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В статті аналізується система матеріальних та духовних цінностей, пере-
вагу яким віддає студентська молодь і детермінація яких в сучасних 

умовах є достатньо складною. 
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В статье анализируется система материальных и духовных ценностей, 

предпочтение которым отдает студенческая молодежь и детерминация 

которых в современных условиях является достаточно сложной. 

Ключевые слова: семья, здоровье, патриотизм, религия. 
 

The system of material and spiritual values which the students prefer and 

determination of which is rather difficult in modern conditions is analysed in 

the article. 

Keywords: values, family, health, patriotism, religion.  
 

В останні роки соціологи все більше уваги приділяють молодіжній про-

блематиці, зокрема студентству. Досить активно заявив про себе такий на-
прямок досліджень як соціологія молоді [1]. Вітчизняні та закордонні дослід-

ники опублікували багато матеріалів присвячених ціннісним орієнтаціям 

студентської молоді [2]. В запропонованій статті, хотілося б знову звернутися 
до цієї проблеми, розглянувши її на прикладі студентства НУВГП. Попит на 
гуманізм, гуманність, гуманітарність, моральність, людяність збільшився 
надзвичайно. І це не випадково. Модернізувати сучасне українське суспільс-
тво зможуть лише високо інтелігентні громадяни, які здатні розуміти і відчу-

вати відповідальність за долю суспільства і діяти відповідно до цієї відпові-
дальності. Але для цього молода людина повинна мати не лише спеціальну, 
але й глибоку гуманітарну освіту. 

Ми переконані, що ХХІ століття повинно стати століттям гуманітарних 

знань. Можна стверджувати, доля нашої країни, багато в чому буде залежати 

від сучасного покоління українського студентства, його гуманітарної підго-

товки. 

В нашому досліджені, проведеному в 2011 році, прийняли участь 500 сту-
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дентів всіх факультетів університету. Ми не змогли охопити студентів гума-
нітарних вишів м. Рівне. Це, звичайно, знижує репрезентативність вибірки. 

Тим не менше, емпіричний матеріал, вважаємо, достатнім для того, щоб су-

дити про актуальні тенденції в свідомості студентства технічних вишів. 
Матеріальні цінності – це орієнтація на такі термінальні цінності як сім’я, 

особисте здоров’я, матеріальне благополуччя. Розглянемо їх детальніше. 
Сім’я. Нарікання на депопулізацію українського народу давно вже стали 

звичними. Чи порадують демографів майбутні інженерно-технічні спеціаліс-
ти? Бездітними бачать себе 3,0% (головна причина – зайнятість на виробниц-

тві чи громадська діяльність); одну дитину планує 22%; двох – 62%; трьох – 

10%; чотирьох і більше – 3,0%. На жаль, ці плани не забезпечують навіть 
простого відтворення населення. І все ж, не дивлячись на те, що сім’я тради-

ційно залишається привабливою цінністю пов’язувати себе вузами Гіменея 
молодь не спішить: дівчата планують заміжжя в 25-26 років після досягнення 
„незалежного й стійкого становища в суспільстві”, юнаки – ще пізніше. Се-
ред факторів, що забезпечують стабільність сім’ї, респонденти по мірі змен-

шення назвали наступні: повага і підтримка між членами сім’ї, подружня вір-

ність, гідні прибутки, нормальні житлові умови, готовність обговорювати 

проблеми, що виникають між подружжям. 68,3% респондентів виступають за 
рівноправну сім’ю, в якій жінка повинна і може вести активне життя за ме-
жами сім’ї. Це відображає набираючу силу тенденцію, відповідно до якої 
роль жінки в матеріальному забезпеченні сім’ї зростає. В той же час 31,7% 

опитаних – прихильники традиційних сімейних цінностей. Їхній вибір може 
бути обумовленим соціальним середовищем, в якому вони зростали (чимала 
частина студентської молоді із сільської місцевості). Серед пояснень твер-

дження про те, що жінка повинна вести домашнє господарство та виховувати 

дітей. Матеріали дослідження свідчать про те, що респондентам (86%) не чу-
жа щира турбота про батьків, їхнє здоров’я, спокій, благополуччя. В умовах 

