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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується 

нестабільною суспільно-політичною ситуацією та соціально-економічними 

змінами, відбувається процес втрати моральних орієнтирів, традиційних 

норм і цінностей.  

Набір цінностей, які засвоює підліток в процесі своєї соціалізації 

«транслює» йому саме суспільство. Отже, дослідження системи ціннісних 

орієнтацій особистості є актуальною проблемою саме тепер, коли 

відзначається деяка «розмитість» суспільної ціннісної структури, коли 

багато цінностей втрачають свій сенс, заміняються соціальні структурні 

норми а в суспільних ідеалах і цінностях виникають протиріччя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблема 

формування цінностей та ціннісних орієнтацій особистості знайшла 

відображення у філософських, соціальних та психолого-педагогічних 

дослідженнях багатьох вчених (Б. Ананьєв, Т. Андрєєва, Л. Божович, Б. 

Братусь, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В.М. Мясищев, 

С. Рубінштейн та інші).  

Підлітковий вік є суперечливим періодом в житті старшокласника. 

Для цього віку характерним є прояви перших власних переживань, 

висловлювання думок, почуттів, інтересів і захоплень. Однією із головних 

проблем є ототожнення себе з суспільством, тобто спосіб представлення 
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себе у суспільстві. Для цього підлітки використовують різні способи 

вирізнення: мода, зовнішність, нові технології, пошук сенсу життя, 

кохання, дружба. 

Як підтверджує дослідження Ю. Сошиної найвищу цінність займає 

категорія «насолода». Тобто для підлітків вагоме значення має 

задоволення власних бажань щодо їжі, одягу, відпочинку тощо. Це 

повʼязане насамперед з тим, що сучасний світ пропагує «брендове» життя. 

Маючи певну річ (джинси Calvin Klein, туфлі від Christian Louboutin) у 

підлітка підвищується самооцінка та є можливість бути членом «елітної» 

референтної групи [3]. 

У цей період починає формуватися стійке коло інтересів, які є 

психологічною базою ціннісних орієнтацій підлітків. 

Ціннісні орієнтації неминуче накладають відбиток на всі життєві 

прояви людини і набувають особливого значення на підлітковому етапі 

становлення особливості.  

Цінності людини завжди були одним і найбільш важливих обʼєктів 

дослідження філософії, етики, соціології й психології на всіх етапах 

становлення й розвитку людства. 

У філософському значенні поняття «цінність» визначається як те, до 

чого потрібно прагнути, споглядати, ставитися з повагою, визнанням [4, с. 

675 ]. 

Поняття «цінність» також використовується для позначення обʼєктів, 

явищ, їхніх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють у собі 

суспільні ідеали й виступають завдяки цьому як еталон належного. 

Науковець М. Казакіна, вважає що «ціннісні орієнтації» це особливе 

ставлення до обʼєктивних значущих речей суспільства, що виражаються в 

їх усвідомленні та переживанні до потреб, які мотивують поведінку і 

програмують майбутнє [2]. 

Відповідно до концепції психічного розвитку людини за 

Л. Виготським, «загальнолюдські цінності виникають на тому чи іншому 

етапі історичного  розвитку людства в ході його колективної діяльності, 

відображаючи  нагальну потребу соціально-економічного розвитку 

суспільства, з одного боку, і внутрішньо особистісних потреб – з іншого [1]. 

Цінність формується в тій чи іншій сфері колективної свідомості як 

його кінцева мета, як позитивний полюс ціннісного простору кожної із цих 

сфер, стає загальнолюдською  та загальновизнаною [4]. 

Ціннісні орієнтації формуються, складаються, розвиваються і 

змінюються в ході накопичення субʼєктом життєвого досвіду в умовах 

мінливого світу, та знаходять своє вираження в цілях, соціальних виборах,

  представлених, ідеалах, інтересах особистості або групи в умовах 

реальної взаємодії.  

В. Ядов зазначає про те, що «формування ціннісних орієнтацій 

відповідає вищим соціальним потребам особистості в саморозвитку і 
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самовираженні, до того ж в соціально-конкретних, історично зумовлених 

формах життєдіяльності, характерних для способу життя суспільства і 

соціальних груп, до яких належить індивід і з якими себе ідентифікує, а 

отже – світогляд, ідеологію і образ думок яких він розділяє» [5, с. 24]. 

На основі життєвих ціннісних орієнтацій складається образ «Я». це 

те як людина сама собі відповідає на запитання: що, навіщо і яким чином 

вона мусить це робити, виконуючи дану роль. 

Отже, формування ціннісних орієнтацій – це процес, який 

відбувається під впливом найрізноманітніших життєвих явищ, зокрема під 

впливом мистецтва та у процесі посильної мистецької діяльності. 

Під час здійснення певних життєвих планів молодь зустрічається із 

певними труднощами, її ціннісні орієнтації формуються під суперечливим 

впливом різних факторів. Несуперечлива ціннісна система може із віком 

перетворитися на суперечливу, бо виникають нові цінності, які можуть 

входити у суперечність із юнацьким вибором.  

Чітка система ціннісних орієнтацій дозволяє прожити продуктивне 

життя. Коли пріоритети встановленні, життєвий вибір зробити значно 

простіше. Свідомо ці пріоритети вперше обираються у підлітковому віці. У 

старшокласника формується готовність до професійного та життєвого 

самовизначення. Провідною є спрямованість у майбутнє. 

Отже, підсумовуючи все вище зазначене слід сказати, що 

формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці може бути досягнуто 

за умови розуміння підлітком системи життєвих цінностей, здатності його 

обʼєктивно ототожнювати себе в світі, що розвивається, вміння 

застосовувати навички самоосвіти і саморегуляції, готовності до взаємодії 

з оточуючими людьми та прийняття важливих рішень самостійно. 
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