 
свобода, політична 
і економічна 
вільність 

Милування красою, 
споглядання 
 
Творення краси і 
глибшого порядку 
 
 
Внутрішня 
незалежність 

Цінності 
зв’язку з 
цілокупністю 
буття 
(нумінічні) 

Співіснування 
 
 
Поширення 

Претензія до долі, 
світу та людей 
 
Пиха 

Прийняття долі, 
віра у сенс світу 
 
Покора, надія 

Джерело: [59, с. 265] 
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А. Ґжеґорчик, розмірковуючи про бажаний стан, називає його станом 

мінімальних побажань. Бажаними станами щодо духовних цінностей є 

наступні: пізнавання і внутрішня гармонія, повага до інших, повсюдна 

справедливість, поблажливість, доброзичливість, творення краси, покора й 

прийняття долі. Підсумовуючи взаємозв’язок бажаних станів, А. Ґжеґорчик 

стверджує, що бажаним станом є такий, щоб усі люди при неможливості 

гармонійного досягнення вітальних цінностей разом з духовними, швидше 

відмовлялись від вітальних цінностей задля досягнення цінностей духовних, 

ніж діяли навпаки [59, с. 102–103], [60]. 

У межах реалізованого нами експертного опитування важливим 

дослідницьким завданням було з’ясувати які ж цінності експертами 

віднесено до духовних? Для цього ми задали експертам відкрите запитання і 

попросили їх написати які цінності, на їхню думку, відносяться до духовних 

(див. табл. 2.3.). 

За кількістю найбільшого числа виборів у експертів є цінність 

«Любов» (44,4%). Друге місце посіла цінність «Людяність, гуманізм» 

(40,0%), третє – «Чесність» (36,7%). Серед інших, не менш значущих 

духовних цінностей, є «Повага до людської гідності» (33,3%), «Віра» 

(33,3%), «Надія» (33,3%), «Ввічливість» (30,0%), «Релігійність» (27,8%), 

«Взаємопідтримка» (27,8%), «Щирість» (27,8%), «Жертовність» (26,7%), 

«Порядність» (25,6%), «Толерантність» (23,3%). Найменші рейтингові 

позиції посіли такі цінності, як «Спокій» (6,7%), «Довіра» (6,7%), 

«Солідарність» (4,4%), «Сміливість» (4,4%), «Воля» (4,4%) «Життя» (4,4%) 

«Щастя» (3,3%), «Автономність» (3,3%), «Мова» (3,3%). Усього перелік 

охоплював 56 категорій цінностей. 
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Таблиця 2.3. 

Розподіл відповідей експертів на запитання: «Запропонуйте свій 

перелік тих цінностей, які Ви розглядаєте як духовні», (n=90, 2012 р.) 

Цінність частота % Цінність частота % 

Чесність 33 36,7 Поміркованість, 
стриманість 

18 20,0

Справедливість 23 25,6 Небайдужість 20 22,2
Доброта 20 22,2 Чистота 10 11,1
Милосердя 22 24,4 Сімейні традиції 8 8,9 
Співпереживання, 
співчуття 

20 22,2 Моральність 21 23,3

Повага 19 21,1 Віра, надія 30 33,3
Розуміння 9 10,0 Дружба, мир 14 15,6
Релігійність 25 27,8 Співпраця 9 10,0
Інтелігентність 7 7,8 Спокій 6 6,7 
Повага до традицій 12 13,3 Розум, знання, 

інтелект 
9 10,0

Відповідальність 16 17,8 Краса 12 13,3
Обов’язковість 8 8,9 Добро 16 17,8
Пунктуальність 3 3,3 Мистецтво у 

різних його 
проявах 

10 11,1

Порядність,правдивість 23 25,6 Сміливість 4 4,4 
Щирість, відвертість 25 27,8 Довіра 6 6,7 
Людяність, гуманізм 36 40,0 Толерантність 21 23,3
Взаємопідтримка 25 27,8 Ввічливість 27 30,0
Свобода 8 8,9 Вихованість 13 14,4
Патріотизм 15 16,7 Життя 4 4,4 
Щедрість 8 8,9 Мова 3 3,3 
Чуйність 22 24,4 Воля 4 4,4 
Любов 40 44,4 Совість 13 14,4
Бережливе ставлення 
до природи 

10 11,1 Щастя 3 3,3 

Доброзичливість 22 24,4 Жертовність 24 26,7
Повага до людської 
гідності  

30 33,3 Солідарність 4 4,4 

Національна позиція 18 20,0 Автономність 3 3,3 
Побожність 19 21,1 Працьовитість 10 11,1
Мудрість 15 16,7 Покора 14 15,6
Джерело: складено автором 
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Важливим положенням структурно-функціональної парадигми, що 

апробоване у межах нашої роботи, є потреба визначення низки структурних 

вимог до аналізу обраного феномену. Вище ми вже зазначали, що існують 

чотири рівні соціологічного аналізу із своїми одиницями вимірювання (на 

мікрорівні – це особистість, на мезорівні – це соціальна група, на макрорівні 

– суспільство та великі процеси і явища в ньому, на мегарівні – людство, що 

стрімко глобалізується). На основі теоретичних розвідок дослідників щодо 

сутності та структури духовних цінностей, а також на основі результатів 

наших власних емпіричних досліджень нами в роботі запропоновано 

наступну структуру духовних цінностей, яка вписується у зазначені чотири 

рівні соціологічного аналізу:  

– духовні цінності особистісного порядку – цінності, які є важливими 

і визначальними для духовного розвитку особистості на індивідуальному 

рівні (чесність, воля, небайдужість, доброта, милосердя, співпереживання, 

співчуття, повага, розуміння, релігійність, відповідальність, обов’язковість, 

пунктуальність, порядність, правдивість, щирість, відвертість, щедрість, 

доброзичливість, інтелігентність, покора, побожність, поміркованість, 

стриманість, чистота, моральність, сміливість, довіра, ввічливість, 

вихованість, совість, жертовність, патріотизм); 

– духовні цінності групового порядку – це цінності, які визначають і 

регулюють систему міжособових і міжособистісних відносин, що склалися у 

процесі групової взаємодії і є визначальними для формування духовно-

моральної атмосфери (солідарність, співпраця, автономність, повага до 

людської гідності, взаємопідтримка, сімейні традиції, дружба); 

– суспільно значущі духовні цінності – цінності, що є важливими для 

конкретного суспільства, нації, народу чи громади, хоча їх визнання не 

завжди є значущим для інших соціумів у кожному конктретному випадку 

(повага до традицій, повага до людської гідності, національна позиція, мир, 

бережливе ставлення до природи, толерантність, мова); 
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– загальнолюдські духовні цінності – це цінності, які мають 

універсальне значення, сфера їх застосування не обмежена і вони носять 

загальнолюдський характер (справедливість, людяність, гуманізм, свобода, 

любов, віра, надія, мудрість, краса, добро, життя, щастя, працьовитість).  

Отже, духовні цінності є складним утворенням, що сприяють 

формуванню потреби у пізнанні світу, інших людей, себе. Духовні цінності 

відображаються у прагненні до краси, гармонії, досконалості, проявляються у 

ставленні людини до будь-якої форми життя як вищої цінності; повазі до 

внутрішнього світу іншої людини. Духовні цінності – це свого роду 

внутрішні якості людини, які співвідносяться з загальнолюдськими 

цінностями, знаходять свій вияв у значущих життєвих ситуаціях. Духовні 

цінності, на наш погляд, – 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. 

 

 

2.2. Духовні цінності і сучасне українське студентство:  

духовно-ціннісний вимір  

 

Термін «студент» у всі часи вказував не лише на рід занять студентів, 

але й на ознаки, які виходили за межі суто навчально-освітньої діяльності 

[172, с. 11]. Студентство [лат. studens – той, що старанно навчається]– ті, хто 

навчаються у вищих навчальних закладах; становлять собою соціально-

демографічну групу, яка характеризується спільністю інтересів, 

субкультурою і способом життя при віковій однорідності, не притаманній 

іншим соціально-професійним групам [168, с. 19–21]. 

Витоками соціологічних досліджень студентства в Україні можна 

вважати так звані студентські переписи, що проводилися наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття в різних університетах тоді ще російської імперії, які 



101 
 

 

базувалися на самопереписах, які здійснювалися самими студентами під 

керівництвом викладача або ж самостійно [126, с. 121]. 

У дослідженнях 20-х років ХХ століття значна увага приділялась 

проблемам трудової активності й вихованню студентської молоді. В 30-х 

роках показовим стає звернення до освітнього рівня молодих людей. Через 

низку вагомих причин до кінця 30-х років дослідження в галузі соціології 

молоді припиняються, а згодом у 60-х роках минулого століття не тільки 

відновлюються, але й значно розширюється їхній спектр. Н. Побєда вважає, 

що «саме студентські бунти кінця 60-х років у Європі й Америці дали новий 

імпульс наукового осмислення ролі молоді в суспільстві, появу нових 

категорій, пов’язаних з оцінкою соціального аспекту». 

З набуттям Україною незалежності розпочинається новий етап у 

дослідженні студентства як специфічної соціальної групи. У цей період, а це 

початок 90-х років минулого століття, серед основних зацікавлень були: 

рівень орієнтації студентів на майбутню професію, співвідношення 

ідеалістичних і прагматичних спонукальних мотивацій у процесі навчання, 

динаміка життєвих планів студентської молоді, соціальна активність 

випускників вузів, роль студентської групи як мотиваційного стимулятора в 

навчанні, самооцінка студентами власних можливостей і здатностей, ціннісні 

орієнтири та ін.) [126, с. 19–21]. Останнім часом українські соціологи дедалі 

більше уваги приділяють дослідженню ціннісних орієнтацій та духовної 

культури студентської молоді. Результати соціологічного вивчення 

студентського середовища представлені в роботах В. Арбєніної, В. Бакірова, 

О. Балакірєвої, Є. Головахи, А Ручки, Б. Нагорного, В. Ніколаєвського, 

С. Оксамитної, О. Подольської, Н. Побєди, Л. Сокурянської, Ю. Чернецького, 

І. Шеремет, Н. Шуст, О. Якуби, О. Яременка та ін.  

Сьогодні соціологічні дослідження українського студентства ведуться 

систематично і охоплюють широке коло проблем: від студентської наукової 

та професійної мобільності до аналізу їх ціннісно-мотиваційної сфери. Не 

менш актуальними залишаються дослідницькі проекти, пов’язані з 
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конструюванням соціального портрету сучасного студента (В. Астахова, 

Н. Паніна, В. Андрущенко, В. Бех, А. Ярошенко, А. Вишняк, С. Макєєв, 

І. Мартинюк та ін.), аналіз студентства крізь призму стратифікаційних 

процесів (С. Макеєв, О. Куценко, С. Оксамитна, С. Бродська, В. Паніотто, 

В. Хмелько та ін.), дослідження студентів як суб’єкта навчального, 

волонтерського та політичного процесів (В. Євтух, В. Антоненко, 

К. Ващенко, А. Білоус, А. Колодій, В. Скуратівський, С. Щудло та ін.). 

Л. Сокурянська стверджує, що існування специфічного символічного 

(ціннісного) та речового світу студентства, який визначає її особливу 

субкультуру, вирізняє цю молодіжну спільноту від інших, які, у свою чергу, 

можуть володіти власним символічним та предметним світом, а, отже, бути 

соціокультурною спільнотою. На думку автора, можливість існування єдиної 

студентської субкультури обумовлена, з одного боку, особливою 

студентською мовою, цінностями, перш за все освітніми, образом та стилем 

життя, дозвіллєвими практиками тощо [166, с. 159]. З іншого боку, 

Н. Гаврілова наголошує на тому, що «студентство потенційно є 

найінтелектуальнішою і найактивнішою частиною соціуму, яка визначатиме 

перспективу його розвитку на десятиліття. Як специфічна соціокультурна 

спільнота, студентство найбільш яскраво генерує та презентує новітні ідеї, 

передові погляди» [45]. 

Студентство, на думку О. Пташник-Середюк, – це частина великого 

демографічного утворення – молоді, що володіє такими ідентифікаційними 

характеристиками, як вік, перехідність соціального статусу, підлеглість, 

несамостійність. Важливими сутнісними характеристиками студентства як 

ідентифікаційної групи є: поповнення інтелектуального потенціалу країни, 

особливий характер праці, специфічно організована навчальна діяльність, 

достатньо високий культурний та інтелектуальний рівень, прагнення до 

максимальної самореалізації, відкритість до інновацій. Студентство є 

високоосвіченою і висококультурною частиною суспільства, інноваційним 

резервом і потенційною елітою суспільства в цілому [143, с. 112].  
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Є. Подольська вважає, що студентський вік – це період становлення і 

стабілізації характеру, найактивнішого розвитку моральних та естетичних 

почуттів, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: 

громадянських, професійно-трудових та ін. Студентські роки 

характеризуються інтенсивним перетворенням мотивації, всієї системи 

ціннісних орієнтацій, формуванням спеціальних здібностей у зв’язку із 

професіоналізацією – саме тому цей період є центральним періодом 

становлення характеру та інтелекту [138, с. 666]. 

В. Чопей, описуючи соціологічний портрет сучасного студента, 

зазначає, що студенти – чи не найдинамічніша соціальна група, яка в усі часи 

була дотичною до різного роду змін та ініціатив. Будучи специфічною 

соціальною групою, студенти характеризуються широтою та інтенсивністю 

контактів, цікавістю й допитливістю, потягом до розширення знань, 

полярним баченням проблем та намаганням їх вирішити в найрадикальніший 

спосіб [193]. 

Специфічною ознакою студентської молоді, як зазначає О. Бутиліна, є 

невизначеність власного соціального статусу, оскільки він багато в чому 

обумовлюється соціальним статусом батьків. Цей період навчання у вищому 

навчальному закладі для багатьох молодих людей є вирішальним у 

визначенні свого становища в житті. Отже, маргінальність, на думку автора, 

як стан перехідності, невизначеності, дисфункціональності є внутрішньо 

притаманним для всіх представників студентства [34, с. 22–23]. 

Процес становлення соціальної зрілості студентської молоді, вибір нею 

життєвого шляху, на думку В. Молодиченко, відбуваються в усіх основних 

сферах життєдіяльності особи, реалізовуючись за допомогою навчання та 

виховання, засвоєння та перетворення досвіду старших поколінь. Основними 

соціально-психологічними регуляторами цього процесу та, водночас, 

показниками місця студентської молоді в суспільстві і структурі історичного 

процесу розвитку є ціннісні орієнтації, соціальні норми й установки. Вони 
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визначають тип свідомості, характер діяльності, специфіку проблем, потреб, 

інтересів, очікувань молоді, типові зразки поведінки [118, с. 280–281], [120]. 

Аналізуючи процес формування цінностей та ціннісних орієнтацій 

сучасної студентської молоді в процесі навчання та виховання, ми прийшли 

до висновку, що головною метою виховання у вищій школі є зміцнення 

моральних засад суспільства, розвиток духовності, виховання в молоді 

високих моральних якостей, підготовка гармонійно розвиненої та суспільно 

активної особистості. Досягнення цієї мети забезпечується принципами 

особистісно орієнтованого виховання та визначальним місцем громадянської 

освіти з акцентом на духовні, демократичні та культурні цінності [26, с. 138]. 

Відмінною рисою студентства є їх організаційне об’єднання завдяки 

інституту вищої освіти. Дана ознака визначає характер праці студентів, який 

полягає в систематичному накопиченні, засвоєнні, оволодінні науковим 

знанням, а також виявляється у відносній самостійності щодо вибору 

способів діяльності в навчальний і позанавчальний час. На думку 

Т. Артімонової, студентській молоді притаманна певна цілісність і 

самостійність щодо накопичення нею соціокультурного досвіду паралельно з 

навчанням у ВНЗ [8, с. 323–324]. 

Важливим напрямом дослідження сучасної студентської молоді є її 

духовна сфера. Цій сфері присвячена значна кількість досліджень, особливо, 

враховуючи той факт, що сьогодні студентська молодь є визначальним 

чинником суспільних перетворень в українському суспільстві. Зацікавленість 

духовністю та духовними цінностями студентської молоді в українському 

соціологічному дискурсі була завжди присутньою, що значною мірою 

пов’язувалося з побудовою стратегій виховного та навчального процесу у 

вищому навчальному закладі. Нижче наведено низку результатів 

соціологічних досліджень, проведених за останні десять-п’ятнадцять років, 

які, на нашу думку, є показовими у характеристиці змін у студентській 

свідомості щодо духовних пріоритетів. 
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Вивченню факторів трансформації духовного світу сучасного 

студентства було присвячене дослідження лабораторії професійної 

діагностики Інституту молоді «Інтелект», реалізоване спільно з відділом 

навчально-виховної роботи Київського національного торговельно-

економічного університету (КНТЕУ). У системі моніторингу у 2008–2009 рр. 

досліджувались особливості духовного світу студентів Київського 

національного торговельно-економічного університету. Загалом було 

опитано 2249 студентів першого- другого курсів усіх факультетів та напрямів 

підготовки. Одним із основних завдань дослідження було виявлення 

особливостей розуміння студентами самого поняття «духовність» та його 

структурних елементів. Порівняльний аналіз результатів опитування 

свідчить, що розуміння цього поняття у студентів змінюється протягом 

перших двох років навчання. Значно зросла кількість студентів, які 

розуміють «духовність» як «інтелектуальне багатство людини» (з 7,2 до 

34,3%) та «сукупність моральних якостей» (з 19,6 до 52,5%). Натомість, і це 

викликає занепокоєння, знижується важливість самовдосконалення для 

духовного розвитку людини (з 43,9 до 25,3%) та частка релігійного 

компоненту духовності, а саме: «віри в добро і справедливість» (з 25,6 до 

2,7%). Однак, як і раніше, студенти вважають, що «духовність» – це, 

насамперед, сукупність моральних якостей (1-й курс – 63,8%, 2-й курс – 

52,5%) та гармонія внутрішнього світу людини (відповідно 50,1 та 51,7%). 

Подібні зміни відбуваються і в розумінні студентами різних структурних 

елементів духовного світу особистості. Так, першу позицію в 2008–2009 н. р. 

посіли емоційні компоненти духовності, а саме: віра, надія, любов (38,8%). У 

2009–2010 н. р. пріоритетними стають інтелектуальні (зросли з 23,5 до 

41,6%) та власне духовні (дух, душа) цінності (збільшились з 27,9 до 61,9%). 

Потрібно відзначити, що за два роки навчання в університеті студенти 

почали більше цінувати культуру взаємовідносин (1 курс – 14,4%, 2 курс – 

38,5%). 
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Таким чином, поняття «духовність» усвідомлюється студентами 

університету в трьох семантичних полях: моральність, інтелект, релігійність. 

Аналіз отриманих у 2010 р. результатів свідчить, що переважна більшість 

респондентів оцінили свій духовний рівень як середній (1 курс – 67,9%, 2-й 

курс – 65,7%). Певна частина опитаних студентів відзначила, що має високий 

рівень духовної культури (відповідно 18,1 та 16,3%). Невелика кількість 

респондентів відзначала, що має низький рівень духовності (відповідно 9,1 та 

8,1%). Ці дані майже не відрізняються від отриманих у 2008–2009 н. р. Тобто, 

як і раніше, студенти критично ставляться до власного рівня духовного 

розвитку [170]. 

Аналіз потенціалу духовного розвитку студентства представлено у 

дослідженні студентів І курсу педагогічного факультету напряму підготовки 

«Дошкільна освіта» Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного 

інституту ім. Тараса Шевченка (Тернопільська обл.). Під час емпіричного 

дослідження було використано інтегративну авторську тестову методику 

«Духовний потенціал особистості» Е. Помиткіна. Вона призначена для 

виявлення найважливіших характеристик духовного розвитку: духовного 

потенціалу, який інтегрує вольові риси характеру та духовну спрямованість 

особистості; розподілу духовного потенціалу у структурі особистості (у 

підструктурах спілкування, спрямованості, характеру, самосвідомості, 

досвіду, інтелекту та психофізіології); орієнтування особистості на духовні 

цінності: гуманістичні, екологічні, цінності пізнання, самовдосконалення та 

самореалізації. Результати аналізу дають змогу стверджувати, що 

найвиразніший потенціал духовного розвитку студентства у підструктурі 

самоусвідомлення – 3,7 (1), характеру та інтелекту – по 3,4 (2), спілкування – 

3,2 (3), спрямованості – 3,1 (4), а найнижчий у сферах досвіду – 2,3 (5) та 

психофізіології – 2,1 (6). На наступному етапі роботи таким же чином 

визначили домінанти духовних ціннісних орієнтації особистості, де 

найбільша можлива кількість балів також дорівнює 7. Тут виявилися 

наступні показники: 1) гуманістичні цінності – 3,7; 2) естетичні – 3,4; 
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3) екологічні – 3,3; 4) цінності відповідальності – 3,1; 5) самореалізації – 3; 

6) пізнання та самопізнання – 2,7; 7) самовдосконалення – 2 [57]. 

З метою визначення наявності духовно-моральних якостей серед 

студентів гуманітарних та інженерних напрямів Черкаського державного 

технологічного університету у 2014 році було проведено соціологічне 

опитування, в якому взяло участь 328 студентів лінгвістичного, будівельного 

факультету та факультету інформаційних технологій. Серед духовно-

моральних якостей, притаманних їм, студенти назвали чесність і доброту 

(48,7%), відповідальність (21,2%), щирість, співчуття, відвертість, ввічливість 

(15%), щедрість, відданість, справедливість, працелюбство, повага до 

старших (5,3%), милосердя, допомога іншим, людяність, скромність (3,1%). 

Аналізуючи що і хто формує в особистості ціннісні та моральні переконання, 

бачимо, що 28% студентів вказали на оточення, суспільство, спілкування; 

25,6% – родина, сім’я, виховання; 11,6% – школа, ВНЗ, друзі; 8,1% – 

самопізнання, саморозвиток, прагнення до самовдосконалення, 6,9% – 

досвід, життєві ситуації та труднощі життя, 3,5% – література, 2,3% – віра в 

Бога, релігія. Також 3,8% назвали екстремальні ситуації, наполегливу працю, 

свободу, високодуховного наставника. На запитання «Чи варто бути 

духовно-моральною особистістю і чому?» були отримані наступні відповіді: 

позитивно відповіли 92,7% студентів, при цьому зазначаючи, що «якщо 

хочеш змінити світ, почни з себе», «від цих якостей залежить доля людини», 

«в цьому проявляється людяність», «це виховує в нас Людину», «щоб не бути 

біосміттям». Як бачимо, студенти дуже чітко оцінюють величезну роль і 

значимість духовності та моралі у своєму житті [18, с. 11–13]. 

О. Іванкова-Стецюк, шукаючи шляхи розв’язання проблеми 

формування духовно-релігійної ідентичності студентів 

гуманітарно-теологічного вишу, звертається до аналізу біографічного 

дослідження в межах проекту «Духовно-релігійні орієнтації сучасної 

української молоді: Захід, Центр, Південь-Схід» (лабораторія соціальних 

досліджень Центру підтримки приватної ініціативи (Львів), 2007 р.). Йдеться 
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про тексти автобіографій (близько 70), написаних на прохання дослідників 

молодими людьми, що представляють різні навчальні заклади у різних 

регіонах України, серед яких – студенти вишів гуманітарно-релігійного 

спрямування (близько третини). Останні у порівнянні зі своїми зазвичай 

прагматичними однолітками зі «звичайних» ВНЗ, є в меншій мірі націленими 

на кар’єрний зріст, натомість – активнішими у духовних шуканнях, тож 

потребують особливої уваги дослідників. О. Іванкова-Стецюк робить 

висновок, що для студентів гуманітарно-теологічного вишу характерними 

бачаться дві моделі духовно-релігійної ідентичності – модель глибинної 

духовно-релігійної ідентичності та модель ситуативної / афіліативної 

духовно-релігійної ідентичності з певним домінуванням останньої. Велика 

роль у процесах їх формування відводиться мікросоціальному середовищу 

індивіда [78]. 

Сьогодні духовні цінності в українській соціології розглядаються в 

системі усієї сукупності ціннісних орієнтацій, особливо тих, що спрямовані 

на загальноєвропейські цінності. Так, ініціативна група соціологів і 

соціальних працівників України 7-8 грудня 2013 року провела опитування за 

методикою Шварца (було опитано чотириста сорок три особи: триста 

п’ятдесят сім на Євромайдані Києва, вісімдесят шість – на Євромайдані 

Львова, за методикою, яка передбачає випадковий відбір респондентів). 

З’ясувалося, що більшість опитаної молоді дійсно хоче, передусім, 

покращити життя в країні, а не своє особисте, і задля цього згодна йти на 

незручності й втрати. Констатовано, що в протестувальників Євромайдану 

рівень конформізму був нижчим, а готовність ризикувати й важливість 

благополуччя кожного – вищим, ніж у громадян в Європі [198]. 

З метою дослідження психологічних особливостей духовних цінностей 

та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у 2016 році було 

проведено дослідження, у якому взяли участь 210 студентів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Університету «КРОК», 

Київського національного лінгвістичного університету [98]. Отримані 
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результати свідчать про те, що особистість юнацького віку зі схильністю до 

агресії не надає перевагу духовним цінностям як етично-змістовним законам 

Істини, Добра, Краси, Любові. Тому можна сказати, що бездуховність 

виступає одним з істотних факторів неконструктивних форм поведінки 

молоді. Також згідно з результатами коефіцієнта кореляції К. Пірсона 

виявлено, що надання переваги духовним цінностям в юнацькому віці 

позитивно значущо пов’язано з духовним задоволенням (r=0,46, р<0,01), 

саморозвитком (r=0,43, р<0,01), збереженням власної індивідуальності 

(r=0,39, р<0,01), креативністю (r=0,34, р<0,05), активними соціальними 

контактами (r=0,31, р<0,05). С. Кравчук робить висновок, що особи 

юнацького віку, які надають перевагу духовним цінностям, характеризуються 

прагненням до отримання морального задоволення в усіх сферах свого 

життя; до самовдосконалення; до збереження неповторності та своєрідності 

своєї особистості; до реалізації своїх творчих можливостей; до встановлення 

доброзичливих стосунків з іншими людьми [98, с. 106–107]. 

Аналізуючи і вивчаючи шляхи формування духовного світу сучасного 

юриста, Т. Барно переконаний, що сучасний юрист повинен володіти такими 

якостями, які сприятимуть розвитку його духовно-моральної сфери. 

Майбутні юристи не можуть замикатися у вузьке коло лише професійних 

інтересів, а мають виходити з вищої школи не лише спеціалістами високої 

кваліфікації, а й людьми високої культури, здатними глибоко сприймати і 

розуміти народні традиції та проблеми. Окрім того, юристи у своїй 

практичній діяльності зобов’язані особисто виконувати вимоги духовного 

права і спонукати громадян до виконання цих вимог. У цьому полягає 

основний зміст духовної культури юриста [11, с. 20–22]. 

Одним з напрямів дослідження проблем духовності молоді є дослідження 

та вивчення духовної культури самої молоді. З цією метою у 2015 році було 

проведено дослідження на базі Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького та Мелітопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14. Вибірка респондентів складалася 
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зі студентів І-V курсів спеціальностей «Практична психологія», ««Практична 

психологія. Соціальна робота» та учнів 10-11 класів. Загальна кількість 

досліджуваних – 97. Серед студентів були визначені такі основні групи 

духовних рис особистості: якості морального ставлення до інших – 47% 

(гуманізм, доброта, альтруїзм, щиросердечність, інтелектуальна та емоційна 

сприйнятливість, довіра, вірність, піклування, вміння вибачати); узагальнені 

моральні якості – 36% (цілеспрямованість, справедливість, сміливість, 

незалежність, дисциплінованість, упевненість у собі); інтелектуальні якості – 

4% (розум, професійність, талановитість, свобода поглядів, працелюбність); 

прагнення до прекрасного – 5%; релігійність – 4%; патріотизм – 3% [61]. 

Ще одним важливим напрямком сучасних досліджень проблем 

духовності є аналіз передумов духовної безпеки суспільства. Освіта як 

складова духовного життя суспільства, як стверджують В. Кротюк та 

С. Малярчук [100], є не тільки вирішальним фактором економічного 

процвітання, а й одним із важливих чинників духовної безпеки як 

суспільства, так і особистості. Унікальні можливості освіти у формуванні 

духовно цілісної особистості, відтворені через людину, її систему цінностей і 

життєвих сенсів культури народу, дозволяють розглядати освіту як 

найважливішу передумову духовної безпеки суспільства. Духовна безпека – 

це система умов, що дозволяє суспільству зберігати свої життєво важливі 

параметри (передусім культурного, етичного та інтелектуального характеру) 

в межах історично сформованої норми [100, с. 58]. М. Безугла стверджує, що 

одним із найбільш ефективних шляхів забезпечення духовної безпеки 

особистості в ракурсі вищої освіти є включення духовно-культурної виховної 

складової в освітній процес, що стане першим кроком на шляху до 

формування духовно-культурних цінностей освіти як основ для трансляції 

цінностей саме духовної культури, розвитку не просто письменної людини, а 

цілісної, широкомислячої, творчої, духовно-культурної освіченої особистості 

[15]. 
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О. Воловодова, розмірковуючи про необхідність наукового забезпечення 

переходу України до духовно-екологічної моделі сталого розвитку, 

стверджує, що формування цієї моделі відбувається на основі змін у 

світоглядній та науковій постнекласичній картинах світу. Поява в багатьох 

країнах світу на локальному рівні нових самоорганізованих соціоекологічних 

форм життєдіяльності свідчить про першорядну значущість духовних 

ресурсів для розвитку людства в майбутньому і є для України стратегічним 

викликом. Це актуалізує необхідність розкриття потенціалу унікальних 

духовних ресурсів українського суспільства [41]. 

Н. Гірліна, аналізуючи взаємозв’язок духовної культури особистості та 

процесу соціалізації, констатує, що сутністю процесу соціалізації як набуття 

духовної культури є набування сенсу життя у вигляді усталених на 

особистісному рівні ціннісно-смислових життєвих орієнтирів, що 

здійснюється на основі трансформування універсуму зовнішнього буття у 

внутрішній світ особистості, його творення як незалежної сутності у вигляді 

поєднання образу світу з моральними основами особистісного буття. 

Результатом духовного виміру процесу соціалізації є набуття молоддю 

духовного досвіду, розвитку ціннісних орієнтацій, духовних потреб і 

духовних почуттів [50, с. 35]. 

Аналізуючи духовну культуру студентів вищих навчальних закладів в 

умовах соціально-гуманітарної кризи, О. Лучанінова [108] робить висновок, 

що рівень культури залежить від сприйняття її самими студентами, адже 

студент – особистість соціальна, він повинен розвиватися, зростати духовно, 

пізнавати світ і себе у ньому, реалізуватись як творець, а не тільки 

задовольняти суто фізіологічні потреби. Суть виховного процесу у вищому 

навчальному закладі – не у проголошенні намірів виховання студентів, а у 

створенні найсприятливіших умов для виховання фахівців з вищою освітою, 

плекання духовно культурної еліти суспільства. Велика виховна роль 

належить викладачу, який якраз і сприяє створенню високого 

інтелектуального, морального та естетичного фону у навчальному процесі. 
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Формування духовної культури студентської молоді в Національній 

металургійній академії України конкретизується через систему певних 

завдань і принципів, а саме: пробудження у студентів бажання бути 

моральними; формування духовної культури, толерантного ставлення до 

традицій і звичаїв; збереження їх та передавання від покоління до покоління 

(клуб «Оберег»); розвиток чеснот і позитивних моральних якостей; 

спонукання до самовдосконалення; гармонія високих, благородних інтересів, 

потреб і бажань; ставлення до християнських традицій (клуб «Світлини»); 

розвиток значущих рис і якостей особистості; формування розуміння 

сутнісних питань про сенс і мету життя людини та особистісного ставлення 

до них; емоційне багатство колективного життя; формування рис особистості 

– майбутнього фахівця (клуб «Перспектива», «Перекладач»). Велику роль у 

формуванні духовної культури студента відіграє зміст виховної роботи в 

межах виховної системи закладу. Це робота ради з виховної роботи, 

заступників завідувачів кафедр із виховної роботи, студентської ради 

академії, гуртожитків, самодіяльних колективів, музеїв академій, загонів 

волонтерів, клубів за інтересами на факультетах тощо [108, с. 19]. 

Отже, сучасна українська студентська молодь є відкритою до проблеми 

духовності та духовного виховання в системі навчального і виховного 

процесу у ВНЗ. Як засвідчують результати проаналізованих емпіричних 

досліджень, студентство активно цікавиться проблемами духовності, 

усвідомлює величезну роль і значимість духовності у своєму житті, а саму 

духовність розуміє, переважно, як сукупність моральних якостей та гармонію 

внутрішнього світу особистості. Констатовано тенденцію, що в умовах 

сучасного українського суспільства молоді люди, які надають перевагу 

духовним цінностям, характеризуються прагненням до морального 

самовдосконадення в усіх сферах свого життя, до реалізації своїх творчих 

можливостей, до встановлення доброзичливих стосунків з іншими людьми. 