суворої і жорсткої конкурентної боротьби сім’я залишається надійним і, мо-

жливо, єдиним острівцем безкорисливої любові і домашнього тепла. А тому 

такою важливою є батьківська присутність. 
Здоров’я назвали однією із основних цінностей життя 65,3% опитаних, 

проте існує протиріччя між задекларованою, усвідомленою цінністю здоров’я 
і реальною поведінкою, направленою на його збереження і зміцнення, чому 

легко знайти і об’єктивні, і суб’єктивні причини. На запитання анкети:”Чи 

займаєтесь Ви фізичною культурою у позанавчальний час?” лише 28% рес-
пондентів відповіли ствердно. Щоправда, багато дівчат (до 50%) знаходять 
час для епізодичних занять шейпінгом, аеробікою, відвідують басейн, трена-
жерні зали, фітнес-центри тощо, але це не гарантує красу і довголіття. Ре-
зультати опитування говорять про те, що частка студентів, які регулярно 

вживають алкоголь досить висока (9,2%). Не кращий стан справ у студентів з 
курінням тютюну. За даними опитування студенти, що постійно курять, 
складають 20,4%. 
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На запитання: „Чи доводилося Вам чути про вживання наркотиків у сту-

дентському колективі вашого навчального закладу?” 59,3% респондентів від-

повіли ствердно, 33,4% достовірно відомі випадки вживання наркотиків се-
ред друзів, знайомих. 15% були в компаніях, в яких вживали наркотики. На-
ведені дані свідчать про необхідність підвищення рівня і якості соціально-

медичної освіти студентської молоді. Ми запропонували респондентам са-
мим оцінити отримуваний у вищому навчальному закладі об’єм знань з про-

філактики соціально-значущих захворювань. Більшість (54,4 %) оцінила його 

як недостатній, (18,2%) не визначилася. І лише 27,4 % вважають його достат-
нім. 

Як показало дослідження, знання про визначальний вплив здорового спо-

собу життя у більшості студентської молоді ще не стали їх переконаннями, а 
висока цінність здоров’я – мотивацією до його збереження. Результати опи-

тування говорять про те, що більшість студентської молоді сприймає здо-

ров’я на рівні фізичного благополуччя і вважає основною умовою його збе-
реження відмову від шкідливих звичок, рухливий режим і правильне харчу-

вання. Проте в їхній свідомості, ще не сформовано ставлення до здоров’я як 

до головної цінності. Цей факт підтверджує необхідність додаткової інфор-

мації про здоровий спосіб життя, яку більшість студентів хотіли б отримати у 

вищому навчальному закладі. 
Досягнення матеріального благополуччя. Студентство, яке в своїй біль-

шості (60%) відносить себе до середнього класу, досягнення матеріального 

благополуччя бачить не в куску хліба з маслом, а в такому міфологізованому 

способі життя вищого класу, коли можна „ні в чому собі не відмовляти”. Ві-
дповіді респондентів змальовують райдужні перспективи. Окрім просторої 
квартири, „побудованої зі смаком і за моїм дизайном”, чи власного особняка, 
передбачається і заміська дача, будиночок на березі річки чи озера. В сім’ї 
автомобіль і не один. Щорічний комфортабельний відпочинок всією сім’єю в 
Криму, Карпатах передбачає 28% респондентів. Кожен шостий – Іспанії, Іта-
лії, Єгипті, Туреччині. 

Нічого дивного і упередженого в цих юнацьких мріях, зрозуміло, немає. 
Вони свідчать про те, наскільки наше суспільство віддалилося від християн-

ських ідеалів безкорисливості, покірності та аскетизму. Складається вражен-

ня, що студенти університету морально готові до умов ринкової економіки. 

