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СУТНІСНІ Х А РА К ТЕ РИ С ТИ К И  
Ц ІН Н ІСН И Х  ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

У статті розкрито сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів, що полягають у  їх 
зумовленості особливостями суспільних відносин, орієнтацією на соціальні цінності та соціально схва
лювану поведінку, вміннями самостійно ухвалювати рішення та нести відповідальність за їх наслідки. 
З'ясовано, що ціннісні орієнтації студента є структурним утворенням, яке містить суіупність взаємо
пов’язаних компонентів, зміст яких співвідноситься з певної сферою цілісної особистості (когнітивною, 
емоційно-ціннісною, діяльністю) й передбачає становлення студента не лише як соціально розвиненої 
особистості, а й відповідального, висококваліфікованого майбутнього фахівця.
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Система ціннісних орієнтацій становить со
бою важливий елемент ціннісного ставлення лю
дини до навколишньої дійсності. Ціннісна орієн
тація, це вибіркове ставлення людини до матеріа
льних і духовних цінностей, система установок 
такого ставлення, переконань, переваг, які впли
вають на поведінку індивіда.

Усі сфери суспільного буття (політична, еко
номічна, культурна, соціальна] в умовах характер
ної для сьогодення нестабільності та багатоманіт
ності виборів висувають перед людиною необхід
ність виявлення наявних проблем, адекватного 
реагування на них, ухвалення самостійних рішень 
у нестандартних ситуаціях і вміння нести за них 
відповідальність. Це зумовлює необхідність змі
щення акцентів у виховному процесі на розвиток 
у молодого покоління, насамперед у студентів, 
самостійності, мобільності, етичних орієнтирів і 
соціокультурних цінностей, соціальної відпові
дальності.

А. Г. Александров, В. П. Анненков, А. М. Архан
гельський, 0. 0. Бандура, І. Д. Бех, Я. В. Боренько та 
інші, трактуючи їх як особливий мотив людських 
вчинків, систему відповідальних уявлень і став
лень, смисловий принцип регуляції поведінки 
індивіда.

У працях М. Євтуха, Г. Шевченко, О. Леон
тьева, ціннісні орієнтації особистості характери

зується як такі, що виникають в результаті суспі
льної практики, ціннісні орієнтації тієї чи іншої 
епохи беруть участь у формуванні типу особисто
сті, її поведінкових і ментальних навичок і у цій 
якості пронизують собою всю культуру, всі уні
версали даної культури, акцентують на наявності 
в цій сфері суттєвих проблем, які очікують свого 
розв'язання, зокрема тих, що стосуються соціаль
ного становлення студентів, оволодіння ними 
соціальних норм і цінностей.

До вивчення особливостей формування цінні
сних орієнтацій студентської молоді звертаються
В. Анненков, В. Волкова, 0. Гданська, Г. Єскіна, 
Т. Кадикова, С. Лапаєнко, В. Марчук, Н. Ткачова та 
інші. Різні аспекти ціннісних орієнтацій, визна
чення їх сутності, розкриття структури та харак
теристика їх змісту представлені в працях цих 
науковців.

Концептуалізація поняття «ціннісні орієнта
ції» доволі широка, що дає змогу, з одного боку, 
всебічно розкрити їх сутність, а з іншого -  розгля
дати їх як певну характеристику особистості, що 
потребує уточнення та конкретизації.

Форйувайня ціннісних орієнтацій тісно пов'я
зане з процесами соціалізації особистості. У соціо
логічному контексті цей феномен розглядається з 
позиції його регулювання соціальними нормами й 
реалізації шляхом запровадження форм соціально-
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го контролю, усвідомлення відповідальними су
б'єктами своєї соціальної ролі (Є. Пеньков). Як 
вольову якість особистості, що виявляється в її 
готовності до виконання обов'язків, які поклада
ються на неї суспільством, здатність відповідати 
за свої вчинки та вчинки інших людей, інтерпре
тують ціннісні орієнтації психологи (К. Музди- 
баєв). У педагогіці ціннісні орієнтації розуміються 
як моральна та етична категорія, що забезпечує 
здатність людини відповідати за свої вчинки, які 
вона здійснила на засадах вільного вибору 
(Л. Барановська, 0. Кочерга, І. Кочетова].