Значною мірою проблема формування духовних цінностей ставиться у 

залежність від стану духовної культури молоді. У цьому процесі вища освіта 
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сьогодні є не лише запорукою економічного процвітання, але й стає 

важливим фактором духовної безпеки суспільства, фактором, який є одним з 

визначальних аспектів формування високодуховних ціннісних систем.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі проаналізовані основні методологічні підходи до розгляду 

поняття «духовність», передусім, у соціологічному дискурсі. Духовність у 

соціологічній науці розглядається як важливий елемент аналізу сучасного 

суспільства; духовність є основою духовного світу особистості; духовність є 

значущою складовою діяльнісно-поведінкової активності людини, 

спрямованої на формування високоморального середовища, смислових та 

ціннісних передумов її духовно-культурного розвитку; духовність є цінністю 

і як цінність розглядається в ситуаціях свободи вибору смислу людського 

існування; духовність є невіддільною від духовного досвіду особистості; 

духовність є змінною у часі, адже її становлення та розвиток ставиться у 

залежність від умов соціалізації індивіда, впливу культури, освіти та 

виховання. 

Основна увага в розділі приділена розгляду поняття «духовні 

цінності» як найважливішого для нашого дослідження. Обґрунтовано 

застосування окремих положень структурно-функціональної парадигми, яка 

виступає основною теоретико-методологічною основою нашої роботи. 

Відповідно до структурно-функціональних уявлень розглянуто основні 

функції, які виконують духовні цінності в сучасному суспільстві, подано 

дефініції даного поняття сучасними вченими. В даному розділі робиться 

акцент на кілька смислів, що визначають сутність духовних цінностей у 

сучасному дослідницькому дискурсі. Духовні цінності розглядаються як 

продукт діяльності; це свого роду орієнтири, які визначають сенс буття 

людини, соціальної групи, суспільства; вони невіддільні від нормативно-
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моральної регуляції людської поведінки та міжлюдських стосунків; це 

вершинні досягнення людства і у цьому змісті виявляється їх інтегративне 

значення у конструюванні взірцевої соціальної реальності; духовні цінності 

виступають як внутрішні переконання, як результат довготривалої 

соціалізації та процесу виховання людини у певному соціокультурному 

середовищі. 

У другому розділі ми звернулися до аналізу результатів проведеного 

нами експертного опитування. Принципово важливим було вияснити що 

експерти розуміють під поняттям «духовні цінності». Усі запропоновані 

визначення були розподілені за наступними критеріями: духовна цінність як 

особистісна риса, як діяльність (продукт діяльності, поведінка), як 

регулююча норма, 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. За результатами проведеного аналізу відповідей експертів у 

зміст поняття «духовні цінності» закладено п’ять вимірів: особистісний, 

груповий, діяльнісно-нормативний, світоглядний та цивілізаційно-

культурний. Запропоновано авторське визначення поняття «духовні 

цінності». 

В розділі подані різноманітні класифікації духовних цінностей. 

Зроблено особливий акцент на підходах М. Шелера, А. Ґжеґорчика, 

Й. Тішнера, М. Боришевського, Е. Помиткіна щодо поділу духовних 

цінностей. Це дало змогу розглянути духовні цінності як багаторівневі 

структури, що вписуються у соціологічній підхід, запропонований 

Н. Смелзером до рівнів соціологічного знання. Запропоновано авторську 

класифікацію духовних цінностей, до яких віднесено духовні цінності 

особистісного порядку, духовні цінності групового порядку, суспільно 

значущі та загальнолюдські духовні цінності з урахуванням мікро-, мезо-, 

макро- та мегарівневих чинників. 
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Проаналізовано низку результатів соціологічних досліджень, 

проведених за останні десять років, в яких піднімаються питання духовності 

та духовних цінностей серед українського студентства. Показано, що процес 

соціальних змін і трансформацій впливає на поступові зміни ціннісних 

систем студентства. Тим більше, останні події, пов’язані з Революцією 

Гідності, засвідчили високий потенціал духовності в українському 

суспільстві, прагнення студентської молоді бути творцями власної долі. Як 

наслідок, в середовищі студентської молоді підвищений запит на духовний 

розвиток (духовні цінності) та самовдосконалення. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

(НА ПРИКЛАДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М. ЛЬВОВА) 

 

3.1. Ціннісні пріоритети студентської молоді:  

досвід емпіричного дослідження 

 

Сучасний розвиток української держави визначається як період 

трансформаційних процесів, пошуку власного шляху розвитку та зміни 

цінностей. Безперечно, всі ті зміни, котрі відбуваються нині, безпосередньо 

впливають на ціннісні пріоритети молоді, адже нові соціально-економічні 

умови вимагають від людини зовсім інших якостей, нових світоглядних і 

ціннісних орієнтирів. Окрім того, в умовах перехідного трансформаційного 

суспільства актуалізація вивчення ціннісних вподобань молодих людей 

викликана, насамперед, практичною необхідністю. Адже від того, з якими 

цінностями молодь житиме у майбутньому, залежатиме соціально-

культурний та політико-економічний розвиток суспільства майбутнього, 

поява нових економічних, політичних та інших типів поведінки. Саме тому за 

допомогою власного соціологічного дослідження у місті Львові ми будемо 

намагатися дослідити ті ціннісні пріоритети та вподобання, які властиві 

сучасній студентській молоді. 

Слід констатувати, що наскрізною лінією, яка проходить у вивченні 

студентства як окремої соціально-демографічної групи, є вивчення її 

ціннісних пріоритетів у динамічному просторі соціальних змін. З метою 

вивчення і визначення ціннісних пріоритетів студентської молоді на 

регіональному рівні нами було проведене соціологічне опитування серед 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка [див. 

Додаток Б]. Час проведення дослідження: квітень-травень 2013 року. Для 

збору первинної соціологічної інформації застосовувався метод анкетування. 

Респондентами у нас виступили студенти ЛНУ ім. І. Франка за чотирма 
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обраними напрямками навчання: економічний напрямок навчання 

представлений економічним факультетом, гуманітарний – історичним, 

технічний – механіко-математичним, природничий – географічним 

факультетом. Станом на 1 лютого 2013 року на економічному факультеті 

навчалося 2028 студентів, на історичному – 896 студентів, на механіко-

математичному – 605 студентів і на географічному – 1379 студентів. Отже, 

обсяг генеральної сукупності становить 4908 студентів. Для розрахунку 

вибіркової сукупності ми скористалися наступною формулою: 

n=1/Δ²+1/N, де 

n – обсяг вибіркової сукупності; 

Δ – частка заданої похибки вибірки (5%); 

N – обсяг генеральної сукупності. 

Розрахунки проведено окремо по кожному факультету. В результаті 

обрахунків було встановлено, що необхідно опитати 580 студентів за 

чотирма напрямами навчання – економічний (167 осіб), технічний (138 осіб), 

гуманітарний (120 осіб) та природничий (155). До опитування залучалися 

студенти молодших (перший та другий рік навчання) і старших (четвертий та 

п’ятий рік навчання) курсів. Використовувалася багатоступенева квотна 

вибірка. 

За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що своїм 

студентським життям є повністю задоволені 21,4% від числа опитаних; 

швидше так – 62,2%; швидше не задоволені – 9,5%; не задоволені взагалі – 

2,1%. Не визначилися у даному питанні 4,8% респондентів. Серед 

найболючіших проблем, які турбували молодь на момент опитування, були 

відсутність стабільності та впевненості у майбутньому (53,6%), а також такі 

соціальні проблеми як поширення наркоманії та алкоголізму в молодіжному 

середовищі (33,6%), байдужість у стосунках поміж людьми (30,0%), низький 

рівень духовності у суспільстві (29,3%), занепад національної культури 

(28,1%), бідність і злиденність життя співгромадян (27,1%) та занепад моралі 

(24,5%) (див. табл.3.1.).  
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Таблиця 3.1. 

Розподіл відповідей на запитання: «Що сьогодні Вас  

турбує більше за все?», (n=580, 2013 р.) 

 Частота % 
Особиста безпека 87 15,0 
Безпека сім’ї 169 29,1 
Відсутність стабільності, впевненості у 
майбутньому 

311 53,6 

Низький рівень духовності у суспільстві 170 29,3 
Відсутність мети у житті 68 11,7 
Занепад моралі 142 24,5 
Скрутне матеріальне становище 91 15,7 
Байдужість у стосунках між людьми 174 30,0 
Зростання злочинності 124 21,4 
Поширення наркоманії, алкоголізму 195 33,6 
Бідність і злиденність життя співгромадян 157 27,1 
Занепад національної культури 163 28,1 
Низька якість отримуваної освіти 101 17,4 
Самотність, відсутність вірних і надійних 
друзів 

57 9,8 

Неповага молоді до старших поколінь 122 21,0 
Незнання історії свого народу, традицій 
своїх предків 

91 15,7 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів 

Джерело: складено автором 
 
З-поміж проблем студентського життя найбільше занепокоєння у 

студентської молоді викликає відсутність вільного часу (41,7%), низька 

стипендія або її відсутність (37,1%), висока плата за навчання (20,5%), 

низький рівень духовності серед одногрупників (17,8%) та низький рівень 

культурних запитів молоді (17,4%) (див. табл. 3.2.). Слід зазначити, що 

суттєвих відмінностей у відповідях студентів за курсом навчання не 

спостерігалось. 
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Таблиця 3.2. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які проблеми студентського 

життя викликають у вас найбільше занепокоєння», (n=580, 2013 р.) 

 Частота % 
Низький рівень духовності серед 
одногрупників 

103 17,8 

Низький рівень викладання 44 7,6 
Погані житлові та побутові умови 107 18,4 
Відсутність вільного часу 242 41,7 
Низька стипендія або її відсутність 215 37,1 
Необ’єктивність оцінювання знань із сторони 
викладачів 

109 18,8 

Висока плата за навчання 119 20,5 
Скрутне матеріальне становище 64 11,0 
Недостатня інформаційна база (комп’ютери, 
інтернет) 

75 12,9 

Корисливість моїх однолітків 94 16,2 
Самотність, відсутність надійних і вірних 
друзів 

35 6,0 

Низький рівень культурних запитів студентів 101 17,4 
Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 

можливість обирати декілька запропонованих варіантів 
Джерело: складено автором 
 
Студентський вік характеризується активним процесом пошуків сенсу 

свого життя. За результатами опитування констатовано, що переважаюча 

більшість опитаних сенс свого життя вбачає у створенні міцної сім’ї та 

вихованні дітей належним чином (78,8%). Далі за значущістю 

розташувалися: вдосконалювати себе (65,9%), мати хороших і надійних 

друзів (58,3%), стати порядною і чесною людиною (57,4%), розвиватися і 

збагачуватися духовно (50,3%), знайти кохання (49,3%), здобути цікаву 

професію (46,9%) та вірити в Бога і жити за його заповідями (45,5%).  

Для виявлення узагальнених чинників, які визначають сенс життя 

студентської молоді міста Львова, було здійснено факторний аналіз, який 

проводився за методом головних компонент, обертання факторів – за 

методом Варімакс. Згідно критерію Кайзера-Майєра-Олкіна надійність 

факторної моделі складає 0,85. В результаті було виділено п’ять факторів, які 
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пояснюють 55% загальної дисперсії результатів. З цього числа 14% пояснює 

1-ий фактор, а решта факторів пояснюють 41% отриманих результатів. 

Результати факторного аналізу представлені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Факторний аналіз чинників, які визначають сенс життя студентів  

(n=580, 2013 р.) 

 Фактори 

№ Чинники 1 2 3 4 5 
1. У фінансовій незалежності, багатстві 0,796     
2. Зробити кар’єру 0,711     
3. У побутовому комфорті 0,700     

4. 
Користуватися життєвими втіхами, брати все 
від життя 

0,669     

5. У боротьбі за справедливість, рівність людей  0,700    
6. Бути корисним для суспільства  0,632    
7. Вірити в Бога і жити за Його заповідями  0,618    
8. Стати порядною і чесною людиною  0,613    
9. У безкорисливому служінні людям  0,515    

10. 
Створити гарну сім’ю, виховати дітей 
належним чином 

  0,715   

11. Знайти кохання   0,653   
12. Мати міцне здоров’я   0,597   
13. Мати хороших і надійних друзів   0,542   
14. У творчості, у створенні чогось нового    0,747  
15. Вдосконалювати себе    0,633  
16. У пошуку істини    0,565  
17. Розвиватися і збагачуватися духовно    0,562  
18. У сумлінному виконуванні своїх навчальних, 

професійних, службових обов’язків 
    0,658 

19. У служінні ідеалам добра та краси     0,629 
Джерело: складено автором 

 

Перший фактор визначений нами як «матеріально-гедоністичний». 

Його сформували такі чинники, які визначають сенс життя особистості «у 

фінансовій незалежності, багатстві», «у побутовому комфорті», 

«безвідмовному користуванні життєвими втіхами». Сюди також належать 

орієнтації особистості на «здобуття кар’єри» заради матеріальної 

незалежності. До даного фактора належать такі чинники, які визначають сенс 

життя особистості через матеріальну складову, яка є визначальною для 

багатьох людей. 
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Наступний фактор наповнюють такі чинники щодо визначення сенсу 

життя особистості, які мають діаметрально протилежне значення за своїм 

змістом по відношенню до першого. Даний фактор «навантажують» такі 

чинники, як «боротьба за справедливість, рівність людей», «бути корисним 

для суспільства», «вірити в Бога і жити за Його заповідями», «стати 

порядною і чесною людиною», а також «у безкорисливому служінні людям». 

Цей фактор ми назвали «альтруїстичним». 

Третій фактор сформували такі чинники, які пов’язані з найближчим 

оточенням особистості і в яких дана особистість вбачає сенс свого життя. Ми 

його назвали «фактор фундаментальних цінностей». Його «навантажують» 

такі чинники, як «створити гарну сім’ю, виховати дітей належним чином», 

«знайти кохання», «мати хороших і надійних друзів». Слід сказати, що сюди 

також відноситься такий фактор, як «мати міцне здоров’я». 

Четвертий фактор отримав назву «фактор особистісного розвитку». 

Його «навантажують» наступні чинники: «потреба у творчості, у створенні 

чогось нового», «вдосконалювати себе», «у пошуку істини», «розвиватися і 

збагачуватися духовно». Присутність цих характеристик в структурі 

виділеного фактора свідчить про те, що дані чинники є визначальними для 

студентів, які вбачають сенс свого життя у власному самовдосконаленні, 

саморозвитку, пізнанні чогось нового і незвіданого. 

Наступний п’ятий фактор «навантажують» такі чинники, як «сумлінне 

виконування своїх навчальних, професійних, службових обов’язків» та 

«служіння ідеалам добра та краси». Даний фактор ми можемо назвати 

«фактор професійних обов’язків». 

Отже, як бачимо, за даними факторного аналізу найнаповненішим, все ж 

таки, виявився матеріально-гедоністичний фактор. Це свідчить про те, що 

студенти сьогодні вважають матеріальний чинник досить важливим у своїй 

життєдіяльності. Проте, як показують результати частотного розподілу 

відповідей респондентів, для студентської молоді найважливішою є сфера 

сімейного життя, міжособистісних стосунків, власного саморозвитку та 
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самовдосконалення, здобуття необхідних знань для оволодіння цікавою 

професією та життя згідно з Божими законами. 

На основі порівняння середніх та Т-тесту виявлено статистично значущу 

відмінність (p≤0,05) між чоловіками і жінками за факторами 

«альтруїстичний» та «фактор фундаментальних цінностей». Даний факт 

свідчить про те, що чоловіки менш альтруїстичні, а також для них є 

притаманною менша спрямованість на фундаментальні цінності, ніж для 

жінок (див додаток Д1, додаток Д2). 

Аналіз чинників, які визначають сенс життя особистості, з 

використанням Т-тесту показав, що спостерігається статистично значуща 

(p≤0,05) відмінність середніх значень серед чоловіків та жінок лише за 

такими альтернативами – у служінні ідеалам добра та краси, стати порядною 

і чесною людиною, розвиватися і збагачуватися духовно. Зокрема, чоловіки 

меншою мірою, ніж жінки, вбачають сенс свого життя у перелічених вище 

альтернативах. 

Важливим завданням нашого дослідження було визначити ті риси, які 

студенти найбільше цінують в людях. Відтак, ми запропонували нашим 

респондентам визначити ті риси, які для них є найважливішими в інших 

людях (див. табл. 3.4.). Як видно з таблиці, незалежно від курсу навчання, всі 

студенти Львівського національного університету ім. Івана Франка, які 

приймали участь в нашому дослідженні, найбільше цінують в інших людях 

такі якості, як чесність (58,1% для 1-2 курсу та 56,3% для 4-5 курсу), 

відданість, вірність (відповідно 48,4% та 47,0%), доброту (28,9% та 37,3%) та 

щирість (25,6% та 28,7% відповідно). 

Таблиця 3.4. 

Риси, які студенти найбільше цінують в людях, 

(n=580, 2013 р.), у % (в залежності від курсу) 

Риси 
 

Курс навчання 
1-2 3-4 

Чесність 58,1 56,3 
Доброта 28,9 37,3 
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продовження табл. 3.4.
Надійність 4,2 2,2 
Ввічливість, люб’язність 3,9 2,2 
Справедливість 14,9 11,6 
Доброзичливість 18,5 17,5 
Щирість 25,6 28,7 
Відданість, вірність 48,4 47,0 
Повага 6,8 3,7 
Гуманність 9,1 10,8 
Розум 8,1 11,9 
Почуття гумору 4,9 5,2 
Правдивість 8,1 6,3 
Життєлюбство 4,2 2,2 
Порядність, вихованість 14,3 16,4 
Відповідальність 7,5 4,9 
Працьовитість, наполегливість 5,8 7,5 
Милосердя 1,3 1,1 
Самопожертва 1,9 2,2 
Естетичність 0,6 0,4 
Безкорисливість 9,1 7,1 
Мудрість 5,5 4,5 
Сміливість 1,3 1,9 
Цілеспрямованість 4,5 3,4 

Джерело: складено автором 

 

З-поміж найнеприйнятніших для студентів людських рис (див. табл. 3.5.) 

на першому місці є підступність, лицемірство (34,1% для студентів 1-2 року 

навчання та 36,2% для 4-5 року навчання); на другому – брехня (29,5% та 

31,3% відповідно); на третьому – самолюбство, зверхність (21,8% та 21,3%). 

Неприйнятними рисами для студентів також є корисливість, підлість, 

зухвалість, а ще обман та зрада. 

Таблиця 3.5. 

Риси, які найбільш неприйнятні для студентів, 

(n=580, 2013 р.), у % (в залежності від курсу) 

Риси Курс навчання 
1-2 4-5 

Корисливість 20,1 20,9 
Брехня 29,5 31,3 
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продовження табл. 3.5. 
Егоїстичність 11,4 13,4 
Хитрість 10,1 4,5 
Байдужість, безтурботність 14,9 11,9 
Самолюбство, зверхність 21,8 21,3 
Нахабність 13,3 15,7 
Обман, зрада 20,5 20,5 
Заздрість 14,6 21,3 
Підлість, зухвалість 20,5 20,9 
Жадність 7,1 10,1 
Злість 11,7 8,2 
Лінь 5,2 2,6 
Шахрайство 3,9 1,5 
Підступність, лицемірство 34,1 36,2 
Жорстокість 9,7 8,2 
Несправедливість, нечесність 18,5 13,1 
Гордість 13,3 11,2 
Безвідповідальність 2,9 5,2 

Джерело: складено автором 

 

Ще один аспект вивчення людських рис – аналіз ступеня важливості 

особистісних якостей близьких людей (див. табл. 3.6.). 

Як видно з таблиці, для студентської молоді найбільш неприйнятними 

якостями у їхніх близьких людей виявилися корисливість (77,9%) та бажання 

здаватися кращим, ніж людина є насправді (63,1%). Не надають особливого 

значення молоді люди, як з’ясувалося, вмінню облаштувати свій побут 

(63,1%),  умінню красиво одягатися (61,6%), фізичній досконалості (61,0%), 

фінансовій забезпеченості своїх близьких (60,7%), а також вмінню 

влаштуватися в житті (56,7%).  

Найбільше цінуються, як виявилося, такі якості, як вміння допомогти у 

скруті (84,1%), відповідальність (83,4%), вихованість, тактовність (83,3%), 

здатність зрозуміти іншого (82,1%), повага до батьків (79,7%), сильний, 

рішучий характер (65,2%), розум, талант, здібності (61,0%), сумлінне 

ставлення до роботи (59,5%) та освіченість (56,7%).  

 

 



125 
 

 

Таблиця 3.6. 

Розподіл відповідей студентів щодо важливості наявності 

особистісних якостей в їхніх близьких людей (n=580, 2013 р.), у % 

Якості Це для мене 
неприйнятно 

Не надаю 
особливого 
значення 

Дуже ціную

Вихованість, тактовність 0,5 16,2 83,3 
Освіченість 0,2 43,1 56,7 
Розум, талант, здібності 0,7 38,3 61,0 
Сильний, рішучий характер 2,2 32,6 65,2 
Фінансова забезпеченість 21,7 60,7 17,6 
Здатність зрозуміти іншого 2,4 15,5 82,1 
Відповідальність 2,9 13,6 83,4 
Уміння красиво одягатися 19,3 61,6 19,1 
Сумлінне ставлення до роботи 2,8 37,8 59,5 
Вміння допомогти у скруті 1,9 14,0 84,1 
Повага до батьків 1,9 18,4 79,7 
Дбайливе ставлення до природи 5,2 56,2 38,6 
Фізична досконалість 24,5 61,0 14,5 
Бажання здаватися кращим, ніж 
людина є насправді 

63,1 30,2 6,7 

Корисливість 77,9 16,2 5,9 
Вміння влаштуватися у житті 14,0 56,7 29,3 
Вміння добиватися своїх цілей  4,0 33,3 62,8 
Вміння отримувати від життя 
якнайбільше задоволення 

12,4 46,6 41,0 

Вміння облаштувати свій побут 7,6 63,1 29,3 
Джерело: розроблено автором 
 
Досліджуючи ціннісний світ сучасної студентської молоді, ми 

намагалися з’ясувати відповідь на питання «Чи сприяє дозвілля розвитку 

духовних цінностей студентів?». Як виявилося, 74,0% від числа респондентів 

дали ствердну відповідь на дане питання, зазначивши варіант відповіді 

«швидше так»; 9,0% вибрали альтернативу «швидше ні», а 17,0% від числа 

опитаних не визначилися у даному питанні. 

У таблиці 3.7. вміщено розподіл відповідей на запитання, що стосується 

особливостей проведення студентами свого вільного часу.  
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Таблиця 3.7. 

Розподіл відповідей на запитання: «Як найчастіше ви проводите 

свій вільний час?», (n=580, 2013 р.), у %, ранг 

 
Вид дозвілля 

Напрям навчання  
Разом 

 
Ранжування 
відповідно 
до часток 

респондентів

Еконо-
мічний

Гумані-
тарний 

Техніч-
ний 

Природ-
ничий 

Читаю художню 
літературу 

37,1 39,1 45,8 34,8 38,8 4 

Відвідую театри, 
музеї, художні 
виставки 

10,2 15,2 12,5 12,3 12,4 12 

Відвідую концерти 14,4 13,0 16,7 11,6 13,8 11 
Відвідую церкву 25,1 34,1 30,8 22,6 27,8 8 
Відвідую 
спортивні заняття 

25,1 17,4 30,0 28,4 25,2 9 

Проводжу час за 
комп’ютером 

71,3 65,2 68,3 65,2 67,6 2 

Дивлюся телевізор, 
слухаю радіо 

25,7 29,7 22,5 35,5 28,6 7 

Зустрічаюся з 
друзями 

89,2 86,2 79,2 87,1 85,9 1 

Просто відпочи- 
ваю (сиджу, лежу, 
нічого не роблячи) 

38,3 37,7 38,3 36,1 37,6 5 

Відвідую клуби, 
кафе, кінотеатри 

56,9 35,5 26,7 42,6 41,7 3 

Присвячую час 
своєму хобі 

34,1 29,0 32,5 33,5 32,4 6 

Набуваю нових 
знань 

20,4 23,9 29,2 25,8 24,5 10 

Відвідую молоді-
жні організації 

3,6 13,8 9,2 7,1 8,1 13 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів 

Джерело: розроблено автором 

 

Результати опитування показали, що серед способів проведення вільного 

часу серед студентів Львівського національного університету ім. Івана 

Франка найпоширенішими є проведення вільного часу із друзями, за 
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комп’ютером, відвідування клубів, кафе чи кінотеатрів, а також читання 

художньої літератури. Найменше часу студентська молодь присвячує 

набуттю нових знань, відвідуванню концертів, театрів, музеїв, художніх 

виставок та молодіжних організацій. 

Аналізуючи отримані результати за напрямками навчання, бачимо, що 

студенти-економісти найбільше люблять проводити свій вільний час, 

зустрічаючись із друзями (89,2%), за комп’ютером (71,3%), а також 

полюбляють відвідувати різноманітні клуби, кафе, кінотеатри (56,9%). Також 

слід сказати, що студенти даного напряму навчання є прихильниками 

пасивного проведення вільного часу (38,3%). Студенти гуманітарного 

напряму навчання також найбільше люблять проводити дозвілля з друзями 

(86,2%) і за комп’ютером (65,2%). Досить подібними є пріоритети в 

проведенні вільного часу серед студентів технічного та природничого 

напрямів навчання. Вони, так само як і представники двох інших напрямів, 

віддають перевагу спільному проведенню часу з друзями (79,2% студенти 

технічного і 87,1% студенти природничого напряму навчання), а також 

полюбляють проводити час за комп’ютером (68,3% і 65,2% відповідно). 

Дещо подібну ситуацію ми спостерігаємо, аналізуючи результати 

наступного запитання. Респондентам було запропоновано дати відповідь на 

питання про те, коли вони востаннє відвідували різноманітні культурно-

мистецькі заходи (див. табл. Д.3 Додаток Д). Як показують результати 

аналізу, студенти не полюбляють ходити на концерти класичної та народної 

музики, на художні виставки, в театри та музеї. Найчастіше вони відвідують 

кінотеатри, і дещо рідше концерти популярної музики. Отже, результати 

опитування засвідчили, що культурно-мистецький блок у структурі вільного 

часу студентів посів останні рейтингові позиції. 

Сучасний період розвитку та трансформації суспільства вимагає від 

особистості особливих специфічних якостей та характеристик, які 

допоможуть їй пристосуватися до швидкозмінних умов існування. Саме тому 

дуже важливим завданням нашого дослідження було виявити ті особистісні 
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риси, які, на думку студентської молоді, сьогодні найбільшою мірою 

сприяють життєвому успіху (див. табл. 3.8.). 

Таблиця 3.8. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які особистісні риси сприяють 

життєвому успіху?» (в залежності від курсу, n=580, 2013 р.), у %, ранг  

Риси Курс навчання Разом Ранжування 
відповідно до 

часток 
респондентів  

1-2 3-4 

Впливові друзі, наявність 
зв’язків 

43,5 47,8 45,5 5 

Власний інтелект, 
здібності 

79,4 74,4 77,1 1 

Везіння, щасливий 
випадок 

32,6 39,6 35,9 6 

Високий рівень 
культурного розвитку 

17,4 14,4 16,0 10 

Освіченість 53,9 52,2 53,1 4 
Вміння довіряти людям 5,5 9,3 7,2 12 
Віра у свої сили та успіх 62,9 54,1 58,8 2 
Високий рівень духовного 
розвитку 

18,4 14,8 16,7 9 

Професіоналізм, ділові 
якості 

54,2 52,2 53,3 3 

Вміння використовувати 
будь-які засоби для 
досягнення мети 

28,4 31,9 30,0 7 

Ділова хватка, прагматизм 35,5 36,3 35,9 6 
Наявність початкового 
капіталу, власності 

19,0 24,8 21,7 8 

Зовнішність 10,3 8,9 9,7 11 
Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 

можливість обирати декілька запропонованих варіантів 
Джерело: розроблено автором 
 
Передусім слід констатувати, що в результаті аналізу ми не виявили 

суттєвих розбіжностей у відповідях респондентів молодших та старших 

курсів. Як бачимо з наведених результатів, студентство переконане, що задля 

досягнення життєвого успіху потрібно розраховувати на власний інтелект та 

здібності (77,1%), має бути неабияка віра у свої сили і неодмінний успіх 
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(58,8%), а також, безумовно, цінується професіоналізм, знання своєї справи і 

ділові якості (53,3%) та освіченість (53,1%). Також не менш важливим, на 

думку респондентів, є наявність впливових друзів та корисних зв’язків 

(45,5%), а ще ділова хватка і прагматизм (35,9%). На жаль, досить невелика 

частина опитаних студентів Львівського університету вважає, що високий 

рівень духовного (16,7%) та культурного (16,0%) розвитку сьогодні 

допомагає молоді добитися життєвого успіху. Слід констатувати те, що, на 

думку молоді, фактор довіри іншим найменшою мірою сприяє життєвому 

успіху (7,2%). 

Дещо подібні висновки можемо спостерігати за результатами 

проведеного моніторингу щодо з’ясування особливостей ставлення студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка до цінностей 

їхнього життя [79]. Дослідження проводене спільно з Центром моніторингу 

Львівського національного університету ім.. Івана Франка в 2016 році серед 

студентів чотирьох факультетів: географічного, юридичного, факультету 

прикладної математики та інформатики та факультету педагогічної освіти 

[Див. Додаток Г]. Загалом було опитано 600 студентів. Автор дисертаційного 

дослідження в даному опитуванні залучався до розробки опитувальника, 

здійснював збір інформації шляхом роздавання анкет студентам в навчальній 

аудиторії, а також створював масив анкет за допомогою введення отриманої 

інформації у базу даних дослідження. Рейтинг визначених основних чинників 

життєвого успіху у студентів опитуваних факультетів очолюють такі 

чинники, як професіоналізм, ділові якості, вміння досягати мету, а також 

власний інтелект, здібності та талант (див. табл. 3.9.).  

Таблиця 3.9. 

Рейтинг визначених основних чинників 

життєвого успіху (n=600, 2016), у % 

  
Географічний 
факультет 

 
Юридичний 
факультет 

 
Факультет 
педагогічної 

освіти 

Факультет 
прикладної 
математики 

та 
інформатики 
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продовження табл. 3.9.

Професіоналізм, ділові 
якості, вміння досягати 
мету 

49,0 57,0 37,6 42,3 

Власний інтелект, 
здібності, талант 

47,6 49,0 46,4 53,1 

Ділова хватка, 
прагматизм 

12,6 17,5 3,2 9,0 

Наявність початкового 
капіталу, власності 

12,6 13,5 7,2 4,5 

Впливові друзі, родичі, 
наявність зв’язків 

11,9 8,5 17,6 3,6 

Щасливий випадок 7,0 10 9,6 6,3 

Зовнішність 1,4 1,5 1,6 1,8 

Джерело: розроблено автором 

 

Важливим завданням нашого дослідження є визначення місця і ролі 

освіти в структурі цінностей студентської молоді. Швидкоплинність процесів 

суспільного розвитку, значущі соціально-економічні трансформації 

викликали необхідність звернутися до освіти як до сфери, що спрямована на 

формування особистості нової генерації, яка здатна до саморозвитку та 

постійного навчання впродовж цілого свого життя. 

М. Головатий стверджує, що людину як індивіда, як соціально активну 

особистість створюють і формують освіта та виховання. Освіта є важливою 

основою і свідченням рівня розвитку економіки, політики, духовності, 

культури, моральності як найбільш загальний, інтегрований показник 

розвитку будь-якого суспільства [53, с. 27]. Окрім того, на думку 

В. Андрущенко, освіта є «суспільним процесом розвитку і саморозвитку 

особистості, пов’язаним з оволодінням соціально-значущим досвідом, 

втіленим у знаннях, уміннях і навичках творчої діяльності, чуттєво-ціннісних 

формах духовно-практичного освоєння світу» [128, с. 110]. 

Слід зазначити, що саме освіта є тим механізмом, завдяки якому 

відбувається передача знань та вмінь з покоління в покоління. Але на 
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сьогоднішній день, як стверджує Є. Костик, освіті дуже часто відводиться 

роль товару, на який існує платоспроможний попит, а домінуючий культ 

знань ґрунтується на наявності в молоді потреби до певного інтелектуального 

капіталу, який є необхідним для підтримки соціального статусу в суспільстві, 

є своєрідною гарантією отримання в майбутньому роботи, що добре 

оплачуватиметься, а також для досягнення успіху в житті [94]. 

Саме тому в даний час виникає необхідність створення сприятливих 

умов не лише для професійного розвитку. Слід акцентувати увагу на 

духовно-культурному розвитку особистості студента, на розкриттю його 

талантів та творчих здібностей, на самореалізації і самовдосконаленні 

особистості молодої людини. Внаслідок цього у молоді поступово 

формуватиметься ставлення до сфери освіти як сфери, яка є духовно цінною 

для молодої людини. 

З метою вивчення ціннісного світу сучасної молоді, а також 

визначення місця та ролі освіти в системі формування духовності 

особистості, ми провели власне соціологічне дослідження серед студентів 

трьох вищих навчальних закладів м. Львова [Див. Додаток В]. Для 

досягнення цілей нашого дослідження нам дуже важливо було залучити до 

проведення соціологічного опитування студентів з різних напрямків 

навчання, а саме – класичного, технічного та теологічного університету. 