Розглянемо ставлення студентів до чотирьох соціальних духовних ціннос-
тей: професіоналізація, політика, патріотизм, релігія. Не можна не звернути 

увагу на високу (до 85%) зацікавленість студентів природничими і технічни-

ми науками і таке ж зневажливе ставлення до гуманітарних предметів. Негу-

манітарне студентство більш допитливе, віддаючи пріоритет математиці, фі-
зиці, хімії, комп’ютерним технологіям, і лише 15% проявляє інтерес до літе-
ратури та філософії. 
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Крім того, випускникам технічних вишів не вистачає організаторських 

здібностей, елементарно гнучкої поведінки, яка повинна базуватися на знан-

нях з області психології, соціології, менеджменту. Молоді спеціалісти часто 

демонструють безпомічність при вирішенні питань взаємодії людини і техні-
ки, мало поінформовані про наукову організацію праці. Молоді інженери не 
озброєні знаннями принципів спілкування з робітниками, ІТП, керівниками, 

незнайомі з системою стосунків і мотивів поведінки і діяльності колективу, 

особистими цілями і міжособистісними стосунками. А тим часом якась час-
тина із них уже в перші роки праці призначається на управлінські посади на 
виробництві.  

Звідси  витікає необхідність серйозної психологічної  і соціологічної під-

готовки студентів, формування соціально-психологічних якостей необхідних 

для виробничої діяльності, забезпечення чіткого бачення соціальних наслід-

ків і умов використання технічних і управлінських рішень. 
На виробництві молоді спеціалісти важко засвоюють принципи промис-

лової естетики та  інженерної етики, яких їх не навчали у вишах, оскільки 

етика і естетика також розглядаються в значені факультативних курсів. Жит-
тя наполегливо вимагає оволодіння ними і використання на практиці. Що 

стосується курсу соціології, то він за традицією читається у вишах сугубо 

академічно. А тому молоді спеціалісти, що прослухали цей курс, навіть 
отримавши високу оцінку, не в змозі організувати на виробництві соціологі-
чне дослідження, скласти анкету, провести дослідження громадської думки, 

оскільки цього їх не навчили. 

Все це свідчить про недостатнє профільне вивчення суспільних наук,  без 
чого ускладнюється підготовка висококваліфікованих інженерів. Викладачі 
технічних дисциплін неодноразово висловлювали думку про те, що викла-
дання гуманітарних дисциплін є відірваним від профілю вишів, а тому недо-

статньо ефективне. Це підтверджують і результати нашого дослідження: ли-

ше 8% обстежених студентів вважає, що, наприклад, філософія, соціологія, 
економічна теорія та інші гуманітарні дисципліни полегшують їм вивчення 
спеціальних дисциплін, засвоєння їх методології. Відсутність повноцінної 
гуманітарної підготовки – одна з головних причин низького рівня науково-

технічного та інженерного мислення молодих спеціалістів, яким за їх визнан-

ням володіють високо чи в достатній мірі лише 38%. Це підтверджується і на 
рівні інноваційної діяльності, до якої прагнуть лише 16% молодих інженерів. 
Ці дані свідчать про розрив між навчанням і вихованням, теорією і практи-

кою. 

Сьогодні суттєво зростає необхідність посилення співробітництва між ви-

кладачами гуманітарних і природничо-наукових дисциплін. Це співробітниц-

тво може розвиватися за кількома напрямками: проведення спільних науко-

во-методичних конференцій, підготовка з допомогою гуманітаріїв аспірантів 
технічних спеціальностей, розробка між дисциплінарних курсів і тощо. Проте 
в більшості вишів міжкафедральне співробітництво ще не поширилось на 
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свою головну сферу – навчальний процес, на спільне обговорення і вирішен-

ня питань викладання як технічних і природничих, так і гуманітарних наук. 
Дуже рідко проводяться спільні засідання кафедр, обговорення навчальних 

програм, лекцій, навчальних посібників, які дали б можливість прискорити і 
зблизити різноманітні науки. 

Політичні цінності. 64,8%  обстежених цікавляться політичним життям 

суспільства. Решта не проявляє до нього ніякого інтересу. Аполітичність 
юнаків та дівчат можна пояснити тим, що здійснювані в Україні реформи бі-
льше всього вдарили саме по молоді, а також тим, що в країні впродовж 

останніх років відсутня будь-яка продумана політика стосовно даної соціаль-
но-демографічної групи. 