Незважаючи на широке висвітлення пробле
ми ціннісних орієнтацій, вони й нині не втрача
ють своєї актуальності. Адже в умовах сьогодення 
посилюється увага до соціального становлення 
особистості, оволодіння нею соціальними норма
ми і цінностями, вміннями ухвалювати самостійні 
рішення і нести за них відповідальність не лише 
перед самим собою, а й перед соціумом. Однак 
звернення до реалій практики засвідчує, що вищі 
навчальні заклади в ситуації орієнтації на ринко
ву економіку прагнуть готувати професіоналів, 
які володіють певним обсягом теоретичних знань 
і практичних умінь, здатних виживати в реаліях 
сьогодення. При цьому процес навчання у ВНЗ 
«недостатньо спрямований на внутрішній світ 
людини, на формування духовно-моральної куль
тури випускника, який усвідомлює свою особисту 
відповідальність перед суспільством» [4, с. 126].

З огляду на це, актуалізується необхідність не 
лише розкриття сутнісних ознак ціннісних орієн
тацій, а й з'ясування особливостей їх вияву сту
дентами.

Мета статті -  на основі аналізу наукової літе
ратури визначити основні характеристики цінніс
них орієнтацій студентів, уточнити їх структуру 
та змістове наповнення стосовно студентів, з'ясу
вати значимість ціннісних орієнтацій у суспільно
му процесі.

Важливість ціннісних орієнтацій як якості, 
утворення, властивості особистості зумовлена 
тим, що вони виявляється в усіх сферах її життє
діяльності, постають критерієм оцінювання взає
модії з іншими членами соціуму, соціально зумов
лені як характером суспільних відносин, так і міс
цем індивіда у системі цих відносин. Ціннісні оріє
нтації виникають тоді, коли поведінка людини 
має суспільне значення і регулюється прийняти
ми соціальними нормами. Однак регулювати по
ведінку людини можливо і необхідно лише тоді, 
коли вона володіє певного свободою дій, що пе
редбачає здатність обирати власну лінію поведін
ки, самостійно визначати спрямованість своїх 
вчинків [2,18].

Згідно з педагогічним визначенням, ціннісні 
орієнтації означають усвідомлення індивідом, 
соціальною групою, класом, народом свого обо
в'язку перед суспільством, людством, розуміння в 
світлі цього обов'язку змісту та значення своїх 
учинків, діяльності, узгодження їх з обов’язком і 
завданнями, які виникають у зв'язку з потребами 
суспільного розвитку.

Ціннісні орієнтації лежать в основі світогляду 
людини, її моральних, політичних, естетичних пе
реконань і смаків, визначають її поведінку. Врахо
вуючи таку їх значимість для поведінки людини, 
ціннісні орієнтації визначаються ще як важливі 
елементи внутрішньої структури особистості, за
кріплені життєвим досвідом індивіда, усією сукуп
ністю його переживань, відмежовуючи значиме, 
суттєве для даної людини від незначимого, несут
тєвого. Сформовані ціннісні орієнтації -  це свого 
роду "вісь" свідомості, яка забезпечує усталеність 
людини і проявляється у певному типі її поведінки, 
в інтересах, потребах, переконаннях [8,175-177].

Як утілення істинного, найглибшого і прин
ципового ставлення людини до життя розуміє 
відповідальність С. Рубінштейн. На його погляд, 
ціннісні орієнтації -  це не тільки усвідомлення 
всіх наслідків уже зробленого, а й відповідаль
ність за все втрачене, адже кожна реалізована дія 
є незворотною [6,146].

Таким чином випливає, що ціннісні орієнтації 
не є даниною формальному обов'язку, дотриман
ням раз і назавжди прийнятих правил. Вони забез
печують спроможність особистості в процесі життє
діяльності бачити, визначати, висувати проблеми, 
вчасно їх усвідомлювати й ухвалювати відповідні 
рішення. Ціннісні орієнтації особистості передбача
ють не лише реалізацію певних дій, а й прогнозу
вання можливих вчинків та їх наслідків.