Саме тому на цьому етапі у нашу вибірку потрапили три ВНЗ м. Львова – 

Львівський національний університет ім. Івана Франка як представник 

класичного напрямку, Національний університет «Львівська політехніка» як 

представник технічного напрямку та Український католицький Університет 

як представник теологічного ВНЗ. Далі у кожному ВНЗ ми відібрали по 

одному факультету для проведення опитування серед його студентів. У ЛНУ 

ім. І. Франка у вибірку потрапив економічний факультет, у «Львівській 

політехніці» – Інститут права та психології, а в УКУ – філософсько-

богословський факультет. На наступному етапі дослідження ми залучили до 

опитування студентів молодших і старших курсів навчання у кожному ВНЗ. 
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Саме тому ми скористалися гніздовою вибіркою і опитували всіх наявних 

студентів в аудиторії з однієї групи (одного гнізда). Таким чином, участь у 

нашому опитуванні прийняло 370 студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 334 студенти університету «Львівська 

політехніка» та 84 студенти Українського католицького університету. 

Загалом у дослідженні прийняло участь 788 студентів із трьох вищих 

навчальних закладів м. Львова. Час здійснення опитування – травень-червень 

2015 року. 

Передусім нас цікавила думка студентської молоді про те, чи потрібні 

нашій державі люди з високодуховними ідеалами? Повністю згідні з даним 

твердженням більше половини опитаних студентів із ЛНУ ім. І. Франка та 

НУ «Львівська політехніка» (відповідно 61,9% та 63,5%). Цікаво, що 

практично всі студенти УКУ однозначно згідні з твердженням, що нашій 

державі необхідні люди з високодуховними ідеалами (таких виявилося 92,9% 

респондентів). В деякій мірі з даним твердженням згодилася приблизно 

третина респондентів із Львівського університету та НУ «Львівська 

політехніка» (36,8% та 33,8% опитаних) та лише 7,1% студентів із УКУ. 

Дуже мала кількість сучасної молоді вважає, що нашій країні не потрібні такі 

люди (1,4% та 2,7% респондентів із двох вищезазначених ВНЗ, окрім 

респондентів із УКУ, оскільки там не знайшлося жодної людини, яка так 

вважає). Отож, ствердно відповіли на це питання 65,6% усіх респондентів, 

32,4% відмітили альтернативу «в деякій мірі» і лише 1,8% вважають, що 

нашій державі не потрібні люди з високодуховними ідеалами. Як бачимо, 

студентська молодь сьогодні цікавиться проблемами духовності і духовного 

розвитку і визнає їх велику роль в процесі суспільного поступу. 

Чи сприяє освіта розвитку духовності особистості? Відповідь на дане 

запитання засвідчила, що переважна більшість респондентів (67,9%) 

вважають, що сприяє. Серед них 26,6% чоловіків та 41,2% жінок. 21,3% від 

загальної кількості опитаних не визначилися однозначно із відповіддю; лише 

10,8% не вважають, що освіта якимось чином може сприяти розвитку 



133 
 

 

духовності особистості. Можемо констатувати, що освіта в сучасному світі 

відіграє не лише свою першочергову та основну функцію – передачу знань 

новим поколінням; освіта є одним із основних каналів відтворення людини 

духовної, гуманної, екологічно орієнтованої, людини з творчим мислення, з 

широким кругозором, якій притаманна жага до пізнання нового, постійне 

самовдосконалення та спрямованість у майбутнє. 

Освіта в сучасному світі, як стверджує Є. Подольська, виступає 

важливим ресурсом соціально-економічного та духовного оновлення 

суспільства. Саме освіта фокусує суперечливий та складний характер 

сучасної епохи, синтезуючи проблеми матеріального і духовного, 

суспільного та індивідуального, цивілізаційного та культурного, 

національного та загальнолюдського [43, с. 7]. 

Для чого сучасній людині потрібна освіта? Як видно з таблиці 3.10., 

студенти отримують вищу освіту сьогодні, в першу чергу, з метою 

самореалізації в професійній сфері, щоб отримати якісні знання зі своєї 

професії, отримати можливість саморозвитку і самоствердження за рахунок 

хорошої роботи. Аналіз відповідей по університетах показує, що для 

студентів Львівського університету освіта потрібна для того, щоб домогтись 

кращої матеріальної забезпеченості (51,4%), отримати хорошу роботу 

(50,0%), стати більш корисним суспільству (46,5%), посісти відповідне 

становище в суспільстві (45,1%), стати хорошим спеціалістом (42,4%), 

отримати бажану спеціальність, професію (41,9%) та щоб духовно 

розвиватися та збагачуватися (40,3%). Для студентів-політехніків, як 

з’ясувалося, в першу чергу освіта необхідна, щоб отримати бажану 

спеціальність, професію (60,8%) та отримати хорошу роботу (53,0%). Третю 

рейтингову позицію займає альтернатива, яка пов’язана із матеріальною 

забезпеченістю (46,7%), далі слідує такий варіант, як стати хорошим 

спеціалістом (45,2%), духовно розвиватися та збагачуватися (42,2%) та 

посісти відповідне становище у суспільстві (37,4%). 
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Таблиця 3.10. 

Розподіл відповідей на запитання: «Для чого сучасній людині 

потрібна освіта?» (n=788, 2015 р.), у % 

Варіант відповіді ЛНУ ім. І. 
Франка 

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ Разом 

Домогтись кращої 
матеріальної 
забезпеченості 

51,4 46,7 27,4 46,8 

Отримати бажану 
спеціальність, професію 

41,9 60,8 60,7 51,9 

Духовно розвиватися і 
збагачуватися 

40,3 42,2 66,7 43,9 

Посісти відповідне 
становище у суспільстві 

45,1 37,4 31,0 40,4 

Отримати хорошу роботу 50,0 53,0 52,4 51,5 
Завоювати повагу серед 
друзів та знайомих 

7,6 13,2 2,4 9,4 

Стати більш корисним 
суспільству 

46,5 34,7 66,7 43,7 

Зробити кар’єру 39,2 30,8 20,2 33,6 
Жити і працювати серед 
освічених людей 

22,4 23,7 22,6 23,0 

Стати хорошим 
спеціалістом 

42,4 45,2 59,5 45,4 

Завоювати вдалу над 
іншими 

4,1 9,0 0,0 5,7 

Краще розуміти життя 25,4 24,3 28,6 25,3 
Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 

можливість обирати декілька запропонованих варіантів 
Джерело: розроблено автором 

 

Що стосується респондентів із Українського католицького університету, 

то їм, в першу чергу, освіта необхідна, щоб розвиватися і збагачуватися 

духовно та стати більш корисним суспільству (обидві альтернативи посіли 

першу рейтингову позицію із значенням 66,7%). На другому місці у студентів 

– отримати бажану спеціальність, професію (60,7%), на третьому – стати 

хорошим спеціалістом (59,5%), далі – отримати хорошу роботу (52,4%) та 

посісти відповідне становище у суспільстві (31,0%). Не надто потрібна 
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освіта, як свідчать відповіді наших респондентів із трьох ВНЗ, для 

завоювання поваги серед друзів, знайомих та завоювання влади над іншими. 

Проаналізувавши відповіді респондентів на питання для чого потрібна 

сучасній молоді освіта, варто відзначити наступні ключові аспекти: освіта 

(вища) є не лише засобом реалізації особистості в професійному плані, але є 

й потужним чинником загальнокультурного та духовного розвитку 

студентства. Окрім того, на наш погляд, важливим аргументом на користь 

здобуття освіти також є те, що освіта дозволяє приймати раціональні рішення 

і краще орієнтуватись у способах вирішення життєвих проблем [23]. 

Б. Гершунський, відзначаючи системну та глибоку кризу, що вразила 

найважливіші сфери духовного життя людства, підкреслює, що саме освіта і 

лише освіта в змозі переламати катастрофічно наростаючі негативні 

тенденції в духовній сфері людства. Лише освіта в змозі виконати історичну 

роль у рятівній інтеграції і гармонізації Знання і Віри, в попередженні 

незворотних деформацій у менталітеті як локальних спільнот, так і людської 

цивілізації у цілому [48, с. 59]. 

Чим керуються сучасні молоді люди при отриманні вищої освіти? Як 

видно з таблиці 3.11., сьогоднішні студенти здобувають освіту, перш за все, 

задля власної самореалізації з метою стати кваліфікованим фахівцем та 

розвинути і вдосконалити свої здібності. 

Аналіз відповідей по кожному університету окремо дозволяє 

констатувати, що студенти ЛНУ ім. Івана Франка та УКУ при отриманні 

вищої освіти керуються, в першу чергу, прагненням стати високоосвіченим 

фахівцем (70,0% та 75,0%), наміром розвинути свої здібності (55,9% та 

57,1%) та бажанням набути різносторонні знання та вміння (48,1% та 45,2% 

відповідно). Серед студентів НУ «Львівська політехніка» намір розвинути 

свої здібності є першочерговим (64,0%). Найменше при отриманні вищої 

освіти, як показали результати, респонденти керуються наміром 

працевлаштуватися за кордоном (16,1%) та прагненням уникнути служби в 

армії (8,1% від загальної кількості опитаних). 
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Таблиця 3.11. 

Розподіл відповідей на питання «Чим ви керуєтесь при отриманні 

вищої освіти?» (n=788, 2015 р.) , у %  

Критерій ЛНУ ім. І 
Франка 

НУ 
«Львівська 
політехніка 

УКУ Разом 

Прагнення стати 
високоосвіченим фахівцем 

70,0 56,6 75,0 64,8 

Бажання стати високодуховною 
людиною 

12,7 26,0 46,4 22,0 

Намір розвинути свої здібності 55,9 64,0 57,1 59,5 
Прагнення уникнути служби в 
армії 

4,6 14,1 0,0 8,1 

Бажання пожити цікавим 
студентським життям 

25,9 26,9 16,7 25,4 

Усвідомлення того, що без 
диплома про вищу освіту важко 
чого-небудь досягти в житті  

35,1 41,6 34,5 37,8 

Намір працевлаштуватися за 
кордоном 

13,5 20,4 10,7 16,1 

Бажання набути різносторонні 
знання та вміння 

48,1 35,0 45,2 42,3 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів 

Джерело: розроблено автором 

 

Проводячи дане дослідження, нам було цікаво з’ясувати думку студентів 

про те, від чого залежить сьогодні престиж, авторитет студента у його групі. 

Як видно з таблиці 3.12., авторитет студента найбільшою мірою залежить від 

його духовних та моральних якостей (54,1%). Серед інших, не менш 

важливих факторів, є успіхи у навчанні (34,1%).  

Для студентів ЛНУ ім. І. Франка найбільше значення мають духовні та 

моральні якості їхніх одногрупників (доброта, повага, готовність прийти на 

допомогу та ін.) (62,7%); успіхи у навчанні (24,1%) та оригінальність, 

несхожість на інших (19,5%). Авторитет студентів НУ «Львівська 

політехніка» найбільше залежить, в першу чергу, від їхніх успіхів у навчанні 

(49,1%), від духовних та моральних якостей (36,5%), а також студенти-
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політехніки звертають увагу на оригінальність та несхожість на інших своїх 

одногрупників (16,8%). Студенти УКУ зазначили, що в них авторитет 

студента залежить найперше від духовних та моральних якостей особистості 

студента, його доброти, поваги, готовності допомогти у будь-якій ситуації 

(85,7%). Також слід зазначити, що студенти з УКУ звертають увагу на 

особистісні специфічні риси одногрупників, які характеризують їхню 

оригінальність, неординарність та несхожість на інших (19,0%). Далі за 

значимістю респонденти із УКУ відмітили такі фактори, як успіхи у навчанні 

(17,9%), високий рівень загальної культури, ерудиції у сфері літератури, 

мистецтва, живопису та ін. (16,7%), а також цінується наявність широкого 

кола знайомств і потрібних зв’язків (16,7%). 

Таблиця 3.12. 

Фактори, від яких залежить престиж, авторитет студента  

у його групі (n=788, 2015 р.), у %  

Фактори ЛНУ ім. І. 

Франка 

НУ «Львівська 

політехніка» 

УКУ Разом

Успіхи у навчанні 24,1 49,1 17,9 34,0  

Духовні та моральні якості 
(доброта, повага, готовність 
прийти на допомогу та ін.) 

62,7 36,5 85,7 54,1 

Майнове положення, 
фінансові можливості 

3,8 9,3 3,6 6,1 

Висока культура, ерудиція у 
сфері літератури, мистецтва, 
живопису та ін. 

7,6 12,9 16,7 10,8 

Оригінальність, несхожість на 
інших 

19,5 16,8 19,0 18,3 

Наявність широкого кола 
знайомств, потрібних зв’язків 

8,1 9,9 16,7 9,8 

Джерело: розроблено автором 

 

Проаналізуємо відповіді респондентів на запитання: «Наскільки цінними 

особисто для вас є наступні цінності?» (див. табл. 3.13.). 
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За самооцінкою студентів Львівського університету серед 

найважливіших для них цінностей є «здоров’я», «сімейне благополуччя», 

«самовдосконалення і саморозвиток», «вірні та надійні друзі» та «особиста 

свобода». Студенти-політехніки на перше рангове місце поставили одразу дві 

цінності – «здоров’я» та «сімейне благополуччя», на друге – «особиста 

свобода», третє – «самовдосконалення і саморозвиток». На четверте місце 

вони поставили таку цінність як «можливість реалізації власних здібностей 

та розвиток таланту». Дещо інші пріоритети ми спостерігаємо серед 

студентів Українського католицького університету. Найважливішою 

цінністю для них є «вірити в Бога». На другому місці – «вірні та надійні 

друзі», в той час як для студентів НУ «Львівської політехніки» ця цінність на 

шостому місці. Цінність «здоров’я» для цих студентів на третьому місці. Далі 

проаналізуємо розміщення такої важливої для нашого дослідження цінності, 

як «розвиватися і збагачуватися духовно». Як і слід було очікувати, 

найважливішою дана цінність виявилася для студентів УКУ. Вона посідає у 

них четверту рейтингову позицію, в той час як для студентів двох інших ВНЗ 

духовний розвиток і духовне збагачення розмістились аж на дванадцятій 

сходинці із середнім значенням 3,25 для ЛНУ ім. Івана Франка та 3,31 для 

НУ «Львівська політехніка». 

Таблиця 3.13. 

Цінності студентської молоді (n=788, 2015 р.), середнє значення/ранг 

 
Цінність 

ЛНУ ім. Івана 
Франка 

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ 

Середнє 
значення 

Ранг Середнє 
значення 

Ранг Середнє 
значення 

Ранг

Цікава творча робота 3,18 15 3,24 15 3,33 16 
Високий рівень дух.розвитку 3,25 12 3,21 16 3,71 6 
Хороші відносини з людьми, 
що оточують Вас 

3,57 6 3,46 10 3,66 9 

Можливість приносити 
користь суспільству 

3,08 17 3,11 19 3,58 10 

Участь у громадському 
житті, у вирішенні 
суспільних проблем 

2,60 21 2,84 21 3,01 18 

Освіченість, знання 3,52 8 3,50 9 3,48 11 
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продовження табл. 3.13.
Особистий спокій 3,40 10 3,50 9 3,47 12 
Сімейне благополуччя 3,70 2 3,77 1 3,71 6 
Здоров’я 3,82 1 3,77 1 3,75 3 
Повноцінний відпочинок, 
цікаві розваги 

3,26 11 3,43 11 3,19 17 

Вірити в Бога 3,21 14 3,30 13 3,83 1 
Бути корисним для 
суспільства 

3,00 19 2,99 20 3,44 13 

Високе службове і 
громадське становище 

2,71 20 2,67 22 2,63 21 

Екологічна безпека 3,12 16 3,25 14 3,36 15 
Розвиватися і збагачуватися 
духовно 

3,25 12 3,31 12 3,73 4 

Порозуміння з батьками і 
старшим поколінням 

3,41 9 3,52 8 3,69 7 

Особиста свобода 3,62 5 3,70 2 3,69 7 
Самовдосконалення і 
саморозвиток 

3,68 3 3,66 3 3,72 5 

Можливість реалізації 
власних здібностей та 
розвиток таланту 

3,53 7 3,63 4 3,67 8 

Бути чесною і порядною 
людиною 

3,62 5 3,61 5 3,73 4 

Побутовий комфорт 3,04 18 3,20 17 3,00 19 
Кохання 3,41 9 3,55 7 3,42 14 
Вірні та надійні друзі 3,67 4 3,59 6 3,82 2 
Матеріальний добробут 3,22 13 3,17 18 2,91 20 

Примітка: середнє значення визначалось на основі самооцінки студентами значення 
для них особистісних цінностей за шкалою: 4 – «дуже цінно», 3 – «цінно», 2 – «не дуже 
цінно», 1 – «зовсім не цінно», 0 – «важко відповісти». 

Джерело: складено автором  
 
Слід відмітити, що на останніх рейтингових місцях серед студентів 

Франкового університету та «Львівської політехніки» є такі цінності, як 

«високе службове і громадське становище» та «участь у громадському житті, 

у вирішенні суспільних проблем». Для студентів-католиків найменше 

значення має «побутовий комфорт», «матеріальний добробут» та, як і для 

представників інших ВНЗ м. Львова, «високе службове і громадське 

становище». 

Дещо подібні результати можемо спостерігати в інформаційному звіті 

Центру моніторингу Львівського національного університету ім. Івана 
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Франка щодо з’ясування особливостей ставлення студентів до цінностей 

їхнього життя [79] (див. табл. 3.14.). 

Таблиця 3.14. 

Особливості термінальних цінностей студентів (n=600, 2016), у % 

Цінності 

Геогра-
фічний 
факу-
льтет 

Юриди-
чний 

факультет

Факультет 
педаго-
гічної 
освіти 

Факультет 
прикладної 
математики 
та інфо-
рматики 

Цікава, творча робота, успіх  53,9 67,5 58,4 58,5 
Матеріально забезпечене життя  50,4 63,5 49,6 43,2 
Хороші і вірні друзі  79,1 81 69,6 79,6 
Користь, принесена суспільству 27,3 40,5 32,8 24 
Участь у громадському житті, у 
вирішенні проблем, що стоять перед 
суспільством 11,2 27 19,2 8 
Освіченість, знання, інтелектуальний 
розвиток 56 82 57,6 56,7 
Особистий спокій, відсутність 
хвилювань, неприємностей  51,8 67 60 45,9 
Щасливе сімейне життя  77 86,5 79,2 66,6 
Здоров'я (фізичне і психічне) 82,6 94,5 84,8 70,2 
Повноцінний відпочинок, цікаві розваги 55,3 60 55,2 54,9 
Високе службове і суспільне становище  18,9 41 19,2 21,6 
Культурне дозвілля (література і 
мистецтво) 21,7 30 33,6 14,4 
Кохання (духовна і фізична близькість 
із коханою людиною)  63,7 68 64,8 53,1 
Взаємопорозуміння з батьками, 
старшим поколінням  65,8 72,5 73,6 47,7 
Самостійність, незалежність у 
судженнях і вчинках 57,4 75,5 60,8 56,7 
Розвиток (робота над собою, реалізація 
своїх здібностей, талантів) 69,3 83,5 72,8 58,5 
Економічна незалежність 46,2 72,5 53,6 60,3 
Побутовий комфорт 39,9 53,5 49,6 36,9 

Джерело: складено автором 

 

Аналіз відповідей респондентів показує, що найважливішими 

термінальними цінностями для студентів географічного факультету є 

здоров’я (як фізичне, так і психічне – 82,6%), хороші і вірні друзі (79,1%), 
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щасливе сімейне життя (77%), а також розвиток, тобто робота над собою, 

реалізація своїх здібностей, талантів (69,3%). Студенти-юристи, так само як і 

студенти факультету педагогічної освіти, на перше місце серед термінальних 

цінностей поставили здоров’я (94,5% і 84,8% відповідно). Далі за значимістю 

для юристів йдуть наступні цінності: щасливе сімейне життя (86,5%), 

розвиток (83,5%), а також освіченість, знання та інтелектуальний розвиток 

(82%). Студенти факультету педагогічної освіти після здоров’я найбільше 

цінують щасливе сімейне життя (79,2%) та взаємопорозуміння з батьками, 

старшим поколінням (73,6%). Для студентів-математиків, як виявилося, 

найважливішими є вірні та надійні друзі (79,6%), також дуже важливим є 

здоров’я (70,2%) та сімейне життя (66,6%). 

Результати розподілу основних інструментальних цінностей 

студентської молоді представлені у табл. 3.15. 

Таблиця 3.15. 

Особливості інструментальних цінностей студентів (n=600, 2016), у % 

Цінності 

Географі-
чний 

факультет 

Юриди-
чний 
факу-
льтет  

Факуль-
тет 

педагог-
гічної 
освіти 

Факультет 
прикланої 
математики 
та інформа-

тики 
Невибагливість, скромність 14,0 18,5 26,4 16,2 
Доброта, доброзичливість, готовність 
допомагати людям 45,5 51,5 63,2 33,3 
Творчий підхід до справи, здатність 
впроваджувати щось нестандартне, 
нове 33,6 39 40 35,1 
Незалежність (здатність діяти 
самостійно, рішуче) 58,1 78,0 56,8 59,4 
Здатність бути лідером, вести за собою 
інших людей 23,8 50,5 24,8 26,1 
Відповідальність (почуття обов'я-зку, 
вміння тримати своє слово) 55,3 69,5 46,4 47,7 
Старанність (дисциплінованість) 44,8 50,5 48,8 29,7 
Чесність (правдивість, щирість) 65,8 73,0 68,0 47,7 
Готовність поступитися своїм 
добробутом заради громадського 
обов’язку, суспільних інтересів 10,5 17,0 24,0 5,4 
Життєрадісність, почуття гумору 57,4 59,5 56,8 46,8 
Почуття власної гідності 66,5 85 69,6 61,2 
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продовження табл. 3.15.
Впевненість у собі 67,9 86,5 70,4 61,2 
Освіченість, широта знань, 
професіоналізм 56,7 80 63,2 56,7 
Висока загальна культура, ерудиція 37,8 60,5 51,2 46,8 
Непримиренність до недоліків у собі 
та інших 14,7 17,5 11,2 12,6 
Самодисципліна,самоорганізованість 44,8 61 51,2 34,2 
Працьовитість, продуктивність в 
роботі 51,8 62,5 47,2 36,0 
Терпимість (до поглядів і думок 
інших, вміння вибачати іншим їхні 
помилки, вміння зрозуміти іншу точку 
зору) 41,3 43,5 50,4 38,7 
Наполегливість у досягненні мети 68,6 84,0 61,6 58,5 
Уміння доводити до кінця почату 
справу 67,2 73,0 64,8 54 
Ініціативність 37,1 43,0 51,2 32,4 
Критичне мислення 32,9 55,0 40,0 37,8 
Раціоналізм (вміння тверезо і логічно 
мислити, приймати обдумані, 
раціональні рішення) 54,6 72,0 51,2 58,5 
Комунікабельність 58,1 65,0 68,0 44,1 

Джерело: власна розробка автора 

 

Аналіз отриманих відповідей свідчить, що для студентів-географів 

найважливішою інструментальною цінністю є наполегливість у досягненні 

мети (68,6%), наступні важливі цінності – це впевненість в собі (67,9%), 

вміння доводити до кінця почату справу (67,2%) та почуття власної гідності 

(66,5%). Студенти-юристи найважливішими інструментальними цінностями 

вважають впевненість у собі (86,5%), почуття власної гідності (85%), і, так 

само як і географи, наполегливість у досягненні мети (84%). Студенти 

факультету педагогічної освіти, так само як і факультету прикладної 

математики та інформатики, найважливішими інструментальними 

цінностями вважають впевненість у собі (70,4% і 61,2% відповідно), почуття 

власної гідності (69,6% та 61,2%). Слід зазначити, що для майбутніх 

педагогів досить важливими цінностями є чесність (правдивість, щирість) та 

комунікабельність (обидві цінності мають значення 68%), а для математиків 

– незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче) (59,4%) та раціоналізм 
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(вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення) 

(58,5%). 

Підводячи підсумки результатів проведених нами опитувань 

студентської молоді м. Львова, хочемо виділити наступні ключові моменти: 

– сьогодні студенти, незалежно від курсу і напряму навчання, є 

задоволені своїм студентським життям, проте наявні деякі проблеми 

системного характеру (соціально-економічного, духовного, дозвіллєвого): 

відсутність вільного часу, низька стипендія, висока плата за навчання, 

низький рівень духовності та культурних запитів одногрупників; 

– найбільше студентів м. Львова сьогодні турбує відсутність 

стабільності та впевненості у майбутньому, байдужість у стосунках поміж 

людьми, а також такі соціальні проблеми як поширення наркоманії та 

алкоголізму; 

– застосований нами факторний аналіз дозволив згрупувати чинники, 

що визначають сенс життя особистості. За даними факторного аналізу 

найбільш наповненим виявився матеріально-гедоністичний фактор, що 

свідчить про бажання студентів мати сьогодні хорошу матеріальну базу задля 

можливості забезпечення своїх потреб. Проте, як показують результати 

частотного розподілу відповідей респондентів, для студентської молоді 

найважливішою є сфера сімейного життя, міжособистісних стосунків, 

власного саморозвитку та самовдосконалення, а також здобуття необхідних 

знань для оволодіння цікавою професією та життя згідно з Божими законами; 

– сучасні студенти як молодшого, так і старшого курсу навчання 

найбільше цінують в людях чесність, відданість, вірність, доброту і щирість, 

а найбільш неприйнятними рисами для них є підступність, лицемірство, 

брехня та самолюбство; 

– львівські студенти, незалежно від курсу та напряму навчання, 

переконані, що дозвілля сприяє розвитку духовності та духовних цінностей 

студентства; 
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– найбільш частими видами дозвілля для представників 

економічного, гуманітарного, технічного та природничого напряму навчання 

є зустрічі з друзями та проведення вільного часу за комп’ютером. Далі за 

пріоритетністю для студентів економічного та природничого напряму йде 

такий вид дозвілля як відвідування кафе, клубів, кінотеатрів, а для 

представників гуманітарного та технічного профілю – читання художньої 

літератури; 

– для досягнення успіху сьогодні студенти як молодшого, так і 

старшого курсу розраховують на власний інтелект та здібності, 

професіоналізм, освіченість та ділові якості, а також має бути присутня віра у 

свої сили; 

– студенти класичного, технічного та теологічного вищого 

навчального закладу м. Львова переконані, що сьогодні суспільству 

необхідні люди з високодуховними ідеалами; 

– студенти класичного університету стверджують, що для них освіта 

потрібна для того, щоб домогтись кращої матеріальної забезпеченості, 

отримати хорошу роботу та стати більш корисним суспільству; для студентів 

технічного напряму навчання освіта необхідна, щоб отримати бажану 

спеціальність, професію, мати хорошу роботу та стати матеріально 

забезпеченим; для студентів теологічного вишу освіта необхідна, щоб 

розвиватися і збагачуватися духовно, стати більш корисним суспільству, а 

також отримати бажану спеціальність, професію та стати хорошим 

спеціалістом; 

– при отриманні вищої освіти студенти-політехніки, як виявилося, 

керуються наміром розвинути свої здібності та стати високоосвіченим та 

висококваліфікованим працівником, в той час як студенти класичного та 

теологічного університетів – прагненням стати високоосвіченим фахівцем, 

наміром розвинути свої здібності та набути різносторонні знання та вміння. 

Найменше при отриманні вищої освіти, як показали результати по трьох 
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напрямках навчання, респонденти керуються наміром працевлаштуватися за 

кордоном та прагненням уникнути служби в армії; 

– аналізуючи фактори, від яких залежить авторитет студента у його 

групі, ми спостерігаємо, що для студентів класичного та теологічного вишу 

найбільше значення мають духовні та моральні якості одногрупників, в той 

час як для представників технічного профілю авторитет студентів залежить, в 

першу чергу, від їхніх успіхів у навчанні, а тоді вже від духовних та 

моральних якостей; 

– найважливішими цінностями для студентів з класичною та 

технічною освітою є «здоров’я», «сімейне благополуччя», 

«самовдосконалення і саморозвиток», а для студентів з теологічною освітою 

– «вірити в Бога», «вірні та надійні друзі»; 

– представники всіх напрямів навчання згідні з тим, що освіта 

сприяє розвитку духовності особистості студента. 

 

 

3.2. Духовні цінності в ціннісній системі та у світоглядних 

орієнтаціях студентства 

  

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства з властивим йому 

плюралізмом думок необхідно звертати увагу на формування духовності 

підростаючого покоління, на ціннісне осмислення оточуючого світу. Духовні 

цінності студентської молоді є саме тим об’єктом наукового пошуку, 

дослідженням якого варто займатися, на нашу думку, із застосуванням 

соціологічного інструментарію. 

Для вивчення духовних цінностей студентської молоді як об’єкта 

дослідження доцільно, насамперед, проаналізувати судження та думки 

експертів з даної проблематики щодо аналізу питань духовності молоді. Саме 

тому, вивчаючи питання духовності та духовних цінностей студентів, нами 
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було проведене соціологічне опитування серед експертів з даної 

проблематики наприкінці 2012 року у м. Львові (див. п. 2.1, розділ 2). (Див. 

Додаток А).  

В результаті опитування виявлено, що 66,7 % експертів вважають, що 

вивчення духовних цінностей сучасної студентської молоді є дуже важливим 

завданням вищої школи (29,9% експертів вибрали варіант «важливо»). Слід 

сказати, що варіант «зовсім не важливо» вибрала лише одна особа із сфери 

освіти (1,1%), а «важко відповісти» – три особи з даної сфери (3,3% від 

загальної кількості респондентів). Серед представників релігійної сфери не 

виявилося осіб, які вважають питання вивчення духовних цінностей сучасної 

студентської молоді неважливим [22]. 

Для того, щоб зрозуміти необхідність вивчення даної проблеми, ми 

попросили експертів обґрунтувати актуальність дослідження та вивчення 

духовних цінностей сучасної студентської молоді. Слід сказати, що експерти 

вважають студентів важливою та активною силою сучасних соціокультурних 

трансформацій. Від того, які цінності студенти вносять у соціальні та 

політичні зміни, яку культуру підтримують, багато в чому буде залежати 

майбутнє суспільства. Нижче наведемо найхарактерніші висловлювання 

експертів щодо актуальності вивчення проблематики духовних цінностей 

студентської молоді: 

– «значення духовних цінностей важко переоцінити. Вони 

виступають в якості інструментів соціального регулювання в 

суспільстві, являються проміжною ланкою, яка пов’язує поведінку людини 

з її важливими інстинктами, з ідеалами»; 

– «без вивчення духовних цінностей, а ще більше без життя 

відповідно до цих цінностей, неможливим є розвиток людини, бо без цих 

цінностей люди спрямовані на деградацію»; 

– «бо це дає можливість бодай приблизно оцінити можливі варіанти 

розвитку суспільства у найближчі 20-25 років, коли теперішні студенти 
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ввійдуть у середній вік і переберуть на себе керівні посади і тягар 

прийняття рішень»; 

–  «важливо, бо це основоположна складова людської особистості; 

адже якими будуть домінуючі цінності у сучасної молоді, таким буде і 

наше суспільство в майбутньому»; 

– «вивчаючи духовні цінності молоді, ми можемо дізнатися про її 

внутрішній світ, про те, що є актуальним зараз для молоді – 

матеріальність чи духовність»; 

– «вивчення духовних цінностей сучасної студентської молоді дуже 

важливе тому, що опинившись в теперішній гріховній круговерті, молода 

людина легко збивається з ніг і легко піддається спокусі лихих людей»; 

– «від того, якою буде наша молодь сьогодні, залежить яким буде 

наше суспільство завтра. Тому духовні цінності мають бути 

пріоритетними у порівнянні з іншими типами цінностей»; 

– «духовні орієнтири сьогодення вкрай розмиті. Студентська молодь 

– найбільш вразливий прошарок суспільства, для якого дана розмитість, 

неоднозначність може стати чинником порушення ідентифікації, а 

відтак формування аномічності, бездуховності, різноманітних соціальних 

девіацій»; 

– «духовні цінності впливають на стан економічного, політичного 

розвитку суспільства. Студенти сьогодні – управлінці завтра, тому 

важливо піднімати рівень їх духовних цінностей»; 

– «з огляду на необхідність підготовки висококультурної молоді як 

фахівців у будь-якій галузі. Це позитивно впливатиме на міжособистісні 

стосунки в колективі, в якому працюватиме особа, а отже, і на 

ефективність її роботи»; 

– «кожна людина рано чи пізно зустрінеться з різними ситуаціями чи 

проблемами. Завдяки духовним цінностям вона зможе правильно 

поступити у кожній ситуації»; 
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– «студентська молодь – інтелектуальна, цілеспрямована частина 

населення країни, її духовний і моральний рівень є визначним чинником у 

формуванні не лише кожної особистості, але й цілої держави». 

З наведених висловлювань можна зробити висновок, що аналіз та 

вивчення духовних цінностей студентської молоді є на часі й розглядається 

експертами як пріоритетна сфера у навчальному та виховному процесі. 

