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ставлення поняття життєві цінності. Приділено увагу видам життєвих 
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формування життєвих цінностей у студентів протягом періоду навчання у 

закладах вищої освіти. 
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Формування особистої системи цінностей досить складний і тривалий 

процес. Основу системи цінностей складають ціннісні орієнтації – 

найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, які базуються на її 

життєвому досвіді. Очевидно, що система цінностей особистості формується 

поетапно протягом життя, починаючи з раннього віку, закріплюючись у сім’ї, 

школі, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах [1]. Мета 

виправдовує засоби, буває так, що в гонитві за цілями, ми забуваємо про 

кінцеву мету, заради чого все це замислювалося. Якщо всі думки і сили 

починають фіксувати засоби, то розуміння втрачає те, заради чого ми це все 

робимо. Формування цілей нерідко пишуться нечітко, ускладнюють їх 

досягнення. Прописується як в казці: “Піди туди, не знаю куди, принеси те, не 

знаю що!”, для того, щоб щось досягти чи наповнити банку, потрібні зусилля і 

способи в різних випадках в їх досягненні. 
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Особистісна характеристика життєвих прагнень в сучасній молоді 

функціонує психологічні етапи становлення і вбудовування людини. 

Особистість людини дає розгорнутий вигляд життєвих цілей, інтересів 

тотожних понять життєвих прагнень. Часові межі даних конструкторів 

призводить до рамки детальних понять. В психології предмет, цілі визначається 

категорією життєвих прагнень людині для яких потрібні чіткі уявлення. Цілі 

людини проявляються як на основі внутрішніх бажань так і зовнішніх вимог 

середовища.  

Дії служать для досягнення цілей, до певного мотиву, вони набувають 

самостійного значення і відокремлюються від первісної мотивації. Засіб стає 

самоціллю, зовнішні прагнення можуть розглядатися як умови, що сприяють 

розвитку особистості, вони можуть бути самоцінними для людей орієнтованою 

поведінкою.  

Слід зазначити, що життєві цінності – одна із головних психологічних 

характеристик людини. Вони відображають усвідомлене ставлення до 

соціальної діяльності, що пов’язане з мотивацією поведінки і спрямованістю 

особистості. На нашу думку, життєві цінності – це складний психологічний 

феномен, який спрямовує та активізує діяльність особистості. Вони визначають 

загальний підхід та ставлення особистості до світу, до себе. Життєві цінності 

задають зміст і напрямок особистісної поведінки, вчинків і формуються вони в 

ході засвоєння особистісного та соціального досвіду у вигляді різних цілей, 

ідеалах, інтересах тощо. 

Науковці, О. Романовський, стверджують, що життєві цінності не 

виникають самі по собі, а є результатом тривалого процесу їх формування 

впродовж діяльності та життя особистості. Засвоєння життєвих цінностей 

відбувається під час набуття особистістю знань, вмінь та навичок, 

особистісного та соціального досвіду, розуміння суті явищ і факторів дійсності 

та свого місця в суспільстві [2]. 

Зазначимо, що поняття «цінності», як наукову категорію, вперше почали 

досліджувати у ХІХ ст.. З 50-х років ХХ ст. дослідження життєвих цінностей 
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А. Маслоу [3] та Г. Aлпорта [4] відбувалось у площині потреб. Зазначимо, що 

А. Маслоу вважав, що потреби особистості складають п’ять основних груп у 

порядку ієрархічної значимості: 1) фізіологічні потреби; 2) потреби у 

безпечності життєіснування і життєдіяльності; 3) соціальні потреби; 4) потреби 

в повазі; 5) потреби в самореалізації [5]. Причому перші дві груп потреб 

дослідник визначав, як первинні, а наступні три – вторинні. Згідно з А. Маслоу 

потреби людини є ієрархізованими і утворюють своєрідну піраміду. Причому 

первинні потреби є основою піраміди, а вторинні її завершують [6]. 

З 70-х років ХХ ст. життєві цінності починають розглядатися науковцями 

як поняття «ціннісні орієнтації», S. Brown [7], і «особистісні цінності» [8]. 