Суспільно-політичні передачі дивляться 62,4% респондентів. Щоб зро-

зуміти, чому студентська молодь дивиться суспільно-політичні передачі, об-

стеженим запропонували назвати мотиви. Виявилось, що більшість хоче бути 

в курсі подій (48,3%); 19,4% – дивляться їх для того, щоб орієнтуватися у по-

всякденному житті, враховувати те, що відбувається в політичній сфері жит-
тя суспільства, і відповідно до цього будувати своє життя, плани на майбут-
нє; 16,2% респондентів вони допомагають задовольнити пізнавальні потреби, 

розширити кругозір; 5,2% – дивляться їх, щоб дізнатися думку відомих лю-

дей про життєво важливі  проблеми; 4% – звертаються до них для отримання 
інформації, яка стане темою для розмов з друзями, знайомими. 

Ми поцікавились у респондентів: „Що бажаєте чи не бажаєте ви бачити у 

передачах, присвячених суспільно-політичній тематиці?” Аналіз показав, що 

молодь віддає перевагу правдивій інформації (68%). Брехлива інформація, 
несправджені очікування викликають негативні відчуття, розчарування у мо-

лодих людей і надовго залишаються в їх пам’яті. 7,8% респондентів вважає, 
що в них менше повинно бути замовних сюжетів; 7% – реклами. 18 % респо-

ндентів побажали, щоб у таких передачах піднімалась частіше молодіжна 
проблематика. 28% – хотіли б бачити серед учасників суспільно-політичних 

передач більше молоді. 
Наведені дані свідчать про те, що існує гостра потреба у подальшому 

вдосконаленні структури гуманітарного блоку і змісту дисциплін, що чита-
ються. Такі курси, як політологія, соціологія, право, етика, естетика  потрібно 

зробити обов’язковими. 

Політологічна освіченість, уміння мислити й адекватно сприймати та 
тлумачити політичні явища і процеси необхідні кожній людині. В результаті 
вивчення політології студенти повинні знати, що політологія: 
- відіграє суттєву роль, сприяючи усвідомленню студентами наслідків 
вибору політичного ладу держави; 

- забезпечує бачення політичного життя, вирізняє в ньому найважли-

віші чинники, дійові сили й структури; 
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- допомагає навчити людину адекватно орієнтуватися в складній соці-
ально-політичній ситуації; 
- сприяє формуванню у громадян поваги до демократичного порядку і 
державних інститутів, що його забезпечують, оскільки без твердого політич-

ного порядку свободи окремої особи не буде;  
- допомагає представляти і захищати свої інтереси, поважаючи інте-
реси, права, свободу інших людей і всього суспільства; 
- дозволяє цивілізовано вирішувати свої проблеми у співробітництві з 
іншими людьми; 

- вчить умінню йти на компроміси для безболісного урегулювання різ-
ного роду конфліктів; 
- формує у людини громадянський обов’язок, відповідальність перед 

суспільством та державою; 

- обмежує вплив політичного радикалізму та екстремізму. 
Не менш важливо знати і те, що політична наука має на меті: 

- політичну соціалізацію особистості; 
- включення індивідів у систему політичних відносин; 

- їх орієнтацію на активну участь у творенні держави; 

- засвоєння норм цивілізованої політичної поведінки, культури спілку-

вання між громадянами, політичними організаціями та державою, між краї-
нами та народами; 

- повагу до прав людини та законів в державі. 
Крім того, вивчення політичної науки сприяє усвідомленню, що: 

- політика – не лише арена боротьби, протистояння, конфліктів; 
- політика – це не сама тільки наука перемагати, а ще й мистецтво жи-

ти разом. 

В цілому ж потенціал гуманітарної освіти вимагає подальшого розвитку і 
вдосконалення. 

Для того, щоб визначити „міру патріотизму”, молоді був запропонований 

спеціальний блок запитань. На один із них: „Що для Вас означає бути патріо-

том?” ми отримали наступну структуру відповіді: перше місце – „Знати істо-

рію і культуру України” (48%); друге місце – „Готовність боротися за дотри-

мання прав і свобод громадян України” (44%); третє місце – „Необхідність 
своєю особистою працею сприяти розвитку країни” (43%); четверте місце – 

„Готовність навіть ціною власного життя захищати територіальну цілісність 
країни” (28%). Як бачимо, в основному молодь робить акцент на активну, ді-
яльну характеристику патріотизму. Пасивне, споглядальне ставлення до різ-
них об’єктів, типу „любити”, „пишатися” Україною,  є незначним. 