Пріоритетність цієї сфери ставиться у залежність експертами від рівня 

розвитку духовних цінностей сучасних студентів [20, с. 58–59]. Так, на думку 

більшої частини експертів (57,8%), рівень розвитку духовних цінностей 

студентства є посереднім; близько третини (31,1%) вважають його низьким, і 

лише 5,6% опитаних вважають його високим. Це свідчить про необхідність 

підвищення рівня розвитку духовних цінностей студентів, адже духовні 

цінності характеризують суть життя молодої особи, визначають як молодь 

буде будувати своє майбутнє; вони впливають на поведінку студентів 

сьогодні і визначають стан економічного та політичного розвитку 

суспільства завтра. 

У процесі формування духовних цінностей важливим є питання «З якого 

віку особа готова до розуміння та адекватного сприйняття духовних 

цінностей?». На думку третини опитаних експертів (33,3%), 

найоптимальнішим періодом є час з народження і до п’яти років. 10,0% від 

числа опитаних експертів зазначили, що у віці від шести до десяти років діти 

найбільш готові до розуміння духовних цінностей, а 23,3% респондентів 

стверджують, що це є вік від одинадцяти до п’ятнадцяти років. Окрім того, 

близько третини експертів (26,7%) зазначили, що студентський вік є 

сприятливим для сприйняття особистістю духовних цінностей, а для 5,6% 

експертів – дорослий вік, який виходить за межі студентського. Таким чином, 

серед експертів не виявилося узгодженої думки щодо найоптимальнішого 

періоду, коли людина найбільшою мірою готова до розуміння та адекватного 

сприйняття духовних цінностей. 
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Важливим завданням нашого дослідження було виявити, які чинники 

найбільшою мірою впливають на розвиток духовних цінностей студентів. 

(див. табл. 3.16.). 

Таблиця 3.16. 

Чинники, які впливають на сучасний розвиток 

духовних цінностей студентської молоді, (n=90, 2012 р.),  

середнє значення/ранг, за сферами діяльності експертів 

 
Чинники 

Представники 
 сфери освіти 

Представники 
релігійної сфери 

Середнє 
значення 

Ранг Середнє 
значення 

Ранг 

сім’я 3,80 1 3,67 2 
навчальний заклад 2,98 7 3,02 6 
друзі, товариші 3,39 3 3,41 4 
сама людина 3,60 2 3,32 5 
Інтернет, соціальні мережі 3,07 5 2,97 7 
держава 2,08 11 2,32 12 
література і мистецтво 2,64 8 2,85 8 
преса, радіо, телебачення 3,05 6 2,82 9 
релігія 3,07 5 3,70 1 
викладачі 2,42 9 2,79 10 
куратор групи 2,05 12 2,32 12 
кохана людина 3,33 4 3,44 3 
відомі особистості 2,21 10 2,61 11 
громадські організації 1,76 13 2,20 13 

Примітка: середнє значення визначалось на основі оцінки перелічених чинників за 
шкалою: 4 – «дуже впливає», 3 – «впливає», 2 – «не дуже впливає», 1 – «зовсім не 
впливає», 0 – «важко відповісти». 

Джерело: складено автором 

 

Як видно з таблиці 3.16., представники сфери освіти, аналізуючи рівень 

впливу зазначених чинників на сучасний розвиток духовних цінностей 

студентської молоді, вважають, що найбільший вплив в даному випадку 

здійснює сім’я (на першому місці за важливістю впливу). Серед інших 

чинників – сама людина та її оточення (друзі, товариші, кохана людина). Що 

стосується представників релігійної сфери, то для них найвагоміший вплив 

на розвиток духовних цінностей студентів здійснює релігія; далі йдуть такі 
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чинники, як сім’я, кохана людина, друзі, товариші та сама людина. Проміжні 

позиції за сферою впливу посіли такі чинники, як Інтернет, соціальні мережі, 

навчальний заклад, ЗМІ, література та мистецтво. Серед найменш важливих 

чинників, які здійснюють вплив на розвиток духовних цінностей сучасного 

студентства, експерти назвали державу, куратора групи, відомих 

особистостей та громадські організації. У зведеному, узагальненому вигляді 

система чинників, що має вплив на формування духовних цінностей 

студентства, на думку експертів, виглядає наступним чином (у порядку 

спадання значущості): сім’я (3,73), сама людина (3,46), друзі, товариші (3,40), 

кохана людина (3,38), релігія (3,38), Інтернет і соціальні мережі (3,02), 

навчальний заклад (3,0), преса, радіо, телебачення (2,93), література і 

мистецтво (2,74), викладачі (2,60), відомі особистості (2,41), держава (2,20), 

куратор (наставник) групи (2,18), громадські організації (1,98). 

Важливе місце в системі формування духовних цінностей посідає сфера 

культури, дотичність людини до участі у культурних подіях та заходах. 

Відтак, серед культурних заходів, які сприяють духовному розвиту 

особистості студента, експерти, в першу чергу, назвали відвідування церкви, 

святих місць, духовну просвіту (94,4%). Далі за значущістю – відвідування 

театрів, музеїв, виставок (74,4%). Проміжне місце посіли екскурсії 

історичними місцями (58,9%), читання класичної літератури і відвідування 

бібліотек (57,8%). Далі за рейтинговими оцінками йдуть наступні заходи: 

науково-популярні програми, творчі вечори, гуртки (48,9%), носіння 

вишиванок (47,8%) та відвідування лекцій відомих вчених (41,1%). Меншою 

мірою увага наших експертів зосереджена на таких заходах, як святкування 

державних свят, днів мови та концерти класичної музики. 

Духовні цінності виконують роль свого роду аксіологічного підґрунтя, 

впливаючи на усі сфери людського існування. Важлива роль духовних 

цінностей у визначенні життєвих цілей особистості, у вирішенні нею 

найсуттєвіших для неї завдань, які реалізуються протягом усього життя. 
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Таблиця 3.17. 

Міра впливу духовних цінностей на досягнення людиною  

її життєвих цілей, (n=90, 2012 р.), 

середнє значення/ранг, за сферами діяльності експертів 

 
Духовні цінності сприяють: 

Представники 
 сфери освіти 

Представники 
релігійної сфери 

Середнє 
значення 

Ранг Середнє 
значення 

Ранг 

високому службовому 
становищу, кар’єрі 

2,28 9 2,70 10 

багатству, фінансовому 
добробуту 

1,96 10 1,19 11 

реалізації власних здібностей 3,19 5 3,47 7 
міцному шлюбу 2,98 7 3,67 4 
досконалому оволодінню 
обраною професією 

2,64 8 2,88 9 

створенню міцної сім’ї та 
хорошому вихованню власних 
дітей 

3,64 2 3,88 2 

бути корисним для суспільства 
та інших людей 

3,48 3 3,73 3 

бережливому ставленню до 
природи 

3,41 4 3,61 5 

стати порядною і чесною 
людиною 

3,75 1 3,91 1 

виробленню стійкості перед 
життєвими труднощами 

3,41 4 3,50 6 

вмінню приймати раціональні 
рішення 

3,01 6 3,29 8 

Примітка: середнє значення визначалось на основі визначення ступеня згоди з 
поданими твердженнями за шкалою: 4 – «абсолютно згоден», 3 – «в основному згоден», 2 
– «в основному не згоден», 1 – «категорично не згоден», 0 – «важко відповісти». 

Джерело: розроблено автором 

 

Як видно з таблиці 3.17., представники релігійної сфери, як і 

представники сфери освіти, які приймали участь у нашому опитуванні, 

переконані, що духовні цінності, в першу чергу, допомагають особистості 

стати порядною і чесною людиною (середнє значення для представників 

сфери освіти 3,75 і для релігійної сфери 3,91). На другій ранговій позиції – 

духовні цінності сприяють створенню міцної сім’ї та хорошому вихованню 
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власних дітей (із середнім значенням 3,64 та 3,88 відповідно), на третьому 

місці – бути корисним для суспільства та інших людей (3,48 та 3,73). Окрім 

того, представники релігійної сфери на четверте місце поставили таку 

властивість як вдалий шлюб, а освітяни – вироблення стійкості перед 

життєвими труднощами та бережливе ставлення до природи. Згідно 

результатів дослідження, експерти практично однозначно дійшли згоди щодо 

незначного впливу духовних цінностей на досягнення фінансового успіху та 

добробуту; кар’єрне зростання та досягнення успіху в досконалому 

оволодінню своєю професією. 

Не менш вагомим для формування духовних цінностей студентства є 

навчальний процес. Згідно оцінок експертів, вагомий вплив на формування 

духовної компоненти особистості студента мають такі навчальні дисципліни 

як етика (56,7%), релігієзнавство (44,4%), філософія (40,0%), культурологія 

(37,8%), психологія (30,0%), історія (28,9%), педагогіка (21,1%), соціологія 

(17,8%) та естетика (13,3%). Окрім того, практично всі експерти були згідні із 

твердженням, що зміст фахових дисциплін вузу необхідно доповнювати 

інформацією, яка відображає духовні надбання людства (51,1% опитуваних 

цілком згідні, 41,1% швидше так, ніж ні і лише 4,4% швидше не згідні з цим 

твердженням). 

Окрема проблема – це ступінь ефективності деяких способів передачі 

знань про духовність та духовні цінності. Як видно з таблиці 3.18, серед 

ефективних способів передачі знань про духовність та духовні цінності для 

студентської молоді експерти назвали передачу та засвоєння знань через 

безпосередню комунікацію з провідними фахівцями («майстрами») своєї 

справи (54,4%) та отримання знань в результаті самоосвіти (читання 

спеціалізованої літератури) (52,2%). Відносно ефективними способами 

передачі знань, згідно оцінок експертів, є спеціалізована освіта (засвоєння 

лекційних курсів, читання підручників та навчальних посібників) (54,4%), 

передача та засвоєння знань в процесі професійної діяльності (54,4%), 

отримання знань в результаті відвідування спеціальних лекцій та майстер-
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класів (45,6%) та отримання знань та інформації через використання 

інформаційних мереж Інтернету (64,4%). 

Таблиця 3.18. 

Розподіл відповідей на запитання: « Про ефективність різних способів 

передачі знань для формування духовних цінностей студентської 

молоді», (n=90, 2012 р.), у % 

 Ефектив-
но 

Відносно 
ефективно 

Не 
ефектив-

но 

Важко 
відпо-
вісти 

Спеціалізована освіта (засвоєння 
лекційних курсів, читання підручників 
та навчальних посібників) 

 

27,8 

 

54,4 

 

13,3 

 

4,4 

Передача та засвоєння знань в процесі 
професійної діяльності 

34,4 54,4 5,6 5,6 

Передача та засвоєння знань через 
безпосередню комунікацію з 
провідними фахівцями («майстрами») 
своєї справи 

 

54,4 

 

37,8 

 

4,4 

 

3,3 

Отримання знань в результаті 
самоосвіти (читання спеціалізованої 
літератури) 

 

52,2 

 

45,6 

 

2,2 

 

0 

Отримання знань в результаті 
відвідування спеціальних лекцій та 
майстер-класів 

 

42,2 

 

45,6 

 

8,9 

 

3,3 

Отримання знань та інформації через 
використання інформаційних мереж 
Інтернету 

 

7,8 

 

64,4 

 

22,2 

 

5,6 

Джерело: розроблено автором  

 

Досліджуючи питання духовних цінностей студентської молоді, нам 

було важливо довідатись думку експертів про те, чи є необхідність у 

формуванні на державному рівні концепції формування та розвитку 

духовних цінностей молоді. З’ясувалося, що переважаюча більшість 

опитаних експертів, а це 72,2%, цілком згідні з даним висловлюванням, 10,0 

% – не згідні, а 17,8% вибрали варіант відповіді «важко відповісти». Якщо 

брати до уваги стаж роботи експертів, то серед осіб, які ствердно відповіли 

на дане питання, є 22,2% осіб із стажем роботи до 5 років, 21,1% із стажем 5-
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10 років, 15,6% із стажем 11-20 років та 13,3% із стажем роботи більше 20 

років. 

Таким чином, підсумовуючи результати проведеного експертного 

опитування, хочемо звернути увагу на наступні важливі висновки: 

– абсолютна більшість експертів зазначають, що сьогодні питання 

вивчення духовних цінностей студентської молоді є дуже важливою і 

актуальною проблемою, адже студенти виступають активною силою 

політичних і соціальних змін, і тому, залежно від того, які цінності вони 

вносять у ці зміни, яку культуру впроваджують та підтримують, багато в 

чому буде залежати майбутнє суспільства; 

–  майже третина всіх опитаних експертів вважають, що студентський 

вік є досить сприятливим для розуміння та адекватного сприйняття 

особистістю духовних цінностей, адже це є центральний період становлення і 

стабілізації характеру, найбільш активного розвитку моральних та 

естетичних почуттів; 

– найбільший вплив на розвиток духовних цінностей студентської 

молоді, на думку експертів із сфери освіти, мають такі чинники як сім’я, сама 

людина та її оточення (друзі, товариші, кохана людина). Що стосується 

представників релігійної сфери, то для них найвагоміший вплив на розвиток 

духовних цінностей студентів відіграє релігія; далі йдуть такі чинники, як 

сім’я, кохана людина, друзі, товариші та сама людина. Серед найменш 

важливих чинників експерти назвали державу, куратора (наставника) групи, 

відомих особистостей та громадські організації; 

–  духовному розвитку особистості студента, на думку освітян та 

духовенства, сприяють, в першу чергу, відвідування церкви, святих місць, 

духовна просвіта, відвідування театрів, музеїв, виставок, екскурсії 

історичними місцями, а також читання класичної літератури і відвідування 

бібліотек; 

–  експерти як релігійної сфери, так і сфери освіти, стверджують, що 

духовні цінності сприятливо впливають на всі сфери життєдіяльності 
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особистості, зокрема допомагають особистості стати порядною і чесною 

людиною, сприяють створенню хорошої сім’ї та належному вихованню 

дітей, виробленню стійкості перед життєвими труднощами, допомагають 

бути корисним для суспільства та інших людей і бережливо ставитися до 

природнього середовища; 

– згідно оцінок експертів зміст фахових дисциплін вузу необхідно 

доповнювати інформацією, яка відображає духовні надбання людства, а 

найбільший вплив на формування духовної компоненти особистості 

студента, як показали результати опитування, мають такі дисципліни як 

етика, релігієзнавство, філософія, культурологія та психологія; 

– серед найбільш ефективних способів передачі знань про духовність 

та духовні цінності для студентської молоді експерти назвали передачу та 

засвоєння знань через безпосередню комунікацію з провідними фахівцями 

(«майстрами») своєї справи та отримання знань в результаті самоосвіти 

(читання спеціалізованої літератури); 

–  більша половина опитаних експертів переконані, що сьогодні є 

необхідність у формуванні на державному рівні концепції формування та 

розвитку духовних цінностей молоді. 

Важливим аспектом нашого дослідження духовності та духовних 

цінностей студентської молоді є аналіз думок і висловлювань самих 

студентів стосовно зазначеної проблематики. Саме тому далі ми звернемося 

до результатів проведених нами соціологічних досліджень серед студентства 

міста Львова, а саме: «Ціннісні пріоритети студентської молоді: погляд 

зсередини» (2013 р., обсяг вибіркової сукупності – 580 осіб; дослідження 

проводилося серед студентів ЛНУ ім. І. Франка за чотирма напрямками 

навчання – економічний, гуманітарний, технічний, природничий); 

«Середовище вищого навчального закладу в системі формування духовності 

студентів» (2015 р., обсяг вибіркової сукупності – 788 осіб; дослідження 

проводилося серед студентів трьох ВНЗ м. Львова – ЛНУ ім. І. Франка, 
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НУ «Львівська політехніка» та Українського католицького університету) 

(див. пункт 3.1. розділ 3). 

Одним із основних завдань нашого дослідження 2015 року було 

виявлення особливостей розуміння студентами самого терміну «духовність». 

Порівняльний аналіз результатів дослідження «Середовище вищого 

навчального закладу в системі формування духовності студентів» (2015 р.) 

свідчить, що студенти із різних університетів практично однаково розуміють 

даний термін і вкладають у нього подібний зміст (див. табл. 3.19.). 

Передусім, духовність для опитаних студентів – це внутрішній світ людини, 

стан її душі та внутрішня гармонія (52,9%). Далі студенти поставили таку 

альтернативу, як сукупність моральних та культурних поглядів (36,2%). На 

третьому місці за числом відповідей духовність – це специфічне відношення 

до себе та до світу (6,0%). Найменше студенти з духовністю пов’язують, як 

виявилося, приналежність до будь-якої релігії (2,8%).  

Таблиця 3.19. 

Розуміння студентами поняття «духовність», (n=788, 2015 р.), у % 

 ЛНУ ім. І. 
Франка 

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ Разом 

Внутрішній світ людини, 
стан душі та внутрішня 
гармонія 

52,4 50,3 65,5 52,9 

Сукупність моральних та 
культурних поглядів 

37,8 36,8 26,2 36,2 

Специфічне відношення 
до себе та до світу 

5,7 7,2 2,4 6,0 

Приналежність до якої-
небудь релігії 

1,9 3,9 2,4 2,8 

Важко відповісти 1,1 1,5 2,4 1,4 
Джерело: складено автором 

 

Для прикладу, Н. Статінова та О. Кущенко, проводячи дослідження 

серед студентів Київського національного торговельно-економічного 

університету (2011 р.), виявили, що їхні студенти під духовністю розуміють, 

перш за все, сукупність моральних якостей людини (52,5%), гармонію її 
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внутрішнього світу (51,7%), інтелектуальне багатство людини: її розум, 

світогляд (34,3%), певне світобачення, прагнення до самовдосконалення 

(25,3%) [170]. 

У процесі реалізації дослідження «Ціннісні пріоритети студентської 

молоді: погляд зсередини» у 2013 році ми намагалися з’ясувати, що ж 

студенти розуміють під терміном «духовні цінності» та яке значення вони 

посідають в житті молоді (див. табл. 3.20.). 

Таблиця 3.20. 

Розуміння студентами сутності поняття «духовні цінності» 

(за різними напрямками навчання), (n=580, 2013 р.), у % 

 Еконо-
мічний 

Гумані-
тарний 

Техніч- 
ний 

Природ-
ничий 

Разом 

Розвиненість 
інтелектуальних здібностей 

3,6 - 3,3 3,2 2,6 

Сукупність зразків 
поведінки, які визначають 
ставлення до оточуючих  

1,2 0,7 - - 0,5 

Дотримування моральних 
норм 

15,6 25,4 15,0 16,1 17,9 

Переконання, якими 
людина керується при 
прийнятті важливих рішень 

9,0 10,1 14,2 7,1 9,8 

Внутрішні якості, 
притаманні особі, які 
впливають на її поведінку 

25,1 20,3 22,5 25,2 23,4 

Набуті життєвим досвідом 
чесноти, які проявляються у 
повсякденному житті 

13,8 11,6 18,3 13,5 14,1 

Зіставлення своїх орієнтирів 
з Божим промислом та 
Божими заповідями 

16,8 25,4 17,5 21,9 20,3 

Сукупність певних поглядів 
та ідей, які мають 
вирішальне значення у 
вихованні  

18,0 7,2 9,2 12,9 12,2 

Джерело: складено автором 
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Застосування процедури ієрархування в межах структурно-

функціонального аналізу дозволяє констатувати, що студенти економічного, 

технічного та природничого напряму навчання вважають, що духовні 

цінності – це, перш за все, внутрішні якості, які притаманні особі і які 

впливають на її поведінку (23,4% від всієї кількості респондентів вибрали 

дану альтернативу). Студенти-гуманітарії стверджують, що для них духовні 

цінності – це зіставлення своїх орієнтирів з Божим промислом та Божими 

заповідями (6,0%) та дотримування моральних норм (6,0%). Тобто, як ми 

бачимо, духовні цінності є складним поєднанням емоційної, вольової та 

інтелектуальної сфери людської психіки, які проявляються у ставленні 

людини до самої себе, до оточуючих людей і явищ, до суспільства загалом. 

Окрім того, абсолютна більшість студентів (78,1%) згідна з тим, що духовні 

цінності сприяють виробленню стійкості перед життєвими труднощами, 

реалізації власних здібностей та допомагають стати порядною і чесною 

людиною. 

Вище було зазначено, що зміст поняття «духовні цінності» є 

багатоаспектним. Зокрема, дане поняття проаналізовано нами на 

особистісному, груповому, діяльнісно-нормативному, світоглядному та 

цивілізаційно-культурному рівнях. Кожен із цих вимірів посідає особливе 

місце в системі формування духовних цінностей особистості. Зазначалося, 

що на ранніх етапах формування особистості значущим є, передусім, 

особистісний та діяльнісно-нормативний вимір, що пов’язано із 

становленням особистості у процесі соціалізації. Слід сказати, що дану тезу 

ми перевірили, задавши студентам запитання про розуміння ними сутності 

духовних цінностей. Виявилося, що студентська молодь, перш за все, духовні 

цінності визначає як внутрішні якості, притаманні особі, які впливають на її 

поведінку (особистісний вимір) та як зіставлення своїх орієнтирів з Божим 

промислом та Божими заповідями, а також дотримування моральних норм 

(діяльнісно-нормативний вимір). Також слід наголосити, що значна частина 

студентів у зміст поняття «духовні цінності» вкладають розуміння їх як 
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набутих життєвим досвідом чеснот, які проявляються у повсякденному 

житті. Даний зміст поняття «духовні цінності» «вміщується» у світоглядному 

вимірі, який характерний для пізніших стадій особистісного розвитку. 

У цьому ж дослідженні 2013 року важливим аспектом було вивчення 

того, які види духовних цінностей мають особливе значення у 

повсякденному житті студентства. Наше повсякденне життя, як стверджує  

П. Штомпка, – це центральний, соціальний аспект нашого існування як 

людей. Всі інші аспекти суспільства фактично існують не десь далеко, а 

всередині нашого соціального існування і пронизують зсередини найпростіші 

повсякденні події, в яких ми щоденно беремо участь [200]. 

Як видно з таблиці 3.21., найбільша частка студентів як молодших, так і 

старших курсів навчання вказують на моральні та сімейні цінності, а також 

цінності самореалізації та саморозвитку. Понад третину опитаних віддали 

перевагу релігійним, загальнолюдським та особистісним цінностям. 

Найнижчу рейтингову сходинку посіли валео-екологічні цінності. 

Таблиця 3.21. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які із нижченаведених духовних 

цінностей мають для Вас особливе значення у повсякденному житті?» 

(n=580, 2013 р.),  за курсом навчання, у % 

Духовні цінності Курс навчання Разом
1-2 3-4 

Гуманістичні 16,1 16,3 16,2 
Особистісні 30,3 35,9 32,9 
Загальнолюдські 33,5 33,7 33,6 
Сімейні  59,0 64,8 61,7 
Релігійні 38,7 40,7 39,7 
Національно-громадянські 18,1 14,8 16,6 
Моральні 63,5 70,4 66,7 
Естетичні 15,2 20,0 17,4 
Інтелектуальні 34,8 35,9 35,3 
Валео-екологічні 3,9 3,3 3,3 
Цінності самореалізації та 
саморозвитку 

47,7 45,2 45,2 

Джерело: складено автором 
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Звертаючись до раніше запропонованої нами класифікації духовних 

цінностей, ми бачимо, що сьогодні для студентської молоді особливе 

значення серед духовних цінностей особистісного порядку посідають 

моральні цінності. Це ті цінності, які сприяють утвердженню у 

міжособистісних стосунках доброти, справедливості, поваги, вони 

виявляються в активній протидії до лицемірства, нещирості. Також слід 

зазначити, що у повсякденному житті студентська молодь надає великого 

значення цінностям самореалізації та саморозвитку, а також особистісним 

цінностям. Цінності самореалізації сприяють особистісному 

самовдосконаленню, пошуку свого місця у суспільному житті та пошуку 

себе. Важливість цінностей саморозвитку свідчить про бажання молодої 

людини різнобічно покращувати та змінювати себе, а також набувати нових 

знань, щоб йти в ногу з часом. 

Серед духовних цінностей групового порядку найважливішими для 

студентської молоді м. Львова є сімейні цінності, які проявляються у любові 

та повазі до батьків, родичів та близьких, пошані до предків, повазі до 

сімейних традицій та звичок. Що стосується суспільно значущих духовних 

цінностей, то студентська молодь великої ваги надає національно-

громадянським цінностям, які виявляються у повазі до традицій свого народу 

та інших народностей, національній позиції, пошані національних символів, 

любові до рідної землі, культури та мови. Також, як видно з результатів 

аналізу, досить важливими для сучасної молоді є загальнолюдські духовні 

цінності, які мають універсальне значення, адже визначають основу 

життєдіяльності окремої людини та спільноти вцілому. 

Наступним кроком було визначення місця та значення духовних 

цінностей молодих людей в системі цінностей позадуховного спрямування. 

Для цього ми скористалися методикою виявлення сформованості духовної 

ціннісної орієнтації «Здійснення бажань» Е. Помиткіна [139, с. 100–103], де 

поряд з духовними є представлені також сімейні, індивідуалістичні та 

соціальні цінності. Відповіді на дане запитання підлягали кластерному 
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аналізу. Метою кластерного аналізу в нашому дослідженні було 

виокремлення груп молоді на основі ціннісних відмінностей. Для побудови 

ціннісних параметрів ми використали чотири виміри цінностей за методикою 

Е. Помиткіна (див. табл. 3.22.). 

Таблиця 3.22. 

Цінності, притаманні відокремленим рівням свідомості 

Індивідуалістичні 
цінності 

Сімейні цінності Соціальні 
цінності 

Духовні цінності 
(самовіддачі) 

Різноманітні 
задоволення 

Сімейний 
добробут 

Соціальна 
справедливість 

Вірність 

Визнання та 
популярність 

Вигідний шлюб Порядок у 
державі 

Доброзичливість 

Влада та 
впливовість 

Слухняні діти в 
сім’ї 

Порозуміння між 
громадянами 

Допомога 
потребуючим 

Особиста безпека Спокійна 
старість 

Добробут країни Гармонія з 
природою 

Σ1= Σ2= Σ3= Σ4= 
Джерело: [139, с. 100] 

 

Діагностика цих цінностей передбачає ранжування списку 

запропонованих 16 цінностей. На основі рангів методом суми розраховувався 

індекс для кожного ціннісного виміру. Значення ціннісних рангів варіює в 

межах від 10 (найбільш важливо) до 58 (найменш важливо). Застосувавши 

процедуру кластерного аналізу k-means, ми отримали три кластери ціннісних 

параметрів – «духовно-соціальний», «сімейно-духовний» та «сімейно-

індивідуалістичний» (див. рис. 3.1.). 

Найбільш «наповненим» виявився «духовно-соціальний» кластер 

(кластер1). Сюди відносяться 35,7% від загальної кількості респондентів, які 

приймали участь у даному дослідженні. До «духовно-соціального» кластеру 

потрапили респонденти, для яких найважливішими є духовні цінності- 

самовіддачі. До духовних цінностей тут відносяться вірність, 

доброзичливість, допомога потребуючим, гармонія з природою. 

Інтенсивність важливості духовних цінностей для даного кластеру складає 
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26,67. На другому місці в даному кластері з індексом інтенсивності 27,59 

розміщені соціальні цінності. До соціальних цінностей Е. Помиткін 

відносить соціальну справедливість, порядок в державі, порозуміння між 

громадянами, добробут країни. Для даного кластеру характерна низька 

важливість сімейних цінностей (індекс інтенситвності 38,13), а 

індивідуалістичні цінності, як виявилося, для цих респондентів є найменш 

важливими (43,53). 

 

Рис. 3.1. Профілі кластерів на основі кластерних центроїдів 

Джерело: побудовано автором 

 

Другим за величиною (33,6% респондентів) є «сімейно-духовний» 

кластер (кластер 2). Для даного кластеру характерна висока важливість 

сімейних цінностей (індекс інтенсивності 23,94). До сімейних цінностей 

відносяться сімейний добробут, вигідний шлюб, слухняні діти в сім’ї, 

спокійна старість. Також слід наголосити на важливості духовних цінностей 

для осіб з даного кластеру. Інтенсивність важливості духовних цінностей для 

«сімейно-духовного» кластеру складає 27,89. На третьому місці за 

важливістю тут розмістилися соціальні цінності з індексом 39,48. Найменш 

важливими цінностями, так само як і для «духовно-соціального» кластеру, 

виявилися індивідуалістичні (індекс інтенсивності індивідуалістичних 

цінностей для «сімейно-духовного» кластеру дорівнює 44,65.) До 
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індивідуалістичних цінностей відносяться різноманітні задоволення, 

визнання та популярність, влада та впливовість, особиста безпека. 

Третій кластер ми охарактеризували як «сімейно-індивідуалістичний» 

(кластер 3). Він виявився найменш наповненим (30,7% респондентів). Для 

даного кластеру найважливішими є сімейні цінності (індекс інтенсивності 

складає 28,07), і дещо менш важливими є індивідуалістичні цінності з 

індексом інтенсивності 30,97. Найменше значення для представників 

«сімейно-індивідуалістичного» кластеру мають як духовні, так і соціальні 

цінності (індекс 38,45 та 38,51 відповідно). 

Відповідно до тесту OnewayANOVA (на основі однофакторного 

дисперсійного аналізу за критерієм Schaffe з рівнем статистичної значущості 

0,05) середні значення ціннісних характеристик, згідно методики 

Е. Помиткіна, статистично значущо відрізняються між виділеними 

кластерами, окрім виміру «соціальні цінності», де не виявлено статистично 

значущої відмінності між кластерами «сімейно-духовний» та «сімейно-

індивідуалістичний». 

Одним із пріоритетних завдань нашого дослідження було виявити, які 

саме чинники і якою мірою впливають на духовний розвиток та формування 

духовних цінностей студентів. Згідно з результатами опитування («Ціннісні 

пріоритети студентської молоді: погляд зсередини», 2013 рік, 580 студентів 

ЛНУ ім. І. Франка), як видно з таблиці 3.23., найбільший вплив на 

формування та розвиток духовних цінностей має сім’я, сама людина, друзі, 

товариші, приклад власних батьків, кохана людина, тобто найближче 

оточення, з яким студент контактує постійно. Серед інших вагомих чинників 

– Інтернет і соціальні мережі, навчальний заклад, релігія. Найнижчі 

рейтингові позиції посіли такі чинники, як молодіжні організації, відомі 

особистості, громадські організації, куратор (наставник) групи. 

Ми спробували з’ясувати чи існує статистичний зв’язок між статтю 

респондента та всіма перерахованими чинниками, які можуть впливати на 

розвиток духовних цінностей сучасної студентської молоді. Застосувавши 
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коефіцієнт кореляції Спірмена, ми виявили, що існує статистично значуща 

(p≤0,05), але дуже слабка кореляція між статтю та такими чинниками, як 

сім’я (ρ= 0,141), навчальний заклад (ρ= 0,119), Інтернет, соціальні мережі (ρ= 

0,131), преса, радіо, телебачення (ρ= 0,149) та дуже слабка зворотня 

кореляція між статтю та таким чинником, як молодіжні організації (ρ= - 

0,114). 

Таблиця 3.23. 

Чинники, що впливають на розвиток духовних цінностей  

студентської молоді, (n=580, 2013 р.), середнє значення і ранг 

 Еконо-
мічний 

Гумані-
тарний 

Техні-
чний 

Природ
ничий 

Ра-
зом

Ранг 

Сім’я 3,68 3,63 3,61 3,67 3,65 1 
Навчальний заклад 2,99 2,89 2,94 2,94 2,94 7 
Друзі, товариші 3,59 3,47 3,47 3,41 3,49 3 
Сама людина 3,61 3,63 3,57 3,53 3,59 2 
Інтернет, соц. мережі 2,94 3,08 3,00 3,09 3,03 6 
Національна ідеологія 2,20 2,23 2,35 2,13 2,22 15 
Держава 2,08 2,07 2,19 2,24 2,14 17 
Література і мистецтво 2,58 2,63 2,63 2,63 2,61 12 
Народні традиції, 
фольклор 

2,13 2,34 2,20 2,21 2,21 16 

Музика 2,72 2,81 2,85 2,86 2,80 9 
Старше покоління 2,71 2,65 2,67 2,72 2,69 11 
Приклад власних батьків 3,60 3,46 3,36 3,37 3,46 4 
Преса, радіо, телебачення 2,81 2,91 2,56 2,75 2,77 10 
Релігія 2,85 3,02 2,71 2,76 2,84 8 
Церква, священики 2,51 2,68 2,50 2,55 2,56 13 
Політичні особи 1,57 1,63 1,51 1,68 1,60 22 
Викладачі 2,33 2,26 2,47 2,32 2,34 14 
Куратор групи 1,51 1,83 1,50 1,78 1,66 21 
Кохана людина 3,32 3,46 3,24 3,32 3,34 5 
Відомі особистості 1,99 1,89 2,07 2,06 2,00 19 
Громадські організації 1,68 2,06 1,93 1,81 1,86 20 
Молодіжні організації 1,85 2,26 2,15 2,01 2,05 18 

Примітка: середнє значення визначалось на основі оцінки рівня впливу перелічених 
чинників за шкалою: 4 – «дуже впливає», 3 – «впливає», 2 – «не дуже впливає», 1 – 
«зовсім не впливає», 0 – «важко відповісти». 