Зокрема, Г. Aлпорт [9], досліджуючи природу цінностей наголошує, що 

майбутнє людини визначається сформованістю її особистісних цінностей. Він 

пропонує шість показників життєвих орієнтацій: теоретичний, економічний, 

політичний, естетичний, соціальний та релігійний [4] які корелюють з 

життєвими потребами особистості. 

У другій половині ХХ ст. американські дослідники К. Роджерс [10] 

розглядає життєві цінності в площині її «життєвих цілей». К. Роджерс звертає 

увагу на важливість такої життєвої цінності, як «свобода». Вчений наголошує, 

що свобода – це внутрішня освіта – можливість вибору будь-яких зовні 

представлених альтернатив [11]. Надання під час освітнього процесу свободи 

студенту, остання, сприяє розвитку природних життєвих ресурсів, досвіду, 

здатності робити власний вибір і знаходити найбільш оптимальне рішення при 

плануванні та здійсненні життєдіяльності особистістю [10; 11]. 

В 1970-их роках в психолого-педагогічній практиці з’являються 

дослідження діагностики життєвих цінностей особистості у вигляді ціннісно-

смислової сфери існування людини. Найпоширенішим підходом до вивчення 

життєвих цінностей стає концепція М. Рокича. В своїх працях М. Рокич 

розглядає життєві цінності студента як внутрішні ціннісно-смислові 

переконання, котрі виступають спрямовуючими векторами при конструюванні 

життєвих стратегій та здійсненні життєдіяльності [12].  
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Завдяки своїм дослідженням М. Рокич розробив власну концепцію 

ціннісних орієнтацій особистості, згідно з якою людські цінності відносно 

нечисленні і організовані в системи цінностей, причому всі люди володіють 

одними і тими ж цінностями, але і не в однаковій мірі [12]. Дослідник 

виокремлює у своїх працях вісімнадцять термінальних та інструментальних 

цінностей. До термінальних цінностей науковець включає внутрішні 

переконання особистості про цілі і кінцеві стани, до яких вона прагне: особисте 

щастя, соціальний стан, забезпеченість тощо. До інструментальних цінностей 

М. Рокич відносить поведінкові стилі опанування цих цінностей (зокрема: 

відповідальність, наполегливість, творчість тощо). Тобто з позиції розуміння 

М. Рокичем цінностей і ціннісних орієнтацій [12]. В американській науці кінця 

ХХ ст. на перший план виступають поняття про культурні й індивідуальні 

цінності особистості. Наголосимо, що теоретичне положення методики 

М. Рокича в подальшому стало базою для дослідження різних аспектів 

життєвих цінностей людей і розробки діагностичних опитувальників як 

американськими, так і українськими практиками. 

Українська дослідниця О. Фанталова, використовуючи перелік 

термінальних цінностей М. Рокича, розробила методику «Рівень 

співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах» [13; 14]. 

Завдяки цієї методики є можливість діагностувати значущі цінності які дають 

змогу вирішувати внутрішні ціннісні конфлікти особистості. 

Науковець Д. Тільман наголошує, що життєві цінності студента є 

основою для вибору цілей та способів його діяльності, а також допомагають 

усвідомити заради чого він живе, вчиться, обирає ту або іншу професійну 

діяльність [15]. 

Аналіз наукових праць українських вчених засвідчує, що українська 

наука досліджувала питання життєвих цінностей студента в різних спектрах. 

Дослідниця С. Гусаківська розглядає ціннісно-смислову сферу як 

складну, багаторівневу, ієрархізовану структуру [16, c. 31]. Т. Кадикова, в своїх 

працях досліджує динаміку ціннісних орієнтацій студентів психологів. [17]. 
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Нею було встановлено характерні показники розвитку та трансформації 

ціннісних орієнтацій студентів під час навчання у закладах вищої освіти. 

В подальших дослідженнях ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді Н. Савелюк [18] визначає ієрархію ціннісно-смислових орієнтацій 

студентів. 