Важлива складова патріотичної орієнтації студентської молоді – її став-
лення до країни, свого рідного міста (села), готовність захищати інтереси 

своєї Батьківщини. В розвиток цієї теми нами досліджувався індикатор „го-

товність виїхати за кордон при умові появи такої можливості”. В результаті 
ми отримали наступні відповіді. Готовність виїхати на кордон назавжди, 
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„якщо це виявиться вигідним і корисним для мене” виявили 9,3%  респонде-
нтів; поїхали б на деякий час (навчатися, працювати) 58,3% опитаних; відда-
ли б перевагу Україні навіть при негативному розвитку подій 22,3%, оскіль-
ки: „Майбутнє країни глибоко хвилює тому, що доля України – моя доля”, –

заявив один із респондентів. Не визначилися з відповіддю – 10%. Наведені 
дані свідчать про те, що існує гостра потреба у відновленні любові до Батькі-
вщини, до власної культури, усунення дефіциту національної та особистої 
поваги. 

Ми запропонували респондентам висловити своє ставлення до служби в 
армії. Число відповідей, що всі здорові чоловіки повинні відслужити в армії 
установлений термін, складає 37,2%. Вважають, що служба в армії – неприє-
мна необхідність, якій слід підкоритися – 21,4%. На те, що службу в армії, по 

можливості, слід уникати та армія і зброя – зло, з яким слід боротися, відпо-

відно вказали 19,1% та 6,3%. Не визначилися з відповіддю 16,6%. Не потріб-

но бути пророком, щоб провіщати: Україні потрібна професійна армія.  76% 

респондентів підтримують перехід від призову до комплектування армії на 
контрактній основі. Це, на їхню думку, зацікавить юнаків до військової слу-

жби та сприятиме усуненню негативних явищ із солдатського життя. 
Однією із визначальних ознак патріотичної спрямованості особистості є 

її ставлення до Батьківщини. Що є для молоді Батьківщина, які її просторові 
характеристики? На це запитання ми отримали наступні відповіді: „Україна в 
цілому” – 75%; „Місто (село), в якому проживаю”, – 15,4 %; 9% вважають 
своєю Батьківщиною Рівненську область. Саме тому робота по формуванню 

у студентської молоді почуття патріотизму повинна передбачати вивчення іс-
торії свого регіону, його минулого, освоєння національно-культурних тради-

цій. Це дасть можливість викладачам виховувати у майбутніх фахівців по-

чуття поваги до старшого покоління, гордість за свою „малу Батьківщину”, 

ефективно формувати їх громадянську і патріотичну свідомість. 
Серед відповідей отриманих на запитання: „Які події в історії українсь-

кого народу викликають у Вас почуття гордості?” на першому місці – день 
прийняття Декларації про державний суверенітет України (87,6%).  Таким 

чином, можна констатувати, що абсолютна більшість студентської молоді 
пишається, перш за все, своєю державницької ідеєю. А, значить, вона патріо-

тична. 
Патріотизм визначиться і мірою сорому, що його людина відчуває за 

злочини, скоєні режимом проти народу. 87,11%  респондентів відповіли:  

„Голодомор – геноцид 1932–1933рр.” на запитання анкети: „Які події в укра-
їнській історії ХХ століття викликають у Вас почуття сорому?”. Саме тому не 
хотілося б, щоб найстрашнішу й найболючішу для українців тему Голодомо-

ру було списано в архів. Осмислення масштабів трагедії, яка на совісті кому-

ністичного режиму, необхідне – інакше оживуть привиди минулого. 
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Найважливішою ціннісною складовою патріотизму є сучасна українська 
літературна мова. За даними дослідження 84,5% обстежених постійно корис-
туються українською мовою. Особливими проблемами в розвитку сучасної 
української мови респонденти назвали невиправдані іншомовні запозичення, 
поширення жаргону та ненормативної лексики, в тому числі в ЗМІ. 