Джерело: складено автором 
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Порівняльний аналіз впливу вищезазначених чинників на розвиток 

духовних цінностей студентської молоді, виходячи з отриманих результатів 

опитування щодо експертів і самих студентів, систематизовано у таблиці 

3.24. 

Таблиця 3.24. 

Порівняльна таблиця впливу зазначених чинників 

на розвиток духовних цінностей студентської молоді,  

(n=580, 2013 р.), (n=90, 2012 р.), середнє значення, ранг 

Чинники Експерти Студенти 
середнє ранг середнє ранг 

Сім’я 3,75 1 3,65 1 
Сама людина 3,50 2 3,59 2 
Друзі, товариші 3,40 3 3,49 3 
Кохана людина 3,37 4 3,34 4 
Релігія 3,31 5 2,84 7 
Інтернет, соціальні мережі 3,03 6 3,03 5 
Навчальний заклад 3,00 7 2,94 6 
Преса, радіо, телебачення 2,96 8 2,77 8 
Література і мистецтво 2,72 9 2,61 9 
Викладачі 2,56 10 2,34 10 
Відомі особистості 2,36 11 2,00 12 
Держава 2,17 12 2,14 11 
Куратор групи 2,15 13 1,66 14 
Громадські організації 1,93 14 1,86 13 

Джерело: складено автором 

 

Як видно з таблиці, впевнено лідирують чотири чинники впливу на 

духовні цінності студентства – це сім’я, яка є першим і основним 

середовищем духовного зростання особистості; позиція самої людини з її 

потребою в духовному саморозвитку; найближче оточення особистості, а 

саме, друзі, товариші, а також кохана людина. Що стосується релігії, то 

експерти віднесли даний чинник на п’яту рейтингову позицію, в той час як 

студенти – на сьому. Для студентської молоді дещо більший вплив за релігію 

на їхню духовність здійснює Інтернет, соціальні мережі та навчальний заклад 

(відповідно п’ята і шоста позиція в рейтингу). Серединні рейтингові місця 
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посіли ЗМІ, література і мистецтво. Якщо подивитися на незначущі фактори 

впливу, то, як ми бачимо, позиції експертів і студентів тут практично 

збігаються. Спільною узгодженою позицією досліджуваних груп є розуміння 

того, що на час дослідження найменшу вагу у формуванні духовних 

цінностей студентства мають такі чинники, як відомі особистості, держава, 

куратор (порадник) студентської групи та громадські організації. 

Однією із особливостей студентської молоді є те, що студентство 

об’єднане спільного роду діяльністю – навчанням. Навчальна діяльність у 

вузах повинна бути спрямована не тільки на формування професійних 

навиків і умінь, але і на виховання духовної сфери студентської молоді, 

зокрема, на утвердження в свідомості студентів високих моральних та 

духовних цінностей, виховання патріотизму, високої духовної культури; 

впровадження переваг здорового способу життя, формування фізично 

здорової та духовно багатої особистості. 

Вивчаючи проблему духовності та духовних цінностей студентів, ми 

ставили собі за мету розробити типологію особистості студента стосовно 

зацікавленості ним проблемами духовності. Ми виділили таких три типи 

особистості на основі самооцінних тверджень, вміщених у питальнику (див. 

Додаток В): 

– Духовно-пасивний. Сюди відносяться особистості, які проблемами 

духовності практично не цікавляться. 

– Потенційно-духовний. Це такий тип особистостей, які 

замислюються над проблемами духовності та сенсу життя; ситуативно 

виявляють толерантність у спілкуванні з іншими. 

– Духовно-активний. Сюди ми відносимо особистості, які прагнуть 

завжди вдосконалювати свій внутрішній світ та допомагати іншим; чітко 

усвідомлюють сенс свого життя і прагнуть до самовдосконалення та 

постійного духовного розвитку (див. рис. 3.2.). 
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Рис. 3.2.Типи особистості, до яких студенти відносять себе стосовно 

зацікавленості проблемами духовності, (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з поданого рисунку, найбільша кількість опитаних студентів 

відносять себе до потенційно-духовного типу особистості. Це ті люди, які 

замислюються над проблемами духовності, внутрішнього світу та сенсу 

життя. Найбільша кількість потенційно-духовних особистостей навчається в 

ЛНУ ім. Івана Франка (62,4%), та у «Львівській політехніці» (60,8%). 

Духовно-активних особистостей виявилося найбільше в УКУ (63,1%), що є 

цілком логічно з точки зору напряму навчання студентів даного ВНЗ, хоча 

близько третини опитаних респондентів із двох інших ВНЗ (33,5% з ЛНУ ім. 

І. Франка та 30,2% з «Львівської політехніки») також вважають себе 

духовно-активними особистостями. Це ті люди, які цікавляться проблемами 

духовності, духовного розвитку, задумуються над питаннями внутрішнього 

світу та сенсу життя і які завжди прагнуть до самовдосконалення і 

саморозвитку. Показовим є те, що серед студентів УКУ немає духовно-

пасивних особистостей. Серед студентів ЛНУ ім. І. Франка таких є лише 

4,1%, і дещо більше у НУ «Львівська політехніка» (9%). 

Якщо розглядати питання типології особистості з врахуванням курсу 

навчання (див. табл. 3.25.), то результати дослідження вказують на те, що до 

духовно-пасивних більше себе відносять студенти молодших курсів навчання 
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(8,3% проти 3,1% старшокурсників). До потенційно-духовного типу 

особистості віднесли себе 59,3% студентів молодших і 58,1% студентів 

старших курсів навчання. Духовно-активних особистостей виявилося більше 

серед старшокурсників (38,2% проти 32,4% студентів молодших років 

навчання). 

Таблиця 3.25. 

Типи особистості, до яких студенти відносять себе стосовно 

зацікавленості проблемами духовності (n=788, 2015 р.), у % 

 

Тип особистості 

Курс навчання 

1-2 4-5 

Духовно-пасивний 8,3 3,1 

Потенційно-духовний 59,3 58,1 

Духовно-активний 32,4 38,2 

Джерело: побудовано автором 

 

Щодо статевого розподілу опитаних респондентів стосовно типу 

особистості (див. табл. 3.26.), маємо наступні результати. Серед духовно-

пасивних особистостей є 8,7% чоловіків та 3,6% жінок; серед потенційно-

духовних – 55,1% чоловіків та 61,7% жінок. До духовно-активного типу 

особистості себе віднесли 36,1% чоловіків та 34,7% жінок. 

Таблиця 3.26. 

Типи особистості, до яких студенти відносять себе стосовно 

зацікавленості проблемами духовності (n=788, 2015 р.), у % 

 

Тип особистості 

Стать респондента 

чоловіки жінки 

Духовно-пасивний 8,7 3,6 

Потенційно-духовний 55,1 61,7 

Духовно-активний 36,1 34,7 

Джерело: побудовано автором 
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Ми також намагалися з’ясувати чи існує статистична залежність між 

потенційно-духовним типом особистості та питанням про те, чи вважає 

респондент себе духовно багатою людиною. За коефіцієнтом кореляції 

Пірсона r = - 0,271, (p≤0,05 (значущість кореляції на рівні 0,05 (2-стороння)), 

що свідчить про існування слабкої зворотної кореляції, можемо припустити, 

що інколи замислюються над проблемами духовності та сенсу життя, 

ситуативно виявляють толерантність у спілкуванні з іншими переважно 

студенти, які не вважають себе духовно багатими людьми. 

Чи існує статистична залежність між віднесенням себе респондентом до 

потенційно-духовного типу особистості та самооцінкою свого рівня 

духовного розвитку? Коефіцієнт кореляції Пірсона становить r = - 0,243, 

(p≤0,05 (значущість кореляції на рівні 0,05 (2-стороння)), що також свідчить 

про існування слабкої зворотної кореляції між вказаними показниками. 

Можемо зробити припущення, що до потенційно-духовного типу особистості 

більше себе відносять студенти із низьким та середнім рівнем свого 

духовного розвитку. 

Ще один важливий момент нашого аналізу – з’ясувати чи є статистична 

залежність між віднесенням себе до духовно-активного типу особистості та 

самооцінкою себе як духовно багатої людини. Коефіцієнт кореляції Пірсона 

становить r = 0,249 (p≤0,05 (значущість кореляції на рівні 0,05 (2-стороння)), 

що свідчить про існування слабкого зв’язку між даними запитаннями. Також 

за допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона r = 0,257 ми встановили, що 

існує слабка кореляція між віднесенням себе до духовно-активного типу 

особистості та самооцінкою свого рівня духовного розвитку. 

Важливим моментом аналізу питань духовності є поведінковий аспект 

діяльності. Проаналізуємо відповіді на запитання про те, як респонденти 

характеризують свою поведінку у повсякденному студентському житті. 

15,5% (це 12,4% із ЛНУ ім. І. Франка, 21,3% із «Львівської політехніки» та 

6,0% із УКУ) від загальної кількості опитаних вважають себе людьми 

раціональними, спрямованими на конкретний результат. При вирішенні 
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поточних проблем вони покладаються на свої сили і не поспішають 

допомагати іншим. Проблеми духовності їх не цікавлять. Переконлива 

більшість (57,7%) вважають себе людьми не повністю раціональними. При 

потребі можуть допомагати іншим і просити їх про допомогу для себе. 

Інколи замислюються про духовний розвиток, про призначення людини та 

сенс життя. До цієї групи відносять себе 61,4% студентів ЛНУ ім. І. Франка, 

56,0% студентів-політехніків та 48,8% студентів УКУ. Дещо менше третини 

всіх опитаних (26,6%, серед яких 25,9% із ЛНУ ім. І. Франка, 22,8% із 

«політехніки» та 45,2% із УКУ) вважають себе духовно багатими людьми. 

Вони завжди намагаються допомагати іншим, мають стійку життєву позицію, 

орієнтуються на високі духовні ідеали. Вони прагнуть до вдосконалення і 

збагачення свого внутрішнього світу та до постійного духовного розвитку. 

Отже, як бачимо, є значна кількість студентів, які потенційно можуть і 

хочуть проявляти активну поведінку щодо питань духовності в 

повсякденному своєму житті. Їм лише необхідно створити сприятливі умови 

для вибору тих дій та ситуацій, які сприятимуть їхньому духовному 

збагаченню. 

Одним із важливих завдань нашого дослідження було з’ясувати яким 

чином змінився останнім часом рівень духовності молоді у порівнянні із 

молоддю попередніх поколінь? Як видно з рис. 3.3., сучасна молодь 

демонструє спад рівня своєї духовності. Половина респондентів від всієї 

кількості опитаних (49,5%) стверджують, що сьогодні знизився рівень 

духовності молоді у порівнянні з молоддю попередніх поколінь. На їх думку, 

сучасні молоді люди стали злішими, аморальнішими, більше думають про 

матеріальне збагачення. 18,1% респондентів вважають, що рівень духовності 

не змінився і залишився таким же, як і колись. Лише 15,4% опитаних 

вважають, що сьогодні люди стали більш культурнішими, добрішими, 

вихованішими. Досить велика частка опитаних (17,3%) не визначилися з 

відповіддю. 
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Рис. 3.3. Розподіл відповідей на запитання: «Яким чином змінився 

останнім часом рівень духовності молоді у порівнянні з молоддю 

попередніх поколінь?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Дуже важливим фактором для зростання духовного рівня особистості є 

самовдосконалення та саморозвиток. Тому ми запитали у респондентів чи 

сприяє праця над собою, на їхню думку, зростанню рівня духовності 

особистості. Виявилося, що переважаюча більшість опитаних студентів 

(89,2%) ствердно відповіли на дане запитання. Лише 2,3% вважають, що 

праця над собою не сприяє зростанню рівня духовності. Не визначилися із 

відповіддю 8,5% від всіх опитаних. 

В ході проведення опитування ми запропонували студентам відповісти 

на запитання «Чи вважаєте ви себе духовно багатою людиною?» (див. 

рис. 3.4.). Як видно з рисунка, більша половина студентів вважають, що вони 

є духовно багатими. Загалом таких є 51,3% студентів з усіх університетів. 

Найбільше духовно багатих особистостей є серед студентів УКУ (69,0%), 

проте близько половини респондентів із двох інших ВНЗ, які були запрошені 

до опитування, теж демонструють наявність в них духовно багатих людей 

(47,3% в ЛНУ ім. І. Франка та 51,2% в «Львівській політехніці»). Дуже мало є 

таких, які не вважають себе духовно багатими (загалом таких є 9,1% від всіх 

опитаних). Досить багато респондентів (39,6%) вибрали варіант «важко 
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відповісти». Ми можемо припустити, що в даному випадку респонденти не 

розуміли суть поняття «духовно багата особистість». 

 

Рис. 3.4. Розподіл відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви себе 

духовно багатою людиною?» (n=788, 2015 р.), у %  

Джерело: побудовано автором 

 

Сучасні студенти завжди прагнуть до чогось нового, незвіданого, 

намагаються самовдосконалюватись у різних напрямках особистісного 

розвитку. Саме тому наступним питанням, яке ми задали опитуваним, є 

питання «До чого ви прагнете в першу чергу?» і запропонували такі варіанти 

відповіді: духовний, кар’єрний та інтелектуальний розвиток (див. рис. 3.5.). 

 

Рис. 3.5. Розподіл відповідей на запитання «До чого ви прагнете в 

першу чергу?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 
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Як бачимо з діаграми, з невеликим відривом від інтелектуального 

розвитку (36,5% від загальної кількості опитуваних) все ж таки, в першу 

чергу, студентська молодь м. Львова прагне до духовного розвитку (38,8%). 

На третє місце респонденти поставили кар’єрний розвиток. 

Якщо аналізувати отримані результати з врахуванням університету, в 

якому студенти навчаються, то ми отримуємо наступну картину (див. рис. 

3.6.). Студенти ЛНУ ім. Івана Франка прагнуть в першу чергу до 

інтелектуального (38,1%) і в другу чергу до духовного розвитку (31,9%). 

Студенти-політехніки практично однаково прагнуть як до духовного (38%), 

так і до інтелектуального розвитку (38,3%). Що стосується студентів УКУ, то 

вони першочергово прагнуть розвиватися духовно (72,6%), інтелектуального 

розвитку потребують 22,6%, а кар’єрного – лише 6% опитаних студентів.  

 

Рис. 3.6. Розподіл відповідей на запитання: «До чого Ви прагнете в 

першу чергу?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

В процесі проведення опитуваннями ми зверталися до поняття 

«духовний розвиток». Духовний розвиток особистості, як стверджує 

К. Джеджела, слід розуміти як такий процес, що відбувається шляхом 

пізнання самого себе, своїх потенціалів, відкриття можливостей для їхньої 

реалізації, досягнення результатів, осягнення навколишнього світу та свого 

зв’язку з ним, а отже – як процес самотворення своєї духовної сутності в 
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гармонійній єдності із Всесвітом  [64]. Е. Помиткін розуміє духовний 

розвиток як процес самоідентифікації особистості з власним духовним «Я», в 

ході якого людина підпорядковує свою біологічну та соціальну природу 

духовним ідеалам, цінностям і смислам, набуває духовного досвіду. У 

процесі духовного розвитку відбувається усвідомлення єдності Буття, 

життєвої місії та прийняття відповідальності за зміст свого життя і 

результати діяльності [139, с. 33]. 

В ході здійснення дослідження ми спробували довідатись, що розуміють 

наші респонденти під поняттям «духовний розвиток» (див. рис. 3.7.). 

 

Рис. 3.7. Розподіл відповідей на запитання: «Що таке, на Вашу 

думку, духовний розвиток?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з поданого рисунку, духовний розвиток для студентів м. 

Львова – це, перш за все, усвідомлення сенсу свого життя (35%) та набуття 

здатності співчувати та співпереживати (28,3%). Дещо менша кількість 

студентів розуміють під духовним розвитком відхід від зосередженості на 

задоволенні лише власних потреб (18,1%) та бажання безкорисливо 

допомагати іншим (17,9%). Також слід зазначити, що ми запропонували в 

даному питанні варіант відповіді «інше» і отримали наступні означення 

даного поняття: «багатий внутрішній світ», «відповідність зовнішнього та 

внутрішнього світу», «вміння віднайти гармонію з Богом, з близькими і 
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допомагати іншим», «набуття духовної рівноваги», «розвиток моральних 

якостей та формування адекватного погляду на життя».  

Якщо деталізувати відповіді по вузах окремо, то ми отримаємо наступну 

картину (див. рис. 3.8.). 

 

Рис. 3.8. Розподіл відповідей на запитання: «Що таке, на Вашу 

думку, духовний розвиток?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

З наведеного рисунку ми бачимо, що для студентів УКУ, так само як і 

для студентів ЛНУ ім. І. Франка, духовний розвиток – це, передусім, 

усвідомлення сенсу свого життя (48,8% і 36,2% відповідно). Респонденти з 

«Львівської політехніки» під духовним розвитком розуміють набуття 

здатності співчувати та співпереживати (31,4%) і практично в такій же мірі 

розуміють духовний розвиток як усвідомлення сенсу свого життя (30,2%). 

Ми запропонували нашим респондентам дати оцінку власного рівня 

духовного розвитку (див. рис. 3.9.). 

Результати аналізу свідчать, що високим свій рівень розвитку вважають 

19,5% опитаних студентів, низьким – лише 5,8%. Решта студентів (74,6%) 

вважають свій рівень духовного розвитку середнім. Детальний аналіз 

відповідей на дане запитання по кожному університету окремо суттєвих 

відмінностей не показав. 
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Рис. 3.9. Розподіл відповідей на запитання «Як би Ви оцінили свій 

рівень духовного розвитку?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором  

 

Ще один важливий аспект нашого дослідження стосується аналізу 

європейських цінностей нашими студентами. Зокрема, ми розмістили в 

анкеті запитання: «Які із нижче наведених європейських цінностей 

найбільшою мірою впливатимуть на формування духовної компоненти 

особистості студента в сучасному українському суспільстві?» і отримали 

наступні результати (див. табл. 3.27.). 

Як показали результати дослідження, студенти м. Львова вважають 

найбільш важливими такі європейські цінності, як повага до людської 

гідності (74,6%), справедливість (61,5%), мир і спокій (60,7%), а також 

свободу (58,1%) та демократію (54,3%). 

Подібні результати ми можемо спостерігати у звіті за результатами 

соціологічного дослідження «Українське суспільство та європейські 

цінності» [183], яке у квітні-травні 2017 року реалізував Інститут Горшеніна 

у співпраці із Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та 

Білорусі. Об’єкт дослідження – українці віком від 18 років, з урахуванням 

основних соціально-демографічних характеристик (стать, вік, регіон 

проживання), предмет – уявлення українців про європейські цінності. 

Результати опитування продемонстрували, що найбільшою цінністю для 

респондентів є «мир» (56,6%), «цінність людського життя» (42,7%) та «права 
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людини» (33,3%). Найменш цінними для них є «повага до інших культур» 

(5,4%) та «толерантність» (9%). 

Таблиця 3.27. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які із нижче наведених 

європейських цінностей найбільшою мірою впливатимуть на 

формування духовної компоненти особистості студента в сучасному 

українському суспільстві?» (n=788, 2015 р.), у % 

Цінність Міра вираженості 
Повага до людської гідності 74,6 
Демократія 54,3 
Свобода 58,1 
Фундаментальні права особистості та спільнот 24,4 
Толерантність 41,1 
Справедливість 61,5 
Солідарність 34,4 
Відповідальність 46,3 
Гендерна рівність 20,3 
Відсутність дискримінації 30,5 
Мир і спокій  60,7 
Законність 43,3 
Джерело: складено атором  

 

Підводячи підсумки проведених нами досліджень студентської молоді 

на прикладі ВНЗ м. Львова, слід констатувати наступне: 

– опитані студенти класичного, технічного та теологічного 

університетів духовність розуміють, передусім, як внутрішній світ людини, 

стан її душі та внутрішню гармонію. Далі – як сукупність моральних та 

культурних поглядів; специфічне відношення до себе та до світу. Найменше 

студенти з духовністю пов’язують приналежність до будь-якої релігії; 

–  студенти економічного, технічного та природничого напряму 

навчання вважають, що духовні цінності – це, перш за все, внутрішні якості, 

які притаманні особі і які впливають на її поведінку (особистісний вимір 

духовних цінностей). Для студентів-гуманітаріїв духовні цінності – це 

зіставлення своїх орієнтирів з Божим промислом і Божими заповідями та 
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дотримування моральних норм (діяльнісно-нормативний вимір духовних 

цінностей); 

– з-поміж духовних цінностей особистісного порядку найбільше 

значення для студентів мають моральні цінності, цінності самореалізації та 

саморозвитку та особистісні цінності; серед духовних цінностей групового 

порядку найважливішими є сімейні цінності, з-поміж суспільно-значущих – 

національно-громадянські цінності, а також загальнолюдські духовні 

цінності; 

–  найбільший вплив на формування та розвиток духовних 

цінностей, згідно з думкою студентів, має сім’я, сама людина, друзі, 

товариші, приклад власних батьків, кохана людина, тобто найближче 

оточення, з яким студент контактує постійно; на думку експертів – сім’я, 

сама людина, друзі та товариші, релігія, Інтернет та соціальні мережі; 

– найбільше духовно-активних та найменше духовно-пасивних 

студентів є в університеті теологічного спрямування. Серед студентів 

класичного та технічного університетів переважають студенти, які відносять 

себе до потенційно-духовного типу особистості; 

–  найбільша кількість представників класичного, технічного та 

теологічного університетів вважають себе людьми нераціональними, при 

потребі можуть допомагати іншим, замислюються про духовний розвиток та 

сенс життя людини; 

– студенти вважають, що сьогодні знизився рівень духовності 

молоді у порівнянні із молоддю попередніх поколінь; 

– більшість опитаних респондентів вважають себе духовно-багатими 

людьми і впевнені, що праця над собою сприяє зростанню рівня духовності; 

– студенти теологічного вишу прагнуть, в першу чергу, до 

духовного розвитку, в той час як класичного та технічного університету – до 

інтелектуального. 
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3. 3. Середовище вищого навчального закладу як фактор духовного 

розвитку студентської молоді 

 

Проблема розбудови української держави та її інтеграція у 

європейський освітній простір ставить на порядок денний зростання місця і 

ролі духовних цінностей у навчально-виховному процесі. Саме духовність є 

тим чинником, що здатний інтегрувати українське суспільство на принципах 

моральності та соціальної відповідальності кожного за долю держави. У 

цьому процесі зростає «питома вага» вищої освіти, яка має бути локомотивом 

не лише освітніх змін та трансформацій, але й нововведень, що покликані 

кардинально вплинути на змістовне наповнення ціннісно-світоглядних 

орієнтацій студентської молоді. 

Важливим завданням у формуванні духовної компоненти студентської 

молоді на сучасному етапі є актуальний аналіз відкритості вищих навчальних 

закладів до процесів, що невіддільно пов’язані з вихованням підростаючого 

покоління на основі побудови національного освітньо-виховного простору. 

Саме тому ми вирішили провести соціологічне дослідження серед студентів 

трьох ВНЗ м. Львова з різним напрямком навчання, а саме класична, технічна 

та теологічна освіта, та дослідити особливості формування духовних 

цінностей серед студентів із кожного напрямку. 

Формування духовних цінностей у суспільстві є складним процесом, в 

який залучено значну кількість соціальних інституцій. Особливе місце тут 

посідає система освіти, репрезентована вищим навчальним закладом. Вищий 

навчальний заклад – це не лише система взаємовідносин на рівні «суб’єкт – 

об’єкт навчального процесу», але й середовище, в якому разом перебувають 

всі учасники навчально-адміністративного процесу, від ректора, викладача до 

студента. 

Вперше на категорію «середовище» і пов’язану з нею категорію 

«простір» соціологи звернули увагу ще у XIX столітті. Класичний підхід до 

понять «простір», «соціальний простір», «соціальні структури», «життєве 
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середовище» був використаний у працях М. Вебера, Е. Дюркгайма, 

Т. Парсонса, П. Сорокіна, П. Бурдьє та ін. [192, с. 103]. В українській 

соціології проблемам соціального простору (соціального середовища) в різні 

часи присвятили свої дослідження М. Шаповал, С. Макеєв, А. Стогній, 

М. Чурилов, Ю. Яковенко та ін. Як стверджує В. Астахова, категорія 

«соціальний простір» тісно пов’язана з категорією «соціальне середовище», 

адже соціальне середовище заповнює соціальний простір [172, с. 305–306]. 

Значною мірою соціальне середовище як сукупність соціальних умов 

життєдіяльності людини виходить за межі соціального простору, включаючи 

усю сукупність економічних, політичних, соціальних, духовних, 

територіальних умов, що впливають на особистість від моменту її 

народження аж до самої смерті. Соціальне середовище – це свого роду 

соціальний простір, в якому перебуває людина, взаємодіючи з іншими 

суб’єктами соціального процесу, що призводить у кінцевому випадку до 

формування систем соціальних диференціацій суспільства та появу 

соціальних порядків та ієрархій. У соціологічному розумінні, як зазначає 

І. Шапошникова, соціальний простір – це категорія, яка акцентує значною 

мірою на розподілі різноманітних видів благ і послуг у фізичному просторі, а 

також індивідуальних агентів і груп, локалізованих фізично [195]. Відтак, 

соціальне середовище є сукупністю соціальних чинників інтегрального 

впливу на окремого індивіда або соціальну групу. 

Важливим складовим елементом соціального середовища є освітнє 

середовище, репрезентоване у таких схожих поняттях як «освітня сфера», 

«освітній простір», «соціокультурне освітнє середовище» тощо. Вважаємо, 

що інтерес до цієї категорії зумовлений тими змінами, які несе людству 

постіндустріальне суспільство. Суспільство такого типу дедалі більше 

поєднує культуру з людиною, спостерігається активізація ролі освіти, зростає 

значення знань та інформації. 

Найактивніше поняття «освітнє середовище» використовували 

дослідники в контексті педагогічного знання (С. Шацький, С. Моложавий, 
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В. Шульга, М. Крупеніна, Л. Новикова та ін.), які розуміли це поняття в 

широкому смислі як систему факторів, серед яких – виховання, освіта, і в 

вузькому – як системоутворюючий фактор конкретної освітньої системи 

[172, с. 307]. Зазначається, що характерною рисою освітнього середовища є 

його культуротворчість. Зокрема, Л. Ордіна стверджує, що культуротворче 

середовище вищого навчального закладу виступає умовою самореалізації 

особистості студента у навчальному процесі. Якщо у процесі навчання і 

виховання оптимально поєднуються нетрадиційні і традиційні форми 

навчання, різноманітні види творчих робіт, то утворюється культуротворче 

середовище, яке забезпечує прояв і розвиток творчого потенціалу 

особистості студента [131, с. 143]. 

Т. Гущина зазначає, що освітнє середовище покликане мотивувати 

студентів до пізнання і творчості, слугувати засобом для розкриття і розвитку 

їхніх природних нахилів та здібностей. При цьому це середовище має бути 

варіативним, різноманітним за своїм змістом і з представленою у ньому в 

культурному та історичному контексті людською діяльністю. В цьому 

середовищі студент повинен мати можливість обирати свою діяльність і при 

цьому отримувати особистісно та соціально значущі навички та вміння [58, 

с. 46]. 

О. Безсмертна, досліджуючи середовище класичного університету, 

стверджує, що освітнє середовище формує систему цінностей, створює 

додаткові умови для соціалізації та самореалізації особистості, забезпечує 

більш повний розвиток молоді, включаючи розвиток естетичний. Сучасний 

класичний університет має бути не тим середовищем, що в умовах 

трансформаційних змін в українському суспільстві готує вузького, 

однобічного фахівця, а виховує духовну, вільну, творчу і соціально активну 

особистість компетентного фахівця із здатністю швидко адаптуватися до 

умов, що постійно змінюються. Він має не тільки об’єднувати в собі самі 

знання та засоби їхньої передачі, але слугувати середовищем, що 
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максимально сприяє самовиробленню та розширенню інтелектуальних та 

духовних можливостей суспільства [14, с. 14]. 

Є. Подольська, опираючись на положення загальної теорії систем, 

констатує, що соціокультурне середовище вищої освіти може бути визначене 

як елемент системи соціокультурного середовища суспільства, а також як 

елемент системи освітнього середовища. Положення про те, що теорія систем 

має багаторівневий характер і може однаково використовуватися до всіх 

аспектів соціального світу, дозволяє розглядати соціокультурне середовище 

вищої освіти на різних рівнях: світовому, державному, регіональному та ін. 

Крім того, середовище вищого навчального закладу можна також розуміти як 

сукупність певних середовищ: середовище кафедри, середовище факультету, 

середовище наукових лабораторій, середовище курсу, середовище групи. 

Таким чином, середовище вищого навчального закладу являє собою 

самостійну систему, яка має свою структуру та елементи [43, с. 257–258]. 

Досліджуючи питання ролі середовища вищого навчального закладу в 

системі формування духовності особистості, звернемося до результатів 

наших досліджень [21]. 

В першу чергу при здійсненні опитування (2015 р., n=788) нас цікавила 

думка респондентів з приводу того, чи впливає середовище університету на 

підвищення рівня розвитку духовних цінностей студентів (див. табл. 3.28.). 

Таблиця 3.28. 

Розподіл відповідей на запитання: «Чи впливає середовище вищого 

навчального закладу на підвищення рівня розвитку духовних цінностей 

студентів?» (n=788, 2015 р.), у % 

 ЛНУ ім. І. 
Франка 

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ Разом 

Так 25,7 29,6 47,6 29,7 
Швидше так 48,6 42,5 42,9 45,4 
Швидше ні 15,4 16,2 8,3 15,0 
Ні 3,2 3,9 1,2 3,3 
Важко відповісти 7,0 7,8 0,0 6,6 
Джерело: побудовано автором 
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Як видно із поданих результатів, серед студентів ЛНУ ім. І. Франка та 

НУ «Львівська політехніка» найбільше є таких студентів, які швидше 

відчувають вплив середовища вищого навча-льного закладу на підвищення 

свого рівня розвитку духовних цінностей (48,6% та 42,5% студентів 

відповідно). Найбільший вплив середовище ВНЗ здійснює на студентів УКУ 

(47,6%). Не здійснює ніякого впливу на розвиток духовності студентства 

середовище ВНЗ лише для 3,3% студентів від загальної кількості 

респондентів, які брали участь в даному опитуванні. 

Ми намагалися з’ясувати, чи існує статистичний зв’язок між ступенем 

впливу середовища ВНЗ на підвищення рівня розвитку духовних цінностей 

студентів та самооцінкою ними свого рівня духовного розвитку. 

Застосувавши коефіцієнт кореляції Пірсона r = 0,138, констатовано, що 

спостерігається статистично значуща (p≤0,05) дуже слабка кореляція між 

даними показниками. 

Сьогодні багато говорять про те, що навчальна діяльність у ВНЗ 

повинна бути спрямована не тільки на формування професійних навиків і 

умінь майбутньої інтелектуальної еліти, але і на виховання та розвиток 

духовної сфери студентської молоді. В процесі дослідження ми хотіли 

з’ясувати чи згідні наші респонденти з тим, що сьогодні вищий навчальний 

заклад повинен не лише надавати необхідні студентам знання, але й 

виховувати їх як всебічно розвинених особистостей з високим рівнем 

духовності. Як показали результати нашого дослідження, переконлива 

більшість студентів (80,8% із трьох університетів) цілком згідна з таким 

твердженням, 13,5% відзначили альтернативу «важко відповісти», і лише 

5,7% респондентів не згідні з даним висловлюванням. 

Головною фігурою у вищих навчальних закладах, яка активно впливає 

на особистість студента, безперечно, є викладач. У сучасних умовах він 

повинен не тільки ознайомлювати молодих людей з новими знаннями, а й 

прилучати їх до культури, допомагати орієнтуватися в ній [94]. Саме 

особистість викладача, його ставлення до своєї справи, рівень майстерності 
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сприяють виробленню у студентів потреби в знаннях, бажанню глибоко і 

досконало вивчати певну дисципліну. Під час безпосереднього контакту 

викладач впливає на студентів не лише своїми знаннями, але й властивим 

йому світоглядом, життєвим досвідом, рисами характеру тощо. 

Чи є серед викладачів, які навчають респондентів, що брали участь в 

нашому дослідженні, такі, які завжди готові допомогти своїм студентам у 

будь-якій ситуації? Як видно з таблиці 3.29., у ВНЗ м. Львова є чимало 

викладачів, які готові прийти на допомогу своїм студентам. Найбільше на час 

опитування таких викладачів виявилося у НУ «Львівська політехніка» (71,6% 

студентів так висловилися), в УКУ розраховувати на допомогу викладачів 

може 64,3 % студентів, а в ЛНУ ім. І. Франка – більша половина 

респондентів (57,3%). 

Таблиця 3.29. 