У науковій літературі виділяються розвинені, 
стійкі, несуперечливі ціннісні орієнтації і нероз- 
винені, нестійкі, суперечливі. Перший тип цінніс
них орієнтацій -  це ознака зрілості людини, пока
зник її соціальності, це -  призма сприймання не 
лише зовнішнього, але і внутрішнього світу інди
віда, що зумовлює зв’язок між свідомістю і самос
відомістю, психологічна основа для вирішення як 
в індивідуальному, так і у загальносуспільному 
відношенні питання про сенс життя, завдячуючи 
якому відбувається інтеграція сукупності цінніс
них орієнтацій у дещо цілісне і своєрідне, харак
терне саме для даної особистості.

На думку 0. Соколової, сутність ціннісних орі
єнтацій полягає в тому, що вони забезпечують 
«не бачення суб'єктом самого себе та усвідомлен
ня власного „Я" і не саморозкриття та самозавер- 
шення свідомості в самосвідомості, а реальне
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життя і діяльність, практичну зміну зовнішнього 
світу, усвідомлення вимог суспільства до людини, 
свого суспільного обов’язку та сенсу життя, відпо
відальності за доручену справу перед групою, сус
пільством» [7,45].

На важливості формування ціннісних орієнта
цій особистості як практичної доцільності детер
мінованих суспільством форм взаємин між людь
ми акцентує у визначенні ціннісних орієнтацій 
Л. Архангельський. На його думку, щоб ціннісні 
орієнтації або цінність були прийняті індивідуа
льною свідомістю, вони мають бути усвідомлені 
суб’єктом поведінки, стати внутрішнім переко
нанням, злитися з волею, тобто стати внутріш
ньою основою свободи вибору вчинку [2, 72-73]. 
Адже ціннісні орієнтації і цінності моралі, як рег
ламентуючої системи, мають характер універса
льності; вони значно ширші й позначаються не 
лише на міжгрупових відносинах, а й стосуються 
більш широких їх різновидів. Адже ціннісні орієн
тації -  це переважно сфера особистісно-суспіль- 
них відносин, у ній суспільні інтереси доводяться 
до кожного у формі вимог до поведінки окремих 
індивідів та уявляються як їхні власні. Загалом 
ціннісні орієнтації спрямовані на забезпечення 
гуманних основ для розвитку кожного індивіда.

Ціннісна свідомість людини творить власний 
світ емоційних переживань, ціннісних образів то
що. У ціннісній формі людина не об'єктивує, а су
б'єктивує навколишню реальність, наділяючи її 
людськими смислами, саме тому «... цінністю є 
лише те, що усвідомлюється, переживається як 
цінність. Світ цінностей -  це світ саме практичної 
діяльності» [1, 94].

Цінності розглядаються вченими з позицій 
діяльнісного аспекту і визначаються як структур
ний елемент діяльності людини і як об'єктивна 
значимість явищ, ідей ,емоцій, речей, що зумовле
на потребами й інтересами соціального суб'єкта, 
тобто цінністю є не тільки наше ставлення до 
об’єктивних речей, а й предмет, який знаходить 
потреба для свого задоволення. Оскільки ціннос
ті -  явище соціальне, то важливими характерис
тиками їх виділяються об'єктивна значущість і 
суб'єктивна норма, а критерії ціннісного вибору є 
завжди відносними в силу того, що вони зумовлю
ються емоціями та історичними обставинами.

Виступаючи як цінність і як оцінка, емоції 
включаються у дві різні системи відношень. Пер
ша -  це відношення суб’єкта діяльності до її мети, 
до обставин, що допомагають або ж заважають її 
досягнення, і друга -  відношення людини до самої 
діяльності. Якщо емоції у ролі оцінки виступають 
як  регулятори Діяльності (0. М. Леонтьев), тобто 
виконують у даному випадку регулюючу функ

цію, то як самостійна цінність вони стають 
«одним із мотивів діяльності» (В. І. Додонов).