Педагогічна наука і практика, досліджуючи життєві цінності молодої 

людини як важливий елемент структури її особистості, орієнтує навчально-

виховний процес вищого навчального закладу на формування у неї внутрішньої 

готовності до вибору життєвого шляху, конструювання життєвих стратегій, 

здійснення певної життєдіяльності щодо задоволення своїх потреб та інтересів 

на основі прийнятих життєвих цінностей. При цьому особлива увага 

приділяється усвідомленню смислу життя, виділенню життєвих пріоритетів, 

вибору життєвого стилю, розвитку життєвих навичок і компетентностей [19, 

20]. 

Формування системи життєвих цінностей у студентів вищих навчальних 

закладах здійснюється на основі таких принципів, як: довіра, турбота, безпека, 

повага до природи мотивації особистості, когнітивний розвиток, 

самореалізація, творчість. При цьому виокремлюється чотири головні градації 

при формуванні життєвих цінностей студентів: правильність, інтенсивність, 

домінантність і включеність.  

Для набуття цих характеристичних ознак американська дослідниця 

Д. Тіллман пропонує дотримуватися спеціального алгоритму формування 

життєвих цінностей молодих людей: створення ціннісної атмосфери – 

когнітивна розвідка – актуалізація внутрішніх потреб та вивчення 

загальноприйнятих цінностей у суспільстві – запуск механізму стимулів – 

розвиток навиків формування конкретних життєвих цінностей – саморефлексія 

щодо конкретних життєвих цінностей – творче самовираження – комунікації – 

інтеграція обраних цінностей у реальне життя [19]. 

Саме під час навчання студентів у закладах вищої освіти здійснюється 

подальше формування, раніше здобутих, життєвих цінностей у різних сферах: 
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професійне становлення, освіта, сімейне життя, суспільне життя, особисте 

захоплення, соціальна активність. Як відмічає М. Безугла [19], І. Бех [20] 

студентський вік – це період цілеспрямованого і системного формування 

життєвих цінностей. Але ця система цінностей ще не стійка і може 

трансформуватися під впливом різних чинників. Тому особливо важливим є 

приділення уваги до дослідження зміни життєвих цінностей студентів у процесі 

їх навчання в закладах вищої освіти. 

За даними різних авторів, стійка сукупність ціннісних орієнтацій 

обумовлює такі якості особистості, як цілісність, надійність, вірність певним 

принципам і ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім’я цих ідеалів і 

цінностей, активність життєвої позиції [21]. Цінність – поняття, яке прийняте в 

філософії, соціології, психології, педагогіці, етиці, естетиці тощо, за допомогою 

якого характеризують соціально-історичне, психологічне, педагогічне або 

особисте значення для індивідів певних явищ дійсності. Виявлення причин дій, 

вчинків, діяльності людини – процедура, що вимагає кропіткого вивчення. 

Дослідження життєвих цінностей людини є одним з найважливіших напрямків 

у виявленні цих причин. У ряді досліджень [21] показано, що сила мотиву і 

ефективність діяльності людини залежать від того, наскільки ясно людина 

усвідомлює мету, сенс діяльності. Цінності є «специфічною формою смислових 

утворень в особистісних структурах», а тому мають безпосереднє відношення 

до осмисленої мотивації діяльності. На ціннісно-мотиваційну структуру 

особистості студента під час навчання впливають зовнішні фактори, зокрема, 

умови життя, матеріальне забезпечення, умови навчання у вузі, режим і вид 

рухової активності, які, переломлюючись через свідомість, значно впливають 

на ціннісні орієнтації, що виражаються у мотивах, інтересах, спрямованості 

особистості, рівні домагань, ідеалах, цілях, самооцінці фізичного «Я». 

Отже, проблема дослідження життєвих цінностей особистості 

репрезентувалась на початку ХХІ ст. у роботах як американських, так і 

українських дослідників через феномени ціннісно-смислової сфери, життєві 

цілі, особистісні цінності, життєву значущість (особистісну, соціальну, 
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професійну тощо). Діагностичне її дослідження спрямоване на психолого-

педагогічні процеси, що спонукають виникнення, формування, оновлення 

змісту системи життєвих цінностей та становлення їх ієрархії у житті 

особистості. 
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