Розподіл відповідей на питання  

«Чи є серед ваших викладачів такі, які готові завжди допомогти 

студенту у будь-якій ситуації?» (n=788, 2015 р.) , у % 

 ЛНУ ім. І. 
Франка 

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ Разом 

Так 57,3 71,6 64,3 64,1 
Ні 7,6 8,7 8,3 8,1 
Важко відповісти 35,1 19,8 27,4 27,8 

Джерело: складено автором 

 

У сучасному навчальному закладі від викладача, від рівня його 

професійної майстерності, ерудиції, професійної і загальної культури 

значною мірою залежить виховання та формування у студентів національної 

свідомості, духовної культури та професійних якостей майбутнього фахівця.  
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Рис. 3.10. Розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, чи 

може викладач вищого навчального закладу впливати на формування 

духовності студентів?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з рисунка 3.10., найбільшою мірою студенти УКУ згідні з 

твердженням, що викладач вищого навчального закладу у змозі впливати на 

формування їхньої духовності (84,5%), хоча й серед опитаних із двох інших 

університетів таких студентів виявилося приблизно дві третини (74,3% з 

ЛНУ ім. І. Франка та 71,9% з «Львівської політехніки»). Немає ніякого 

впливу викладач ВНЗ на формування духовності студентів загалом лише для 

6,5 % від загальної кількості опитаних. 

У який спосіб викладач може впливати на формування духовності своїх 

студентів? Відповідь на це запитання представлено у таблиці 3.30. 

З’ясовано, що респонденти із трьох університетів, які були залучені до 

проведення дослідження, абсолютно однаково оцінили ступінь важливості 

різноманітних факторів впливу з боку викладачів, що мають відношення до 

формування духовності студентів. А саме (за ступенем значущості): 

1) власний приклад у відносинах з іншими (толерантність, стриманість, 

повага, людяність); 

2) працьовитість і бажання добиватися поставлених цілей; 

3) бажання самовдосконалюватись і розвивати свій світогляд; 

4) патріотизм, дотримання національних традицій; 
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5) власний приклад участі у різноманітних благодійних акціях та 

громадських організаціях; 

6) зацікавленість мистецтвом у різних його проявах. 

Таблиця 3.30. 

Фактори, шо визначають вплив викладача вищого навчального 

закладу на формування духовності студентів, (n=788, 2015 р.), у % 

Фактори впливу ЛНУ ім. 
І. Франка 

НУ «Львівська 
політехніка 

УКУ Разом

Власний приклад у відносинах з 
іншими (толерантність, 
стриманість, повага, людяність) 

68,6 50,0 86,9 62,7 

Патріотизм, дотримання 
національних традицій 

23,8 30,8 27,4 27,2 

Працьовитість і бажання 
добиватися поставлених цілей 

39,2 42,5 57,1 42,5 

Зацікавленість мистецтвом у 
різних його проявах 

8,6 18,3 10,7 12,9 

Бажання самовдосконалюватись 
і розвивати свій світогляд 

38,9 36,8 52,4 39,5 

Власний приклад участі у 
різноманітних благодійних 
акціях та громадських 
організаціях 

21,6 17,7 22,6 20,1 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів 

Джерело: побудовано автором 

 

Сьогодні викладачі для підготовки майбутніх конкурентоспроможних 

висококваліфікованих фахівців та всебічно розвинених особистостей повинні 

володіти низкою певних професійних, особистісних та психологічних 

якостей. Як видно з таблиці 3.31., для студентів Франкового університету 

найважливішою якістю, якою має володіти викладач сучасного університету, 

є його вміння доступно та цікаво викладати свій предмет (69,5%). Далі за 

значимістю йдуть такі якості, як творчий підхід до викладання своєї 

дисципліни (59,2%), чесність та справедливість (52,4%), комунікабельність 

(48,6%) та повага до студентів (45,9%).  
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Таблиця 3.31. 

Якості, якими повинен володіти викладач  

сучасного університету, (n=788, 2015 р.), у % 

Якості ЛНУ ім. 
І. Франка

НУ «Львівська 
політехніка» 

УКУ Ра-
зом 

Комунікабельність 48,6 45,5 50,0 47,5 
Тактовність 19,2 32,3 22,6 25,1 
Чесність, справедливість 52,4 54,8 77,4 56,1 
Високий рівень духовного 
розвитку 

11,4 14,7 36,9 15,5 

Вимогливість до себе та до 
інших 

15,7 38,0 16,7 25,3 

Творчий підхід до викладання 
своєї дисципліни 

59,2 41,0 53,6 50,9 

Здатність до розуміння інших 31,1 31,7 34,5 31,7 
Володіння новітніми 
інформаційними технологіями 

24,6 18,9 8,3 20,4 

Повага до студентів 45,9 42,2 53,6 45,2 
Уміння доступно та цікаво 
викладати свій предмет 

69,5 49,1 57,1 59,5 

Зовнішній вигляд 3,0 6,3 8,3 4,9 
Необхідність тримати 
дистанцію із студентами 

1,9 5,7 2,4 3,6 

Почуття гумору 30,3 25,1 42,9 29,4 
Професіоналізм 44,6 36,5 31,0 39,7 
Об’єктивність в оцінюванні 
знань студентів 

32,2 34,4 27,4 32,6 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів. 

Джерело: складено автором 
 

Для студентів-політехніків на першому місці виявилися чесність та 

справедливість викладача (54,8%), на другому – уміння доступно та цікаво 

викладати свій предмет (49,1%), далі – комунікабельність (45,5%), повага до 

студентів (42,2%) та творчий підхід до викладання (41,0%). Отже, як ми 

бачимо, п’ятірка лідерів серед якостей, якими повинен володіти викладач 

сучасного університету, у студентів двох найбільших ВНЗ м. Львова 

збігається.  
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Щодо студентів УКУ, то для них п’ятірку бажаних якостей сучасного 

викладача замикає така якість, як почуття гумору. Отож, студенти найбільше 

цінують у своїх викладачах професіоналізм у роботі, особистісні 

характеристики та толерантність у відносинах із студентами. 

Безперечно, період навчання в університеті сповнений різноманітних 

стресів, потрясінь, переживань для студентів. Саме тому, ми хотіли 

довідатися до кого звертаються наші респонденти за допомогою, якщо у них 

виникають певні труднощі чи проблеми (див. рис. 3.11.). Отримані 

результати показують, що досліджувані студенти шукають допомоги, перш 

за все, в своїх друзів – одногрупників та однокурсників, або ж намагаються 

самостійно вирішувати свої проблеми. Найрідше студентська молодь Львова 

допомоги шукає у ректора або проректорів та у студентського капелана. Слід 

сказати, що дана тенденція характерна для студентів із всіх університетів, що 

були задіяні в нашому опитуванні. В даному випадку варто наголосити лише 

на тому, що до студентського капелана по допомогу звертаються найбільше 

лише студенти із УКУ. 

 

Рис. 3.11. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо у вас виникають 

певні проблеми, питання, то до кого в університеті в першу чергу ви 

звертаєтеся за допомогою?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 
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Які якості, на думку студентів, має розвивати та виховувати у сучасного 

студента вищий навчальний заклад? (див. табл. 3.32.). Як видно з поданої 

таблиці, студенти вважають, що сьогодні вищі навчальні заклади мають, 

перш за все, виховувати та розвивати у студентів такі якості, як бережливе, 

економне ставлення до державного майна та природи та вміння довіряти 

людям. Далі студенти мають потребу в розвитку у них самокритичності та 

високої моральної стійкості, які будуть їм необхідні у вирішенні 

різноманітних життєвих ситуацій у майбутньому. Таку якість як високий 

рівень духовного розвитку львівські респонденти поставили на п’яту 

рейтингову позицію. 

Таблиця 3.32. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які якості має неодмінно 

розвивати та виховувати у сучасного студента ВНЗ%»  

(n=788, 2015 р.), середнє, ранг 

Якості Середнє Ранг 
Бережливе, економне ставлення до 
державного майна та до природи 

1,91 1 

Вміння довіряти людям 1,90 2 
Самокритичність 1,84 3 
Висока моральна стійкість 1,71 4 
Високий рівень духовного розвитку 1,69 5 
Доброта, людяність, комунікабельність 1,67 6 
Ініціативність 1,64 7 
Розвинута потреба у самовдосконаленні 1,62 8 
Працелюбність і повага до людей 1,62 8 
Національна самосвідомість, громадянська 
активність та патріотизм 

1,59 9 

Дисциплінованість і самоорганізованість 1,55 10 
Віра у свої сили 1,52 11 
Високий інтелект і якісні знання 1,22 12 

Джерело: складено автором 

 

Якщо розглядати по кожному університету окремо набір найбільш 

важливих якостей, які має розвивати сьогодні ВНЗ у своїх студентів, то 

маємо наступні результати (див. табл. 3.33.). Студенти Львівського 
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університету найбільш схильні до розвитку у них бережливого, економного 

ставлення до державного майна та природи (80,0%). Вони хочуть, щоб в 

процесі навчання у них розвинулися такі якості, як доброта, людяність, 

комунікабельність (52,6%), прагнуть досягти високого рівня духовного 

розвитку (46,5%) та віри у свої сили (40,3%). Студенти-політехніки, так само 

як і студенти УКУ, на перше місце також поставили таку якість як 

бережливе, економне ставлення до природи (74,6% та 77,2% відповідно). На 

другому місці у студентів-політехніків розмістилась така якість, як високий 

рівень духовного розвитку (48,8%), а на третьому – самокритичність (43,1%). 

Студенти-католики бажають розвинути в собі вміння довіряти людям (61,9%) 

та самокритичність (54,8%). 

Таблиця 3.33. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які якості має неодмінно розвивати 

та виховувати у сучасного студента ВНЗ%?» (n=788, 2015 р.),у% 

Якості ЛНУ ім. І. 
Франка 

НУ «ЛП» УКУ 

Бережливе, економне ставлення до 
державного майна та до природи 

80,0 74,6 77,2 

Вміння довіряти людям 21,6 33,2 61,9 
Самокритичність 35,9 43,1 54,8 
Висока моральна стійкість 26,5 32,0 27,4 
Високий рівень духовного розвитку 46,5 48,8 51,2 
Доброта, людяність, комунікабельність 52,6 36,8 36,9 
Ініціативність 36,2 34,4 51,2 
Розвинута потреба у самовдосконаленні 38,1 35,6 25,0 
Працелюбність і повага до людей 14,9 18,3 11,9 
Національна самосвідомість, 
громадянська активність та патріотизм 

32,4 28,4 52,4 

Дисциплінованість і самоорганізованість 5,9 12,9 10,7 
Віра у свої сили 40,3 39,8 17,9 
Високий інтелект і якісні знання 7,0 9,9 7,1 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів 

Джерело: побудовано автором 
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Досліджуючи характеристики та якості студентської молоді, звернемося 

до результатів аналізу запитання «Якими якостями, перш за все, повинен 

володіти сучасний випускник ВНЗ?» (див. табл. 3.34.).  

З результатів аналізу видно, що сьогоднішні студенти повинні бути, в 

першу чергу, відповідальними, володіти іноземною мовою, бути 

комунікабельними та працьовитими. Найменше цінуються нині нахабність, 

нечесність та впертість. 

Таблиця 3.34. 

Розподіл відповідей на запитання: «Якими якостями, перш за все, 

повинен володіти сучасний випускник ВНЗ?» (n=788, 2015 р.), у % 

Якості Міра 
вираженості 

Працьовитість 48,7 
Відповідальність 66,0 
Високий рівень культурного та духовного 
розвитку 

45,8 

Комунікабельність 51,4 
Впертість 12,8 
Вміння використовувати будь-які засоби 
для досягнення мети 

20,8 

Володіння іноземною мовою 53,4 
Ініціативність, винахідливість 45,1 
Нахабність, нечесність 3,7 
Організаторські здібності 44,5 
Володіння інформаційними технологіями 34,8 
Доброта, людяність 32,0 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів. 

Джерело: побудовано автором 

 

Сьогодні реалізація завдань виховання студентів у вищих навчальних 

закладах здійснюється через інститут кураторів. Завдання інституту 

кураторів та наставників, як зазначає Т. Буяльська, визначаються метою 

виховної роботи у вищій школі і характеризуються багатовекторністю 

напрямів, спрямованих на формування громадських, соціально-культурних та 

професійних якостей майбутнього фахівця, залучення студентів до наукової 
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роботи, творчої діяльності, до духовних надбань українського народу. 

Незаперечним є те, що робота куратора групи передбачає створення 

здорового морально-психологічного клімату у колективі, спонукає студентів 

до активної громадської позиції, творчих ініціатив, протидії антисоціальним 

та антикультурним явищам; підтримує саморозвиток особистості, її 

самостійності [35, с. 18]. Діяльність куратора спрямована на здобуття 

молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної 

самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей 

майбутнього фахівця [94, с. 64]. Ми в ході проведення дослідження не 

обійшли даного аспекту і з’ясували яку роль, на думку самих студентів, 

повинен відігравати куратор (наставник) у навчальному процесі (див. табл. 

3.35.). 

Таблиця 3.35. 

Розподіл відповідей на запитання: «Яку роль повинен відігравати 

куратор у навчальному процесі?», (n=788, 2015 р.), у % 

 ЛНУ ім. 
І. Франка

НУ 
 «ЛП» 

УКУ Ра-
зом 

Допомога студентам в їх адаптації до умов 
навчання в університеті  

75,9 60,2 71,4 68,8 

Контроль на навчальною діяльність 
студентів, відвідуваннями занять, 
своєчасним виконанням ними поточної 
атестації 

20,3 23,1 19,0 21,3 

Організація роботи із виховання у 
студентів культурних навичок, засвоєння 
ними загальнолюдських, національних, 
громадянських, духовних, особистісних 
цінностей  

25,7 33,2 41,7 30,6 

Формування у групі здорового морально-
психологічного клімату 

37,6 36,8 44,0 37,9 

Залучення студентів до участі у наукових, 
культурних, спортивних та громадських 
заходах факультету та університету 

41,4 30,2 33,3 35,8 

Всі перелічені вище варіанти 11,6 22,5 15,5 16,6 
Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 

можливість обирати декілька запропонованих варіантів 
Джерело: побудовано автором 
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Як видно із поданих результатів, суттєвих відмінностей у відповідях 

студентів із трьох університетів не спостерігаємо. Констатовано, що студенти 

сьогодні від кураторів (наставників) очікують наступних дій (в порядку їх 

важливості та актуальності для студентської молоді): 

1) допомога студентам в їх адаптації до умов навчання в 

університеті; 

2) формування у студентській групі здорового морально-

психологічного клімату; 

3) залучення студентства до участі у наукових, культурних, 

спортивних та громадських заходах факультету та університету; 

4) організація роботи із виховання у студентської молоді культурних 

навичок, засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, 

духовних, особистісних цінностей; 

5) контроль за навчальною діяльністю, відвідуваннями занять, 

своєчасним виконанням поточної атестації. 

Окремо ми запитали у респондентів чи повинен куратор, на їхню думку, 

пропагувати своїм студентам розвиватися духовно, пропонуючи відвідувати 

театри, виставки, музеї, організовувати зустрічі із відомими особистостями. 

Однозначно погодилися з таким твердженням близько двох третин опитаних 

респондентів із всіх ВНЗ (68,7% від загальної кількості). Так не вважає лише 

деяка частина від всіх опитаних (12,1%), а решта не визначилися однозначно 

із відповіддю. 

Далі поглянемо на результати аналізу запитання «Чи приділяють 

достатньо уваги у вашому ВНЗ духовному вихованню студентів?» (див. рис. 

3.12.). Як видно із результатів нашого опитування, дещо менше третини 

(28,9% від загальної кількості) респондентів вважають, що їхньому 

духовному вихованню у навчальному закладі приділяють достатньо уваги, не 

приділяють – 31,3% і «важко відповісти» обрали 39,7% опитуваних. Якщо 

аналізувати дане питання в розрізі конкретних навчальних закладів, то ми 

спостерігаємо наступну картину. Студенти ЛНУ ім. Івана Франка та НУ 
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«Львівська політехніка» не можуть однозначно визначитися з відповіддю на 

дане запитання (47,0% та 39,2% відповідно). Слід констатувати, що досить 

багато студентів із цих двох ВНЗ відповіли, що в їхньому навчальному 

закладі не приділяють достатньо уваги духовному вихованню студентів 

(34,6% та 34,1%). Найменше у цих ВНЗ молоді, яка вважає, що має достатньо 

уваги до свого духовного виховання та розвитку з боку свого університету 

(18,4% та 26,6%). Щодо студентів УКУ, то тут є найбільше студентів, які 

вважають, що їхній навчальний заклад приділяє достатньо уваги їхньому 

духовному вихованню (84,5%). 

 

Рис. 3.12. Розподіл відповідей на запитання: «Чи приділяють 

достатньо уваги у вашому ВНЗ духовному вихованню студентів?» 

(n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Які заходи з виховною метою проводяться в досліджуваних 

університетах? Як видно з таблиці 3.36., студенти Франкового університету 

стверджують, що серед заходів, які мають вплив на розвиток їхньої 

духовності є олімпіади, різного роду змагання серед студентів, толоки, 

студентські клуби, гуртки художньої самодіяльності, а також відвідування 

дитячих будинків та сиротинців. Для підвищення духовного рівня 

студентської молоді, на думку студентів ЛНУ ім. І. Франка, потрібно 

активніше запроваджувати такі заходи, як спільні виїзди на природу, прощі 

по святих місцях, організовані зустрічі із священиками та відвідування разом 
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з викладачами церкви, а також показ повчальних фільмів на різну тематику, 

відвідування концертів класичної та народної музики та капеланство. 

Таблиця 3.36. 

Розподіл відповідей на запитання: «Які із запропонованих виховних 

заходів мають місце у вашому ВНЗ і які потрібно запровадити для 

розвитку духовності серед студентства?» (n=788,2015 р.), у % 

Заходи Мають місце Потрібно запровадити 
 ЛНУ ім. 

І. Франка 
НУ 

«ЛП» 
УКУ ЛНУ ім.  

І. Франка 
НУ 

«ЛП» 
УКУ 

Олімпіади, змагання 
серед студентів 

84,6 88,4 61,4 15,4 11,6 38,6 

Виставки творчих робіт 
викладачів та студентів 

47,8 67,3 83,3 52,2 32,7 16,7 

Спільні виїзди на природу 24,0 9,3 91,7 76,0 90,7 8,3 

Творчі зустрічі з поетами, 
композиторами, 
художниками, народними 
майстрами та ін. 

39,0 42,8 73,8 61,0 57,2 26,2 

Гуртки художньої 
самодіяльності 

56,1 55,7 62,7 43,9 44,3 37,3 

Капеланство 35,6 36,0 89,2 64,4 64,0 10,8 

Студентські клуби 73,3 63,1 67,9 26,7 36,9 32,1 

Прощі по святих місцях 26,0 13,4 97,6 74,0 86,6 2,4 

Відвідування церкви з 
викладачами 

26,9 19,6 92,9 73,1 80,4 7,1 

Організовані зустрічі із 
священиками 

24,4 18,4 95,2 75,6 81,6 4,8 

Показ повчальних фільмів 
на різну тематику 

33,0 46,7 61,9 67,0 53,3 38,1 

Похід до театрів, музеїв, 
на мистецькі виставки 

46,5 36,9 59,5 53,5 63,1 40,5 

Толоки 73,6 79,5 66,7 26,4 20,5 33,3 

Відвідування дитячих 
будинків, сиротинців  

49,2 35,5 79,5 50,8 64,5 20,5 

Відвідування концертів 
класичної, народної 
музики 

31,4 19,3 45,2 68,6 80,7 54,8 

Джерело: побудовано автором 

 

Студенти-політехніки вважають, що на їхню духовність впливають такі 

заходи в університеті: олімпіади, змагання серед студентів, толоки, виставки 
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творчих робіт викладачів та студентів, студентські клуби та гуртки 

художньої самодіяльності. Щодо заходів, які потрібно запровадити, то тут 

студенти НУ «Львівська політехніка» цілком згідні із студентами ЛНУ 

ім. І. Франка і пропонують практично ті ж самі варіанти відповіді.  

Аналізуючи відповіді респондентів з УКУ, бачимо дещо іншу ситуацію з 

виховними заходами. У них мають місце такі форми роботи із студентською 

молоддю щодо розвитку духовності як прощі по святих місцях, організовані 

зустрічі із священиками, відвідування разом з викладачами церкви та 

капеланство. Що потрібно запровадити, так це відвідування концертів 

класичної та народної музики, похід до театрів, музеїв, показ повчальних 

фільмів на різну тематику, а також олімпіади та гуртки художньої 

самодіяльності. 

Подібне запитання ми задали також респондентам в нашому іншому 

опитуванні, реалізованому ще у 2013 році (див. табл. 3.37.). 

Таблиця 3.37. 

Розподіл відповідей на запитання: «Серед запропонованих форм 

роботи у вашому університеті виберіть ті, які найбільше впливають на 

духовний розвиток студентів?» (n=580, 2013 р.), у % 

Форми роботи Еконо-
мічний 

Гумані-
тарний 

Техніч- 
ний 

Природ-
ничий 

Ра- 
зом 

Лекції, семінари 61,7 56,5 45,8 56,8 55,9 
Іспити, заліки 33,5 25,4 31,7 35,5 31,7 
Олімпіади 3,0 9,4 8,3 10,3 7,6 
Самостійна робота 23,4 23,9 29,2 24,5 25,0 
Дискусійні клуби 29,3 29,0 25,8 27,1 27,9 
Професійні та психол. тренінги 26,3 31,9 24,2 36,8 30,0 
Участь у конференціях 28,1 26,1 20,8 23,2 24,8 
Традиційні та професійні свята 24,6 29,7 23,3 29,0 26,7 
Участь у КВК 12,6 12,3 27,5 11,0 15,2 
Дні факультетів 10,2 15,9 23,3 12,3 14,8 
Участь у толоках 7,2 8,7 11,7 5,2 7,9 
Волонтерство 47,9 45,7 36,7 36,1 41,9 

Примітка: сума відповідей не становить 100%, оскільки респонденти мали 
можливість обирати декілька запропонованих варіантів. 

Джерело: побудовано автором 
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Констатовано, що на духовний розвиток студентів найбільше впливають 

такі форми роботи в університеті як лекції, семінари, волонтерство, іспити та 

заліки, професійні та психологічні тренінги, а також дискусійні клуби та 

традиційні і професійні свята.  

Як ставляться студенти м. Львова до введення у їхньому ВНЗ спецкурсу 

по духовно-моральному вихованню студентів? Як видно з рис. 3.13., 

студенти львівських університетів цілком позитивно ставляться до такої 

ініціативи. Більша половина респондентів (56,8% від всіх опитаних) 

відмітили варіант відповіді «позитивно». Третина студентів (29,1%) не 

визначилася однозначно з відповіддю, і лише 14,1% від усієї кількості 

опитаних негативно ставляться до введення згадуваного спецкурсу. 

 

Рис. 3.13. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як ви 

ставитесь до введення у вашому ВНЗ спецкурсу по духовно-моральному 

вихованню студентів?» (n=788, 2015 р.), у % 

Джерело: побудовано автором 

 

Ще одне запитання, яке ми вважали за потрібне задати респондентам, 

стосується залучення духовенства до навчання і виховання студентської 

молоді. На запитання «Як ви вважаєте, чи є сьогодні необхідність 

запрошувати до участі в навчальному процесі представників духовенства?» 

41,6% опитаних респондентів (n=580, 2013 р.,) дали ствердну відповідь. Не 

визначилися із відповіддю 27,2%, а 31,3% не вважають за потрібне долучати 

духовенство до навчального процесу. 
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Дуже важливе завдання нашого дисертаційного дослідження – 

виявлення способів підвищення рівня розвитку духовності та духовних 

цінностей студентської молоді. Ми задали респондентам, які приймали 

участь у двох наших опитуваннях (n=580, 2013 р. та n=788, 2015 р.) 

запитання про способи підвищення рівня розвитку духовних цінностей серед 

молоді, зокрема студентської. Запропоновані молоддю варіанти ми зведемо 

до наступних груп рекомендацій: 

– створити більше різноманітних гуртків за інтересами, де студенти 

зможуть займатися цікавими заняттями і набувати нових корисних знань для 

їхнього особистісного розвитку; 

– якісне дозвілля – пропонувати студентам в позанавчальний час 

різноманітні цікаві заходи; 

– читати цікаву, корисну і повчальну літературу; 

– створити умови для того, щоб у ВНЗ могли приходити представники 

духовенства різних необхідних для студентів конфесій; 

– займатися волонтерством, благодійністю, організовувати різного роду 

соціальні акції; 

– пропонувати студентам більшу кількість додаткових спецкурсів на 

вибір; 

– колективні походи разом із викладачами у театри, музеї, виставки, 

концерти, спільні виїзди на природу задля зниження бар’єру між 

викладачами та студентами; 

– проводити зустрічі із успішними людьми задля перейняття студентами 

позитивного досвіду; 

– створювати всі можливі умови для особистісного саморозвитку та 

стимулювати студентів до духовного збагачення і зросту. 

Аналогічне запитання ми задали експертам. Багато рекомендацій наших 

експертів збігаються з думками самих студентів, проте згідно експертних 

відповідей можемо назвати ще деякі пропозиції, отримані внаслідок 

проведення дослідження: 
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– обов’язковою має бути присутність духовенства в навчальному 

процесі: необхідне створення каплиць, місць для молитви та зустрічі із 

священиком, обо’язковим має бути академічне капеланство; дозволити 

священикам викладати спецкурси, які б сприяли духовному розвитку 

студентства; 

– збільшити кількість годин для навчальних дисциплін гуманітарного 

спрямування і дбати про якість засвоєння матеріалу студентами; проводити 

активну виховну роботу з молоддю; 

– частіше організовувати із студентами тематичні свята, вечори пам’яті, 

культурно-виховні заходи і запрошувати на них різних гостей; 

– власним прикладом стимулювати молодь до розвитку їхніх духовних 

цінностей; 

– повністю усунути корупційну складову із відносин «викладач-

студент». 

Розмірковуючи на тему духовності молоді, експерти вбачають ряд 

перешкод на шляху формування духовних цінностей українського 

студентства: 

– корумпованість суспільства на різних рівнях; 

– невелике бажання самих студентів духовно розвиватись і 

збагачуватись через брак коштів, доброї волі, часу та бажання; 

– відбулося зміщення цінностей внаслідок тяжкого матеріального 

становища сімей та здорожчання якісного дозвілля для молоді; 

–  відсутність «моди» бути духовним через брак належного виховання; 

– відсутність концепції розвитку духовних цінностей на державному 

рівні; 

– вплив масової культури, культивування матеріальних цінностей; 

– економічна нестабільність, яка виводить матеріальні потреби на 

перший план; 

– залежність молоді від Інтернету та соціальних мереж, некероване 

користування неякісною інформацією у ЗМІ; 
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– надто швидкий прогрес технічних інновацій; 

– неякісне проведення дозвілля молоді; 

– переважання споживацьких настроїв в сучасному суспільстві. 

Отже, як ми бачимо, проблема формування та функціонування духовних 

цінностей студентської молоді на сьогоднішній день є досить багатогранною 

і багатоаспектною, і залежить як від самої особистості студента, так і від його 

найближчого оточення та середовища вищого навчального закладу. 

Розмірковуючи про актуальні проблеми духовно-морального виховання 

студентської молоді, І. Сіданіч стверджує, що сьогодні кожен вищий 

навчальний заклад нашої країни має стати навчально-науковим, 

культурно-освітнім і виховним центром роботи зі студентською молоддю 

[162, с. 240]. Відтак, зміст процесу духовно-морального виховання студентів 

ВНЗ на сучасному етапі розвитку суспільства має включати освітньо-виховні 

ресурси духовно-моральних надбань та кращих досягнень духовної культури, 

соціокультурний потенціал навчального середовища вищого навчального 

закладу, духовний саморозвиток і самовдосконалення особистості студента 

[162, с. 238]. 

Ще одним важливим аспектом аналізу питань духовності, на нашу 

думку, є аналіз концепцій розвитку духовності на державному рівні. Так, 

зокрема, у Концепції духовного розвитку України зазначається, що розвиток 

суспільства у будь-якому своєму вимірі зумовлений саме наявністю 

відповідної духовної основи. Гармонійний розвиток суспільства можливий 

виключно на основі високої і традиційної духовності. Духовність створює 

підґрунтя для будь-яких принципів будь-якого розвитку; за їхньої відсутності 

розвиток або не відбувається взагалі, або йде у невірному напрямку. Освіта 

має бути перетворена із системи набуття знань та вмінь на виховання і 

духовне утворення людини, власне на цілісний розвиток [92]. 

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 

роки базується на необхідності повноцінного розвитку та самореалізації 

молоді, що є однією із суспільних цінностей, а соціальна підтримка молоді є 
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одним з основних пріоритетів державної політики. Метою Програми є 

створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української 

молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної 

свідомості. Виконання Програми забезпечить збільшення у 2020 році до 50 

відсотків порівняно з 2015 роком (13,8 відсотка) чисельності молоді, яка 

візьме участь у молодіжних програмах та заходах, спрямованих на 

розв’язання актуальних проблем молоді [91]. Реалізація Програми сприятиме 

створенню необхідних умов для соціального становлення та духовного 

розвитку молоді, поліпшення становища молоді та її активної участі у 

суспільному житті. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведені нами соціологічні дослідження серед студентської молоді на 

регіональному рівні дозволяють стверджувати, що сьогодні молодь турбує 

відсутність стабільності та впевненості у майбутньому, поширення 

наркоманії та алкоголізму, байдужість у стосунках поміж людьми та низький 

рівень духовності у суспільстві. Для виявлення узагальнених чинників, які 

визначають сенс життя студентської молоді міста Львова, було здійснено 

факторний аналіз. Нами виділено п’ять факторів – «матеріально-

гедоністичний», який виявився найбільш наповненим, «альтруїстичний», 

«фактор фундаментальних цінностей», «фактор особистісного розвитку» та 

«фактор професійних обов’язків».  

З-поміж рис, які студенти найбільше цінують в людях, як виявилося, є 

чесність, відданість, вірність, доброта; найбільш неприйнятними рисами є 

підступність, лицемірство, брехня, самолюбство. Найпоширенішими видами 

дозвілля є проведення вільного часу із друзями, за комп’ютером, 

відвідування клубів, кафе чи кінотеатрів, а також читання художньої 
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літератури, найменш поширені – набуття нових знань, відвідування 

концертів, театрів, музеїв, художніх виставок та молодіжних організацій. 

З’ясовано, що задля досягнення життєвого успіху студенту потрібно 

розраховувати на власний інтелект та здібності, має бути віра у свої сили і 

неодмінний успіх, цінується професіоналізм, знання своєї справи і ділові 

якості. Сьогодні освіта потрібна людині, щоб реалізувати себе в 

професійному плані, стати хорошим спеціалістом у своїй галузі і отримувати 

внаслідок цього відповідну матеріальну користь. Виявилося, що згідно з 

думкою студентської молоді, освіта сприяє розвитку духовності особистості. 

Серед найважливіших цінностей для студентства є «здоров’я», «сімейне 

благополуччя», «самовдосконалення і саморозвиток», «вірні та надійні 

друзі»; серед найменш важливих – «високе службове і громадське 

становище», «участь у громадському житті, у вирішенні суспільних 

проблем». 

За результатами емпіричних досліджень констатовано, що найбільший 

вплив на розвиток духовних цінностей студентської молоді (на думку як 

самих студентів, так і експертів) мають таки 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 момент дослідження) надто низький рівень 

задіяності громадських і молодіжних організацій, держави, куратора 

(порадника) у процес духовного зростання студентської молоді. 

З’ясовано, що духовність для студентів – це внутрішній світ людини, 

стан її душі та внутрішня гармонія; сукупність моральних та культурних 

поглядів; специфічне відношення до себе та до світу. Духовні цінності 

студенти розуміють як внутрішні якості, притаманні особі, які впливають на 

її поведінку (особистісний вимір) та як зіставлення своїх орієнтирів з Божим 

промислом та Божими заповідями, а також дотримування моральних норм 

(діяльнісно-нормативний вимір). Дещо менше студентів у зміст поняття 
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«духовні цінності» вкладають розуміння їх як набутих життєвим досвідом 

чеснот, які проявляються у повсякденному житті (світоглядний вимір).  

Формування духовної складової у сучасних умовах є процесом, що 

передбачає трирівневий підхід «середовище ВНЗ – викладач (куратор) – 

студент». Кожний з цих вимірів посідає своє особливе місце у навчально-

виховному процесі. За результатами емпіричного дослідження студентська 

молодь визнає вагомий вплив середовища ВНЗ на формування своєї 

духовності. Констатовано очікування вагомого впливу сучасного викладача 

на формування духовності студентства. Серед факторів, які визначають 

вплив викладача на формування духовності у студентської молоді, 

респонденти відзначають власний приклад у відносинах з іншими; 

працьовитість і бажання добиватися поставлених цілей; бажання 

самовдосконалюватись і розвивати свій світогляд; патріотизм, дотримання 

національних традицій; власний приклад участі у різноманітних благодійних 

акціях та громадських організаціях; зацікавленість мистецтвом у різних його 

проявах. 

Виявилося, що серед найвагоміших завдань куратора (наставника) є 

допомога студентам в їхній адаптації до умов навчання в університеті; 

формування в студентській групі здорового морально-психологічного 

клімату; залучення студентства до участі у наукових, культурних, 

спортивних та громадських заходах факультету та університету. 