Через емоційну сферу людини проявляється 
також діалектичний зв'язок ціннісйих орієнтацій 
з потребами. Якщо будь-який об‘йкт;! що являє у 
даний момент певну цінність для суб'єкта, баґато- 
разово сприймається суб'єктом і дана цінність 
постійно є об'єктом емоційного переживання, то 
вона згодом трансформується у настійну потребу 
людини.

Цей процес проходить декілька етапів, зокре
ма, по-перше, певний об'єкт, явище викликають у 
індивіда тимчасове позитивне емоційне пережи
вання; по- друге, пережите позитивне емоційне 
відношення до даного об'єкта поступово закріп
люється у пам’яті людини і починає відтворюва
тися відповідними стимулами навіть поза тими 
ситуаціями, які сприяли позитивним емоційним 
переживанням, незалежно від них; і по-третє, 
об'єкт, явище стають цінністю для людини вна
слідок виникнення потреби у них, яка й спонукає 
до певного виду діяльності.

Соціальна відповідальність студента -  це 
стійка диспозиційна стратегія соціальної поведін
ки особистості, що базується на переконанні в 
об'єктивній необхідності відносин взаємної зале
жності членів суспільства і проявляється у свідо
мому настановленні на активне освоєння потен
ційних ролей, активне виконання актуальних со
ціальних ролей на основі співвідношення своїх 
дій і їх наслідків з термінальними цінностями сус
пільства і нормами, а також в готовності відпові
дати за отриманий результат [5, 21].

Доволі ґрунтовне визначення сутності цінніс
них орієнтацій подає А. Александров. На його пог
ляд, у найбільш загальному розумінні ціннісні 
орієнтації слід розглядати як  одні із проявів 
зв’язку та взаємної залежності особистості та сус
пільства, як співвідношення, що виявляється у 
мірі відповідності суб’єктивної, людської актив
ності характеру суспільних вимог, а також у пев
ному оцінюванні цієї активності та застосуванні 
санкцій з боку суспільства [1, 5]. При цьому ствер
джується, що ціннісні орієнтації є віддзеркален
ням всієї багатоманітності соціальних відносин > 
суспільстві.

Вивчаючи особливості формування ціннісню 
орієнтацій студентів, А. Гулевська та В. Максимої 
пропонують розрізняти в їх структурі такі взаємо 
пов'язані компоненти: когнітивний (система засво 
єних особистістю знань про соціальну відповідали 
ність, сутність прав та обов’язків, про норми і пра 
вила поведінки людини в соціумі, способи регулю 
вання відносин між індивідом та суспільством) 
мотиваційний (мотиви соціально відповідально
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т; з глшки, моральні орієнтації у реалізації відпо- 
і_лальних вчинків, прагнення свідомо регулюва
ти: свою діяльність у соціально-професійній спіль- 
н : -  діяльніш ий (готовність особистості здійс- 
ззввати свідомий вибір певної лінії поведінки, 
ттзалхьати  рішення, оцінювати їх наслідки, ви- 
: чачати необхідні обмеження в поведінці на заса- 
дах сформованого світогляду та розвиненої само- 
зіпам ості) [4, 34]. За кожним з названих компо
нентів закріплено відповідні функції, а саме: ког- 
н г т я б н и й  компонент -  сенсотворна функція 
пінні сні настановлення та орієнтації]; мотива- 

щйний компонент -  нормативно-регулююча фун- 
и д і  (особистіше ставлення до відповідальності, 
прийняття її]; діяльнісний компонент -  перетво- 
г>::-:ча функція (перетворення наявних знань у 
переконання, систему поглядів на навколишній

світ,, саму себе та своє місце в цьому світі, відпові
дальний характер дій] [4, с. 35].

З'ясовано, що ціннісні орієнтації студентів є 
структурним утворенням, що містить сукупність 
взаємопов’язаних компонентів. Зміст кожного 
компоненту співвідноситься з певної сферою цілі
сної особистості (когнітивною, емоційно- 
ціннісною, діяльнішою) й передбачає становлен
ня студента не лише як соціально розвиненої осо
бистості, а й відповідального, висококваліфікова
ного майбутнього фахівця.

