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спілкування – гуртки, походи, екскурсії, бесіди та все те, що створює живий простір для 

спілкування. 

Ще однією умовою успішного виховання підлітка є досягнення компромісу у будь-якій 

ситуації. Щоб досягти компромісу, кожен учасник конфлікту має висловити свою позицію, 

докладно пояснити, чому саме такий варіант є правильним, поділитися своїми сумнівами, 

навести аргументи. Якщо ж неможливо знайти спільного рішення проблеми, варто шукати 

компроміс – той спосіб, у якому кожна зі сторін отримує частину бажаного, а частиною 

поступається. 

Головне завдання педагога, особливо в адаптаційний період, розкрити перед студентами 

широке поле вибору, яке часто не відкривається перед людьми юнацького віку через їх 

обмеженого життєвого досвіду, брак знань і неосвоенности всього багатства культури . 

Розкриваючи таке поле виборів, викладач не повинен, та й не може приховати свого оцінного 

ставлення до того чи іншого вибору. Слід тільки уникати занадто однозначних і директивних 

способів вираження цих оцінок, завжди зберігаючи за студентом право на самостійне 

прийняття рішення. В іншому випадку відповідальність за будь-які наслідки прийнятих 

рішень він з себе зніме і перекладе на викладача чи куратора. 
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The origins of the theory of values should be sought even in the ancient pedagogical concepts. 
The focus of pedagogical doctrine is not only nature, but also the person who began to explore, to 
study itself, to know itself and its thinking. 

There was another point of view according to which morality is a product of a society or an 
individual, and, therefore, there is no universal and unified morality and political ideal as values, 
morality and law have a relative character. By affirming and recognizing the relativity of morality 
and the ideal, the teachers created the basis for understanding the relativity of values. There are 
values and norms that represent the universal good (the highest goodness) and justice. Virtue is 
considered such a value and norm. The main meaning of this word is primarily due to moral 
perfection. To be "virtuous", "perfect", it is necessary to have the normative knowledge of what 
"good" is what is "evil." The notion of "goodness", "virtue" in the broad sense, as the concept of 
"good", that is, as the highest value, which is the moral perfection of man, achieved by the 
embodiment of high moral goals "in the best way." 

Man as a reasonable living creature, which is inherent in the mind and language. The soul of a 
person is, above all, its thinking, in comparison with which volitional, emotional and other elements 
of human activity are secondary. 

Investigating the problem of the value orientations formation, the researchers note that their 
range can be determined by the range of interests of the individual, in the breadth of his connections 
with the outside world. Taking into account the power of motivational influence of value 
orientations on the human consciousness, value orientations on work, family, education, public 
activity and other areas of self-assertion of the individual are allocated. 

Of particular interest are studies in which the essence, structure, content of value orientations, 
their functions in the life of a person and society are determined, typology of both the value 
orientations and individuals is conducted on the basis of the nature of their value orientations. After 
all, without finding out the essential properties of value orientations, which, according to many 
researchers, is an important component of the internal structure of the individual, it will not be 
possible to find out their determinant role in the transformation processes. 

For the classification of the structural components of the system of value orientations, the 
cultural approach is also used, that is, the structural components of the system of value orientations 
are classified on the basis of a certain type of culture, guided by the provision that the culture itself 
is a set of certain values and their practical implementation in various spheres of human life. 

System of value orientations is an important element of the value relation of a person to the 
surrounding reality. Value orientation, is a selective attitude of man to material and spiritual values, 
a system of attitudes such an attitude, beliefs, and preferences that affect the behavior of the 
individual. At the same time, this means the positive or negative significance of objects of the 
surrounding world for an individual, a class, a social group, society as a whole, which manifests 
itself through the sphere of life, interests, needs, and social relations. Criteria for assessing this 
significance in moral norms and principles, ideals, goals, installations. 

As a result of social practice, as noted by researchers, value orientations of an era are involved 
in shaping the type of personality, its behavioral and mental skills, and in this capacity permeate the 
whole culture, all universals of this culture. 

Value orientations are at the heart of the human worldview, of its moral, political, aesthetic 
beliefs and tastes, and determine its behavior. Given their importance for human behavior, value 
orientations are determined as important elements of the internal structure of the individual, 
embodied in the life experience of the individual, all the totality of his experiences, distinguishing 
significant, essential for a given person from insignificant, immaterial. The formed value 
orientations are a kind of "axis" of consciousness, which ensures a person's solidity and manifests 
itself in a certain type of behavior, in the interests, needs, beliefs. 

The entry of Ukraine into the European Commonwealth requires the adaptation of the 
Ukrainian national economy to the new conditions of management, new economic relations, and the 
expansion of international relations in various fields. The withdrawal of our state at the forefront of 
the progress of human civilization will depend on how quickly and successfully the state system of 
higher education can prepare specialists of a new formation that will be able to think creatively, 
navigate and adapt to rapid changes in modern market relations, apply the latest information 
technologies. 
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