Констатовано, що близько двох третин опитаних студентів вважають, що 

куратор має сприяти їхньому духовному розвитку. Студенти львівських 

університетів цілком позитивно ставляться до введення спецкурсу по 

духовно-моральному вихованню студентів. 

Отримані результати дають підстави говорити про те, що в сучасних 

умовах середовище вищого навчального закладу є одним з визначальних 

чинників у формуванні та розвитку духовної компоненти особистості 

студента, про що свідчить також наявність держаних програм національно-

патріотичного виховання та розвитку духовності молоді, зокрема 
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студентської. У роботі звернена увага на можливі перешкоди на цьому шляху 

(відсутність концепції розвитку духовних цінностей на державному рівні, 

культивування матеріальних цінностей, корупційна складова, брак 

належного виховання, надмірне захоплення Інтернетом та соціальними 

мережами, переважання споживацьких настроїв в сучасному суспільстві). 

Окреслено заходи та форми роботи з цілеспрямованого та систематичного 

впливу на духовний розвиток студентства (збільшити кількість годин для 

навчальних дисциплін соціогуманітарного спрямування; проводити у ВНЗ 

активну (дієву) виховну роботу з молоддю; організовувати змістовне 

дозвілля, тематичні свята, культурно-виховні заходи; заохочувати 

волонтерство і благодійну діяльність серед студентства; запрошувати 

представників духовенства, моральних авторитетів; реалізовувати заходи 

колективного спрямування разом із викладачами). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі систематизовано основні концептуальні засади 

дослідження духовних цінностей, проаналізовано комплекс чинників, які 

здійснюють вплив на процес розвитку та становлення духовних цінностей 

студентської молоді та проаналізовано середовище вищого навчального 

закладу як вагомий фактор духовного розвитку особистості студента.  

У систематизованому вигляді проаналізовано основні теоретичні 

підходи до аналізу поняття «цінність». Констатовано, що на цінності 

покладена низка функцій, які 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, 
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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, 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-функціональної парадигми. Це відкрило шлях до аналізу 

цінностей з 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 

дозволили 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 
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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 

запропонувати власне бачення щодо їх класифікації. 

Емпіричне дослідження духовних цінностей серед студентської молоді 

засвідчило актуальність даної проблематики для студентів 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, 
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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’ясувалося, 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 (наставника) 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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ДОДАТОК А1 
Таблиця А1 

Інтерпретація терміну «духовні цінності» експертами (N=90, 2012 р.) 

Критерій логічного 
поділу  

Духовні цінності – 

Духовні цінності 
як особистісна 

риса 

це внутрішні чесноти, які є завжди в свідомості особи та 
керують її вчинками 
це внутрішні переконання, що співвідносяться із 
загальнолюдськими цінностями, незалежно від країни та 
епохи 
розуміння людиною понять добро і зло, милосердя, краса, 
віра, відповідальність, обов’язок тощо 
це чесноти, яких людина дотримується завжди протягом 
життя 
це особистість, яка поважає цінності та традиції свого 
народу, усвідомлює свою відповідальність перед Богом, 
Батьківщиною, сім’єю 
ті позиції людини, якими вона керується протягом всього 
життя, виховуючи в людини повагу, совість, гідність і 
мораль 
це внутрішні якості людини, які назагал проявляються у 
людині відповідно до себе самої, до світу та інших людей 
це чесноти, які людина виробляє у собі 
це те, що людині притаманне, наприклад, чесність, 
доброта, поміркованість, ставлення до інших людей 
це властивості, якими володіє особа та які набуває в 
процесі свого розвитку та якими людина користується під 
час здійснення тої чи іншої діяльності 
це набір чеснот та якостей людини, які мають велике 
значення у житті 
внутрішні якості, які притаманні особі 
це ідентичність самої людини, її здобутки на шляху до 
вдосконалення 
це те, чим володіє особа і що отримує в процесі пізнання 
навколишнього середовища 

Духовні цінності 
як діяльність 

це сукупність позитивних духовних практик, які 
впливають на формування особистості 
продукти духовної діяльності, вартість яких не 
зменшується внаслідок їх споживання (плекання етнічної і 
духовної спільноти, історична і культурна пам’ять народу, 
збереження національних цінностей, культура 
спілкування) 
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це жити по-християнськи, дотримуватися Заповідей 
Божих, бути практикуючим християнином, віднайти 
покликання до вибору стану, не ображатися на свою 
долю, проявляти милосердя, завжди перебувати в любові 
до інших і завдячувати Богу за те, що маєш 
це певні непорушні постулати і цілі, котрі людина ставить 
як орієнтир свого життя. 
це продукт духовних практик, який не втрачає своєї 
актуальності впродовж життя особистості 
це сукупність ідей, поведінки, дій, за допомогою яких 
відбувається задоволення духовних потреб людини 
це основа християнського життя 
проявляти милосердя і перебувати в любові до свого 
ближнього та дякувати Богу за все 

Духовні цінності 
як норма 

нормативні системи, що визначають наше ставлення до 
найважливішого, що є у нашому житті 
сукупність кращих (на певні історичні моменти часу у 
конкретному суспільстві) зразків поведінки, 
світосприйняття, спілкування, що обов’язково 
реалізовуються у повсякденних комунікативних та 
поведінкових практиках 
певні норми і принципи (релігійні, моральні, культурні), 
які визначають людську поведінку  
сукупність певних духовних та моральних норм, які 
впливають на формування особистості 
такі норми і принципи, які визначають направленість 
людської діяльності, мотивацію людських вчинків 
норми, зразки поведінки у сфері нематеріального, якими 
керується індивід у повсякденному житті 
це внутрішнє «законодавство» кожної особи 
це ідеї, норми, процеси, відносини матеріального та 
духовного порядку, які мають об’єктивну позитивну 
значимість і можуть задовольняти певні потреби людей 
це норми, правила духовного розвитку і становлення 
людини 
це правила поведінки, які ґрунтуються на моральних 
принципах 
це те, через що не переступить людина у жодному разі 
це незмінні погляди та переконання, згідно котрих 
людина освячує свою душу та є прикладом для інших 

Духовні цінності 
як принципи 

моральні та естетичні цінності, набуті життєвим досвідом 
чесноти через призму своєї віри та втілені у власне життя 
це ті цінності, які визначають світогляд людини, її 
переконання, сприйняття себе та інших 
сукупність переконань, які визначають спрямованість 
особистості 
це ті цінності, які важливі не ситуативно і прагматично, а, 
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так би мовити, поза часом і контекстом 
це моральні принципи, засади, якими керується людина та 
веде себе відповідно до них. Формуються в результаті 
виховання, життєвого досвіду, релігії, освіти, менталітету 
суспільства і т. д. Визначають стиль поведінки людини, 
відношення до інших та світу 
це духовні принципи, ідеали, відповідно до яких діє 
індивід 
певні принципи і переконання, якими керується людина у 
своєму житті і які вона набуває протягом життя. В деякій 
мірі – це те, чим керується людина при прийнятті 
важливих рішень у житті 
це набуті цінності впродовж свого життя і вони будують 
мораль особистості 
це цінності, які мають велике значення для формування 
особистості 
це «вершинні» (В. Франкл) цінності, засвоєння яких 
сприяє особистісному розвитку і морально-духовному 
зростанню 
це найважливіші принципи життя людини, без яких 
людина уподібнюється до тваринного світу 
це цінності, які не підлягають компромісам 
це певні принципи, переконання, традиції, яких ми 
дотримуємося, сповідуємо, розвиваємо в своєму житті і 
які найбільше впливають на наш духовний стан 
це сукупність ідей, які мають особливе пріоритетне для 
особистості, групи, суспільства значення і є основою 
формування ціннісних орієнтацій та установок 
це цінності, у яких присутній Святий Дух – сповідь, 
причастя, молитва, ріст у чеснотах, мудрість 
це цінності, якими людина ніколи не поступиться з 
прагматичних чи меркантильних міркувань 
це усі ті нематеріальні установки, якими керується 
людина у своїй діяльності, моральні якості і принципи 
це ідеали, принципи, що зумовлюють існування та 
розвиток особи як громадянина, всебічно розвиненої 
особистості, сім’янина тощо 

Духовні цінності 
як ставлення до 
себе та оточуючих 

це ставлення до оточуючих 
співставлення своїх орієнтирів із Божим промислом 
життя. Вони залежать від оточення особи та середовища, в 
якому особистість росте, виховується і розвивається 
це передусім повага до себе, переживання за своє буття та 
вчинки 

Духовні цінності 
як дороговказ  

це моральні орієнтири (декалог), в практичній площині 
життя людини 
це моральний дороговказ і головний імператив думання і 
діяння особистості 
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це духовні орієнтири, які задають загальну стратегію 
поведінки індивіда в суспільстві 

Духовні цінності 
як надбання і 
елемент культури 

це надбання багатьох поколінь, які акумулюються певною 
особою і яка, працюючи над собою, намагається 
збагачуватися інтелектуально та морально 
це елемент культури, що містить переконання 
особистості, сформовані на основі засвоєння 
загальнолюдських цінностей 
це надбання людства 
те, що ми завжди і найбільше потребуємо 

Духовні цінності 
як нематеріальні  
об’єкти 

це нематеріальні об’єкти, ідеї, уявлення про духовний світ, 
які потенційно можуть впливати на поведінку індивідів 
це те, що є важливим для людини поза матеріальним 
світом, те, чим керується людина у своїй життєдіяльності 
це те, що є протилежним до матеріальних цінностей 
це те, що важливе для особи поза конкретними 
матеріальними благами і переважно із знаком "+" 

Духовні цінності 
як засіб виховання 

те, що є важливим для людини у процесі соціалізації та 
виховання підростаючого покоління 
сукупність певних поглядів та ідей, які являються 
головними у вихованні особистості 
це засіб формування особистості, яка більше стійка до 
життєвих випробовувань 
результат того, як виховали людину її батьки 

Духовні цінності 
як духовний світ, 
світогляд 

духовний світ людини, моральність і чесноти 
це стрижень моральності 
це певні ідеї, уявлення, спрямовані на об’єкти 
нематеріального характеру 
це сукупність чинників, що впливають на формування 
людського світогляду 
це сукупність релігійних, світоглядних, культурних начал, 
які визначають поведінку та переконання людини 
це знання і розуміння, що людина має безсмертну душу і 
смертне тіло. Треба виконувати 10 Заповідей Божих і мати 
мир та спокій в душі, боятись гріха 
це підґрунтя справжнього християнина 
це сукупність чинників, які позитивно впливають на 
формування людського світогляду 
це віра, надія, любов, милосердя, моральність, 
взаємоповага між людьми, гуманність, дружба, любов 
тощо 
це те, що має для людини велике значення протягом 
всього її життя 
духовними цінностями володіє духовно багата 
особистість, яка усвідомлює свою відповідальність перед 
Богом, Батьківщиною, народом та сім’єю 
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ДОДАТОК А2 
 

АНКЕТА ЕКСПЕРТА 
 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:  
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ 

 
Запрошуємо Вас, як експерта, взяти участь у дослідженні, 

спрямованому на вивчення духовних цінностей студентської молоді.  
Заповнювати анкету нескладно. Просимо Вас позначити той варіант 

відповіді, який найбільшою мірою співпадає з Вашою точкою зору. У 
питаннях, які потребують додаткових пояснень, міститься коментар 
стосовно їх заповнення.  

Щиро сподіваємося, що Ваше розуміння та отримані відповіді 
допоможуть у дослідженні духовних цінностей студентської молоді. 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
1. Наскільки важливим, на Вашу думку, сьогодні є вивчення 

духовних цінностей сучасної студентської молоді? 
1) дуже важливо; 
2) важливо; 

3) не важливо; 
4) важко відповісти. 

2. Якщо Ви обрали позицію 1) або 2), то обґрунтуйте 
актуальність вивчення даної проблеми (напишіть). Якщо ні, то 
переходьте до питання №3________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Який рівень розвитку духовних цінностей, на Вашу думку, 
характерний для сучасної студентської молоді? 
надто низький      низький       посередній              високий     надто високий 
1_______________2_______________3____________4______________5 

3. Що, на Вашу думку,  найбільше  впливає  на формування 
духовних цінностей сучасної  молодої людини ?     (зазначте не більше 3 
варіантів) 

1) вивчення історії свого народу; 
2) знання народних традицій та фольклору; 
3) читання художньої літератури; 
4) приклад батьків, старшого покоління; 
5) ознайомлення з кращими зразками образотворчого мистецтва 

та музики; 
6) національна ідеологія; 
7) церква; 
8) інше (вкажіть)_________________
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4. Дайте своє визначення терміну «духовні цінності». Духовні 

цінності – це 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Запропонуйте свій перелік тих цінностей,  які Ви розглядаєте 
як духовні: 

1)____________________ 
2)____________________ 
3)____________________ 
4)____________________ 
5)____________________ 
6)____________________ 
7)____________________ 
8)____________________ 
9)_____________________ 
10)____________________ 

11)____________________ 
12)____________________ 
13)____________________ 
14)____________________ 
15)____________________ 
16)____________________ 
17)____________________ 
18)____________________ 
19)____________________ 
20)____________________

6. Яку із запропонованих Вами духовних цінностей Ви 
розглядаєте як найважливішу у формуванні духовного світогляду 
сучасної молоді (напишіть)____________________________________ 

7. З якого віку, на Вашу думку, людина найбільшою мірою 
готова до розуміння та адекватного сприйняття духовних цінностей? 
(зазначте)___________________________________________________ 

Оцініть, будь ласка, рівень впливу зазначених чинників на 
сучасний розвиток духовних цінностей студентської молоді (дайте 
відповідь по кожному рядку): 

 Дуже 
впливає 

Впливає Не дуже 
впливає 

Зовсім 
не 
впли 
ває 

Важо 
відпо
вісти 

9 . сім’я 4 3 2 1 0 
10. навчальний 
заклад 

4 3 2 1 0 

11. друзі, товариші 4 3 2 1 0 
12. сама людина 4 3 2 1 0 
13. Інтернет, 
соціальні мережі 

4 3 2 1 0 

14. держава 4 3 2 1 0 
15.література і 
мистецтво 

4 3 2 1 0 

16. преса, радіо, 4 3 2 1 0 



237 
 

 

телебачення 
17. релігія 4 3 2 1 0 
18. викладачі 4 3 2 1 0 
19.куратор групи 4 3 2 1 0 
20. кохана людина 4 3 2 1 0 
21. відомі особистості 4 3 2 1 0 
22.громадські 
організації 

4 3 2 1 0 

23. Що особисто для Вас є духовною цінністю? 
(напишіть)______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

24. Які культурні заходи сприяють духовному розвитку  
особистості студента? (виділіть усі важливі, на Вашу думку,   
варіанти) 
1) відвідування театрів, музеїв, виставок; 
2) концерти класичної музики; 
3) читання класичної літератури, відвідування бібліотек; 
4) святкування державних свят; 
5) святкування днів мови; 
6) носіння традиційного українського одягу, вишиванок;  
7) відвідування лекцій, семінарів відомих вчених; 
8) відвідування церкви, святих місць, духовна просвіта;  
9) науково-популярні програми, творчі вечори, гуртки; 
10) екскурсії історичними місцями; 
11) інший варіант (напишіть) _____________________
Якою мірою Ви згідні з тим, що духовні цінності сприяють…  
(дайте відповідь по кожному рядку) 

 Абсо- 
лютно 
згоден 

В основ- 
ному 
згоден 

В основ- 
ному 

не згоден

Катего-
рично не 
згоден 

Важко 
відпо- 
вісти 

25. високому службовому 
становищу, кар’єрі 

4 3 2 1 0 

26. багатству, 
фінансовому добробуту 

4 3 2 1 0 

27.реалізації власних 
здібностей 

4 3 2 1 0 

28. вдалому шлюбу 4 3 2 1 0 
29. досконалому оволоді-
нню обраною професією 

4 3 2 1 0 

30. створенню міцної 
сім’ї та хорошому 
вихованню власних дітей 

4 3 2 1 0 



238 
 

 

31. бути корисним для 
суспільства та інших 
людей 

4 3 2 1 0 

32. бережливо 
му ставленні до природи 

4 3 2 1 0 

33. стати порядною і 
чесною людиною 

4 3 2 1 0 

34. виробленню стійкості 
перед життєвими 
труднощами 

4 3 2 1 0 

35. вмінню приймати 
раціональні рішення 

4 3 2 1 0 

36. Чи згідні Ви із твердженням, що зміст фахових дисциплін вузу  
необхідно доповнювати інформацією, яка відображає духовні  
надбання людства? 
1) так, цілком згідний; 
2) швидше так, ніж ні; 
3) швидше ні, ніж так; 
4) цілком не згідний; 
5) важко відповісти. 
37. Які навчальні дисципліни, на Вашу думку, мають найбільший  
вплив на формування духовної компоненти особистості студента?  
(виділіть не більше трьох варіантів) 
1)  культурологія; 
2)  філософія; 
3)  психологія; 
4)  соціологія; 
5)  історія; 
6)  релігієзнавство;  
7)  етика; 
8)  естетика; 
9)  педагогіка; 
10) інша (напишіть)_________________________ 
38. Що необхідно зробити у вищому навчальному закладі  для 

підвищення рівня розвитку духовних цінностей сучасних студентів 
(напишіть) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Існують різні способи трансляції знання про духовність. Які з  
них, на Вашу думку, є найефективнішими для формування  
духовних цінностей студентської молоді? (дайте відповідь по  
кожному рядку) 
 Ефек- 

ти 
вно 

Відносно 
ефекти 
вно 

Не 
ефекти-
вно 

Важко 
відпові- 
сти 

39. спеціалізована освіта 
(засвоєння лекційних курсів, 
читання підручників та 
навчальних посібників) 

3 2 1 0 

40. передача та засвоєння знань 
в процесі професійної 
діяльності 

3 2 1 0 

41. передача та засвоєння знань 
через безпосередню 
комунікацію з провідними 
фахівцями («майстрами») своєї 
справи 

3 2 1 0 

42. отримання знань в 
результаті самоосвіти (читання 
спеціалізованої літератури) 

3 2 1 0 

43. отримання знань в 
результаті відвідування 
спеціальних лекцій та майстер-
класів 

3 2 1 0 

44. отримання знань та 
інформації через використання 
інформаційних мереж Інтернету 

3 2 1 0 

 
45. Які Ви вбачаєте перешкоди на шляху формування духовних 
цінностей українського студентства? (напишіть)____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
46. Чи відповідає наявний стан у сфері формування духовних 
цінностей студентства сучасним вимогам професійного становлення 
фахівця? 
1) так;      
2) ні;      
3) важко відповісти. 
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47. Як Ви вважаєте, чи є необхідність у формуванні на державному 
рівні концепції формування та розвитку духовних цінностей 
студентства? 
1) так;     
2)  ні;     
3) важко відповісти.   
48. Ваш вік:__________ 
49. Ваша стать:  
1) чол.;    
2) жін. 
50. Сфера Вашої діяльності на час опитування (напишіть): 
_____________________________________________________ 
51. Ваш стаж роботи:  
1) до 5 років;  
2) 5-10 років;  
3) 11-20 років;  
4) більше 20 років 

 
 
 
 
 

ЩИРО ДЯКУЄМО! 
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ДОДАТОК Б 
 

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: 

ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ 

Шановний друже! Просимо Вас взяти участь у соціологічному 
дослідженні, спрямованому на вивчення ціннісних пріоритетів сучасної 
студентської молоді. Результати дослідження будуть використані в 
наукових цілях. 

 Будь ласка, прочитайте запитання анкети і варіанти відповідей, 
виберіть той з них,  який найбільше співпадає з Вашою точкою зору або 
допишіть свою відповідь. Запитання, де необхідно вибрати більше однієї 
відповіді, містять необхідні пояснення. Анкета анонімна. 

 
Дякуємо за співпрацю! 

 
1. Чи задоволені Ви своїм студентським життям? 
1) повністю задоволений; 
2) швидше так; 
3) швидше не задоволений; 
4) не задоволений взагалі; 
5) важко відповісти. 
 
2. Що сьогодні Вас турбує більше за все? (можна відзначити декілька 
варіантів) 
1) особиста безпека,  
2) безпека сім’ї; 
3) відсутність стабільності, впевненості у майбутньому; 
4) відсутність мети у житті; 
5) скрутне матеріальне становище; 
6) байдужість у стосунках між людьми; 
7) зростання злочинності; 
8) поширення наркоманії, алкоголізму; 
9) низький рівень духовності у суспільстві; 
10) занепад моралі; 
11) бідність і злиденність життя моїх співгромадян; 
12) занепад національної культури; 
13) низька якість отримуваної освіти; 
14) самотність; відсутність вірних і надійних друзів; 
15) неповага молоді до старших поколінь; 
16) незнання історії свого народу, традицій свої предків; 
17) інше ( вкажіть)__________________________________ 
18) важко відповісти. 
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3. Які проблеми студентського життя викликають у Вас найбільше 
занепокоєння? (виділіть не більше 3 позицій) 
1) низький рівень духовності серед одногрупників; 
2) низький рівень викладання; 
3) погані житлові та побутові умови; 
4) відсутність вільного часу; 
5) низька стипендія або її відсутність; 
6) необ’єктивність оцінювання знань із сторони викладачів; 
7) висока плата за навчання; 
8) скрутне матеріальне становище; 
9) недостатня інформаційна база (комп’ютери, інтернет); 
10) корисливість моїх однолітків; 
11) самотність, відсутність надійних і вірних друзів; 
12) низький рівень культурних запитів студентів; 
13) інше (вкажіть)_________________________________ 
 
4. Що таке духовні цінності, на Вашу думку? (дайте лише одну відповідь) 
1) розвиненість інтелектуальних здібностей; 
2) сукупність зразків поведінки, які визначають ставлення до оточуючих; 
3) дотримування моральних норм; 
4) переконання, якими людина керується при прийнятті важливих рішень; 
5) внутрішні якості, притаманні особі, які впливають на її поведінку; 
6) набуті життєвим досвідом чесноти, які проявляються у повсякденному 
житті;  
7) зіставлення своїх орієнтирів з Божим промислом та Божими заповідями; 
8) сукупність певних поглядів та ідей, які мають вирішальне значення у 
вихованні. 
 
5. Які із нижченаведених духовних цінностей мають для Вас особливе 
значення у повсякденному житті?(можна обрати декілька варіантів) 
1) гуманістичні; 
2) особистісні; 
3) загальнолюдські; 
4) сімейні; 
5) релігійні; 
6) національно-громадянські; 
7) моральні; 
8) естетичні; 
9) інтелектуальні; 
10) валео-екологічні; 
11) цінності самореалізації та саморозвитку
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У чому Ви вбачаєте сенс життя?(дайте відповідь по кожному рядку) 
 Абсо-

лютно 
згоден 

В  
основ-
ному 
згоден 

Важко 
відпо-
вісти 

В основ-
ному не 
згоден 

Катего-
рично не 
згоден 

6. У сумлінному виконуванні 
своїх навчальних, 
професійних, службових 
обов’язків 

4 3 2 1 0 

7. Знайти кохання 4 3 2 1 0 
8. У пошуку істини 4 3 2 1 0 
9. Мати хороших і надійних 
друзів 

4 3 2 1 0 

10. У служінні ідеалам добра 
та краси 

4 3 2 1 0 

11. Здобути цікаву професію 4 3 2 1 0 
12. У боротьбі за 
справедливість, рівність 
людей 

4 3 2 1 0 

13. Стати порядною і чесною 
людиною 

4 3 2 1 0 

14. У побутовому комфорті 4 3 2 1 0 
15. Бути корисним для 
суспільства 

4 3 2 1 0 

16. Вірити в Бога і жити за  
Його заповідями 

4 3 2 1 0 

17. У фінансовій 
незалежності, багатстві 

4 3 2 1 0 

18. Вдосконалювати себе 4 3 2 1 0 
19. У творчості, у створенні 
чогось нового 

4 3 2 1 0 

20. Розвиватися і 
збагачуватися духовно 

4 3 2 1 0 

21. Створити гарну сім’ю, 
виховати дітей належним 
чином 

4 3 2 1 0 

22. Мати міцне здоров’я 4 3 2 1 0 
23. Користуватися життєвими 
втіхами, брати все від життя 

4 3 2 1 0 

24. Зробити кар’єру 4 3 2 1 0 
25. У безкорисливому 
служінні людям 

4 3 2 1 0 

 
 
26. Як ви вважаєте, чи допомагають духовні цінності у виробленні 
стійкості перед життєвими труднощами? 

1) так;     2)ні;     3)важко відповісти. 
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27. Пронумеруйте подані нижче цінності за порядком їх значимості для 
Вас (1-найбільш значима, 16- найменш значима цінність): 
-------- різноманітні задоволення; 
-------- сімейний добробут; 
-------- соціальна справедливість; 
-------- вірність; 
-------- визнання та популярність; 
-------- вигідний шлюб; 
-------- порядок у державі; 
-------- доброзичливість; 
-------- влада та впливовість; 
-------- слухняні діти в сім’ї; 
-------- порозуміння між громадянами; 
-------- допомога потребуючим; 
-------- особиста безпека; 
--------- спокійна старість; 
--------- добробут країни; 
--------- гармонія з природою.

 
28. Як Ви вважаєте, чи може дозвілля сприяти розвитку духовних 
цінностей? 

1) швидше так;     
2)  швидше ні;     
3)  важко відповісти. 

 
29. Як найчастіше Ви проводите свій вільний час?  (відмітьте не більше 
5 варіантів) 

1) читаю художню літературу; 
2) відвідую театри, музеї, художні виставки; 
3) відвідую концерти; 
4) відвідую церкву; 
5) відвідую спортивні заняття; 
6) проводжу час за комп’ютером; 
7) дивлюся телевізор, слухаю радіо; 
8) зустрічаюся з друзями; 
9) просто відпочиваю (сиджу, лежу, нічого не роблячи); 
10) відвідую клуби, кафе, кінотеатри; 
11) присвячую час своєму хобі; 
12) набуваю нових знань; 
13) відвідую молодіжні організації 
14) інше (напишіть)_______________
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Коли востаннє Ви відвідували (дайте відповідь по кожному рядку): 

 
Нещо-
давно 

Місяць 
тому 

Півроку 
тому 

Рік 
тому 

Давно вже не 
відвідував 

30. Театр 1 2 3 4 5 
31. Художню 
виставку 

1 2 3 4 5 

32. Кінотеатр 1 2 3 4 5 
33. Музей 1 2 3 4 5 
34. Концерт 
класичної 
музики 

1 2 3 4 5 

35. Концерт 
народної 
музики 

1 2 3 4 5 

36. Концерт 
популярної 
музики 

1 2 3 4 5 

 
37. Назвіть три риси, які Ви найбільше цінуєте в людях: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
38. Назвіть три найбільш неприйнятні для Вас людські  риси 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Оцініть, будь ласка, рівень впливу зазначених чинників на 
сучасний розвиток духовних цінностей студентської молоді (дайте 
відповідь по кожному рядку): 
 
 Дуже 

впливає
Впли-
ває 

Не дуже 
впливає 

Зовсім не 
впливає 

Важко 
відповісти 

39. сім’я 4 3 2 1 0 
40. навчальний заклад 4 3 2 1 0 
41. друзі, товариші 4 3 2 1 0 
42. сама людина 4 3 2 1 0 
43. інтернет, соціальні 
мережі 

4 3 2 1 0 

44. національна 
ідеологія 

4 3 2 1 0 

45. держава 4 3 2 1 0 
46. література  і 
мистецтво 

4 3 2 1 0 
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47. народні традиції, 
фольклор 

4 3 2 1 0 

48. музика 4 3 2 1 0 
49. старше покоління 4 3 2 1 0 
50. приклад власних 
батьків 

4 3 2 1 0 

51. преса, радіо, 
телебачення 

4 3 2 1 0 

52. релігія 4 3 2 1 0 
53. церква, священники 4 3 2 1 0 
54. політичні особи 4 3 2 1 0 
55. викладачі 4 3 2 1 0 
56. куратор групи 4 3 2 1 0 
57. кохана людина 4 3 2 1 0 
58. відомі особистості 4 3 2 1 0 
59. громадські 
організації 

4 3 2 1 0 

60. молодіжні організації 4 3 2 1 0 
 
 

61. Які особистісні риси, на Ваш погляд, більш за все сприяють 
життєвому успіху? (виберіть не більше 5 варіантів) 
1) впливові друзі, наявність зв’язків; 
2) власний інтелект, здібності; 
3) везіння, щасливий випадок; 
4) високий рівень культурного розвитку; 
5) освіченість; 
6) вміння довіряти людям; 
7) віра у свої сили та успіх; 
8) високий рівень духовного розвитку; 
9) професіоналізм, ділові якості; 
10) вміння використовувати будь-які засоби для досягнення мети; 
11) ділова хватка, прагматизм; 
12) наявність початкового капіталу, власності; 
13) зовнішність; 
14) інше___________________
 
 
62. Чи впливає середовище Вашого вищого навчального закладу на 
підвищення рівня розвитку духовних цінностей студентів? 
1) так, дуже впливає; 
2) не дуже впливає; 
3) взагалі не впливає; 
4) важко відповісти. 
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63. Серед запропонованих форм роботи у вашому університеті виберіть 
ті, які найбільше впливають на духовний розвиток студентів (не більше 5 
варіантів): 
1) лекції, семінари; 
2) іспити, заліки; 
3) олімпіади; 
4) самостійна робота; 
5) дискусійні клуби; 
6) професійні та психологічні 
тренінги; 
7) участь у конференціях; 

8) традиційні та професійні 
свята; 
9) участь у КВК; 
10) дні факультетів; 
11) участь у толоках; 
12) волонтерство; 
13) інше____________________

 
64. Які Ви можете запропонувати способи підвищення рівня розвитку  
духовних цінностей серед студентської молоді?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Які якості ви цінуєте у своїх близьких людях? (дайте відповідь по 
кожному рядку) 
 Це для мене 

неприйнятно
Не надаю 
особливого  
значення 

Дуже 
ціную 

65. вихованість, тактовність 3 2 1 
66. освіченість 3 2 1 
67. розум, талант, здібності 3 2 1 
68. сильний, рішучий характер 3 2 1 
69. фінансова забезпеченість  3 2 1 
70. здатність зрозуміти іншого 3 2 1 
71. відповідальність 3 2 1 
72. уміння красиво одягатися 3 2 1 
73. сумлінне ставлення до роботи 3 2 1 
74. вміння допомогти у скрутній 
хвилині 

3 2 1 

75. повага до батьків 3 2 1 
76. дбайливе ставлення до природи 3 2 1 
77. фізична досконалість і добре 
здоров’я 

3 2 1 

78. бажання здаватися кращим, ніж 
людина є насправді 

3 2 1 

79. корисливість 3 2 1 
80. вміння влаштуватися у житті 3 2 1 
81. вміння добиватися  своїх цілей 3 2 1 
82. вміння отримувати від життя 3 2 1 
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якнайбільше задоволення 
83. вміння облаштувати свій побут 3 2 1 

 
84. Як ви вважаєте, чи є сьогодні необхідність запрошувати до участі в 

навчальному процесі представників духовенства? 
 1) так;     
 2) ні;       
 3) важко відповісти. 
 
85. Ваша стать: 
 1) чол.;        
 2) жін. 
 
86. Ваш вік: 
 1) 16-18;     
 2) 19-21;   
 3) 22-23;   
 4) 24 і більше 
 
87. Курс, на якому Ви навчаєтесь: 
 1) 1-2;           
 2) 4-5 
 
88. Напрям навчання: 
 1) економічний;  
 2) гуманітарний;   
 3) технічний;  
 4) природничий 
 

 
 
 

ЩИРО ДЯКУЄМО!
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ДОДАТОК В 

СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Шановний друже! Просимо Вас взяти участь у соціологічному 

дослідженні, спрямованому на вивчення місця і ролі середовища вищого 
навчального закладу в системі формування духовності студентської молоді. 

Анкету заповнювати не складно. Уважно прочитайте запитання і 
позначте той варіант відповіді, який відповідає Вашій точці зору, або 
виразіть власну думку там, де це передбачено. Опитування анонімне. 
Результати будуть використані лише в узагальненому вигляді. Щиро дякуємо 
за співпрацю!  

 
 

1. Як Ви вважаєте, чи потрібні нашій державі люди з високодуховними 
ідеалами? 
1) так; 2) в деякій мірі; 3) ні.  
 
2. Для чого, на Ваш погляд, людині потрібна освіта? (не більше 5 
альтернатив) 
1)  щоб домогтись кращої матеріальної забезпеченості; 
2)  отримати бажану спеціальність, професію; 
3)  щоб духовно розвиватися і збагачуватися; 
4)  посісти відповідне становище у суспільстві; 
5)  отримати хорошу роботу; 
6)  завоювати повагу серед друзів та знайомих; 
7)  стати більш корисним суспільству; 
8)  зробити кар’єру; 
9)  жити і працювати серед освічених людей; 
10) стати хорошим спеціалістом; 
11) щоб завоювати владу над іншими; 
12) краще розуміти життя; 
13) інше (напишіть)________________________________________ 
14) важко відповісти. 
 
3. Чи сприяє освіта розвитку духовності особистості? 
1) так;    2) ні;   3) важко відповісти. 
 