Релігійність. Ми вирішили перевірити наскільки студенти технічного 

вишу є оцерковленою соціальною групою. Залежно від відповіді на запитан-

ня, яка роль релігії у Вашому житті, всіх опитаних можна розділити на 4 ти-

пи. Перший тип (12%) можна назвати достатньо-релігійним – це молоді лю-

ди, які заявили про те, що релігія відіграє в їхньому житті дуже важливу роль. 
Другий (18%) – відносно релігійний тип склали респонденти, в житті яких 

релігія відіграє скоріше важливу ніж неважливу роль. Третій (24%) – малоре-
лігійний тип включає анкетованих, в житті яких релігія відіграє скоріше не-
важливу ніж важливу роль. Атеїстами вони себе не вважають, проте назвати 

себе достатньо релігійними також не вважають. Четвертий (26%) тип – нере-
лігійний, його представляють ті, хто заявив, що релігія відіграє неважливу 

роль в їхньому житті. Це можуть бути як агностики, скептики, просто релі-
гійно індиферентні, так і активні богоборці. Не визначились і відмовились ві-
дповідати – 13% і 7% відповідно. 

Оскільки для визначення конкретного змісту релігійності необхідні 
знання не лише про пріоритети цінностей, але діяльну сторону життя моло-

дих людей, нашим завданням було вивчення показників релігійної віри і ре-
лігійної поведінки. Згідно з отриманими даними, віруючими себе вважають 
95% учасників опитування. Із них 67% переконані, що Бог є; 28% заявили 

про те, що, можливо, що Бог є, а можливо, що його немає; 2,6% не вірять в 
існування Бога. Відмовились відповідати 2,4% респондентів. 

В свідомості молоді також зберігається значний пласт „позацерковної” 

релігійності. Мова йде про віру у віщі сни, прикмети, чаклунство і магію, в 
які вірили і в часи панування атеїзму. Так, віщим снам довіряє 63,5% опита-
них, в чаклунство і відьом вірить 57,4% респондентів. Молодь вірить не лише 
в чаклунів і відьом, але й в різні прикмети, такі як розбите дзеркало – до не-
щастя (38%); чорна кішка, яка перебіжить дорогу, – до неприємностей (36%). 

Таким чином, у релігійній свідомості студентської молоді університету 

наявні переконання, які можуть бути віднесені як до православ’я, так і до по-

зацерковних вірувань і міфів. 
Із сказаного вище можна зробити висновки про те, що багато колишніх 

цінностей замінили нові, деякі із традиційних перемістились на периферію 

ціннісної свідомості, хоча як і колись відіграють суттєву роль в мотиваційно-

ціннісній структурі частини студентства, установки і поведінка якої – лише в 
більшій чи меншій мірі – адекватна реакція на процеси, що відбуваються в 
суспільстві. Студенти опираються на власні уявлення про значимість тих чи 

інших цінностей, їхньої ролі в самореалізації, а також слабким впливом укра-
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їнської громадськості на формування у них здорових потреб і укорінення ви-

соких духовних цінностей в свідомості і поведінці. 
 

1. Тюріна В. О. Система цінності як регулятор поведінки особистості / В. О. Тюріна // 
Цінності освіти і виховання: наук.-метод. зб. – К. : АПНУ. – С. 76-79. 2. Ковальова А.  И. 

Социология молодежи: Теоретические вопросы / А. И. Ковальова, В. А.  Луков. – М., 

1994. 3. Бойко А. Дещо про освіту та релігійне виховання / А. Бойко // Дзеркало тижня. 
–15-22лютого 2010 (784). – С. 15. 4. Захарів О. Мова і національна гідність / О. Захарів  
// Педагогічна думка. – 2009. – № 1. – С. 3-8. 5.  Кремень В. Який патріотизм потрібен 

сьогодні Україні? / В. Кремень // Еженедельник 2000. Аспекты. Наследие. – № 8 (499) –

26 февраля – 4 марта 2010 г. 6. Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, про-

блеми та перспективи розвитку / В. Матяшук // Педагогічна думка – 2009. – № 1. –                   

С. 48-59. 7. Петров Л. В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденция 
изменений / Л. В. Петров // Социс. – 2008. – № 7. – С. 83-90. 8. Семенов В. Е. Ценност-
ные ориентации современной молодежи / В. Е.  Семенов // Социс. – 2007. – № 4. – С. 37-

43.  

 

Рецензент: к.філос.н., доцент Світайло Л. Д. (НУВГП) 

 

 
 

 