Разом із тим, проблема формування у студен
тів ціннісних орієнтацій не є вичерпаною, потре
бує ґрунтовного осмислення, зокрема щодо ви
значення характеристик, видів ціннісних орієнта
цій, а також особливостей їх виховання у студент
ської молоді.
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Наталія МАХИНЯ 
Сучаснийітан законодавчого супроводу освіти дорослих в Україні

содержание которых соотносится с определенной сферой целостной личности (когнитивной, эмощо- 
нально-ценностной, деятельностной) и предусматривает становление студента не только как соци
ально развитой личности, но и ответственного, высококвалифицированного будущего специалиста.

Ключевые слова: ценностные ориентации студентов, социальные нормы, общественные отно
шения, студенты, компоненты.

Marchuk V., Stadnik N. Essence characteristics of the students' value orientations
The article deals with the context descriptions of the students' value orientations, that consist in its condition

ality by the features of public relations, orientation on social values and socially approved behavior, abilities to 
make decision independently and bear responsibility for its consequences. It is found out, that students’ value ori
entations are structural formation, that contains totality of components, maintenance of that is correlated with 
certain spheres of integral personality (cognitive, emotionally-valued, activity) and envisages becoming of student 
not only as the socially developed personality but also as responsible, highly qualified future specialist. It is known, 
that insufficient in the light of modem presentations is understanding of consciousness as to the product of matter 
development, function of brain, generation of the society. More expedient to count consciousness as a goal result 
in the individual of heterogeneous determination is a combination of natural and society beginning which need 
balancing of own co-operation. Pressure of external circumstances of that environment which a man belongs to is 
traced in this process. In turn, within the framework of people society frame functioning is an environment with 
which it regulates the mutual relations.

Key words: students' value orientations, social norms, public relations, students, components.
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СУЧАСНИМ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО СУПРОВОДУ 
ОСВІТИ Д О Р О С Л И Х  В УКРАЇНІ

Стаття присвячена вивченню та аналізу сучасних нормативно-правових важелів урегулювання 
системи освіти дорослих в Україні. Проаналізовані попередні документи та концепції, їхній вплив на 
формування зміни освітньої правової парадигми в галузі освіти дорослих, та шляхи представлення 
останньої у прийнятому законі «Про освіту». Автор аналізує можливості укладення нормативно- 
правових відносин у системі освіти дорослих та перспективи їхнього розвитку при створенні закону 
України «Про освіту дорослих». Розглянуті загально прийняті терміни, що увійшли до офіційного вжит
ку наукового та суспільного загалу завдяки представленню в законодавчій базі країни.

Ключові слова: освіта дорослих, нормативно-правова база, освіта упродовж життя, підвищення 
кваліфікації, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта.

Освіта дорослих -  галузь, яка виокремилася в 
системі освіти не так давно, а саме в середині XX 
століття, і набула своєї актуальності в останні деся
тиліття. Людина третього тисячоліття має постій
но набувати нових компетенцій, тобто має вчитися 
і перенавчатися, щоб залишатися конкурентоспро
можною на ринку праці і соціально активною у сус
пільному житті. Тому андрагогіка, як прийнято 
називати науку про освіту дорослих в середовищі 
науковців, теоретиків і практиків, є невід’ємною 
частиною поняття неперервної освіти.

Оскільки освіта дорослих як явище набула 
актуальності лише останнім часом, у багатьох 
країнах відсутні специфічні або й ключові законо

давчі акти, які б супроводжували навчання особі 
упродовж життя -  за традицією влада о п ік зч іт ь с і 

здебільшого шкільною або вищою освітою, тод 
як андрагогіка часто залишається поза межамі 
правового поля. Постає проблема відсутності абс 
недостатності нормативно-правового супроводі 
відносин у межах галузі.

Питаннями освіти дорослих переймаю ть« 
багато сучасних науковців, як вітчизняних, так 
закордонних. Серед українських дослідників особ- 
ливу увагу вивченню різних аспектів освіти доро
слих присвячені наукові розвідки Т. Десятова 
Л. Лук'янової, Н. Ничкало, В. Кременя, О. Огієнко 
Л. Сисоєвої, Л. Сігаєвої, С. Архипової, І. Зязюн
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