4. Чим Ви керуєтеся при отриманні вищої освіти? (не більше 3 
альтернатив) 
1) прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом у своїй 

справі; 
2) бажанням стати високодуховною людиною; 
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3) наміром розвинути свої здібності; 
4) прагненням уникнути служби в армії; 
5) бажанням пожити цікавим студентським життям; 
6) усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту важко чого-небудь 
досягти в житті; 

7) наміром працевлаштуватися за кордоном; 
8) бажанням набути різносторонні знання та вміння; 
7) інше (напишіть) __________________________________ 
 
5. Якими якостями, на Вашу думку, повинен володіти викладач 
сучасного університету? (не більше 5 варіантів) 

1)  комунікабельність; 
2)  тактовність; 
3)  чесність, справедливість; 
4)  високий рівень духовного розвитку; 
5)  вимогливість до себе та до інших; 
6)  творчий підхід до викладання своєї дисципліни; 
7)  здатність до розуміння інших; 
8)  володіння новітніми інформаційними технологіями; 
9)  повага до студентів; 
10) уміння доступно і цікаво викладати свій предмет; 
11) зовнішній вигляд; 
12) необхідність тримати дистанцію із студентами; 
13) почуття гумору; 
14) професіоналізм, ділові якості; 
15) об’єктивність в оцінюванні знань студентів; 
16) інше (напишіть)_______________________________ 
 
6. Чи є серед Ваших викладачів такі, які завжди готові Вам допомогти у 
будь-якій ситуації?  
1) так; 
2) ні; 
3) важко відповісти 
 
7. Як Ви вважаєте, чи може викладач вищого навчального закладу 
впливати на формування духовності студентів? 
1) так; 

  2) ні; 
3) важко відповісти. 
 
8. Якщо так, то яким чином? (не більше 3 варіантів) 
1) своїм власним прикладом у відносинах з іншими (толерантність, 
стриманість, повага, людяність); 
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2) своєю національною позицією і патріотизмом, дотриманням національних 
традицій; 

3) своєю працьовитістю і бажанням добиватися поставлених цілей; 
4) зацікавленістю мистецтвом у його різних проявах; 
5) бажанням самовдосконалюватися і розвивати свій світогляд; 
6) своїм прикладом участі у різноманітних благодійних акціях та 
громадських організаціях; 

7) інше (напишіть)__________________________________________ 
 
9. Якщо у Вас виникають певні проблеми, питання, то до кого в 
університеті в першу чергу Ви звертаєтесь по допомогу ? 
1) до куратора; 
2) до викладачів; 
3) в органи студентського самоврядування; 
4) до однокурсників чи одногрупників; 
5) до декана або працівників деканату; 
6) до ректора або проректорів; 
7) до університетського капелана;  
8) самостійно намагаюсь вирішити свої проблеми. 
 
10. Від чого, на Вашу думку, найперше залежить престиж, авторитет 
студента у Вашій групі? 
1) від його успіхів у навчанні; 
2) від його духовних та моральних якостей (доброта, повага,  готовність 
прийти на допомогу та ін.); 

3) від його майнового положення, фінансових можливостей; 
4) від його високої культури, ерудиції у сфері літератури, мистецтва, 
живопису та ін.; 

5) від його оригінальності, несхожості на інших; 
6) від наявності широкого кола знайомств, потрібних зв’язків; 
7) інше (напишіть) ____________________________________________ 
 
11. Які якості, на Вашу думку, має неодмінно розвивати та виховувати у 
сучасного студента ВНЗ? (виділіть не більше 5 варіантів) 
1) високий інтелект і якісні знання; 
2) високий рівень духовного розвитку; 
3) національна самосвідомість, громадянська активність та патріотизм; 
4) висока моральна стійкість;  
5) віра у свої сили; 
6) дисциплінованість і самоорганізованість; 
7) працелюбність і повага до людей; 
8) ініціативність; 
9) самокритичність; 
10) доброта, людяність, комунікабельність; 
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11) вміння довіряти людям; 
12) розвинута потреба у самовдосконаленні; 
13) бережливе, економне ставлення до державного майна та до природи; 
14) інше (напишіть)____________________________________________ 
 
12. Чи згідні Ви з твердженням, що сьогодні вищий навчальний заклад 
повинен не лише надавати необхідні студентам знання, але й виховувати 
їх як всебічно розвинених особистостей з високим рівнем духовності? 
1) так; 
2) ні;  
3) важко відповісти. 
 
13. На Вашу думку, яку роль, в першу чергу, повинен відігравати 
куратор у навчальному процесі? (не більше 3 альтернатив) 
1)  допомога студентам в їх адаптації до умов навчання в університеті; 
2)  контроль за навчальною діяльністю студентів, відвідуваннями занять, 
своєчасним виконанням ними поточної атестації; 
3)  організація роботи куратора із виховання у студентів культурних навичок, 
засвоєння ними загальнолюдських, національних, громадянських, духовних, 
особистісних цінностей; 
4)  формування в групі здорового морально-психологічного клімату; 
5)  залучення студентів до участі у наукових, культурних, спортивних та 
громадських заходах факультету, університету; 
6)  всі перелічені вище варіанти;  
7)  інше (напишіть)_____________________________________________ 

 
14. Як Ви вважаєте, чи повинен куратор (наставник) групи 
пропагувати своїм студентам розвиватися духовно, пропонуючи 
відвідувати театри, виставки, музеї, організовуючи зустрічі із відомими 
особистостями та ін.? 

1) так;  
2) ні;  
3) важко відповісти. 
 
15. Якими якостями, на Вашу думку, перш за все повинен володіти 
сучасний випускник ВНЗ? (виберіть не більше 5 варіантів): 

1) працьовитість; 
2) відповідальність; 
3) високий рівень культурного та духовного розвитку; 
4) комунікабельність; 
5) впертість; 
6) вміння використовувати будь-які засоби для досягнення мети; 
7) володіння іноземною мовою; 
8) ініціативність, винахідливість; 
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9) нахабність, нечесність; 
10) організаторські здібності; 
11) володіння інформаційними технологіями; 
12) доброта, людяність; 
13) інше (напишіть)__________________________________ 
 
16. Чи відіграє сьогодні освіта важливу роль у розвитку духовності 
особистості? 
1) так;  
2) деякою мірою;  
3) ні;  
4)  важко відповісти. 
 
17. Яким чином, на Вашу думку, змінився останнім часом рівень 
духовності молоді у порівнянні із молоддю попередніх поколінь? 
1) знизився; сучасні молоді люди стали злішими, аморальнішими, більше 
думають про матеріальне збагачення; 
2) не змінився, залишився приблизно таким же, як колись; 
3) збільшився; люди стали більш культурними, добрішими, вихованішими 
та отримали більше можливостей у виборі способу життя; 
4) важко відповісти. 
 
18. Як би Ви оцінили Вашу поведінку у повсякденному студентському 
житті? 
1) Вважаю себе людиною раціональною, спрямованою на конкретний 
результат. При вирішенні поточних проблем покладаюся на свої сили і не 
поспішаю допомагати іншим. Проблеми духовності мене не цікавлять. 
2) Вважаю себе людиною не повністю раціональною. При потребі можу 
допомагати іншим і просити їх про допомогу мені. Інколи замислююся про 
духовний розвиток, про призначення людини та сенс життя. 
3) Вважаю себе духовно багатою людиною. Завжди стараюся допомагати 
іншим. Маю стійку життєву позицію, орієнтуюся на високі духовні ідеали; 
прагну до вдосконалення і збагачення свого внутрішнього світу та духовний 
розвиток. 
 
19. До якого типу особистості Ви би віднесли себе? 
1_________________________2__________________________3_________________ 
Духовно-пасивний             Потенційно-духовний              Духовно-активний 
(не цікавлюсь пробле-  (інколи замислююся над проб-    (стараюся завжди вдоскона- 
мами духовності)          лемами духовності та                   лювати свій внутрішній світ  
                                        сенсу життя; ситуативно             та допомагати іншим; чітко 
                                        виявляю толерантність  у            усвідомлюю сенс свого життя 
                                        спілкуванні з іншими)              і прагну до самовдосконалення                       
                                                                                        та постійного духовного розвитку) 
 



254 
 

 

20. Чи згідні Ви з твердженням, що духовні цінності сприяють 
формуванню єдиної національної ідеї? 
1) так; 
2) ні; 
3) важко відповісти. 
 
21. Які із нижче наведених європейських цінностей найбільшою мірою 
впливатимуть на формування духовної компоненти особистості 
студента в сучасному українському суспільстві? (виділіть всі можливі 
варіанти відповіді) 
1) повага до людської гідності; 
2) демократія; 
3) свобода; 
4) фундаментальні права особистості та спільнот; 
5) толерантність; 
6) справедливість; 
7) солідарність; 
8) відповідальність; 
9) гендерна рівність; 
10) відсутність дискримінації; 
11) мир і спокій; 
12) законність; 
13) інше _____________________________ 
 
24. Що таке, на Вашу думку, духовність?(дайте лише 1 відповідь) 
1) внутрішній світ людини, стан душі та внутрішня гармонія; 
2) сукупність моральних та культурних поглядів; 
3) специфічне відношення до себе та до світу; 
4) приналежність до якої-небудь релігії; 
5) інше (напишіть)____________________ 
6) важко відповісти. 
 
Наскільки цінними особисто для вас є..? (дайте відповідь по кожному 
рядку) 

 дуже 
цінно

цінно не 
дуже 
цінно

зовсім 
не 

цінно 

важко 
відповісти

25. Цікава творча робота 4 3 2 1 0 
26. Високий рівень духовного 
розвитку 

4 3 2 1 0 

27. Хороші відносини з 
людьми, що оточують Вас 

4 3 2 1 0 

28. Можливість приносити 
користь суспільству 

4 3 2 1 0 

29. Участь у громадському 4 3 2 1 0 
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житті, у вирішенні суспільних 
проблем 
30. Освіченість, знання 4 3 2 1 0 
31. Особистий спокій 4 3 2 1 0 
32.Сімейне благополуччя 4 3 2 1 0 
33. Здоров’я 4 3 2 1 0 
34. Повноцінний відпочинок, 
цікаві розваги  

4 3 2 1 0 

35. Вірити в Бога 4 3 2 1 0 
36. Бути корисним для 
суспільства 

4 3 2 1 0 

37. Високе службове і 
громадське становище 

4 3 2 1 0 

38. Екологічна безпека 4 3 2 1 0 
39. Розвиватися і збагачуватися 
духовно 

4 3 2 1 0 

40. Порозуміння з батьками і 
старшим поколінням 

4 3 2 1 0 

41. Особиста свобода 4 3 2 1 0 
42. Самовдоскона- 
лення і саморозвиток 

4 3 2 1 0 

43. Можливість реалізації 
власних здібностей та розвиток 
таланту 

4 3 2 1 0 

44. Бути чесною і порядною 
людиною 

4 3 2 1 0 

45. Побутовий комфорт 4 3 2 1 0 
46. Кохання 4 3 2 1 0 
47. Вірні та надійні друзі 4 3 2 1 0 
48. Матеріальний добробут 4 3 2 1 0 

 
49. Як Ви вважаєте, чи впливає середовище університету на підвищення 
рівня розвитку духовних цінностей студентів? 
1) так; 
2) швидше так; 
3) швидше ні; 
4) ні; 
5) важко відповісти. 
 
50. Чи приділяють достатньо уваги у вашому ВНЗ духовному вихованню 
студентів? 
1) так;  
2) ні;  
3) важко відповісти. 
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Які із запропонованих виховних заходів мають місце у Вашому ВНЗ і які 
потрібно запровадити для розвитку духовності серед студентства? 
 Мають місце 

у нашому 
ВНЗ 

Потрібно 
запровадити 

51. Олімпіади, змагання серед 
студентів 

1 2 

52. Виставки творчих робіт викладачів 
та студентів 

1 2 

53. Спільні виїзди на природу 1 2 
54. Творчі зустрічі з поетами, 
композиторами, художниками, 
народними майстрами та ін. 

1 2 

55. Гуртки художньої самодіяльності 1 2 
56. Капеланство 1 2 
57.Студентські клуби 1 2 
58. Прощі по святих місцях 1 2 
59. Відвідування церкви з викладачами 1 2 
60. Організовані зустрічі із 
священиками 

1 2 

61. Показ повчальних фільмів на різну 
тематику 

1 2 

62. Похід до театрів, музеїв, на 
мистецькі виставки 

1 2 

63. Толоки 1 2 
64. Відвідування дитячих будинків, 
сиротинців 

1 2 

65. Відвідування концертів класичної, 
народної музики 

1 2 

 
66. Які ще способи для підвищення рівня розвитку духовних цінностей 
серед студентів Ви можете запропонувати (напишіть)  
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
67. Як Ви ставитеся до введення у вашому ВНЗ спецкурсу по духовно-
моральному вихованню студентів? 
1) позитивно; 
2) негативно; 
3) важко відповісти.  
 
68. Як Ви вважаєте, чи сприяє праця над собою зростанню рівня 
духовності? 
1) так; 2) ні; 3) важко відповісти. 
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69. Чи вважаєте Ви себе духовно багатою людиною? 
1) так; 
2) ні; 
3) важко відповісти. 
 
70. До чого Ви прагнете в першу чергу? 
1) до духовного розвитку; 
2) до кар’єрного розвитку; 
3) до інтелектуального розвитку. 
 
71. Що таке, на Вашу думку, духовний розвиток? (одна відповідь) 
1) набуття здатності співчувати та співпереживати; 
2) відхід від зосередженості на задоволенні лише власних потреб; 
3) бажання безкорисливо допомагати іншим; 
4) усвідомлення сенсу свого життя; 
5) інше (напишіть)____________________________________________ 
 
72. Як би Ви оцінили свій рівень духовного розвитку?  
1) високий; 
2) середній; 
3) низький. 
 
73. Університет, в якому Ви навчаєтесь: 
1) Львівський національний університет ім. І. Франка; 
2) Національний університет «Львівська політехніка»; 
3) Український католицький університет. 
 
74. Ваш факультет: ______________________________ 
 
75. Ваша стать:  
1) чол.; 2) жін. 
 
76. Ваш курс:  
1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 4;   5) 5. 
 
77. Ваш вік:  
1) 16-18;  
2) 19-20;  
3) 21-22;  
4) 23 і більше. 

 
 
 

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В ДОСЛІДЖЕННІ 
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ДОДАТОК Г 
 

АНКЕТА 
 
 

Шановні студенти! Просимо Вас взяти участь у дослідженні, метою 
якого є з’ясувати особливості ставлення студентів до цінностей їхнього 
життя. Просимо Вас бути об’єктивними у своїх оцінках, відповідати так, як 
Ви насправді про це думаєте. Відповіді є анонімними, результати 
анкетування будуть опрацьовані в узагальненому вигляді. Обведіть 
кружечком варіанти, які найбільше відповідають Вашій точці зору, або 
допишіть свій варіант. 
 
 
1. Вкажіть факультет, на якому Ви навчаєтесь: 
1) географічний 
2) прикладної математики та інформатики 
3) педагогічної освіти 
4) юридичний 

 
2. Вкажіть спеціальність своєї підготовки: 
________________________________________________________ 
 
3. Зазначте курс, на якому Ви навчаєтесь:   
1)  І;        
2) ІІ;        
3) ІII;         
4) IV. 
 
4. Навчаюсь у ЛНУ ім. І. Франка  
4.1 тільки на «відмінно»                                                 
4.2 на «відмінно та «добре»    
4.3 в основному на «добре» 
4.4 в основному на «добре» та «задовільно»                
4.5 в основному на «задовільно» 
 
5. Стать:    
5.1 чоловіча         
5.2  жіноча 
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6. Оцініть, будь ласка, наскільки особисто для Вас найважливішими у 
житті є перелічені нижче цінності. Для оцінки використовуйте 
п’ятибальну шкалу, на якій 5 означає «дуже важливо», 1 – «зовсім не 
важливо» 

 Дуже 
важ- 
ливо 

Скоріше 
важливо 
ніж не 
важливо

Важко 
відпові-
сти 

Скоріше 
не 

важливо 
ніж 

важливо 

Зовсім 
не 

важли-
во 

6.1 цікава, творча 
робота, успіх  

5 4 3 2 1 

6.2 матеріально 
забезпечене життя  

5 4 3 2 1 

6.3 хороші і вірні друзі  5 4 3 2 1 
6.4 користь, принесена 

суспільству 
5 4 3 2 1 

6.5 участь у 
громадському житті, 
у вирішенні 
проблем, що стоять 
перед суспільством 

5 4 3 2 1 

6.6 освіченість, знання, 
інтелектуальний 
розвиток 

5 4 3 2 1 

6.7 особистий спокій, 
відсутність 
хвилювань, 
неприємностей  

5 4 3 2 1 

6.8 щасливе сімейне 
життя  

5 4 3 2 1 

6.9 здоров'я (фізичне і 
психічне) 

5 4 3 2 1 

6.10 повноцінний 
відпочинок, цікаві 
розваги  

5 4 3 2 1 

6.11 високе службове і 
суспільне становище 

5 4 3 2 1 

6.12 культурне дозвілля 
(література і 
мистецтво) 

5 4 3 2 1 

6.13 кохання (духовна і 
фізична близькість 
із коханою 
людиною)  

5 4 3 2 1 

6.14 взаємопорозуміння з 
батьками, старшим 
поколінням  

5 4 3 2 1 
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6.15 самостійність, 
незалежність у 
судженнях і вчинках 

5 4 3 2 1 

6.16 розвиток (робота 
над собою, 
реалізація своїх 
здібностей, талантів)

5 4 3 2 1 

6.17 економічна 
незалежність 

5 4 3 2 1 

6.18 побутовий комфорт 5 4 3 2 1 
6.19 невибагливість, 

скромність 
5 4 3 2 1 

6.20 доброта, 
доброзичливість, 
готовність 
допомагати людям 

5 4 3 2 1 

6.21 творчий підхід до 
справи, здатність 
впроваджувати щось 
нестандартне, нове 

5 4 3 2 1 

6.22 незалежність 
(здатність діяти 
самостійно, рішуче) 

5 4 3 2 1 

6.23 здатність бути 
лідером, вести за 
собою інших людей 

5 4 3 2 1 

6.24 відповідальність 
(почуття обов'язку, 
вміння тримати своє 
слово) 

5 4 3 2 1 

6.25 старанність 
(дисциплінованість) 

5 4 3 2 1 

6.26 чесність 
(правдивість, 
щирість) 

5 4 3 2 1 

6.27 готовність 
поступитися своїм 
добробутом заради 
громадського 
обов’язку, 
суспільних інтересів 

5 4 3 2 1 

6.28 життєрадісність, 
почуття гумору 

5 4 3 2 1 

6.29 почуття власної 
гідності 

5 4 3 2 1 

6.30 впевненість у собі 5 4 3 2 1 
6.31 освіченість, широта 5 4 3 2 1 
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знань, 
професіоналізм 

6.32 висока загальна 
культура, ерудиція 

5 4 3 2 1 

6.33 непримиренність до 
недоліків у собі та 
інших 

5 4 3 2 1 

6.34 самодисципліна, 
самоорганізованість 

5 4 3 2 1 

6.35 працьовитість, 
продуктивність в 
роботі 

5 4 3 2 1 

6.36 терпимість (до 
поглядів і думок 
інших, вміння 
вибачати іншим їхні 
помилки, вміння 
зрозуміти іншу 
точку зору) 

5 4 3 2 1 

6.37 наполегливість  у 
досягненні мети 

5 4 3 2 1 

6.38 уміння доводити до 
кінця почату справу 

5 4 3 2 1 

6.39 ініціативність 5 4 3 2 1 
6.40 критичне мислення 5 4 3 2 1 
6.41 раціоналізм (вміння 

тверезо і логічно 
мислити, приймати 
обдумані, 
раціональні 
рішення) 

5 4 3 2 1 

6.42 комунікабельність 5 4 3 2 1 
 
 
7. Які з перелічених проблем турбують Вас найбільше (оберіть не більше 
трьох варіантів)? 
7.1 проблеми із здоров`ям 
7.2 професійна перспектива (можливість працювати за отриманим фахом) 
7.3 проблеми і складності у навчанні  
7.4 зниження життєвого рівня 
7.5 проблеми, пов’язані із матеріальним становищем 
7.6 потреби пошуку майбутнього місця праці 
7.7 житлово-побутові проблеми 
7.8 питання, пов'язані з особистим самоствердженням 
7.9 шлюбно-сімейні проблеми 
7.10 проблеми, пов’язані із сексуальними відносинами 
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7.11 питання взаємовідносин з оточуючими (батьками, друзями тощо) 
7.12 пошук сенсу життя 
7.13 злочинність 
7.14 забезпечення мирного життя і спокою у рідній країні 
7.15 інше__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. На Вашу думку, найважливішим чинником життєвого успіху є 
(оберіть лише один варіант):  
8.1 впливові друзі, родичі, наявність зв’язків 
8.2 власний інтелект, здібності, талант  
8.3 щасливий випадок 
8.4 професіоналізм, ділові якості, вміння досягати мету 
8.5 ділова хватка, прагматизм 
8.6 наявність початкового капіталу, власності 
8.7 зовнішність 
8.8 інше__________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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ДОДАТОК Д 
 

Таблиця Д. 1 

Результати T-test для змінної «стать» у розрізі виділених факторів 

Group Statistics 
 

85. Ваша стать N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Матеріально-

гедоністичний 

чол 187 ,0274739 ,97755767 ,07148610 

жін 393 -,0130728 1,01147315 ,05102207 

Альтруїсти-

чний 

чол 187 -,1890490 1,05386300 ,07706610 

жін 393 ,0899546 ,96171609 ,04851216 

Фундаменталь 

них цінностей 

чол 187 -,1646996 1,16738235 ,08536745 

жін 393 ,0783685 ,90073158 ,04543590 

Особистісного 

розвитку 

чол 187 ,0354720 1,02030480 ,07461208 

жін 393 -,0168785 ,99106039 ,04999238 

Професійних 

обов’язків 

чол 187 ,0124063 1,07274058 ,07844656 

жін 393 -,0059033 ,96483300 ,04866939 

 
 

Таблиця Д. 2 

Результати T-test для змінної «стать» у розрізі виділених факторів 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

матеріа-

льно-

гедоніс 

тичний 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

,054 ,816 ,456 578 ,648 ,04054668 ,08889844 -,13405667 ,21515004

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  ,462 377,312 ,645 ,04054668 ,08782661 -,13214425 ,21323762
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Альтру 

Їсти 

ний 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

2,801 ,095 -3,165 578 ,002
-

,27900364
,08815385 -,45214455 -,10586272

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  -3,064 337,469 ,002
-

,27900364
,09106378 -,45812777 -,09987950

Фунда 

мен 

таль 

них  

цінно 

стей 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

14,050 ,000 -2,752 578 ,006
-

,24306817
,08833775 -,41657030 -,06956605

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  -2,513 295,070 ,012
-

,24306817
,09670586 -,43338880 -,05274755

особисті

сного 

роз 

витку 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

,054 ,817 ,589 578 ,556 ,05235048 ,08888777 -,12223192 ,22693288

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  ,583 356,410 ,560 ,05235048 ,08981203 -,12427766 ,22897861

професі

йних 

обов’я 

зків 

Equal 

varian

ces 

assum

ed 

,781 ,377 ,206 578 ,837 ,01830959 ,08891117 -,15631878 ,19293796

Equal 

varian

ces 

not 

assum

ed 

  ,198 333,314 ,843 ,01830959 ,09231778 -,16328933 ,19990851
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Таблиця Д. 3 

Розподіл відповідей на запитання «Коли востаннє ви відвідували 

перелічені культурно-мистецькі заходи» (n=580, 2013 р.), у % 

Коли востаннє ви 
відвідували: 

 
Нещодавно 

 
Місяць 
тому 

 
Півроку 
тому 

 
Рік 
тому 

Давно 
вже не 
відві-
дував 

Театр 6,9 15,2 18,6 17,1 42,2 
Художню 
виставку 

7,9 10,2 13,1 14,7 54,1 

Кінотеатр 32,1 20,7 22,8 7,2 17,2 
Музей 11,7 13,4 19,1 19,1 36,6 
Концерт 
класичної музики 

4,7 6,6 9,7 11,9 67,2 

Концерт народної 
музики 

6,2 4,8 11,4 15,0 62,6 

Концерт популя- 
рної музики 

29,3 9,8 13,6 14,7 32,6 
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ДОДАТОК Е 
 

Список публікацій здобувача за темою дисертації  

та відомості про апробацію матеріалів дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Бліхар М. П. Ціннісні орієнтації студентської молоді України: 

соціологічний аналіз проблеми. Вісник Львівського університету. Серія 

соціологічна. 2011. Вип. 5. С. 116–125. 

2. Бліхар М. П. Основні аспекти формування ціннісних орієнтацій 

сучасної студентської молоді в процесі виховання. Міжнародний науковий 

форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Зб. наук. праць. 

2012. Вип. 8. С. 130–140. 

3. Бліхар М. П. Цінність освіти в умовах інформаційного суспільства. 

Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2012. № 3 

(83). С. 82–86. 

4. Бліхар М. П. Духовні цінності сучасної студентської молоді (за 

результатами експертного опитування).  Вісник Одеського національного 

університету. Серія Соціологія і політичні науки. 2013. Том 18. Вип. 2 (18). 

Ч. 2. С. 164–172. 

5. Блихар М. П. Духовные ценности украинского студенчества как 

исследовательская проблема (по результатам експертного опросса). Новый 

университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных 

наук». 2014. № 7. С. 57–64. 

6. Бліхар М. П. Окремі аспекти розвитку духовності українського 

студентства: досвід емпіричного дослідження. Вісник Львівського 

університету. Серія соціологічна. 2015. Вип. 9. С. 190–199. 
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7. Бліхар М. П. Духовність як провідна характеристика вищої освіти в 

період трансформаційних змін. Соціальні технології. Актуальні проблеми 

теорії та практики. 2016. Вип. 71. С. 97–107. 

8. Бліхар М. П. Вищий навчальний заклад як середовище формування 

духовності студентської молоді. Соціальні технології. Актуальні проблеми 

теорії та практики. 2017. Вип. 73. С. 136–147. 

9. Пачковський Ю. Ф., Бліхар М. П. До проблеми духовних цінностей у 

соціологічному дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія 

соціологічна.  2017. Вип. 11. С. 54–68. – 1,05 д. а. (Особистий внесок 

здобувача: обґрунтовано виділення формально-логічних критеріїв щодо 

поділу духовних цінностей (0,7 д. а.)). 

10.  Пачковський Ю. Ф., Бліхар М. П. Ціннісний контекст аналізу 

постмодерних соціальних змін. Соціальні технології. Актуальні проблеми 

теорії та практики. 2018. Вип. 77. С. 28–37. – 0,83 д. а. (Особистий внесок 

здобувача: опрацьовано основні методологічні підходи до аналізу ціннісних 

змін у постмодерний період (0,6 д. а.)). 

11. Бліхар М. П. Нова духовність у глобалізаційному вимірі. Scientific 

discussion (Praha, Chech Republic). 2018. № 16. Vol. 2. P. 35–42. 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

 

12. Безкоровайна М. П. Значення духовних цінностей молоді на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. Зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 2005. С. 458–461. 

13. Безкоровайна М. П. Соціалізація молоді: суть та основні механізми 

здійснення. Молодіжна політика: проблеми і перспективи. Зб. матеріалів 

III Міжнар. наук.-практ. конф. 2006. С. 39–43. 

14. Безкоровайна М. П. Духовні цінності молоді на сучасному етапі 

розвитку українського суспільства. Соціологічні дослідження. Зб. наук. 

праць. 2006. № 6. С. 59–65. 
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15. Paczkowski J., Bezkorowajna M. Świat wartości wspołczesnej młodzieży 

ukraińskiej (stadium socjologiczne). Młodzi w społeczeństwie zmiany. Kieice. 

2010. S. 65–90. – 1,87 д. а. (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано 

основні методологічні підходи до аналізу ціннісного концепту та основні 

напрямки дослідження феномену духовності (1,2 д. а.)). 

16. Бліхар М. П. Система ціннісних орієнтацій студентської молоді в 

період трансформаційних змін. Молодіжна політика: проблеми і 

перспективи. 2011. Вип. 2. С. 49–56. 

 
 

Відомості про апробацію матеріалів дисертації: 

 

1. VII Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах 

нової соціальної перспективи» (м. Житомир, 17–18 травня 2005 р.). Тема 

доповіді: «Віра як духовна цінність в контексті сучасного життя». Форма 

участі – очна. 

2. Друга міжнародна науково-практична конференція «Формування 

духовно і морально зрілої особистості у процесі викладання гуманітарних 

дисциплін» (м. Львів, 29 червня 2005 р.). Тема доповіді: «Духовні цінності: 

суть і значення». Форма участі – очна. 

3. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету-2005» (м. Львів, 26–27 квітня 2005 р.). Тема доповіді: «Деякі 

аспекти духовності населення України». Форма участі – очна. 

4. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах 

нової соціальної перспективи» (м. Житомир, 17–18 травня 2006 р.). Тема 

доповіді: «Духовні цінності в системі самоактуалізації особистості». Форма 

участі – очна. 

5. VI Міжнародна науково-практична конференція «XXI століття: 

альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія» (м. Київ, 
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26–27 травня 2006 р.). Тема доповіді: «Громадянські цінності молоді в 

структурі самосвідомості особистості». Форма участі – очна. 

6. Матеріали круглого столу «Соціальні і духовні цінності молоді: 

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

Тема доповіді: «Духовні цінності молоді в період трансформації сучасного 

українського суспільства». Форма участі – очна. 

7. IX Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах 

нової соціальної перспективи» (м. Житомир, 23–24 травня 2007 р.). Тема 

доповіді: «Сучасні тенденції у трансформації ціннісних систем української 

молоді». Форма участі – очна. 

8. VI Міжнародна науково-теоретична конференція «XXI століття: 

альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія» (м. Київ, 8–

9 червня 2007 р.). Тема доповіді: «Духовні цінності сучасної молоді в 

контексті трансформаційних змін». Форма участі – заочна. 

9. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах 

нової соціальної перспективи» (м. Житомир, 24–25 березня 2011 р.). Тема 

доповіді: «Духовність сучасної молоді як домінанта українського 

життєтворення». Форма участі – заочна. 

10.  Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Соціальний капітал: сучасні аспекти дослідження та розвитку» (м. 

Львів, 29 вересня 2011 р.). Тема доповіді: «Цінності особистості 

громадянського суспільства». Форма участі – очна. 

11.  V Львівський соціологічний форум «Сучасне українське 

суспільство: рух вперед чи повернення назад?» (м. Львів, 27 травня 2011 р.). 

Тема доповіді: «Духовність молоді в умовах трансформаційних змін». Форма 

участі – очна. 

12. Наукова студентсько-аспірантська конференція «Соціологія – 

соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (м. Львів, 16–17 

березня 2012 р.). Тема доповіді: «Духовні цінності особистості в умовах 

сьогодення». Форма участі – заочна. 
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13. Міжнародна науково-практична конференція «Історія, проблеми та 

необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні» 

(м. Львів, 26–27 квітня 2013 р.). Тема доповіді: «Духовні цінності сучасного 

студентства в контексті реалій українського суспільства». Форма участі – 

очна. 

14. Науково-практична конференція «Культура управління в системі 

розвитку економіки України» (м. Львів, 5 березня 2013 р.). Тема доповіді: 

«Значення духовності в системі державного управління ціннісним розвитком 

сучасного суспільства». Форма участі – очна. 

15. VII Міжнародний Львівський соціологічний форум «Постмодерні, 

модерні та традиційні виміри сьогочасного українського суспільства» 

(м. Львів, 24 травня 2013 р.). Тема доповіді: «Місце духовності в системі 

пріоритетів студентської молоді». Форма участі – очна. 

16. II Конгрес Соціологічної Асоціації України «Соціологія та 

суспільство: взаємодія в умовах кризи» (м. Харків, 17–19 жовтня 2013 р.). 

Тема доповіді: «Духовність молоді як визначальний вектор розвитку 

сучасного суспільства». Форма участі – заочна. 

17. II Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, 

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

11 жовтня 2014 р.). Тема доповіді: «Ціннісні преференції сучасної 

студентської молоді (за результатами дослідження)». Форма участі – заочна. 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-

психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та 

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

доповіді: «Духовність сучасного студентства в умовах суспільних змін: 

соціологічний вимір». Форма участі – очна. 

19. IX Львівський соціологічний форум «Сучасне українське 

суспільство: у пошуках нових форм солідарності» (м. Львів, 30 жовтня 

2015 р.). Тема доповіді: «Середовище вищого навчального закладу в системі 

формування духовності студентів». Форма участі – очна. 
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20. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-

психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні» (м. Львів, 

19 квітня 2017 р.). Тема доповіді: «Середовище вищого навчального закладу 

в системі формування духовності студентської молоді (за результатами 

соціологічного дослідження)». Форма участі – очна. 

21. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями 

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

Тема доповіді: «Духовно-ціннісна зорієнтованість трансформації сучасного 

українського суспільства». Форма участі – заочна. 

22. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія бізнесу 

та управління: виклики сьогодення» (м. Львів, 16–17 березня 2018 р.). Тема 

доповіді: «Ціннісні зміни в епоху глобалізації». Форма участі – очна. 


