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Анотація. Стаття присвячена емпіричному дослідженню ціннісних 

орієнтацій сучасних студентів, у тому числі студентів спеціальності 

практична психологія, а також взаємозв'язку з рівнем їх самоактуалізації та 

задоволенням основних потреб. Дослідження було проведено на базі 

українського Національного університету, в якому взяли участь студенти 

другого курсу спеціальності практична психологія. Контрольну групу 

становили студенти п'ятого курсу інженерно-технічної спеціальності. У 

роботі використовуються тестові методики дослідження ціннісних 

орієнтацій Ш.Шварца, життєвих орієнтацій Д. А. Леонтьєва, 

самоактуалізації, задоволення основних потреб особистості А. Маслоу. 

Емпіричні дані оброблялися за допомогою методів математичної статистики 

(порівняльний, кореляційний та факторний аналіз). В результаті проведеного 

дослідження була побудована факторна модель системи ціннісних орієнтацій 

і основних потреб респондентів. 
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самоактуалізації, потреби, студенти. 



Abstract. The article is devoted to empirical research of value orientations of 

modern students, including students majoring in practical psychology, and also the 

relationship with their level of self-actualization and fulfillment of basic needs. The 

study was conducted on the basis of Ukrainian National University, which was 

attended by second year students majoring in practical psychology. The control 

group consisted of fifth-year students of technical specialties. In this work we use the 

test methods study of value orientations Shvartsa, Leonteva life orientations, self-

actualization, satisfaction the basic needs of the individual by A.Maslow. Empirical 

data were processed using the methods of mathematical statistics (comparative, 

correlation and factor analysis). In the result of conducted study was built the factor 

model system of value orientations and the basic needs of the respondents. 

Keywords: values, value orientations, life orientations, level of self-

actualization, needs, students. 

Вступ. В науковій літературі розрізняють поняття «цінності» та «ціннісні 

орієнтації». Цінності - це поняття, що фіксують позитивне або негативне 

значення будь-якого об’єкта чи явища. Ціннісні орієнтації – це вибіркова, 

відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, націлена 

на певний аспект соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації формуються в 

процесі соціального розвитку індивіда, участі його в трудовому житті, при 

цьому значне місце посідають системи цінностей, що функціонують у сім’ї, 

інших соціальних групах, які є референтними для певного індивіда Ціннісні 

орієнтації істотно впливають на стиль мислення і життя індивіда, перебіг 

емоційних і мотиваційних процесів, а також на формування інтересів 

особистості. [3, с.209]. 

Сучасний розвиток українського суспільства характеризується як період 

трансформаційних процесів, обумовлений пошуком власного шляху розвитку 

та зміни цінностей і ціннісних орієнтацій. В зв’язку з цим актуальним є 

питання дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій сучасної української 

студентської молоді. 



Аналіз літератури. Дослідження ціннісних орієнтацій привертало увагу 

багатьох авторів. Про це писали О.Балакірєва [1], Є. Головаха, О.Здравомислов 

[2], Л.Сокурянська, Ю.Пачковський, О.Ручка [4], С.Макеєв, В.Немировський, 

В.Черноволенко, М.Чурилов та ін. 

В соціології питання досліджували ще У.Томас, Г.Спенсер, М.Вебер, 

Е.Дюркгейм, Т.Парсонс. Вивчають цю проблему й сучасні науковці, зокрема, 

М.Титма, В.Оссовський, І.Мигович, О.Балакірєва. 

У сучасних дослідженнях, зокрема, в роботах Б.Братуся, Г.Залеського, 

Є.Головахи, Г.Будинайте, Т.Корнілової, Н.Непомнящей, С.Бубновой та ін., 

особистісні цінності розглядаються як складна ієрархічна система, яка займає 

місце на перетині мотиваційно-потребової сфери особистості і світоглядних 

структур свідомості, виконуючи функції регулятора активності людини. Тому 

доцільним є дослідження взаємозв’язку цінностей з рівнем самоактуалізації та 

задоволенням основних потреб. 

Вхідні дані і методи. На сьогоднішній день актуальним є дослідження 

цінностей та ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді, оскільки вона є 

найактивнішим учасником суспільних процесів. У дослідженні взяли участь 31 

респондент – студенти другого курсу спеціальності «практична психологія». 

Контрольна група складалась зі студентів п’ятого курсу технічної спеціальності 

«теплогазопостачання та вентиляції» (31 особа).  

Для визначення ціннісних орієнтацій респондентів була використана 

методика Ш. Шварца. Згідно середніх значень, респонденти на перше місце 

поставили безпеку (2). На наступному місці розмістилась самостійність (2,93). 

Наступною по важливості для студентів є цінність досягнення (3,58). Згідно з 

результатами опитування можемо спостерігати, що для сучасних студентів 

важливою ціннісною орієнтацією є доброта (3,94). На п’ятому місці за 

ранговими показниками розмістилась така цінність, як універсалізм (4,39) – 

розуміння, терпіння та благополуччя всіх людей і природи. Наступною 

цінністю по важливості для студентів є влада (4,45). Шкала гедонізму (4,73) 

займає досить низьку позицію у ієрархії цінностей. Наступною та менш 



важливою для студентів є мотивація (5,0). Найменш важливими цінностями для 

сучасних студентів є конформність (5,19) та традиції (5, 65). 

Для дослідження життєвих орієнтацій була використана методика 

«Сенсожиттєвих орієнтацій» Д. А. Леонтьєва. У респондентів спостерігається 

середній рівень вираженості показника «Цілі у житті» (33,07), «Процес життя 

або інтереси і емоційна насиченість» (31,05), а також показника «Локус 

контролю – життя або управління життям» (29, 16). Дещо нижчими є показники 

по шкалам «Задоволеність від самореалізації» (26, 56) та «Інтернальний локус 

контролю» (26,92).  

Порівняльна характеристика ціннісних та життєвих орієнтацій студентів 

двох спеціальностей свідчить про те, що всі цінності розміщенні в аналогічній 

послідовності. 

Для визначення рівня самоактуалізації студентів була використана 

методика САМОАЛ (автор А. В. Лазукін в адаптації Н. Ф. Калиної). Найбільше 

середнє значенням має шкала орієнтації у часі (8, 97), дещо меншим є показник 

шкали автономності (8,03), наступною за показником середнього значення є 

шкала цінностей (7, 95). Шкала гнучкості у спілкуванні (7,71) свідчить про 

автентичну взаємодію з оточуючими, спроможність до саморозкриття. Середнє 

значення по шкалі аутосимпатії (7,58) свідчить про те, що студенти добре 

усвідомлюють свою сутність, свої фізичні та інтелектуальні здібності, вони 

розуміють свої бажання і прагнення. Шкала контактності (7,29) вимірює 

товариськість особи, її спроможність до встановлення тривалих і 

доброзичливих стосунків з оточуючими. Шкала потреби у пізнанні (7,21) 

описує спроможність до миттєвого пізнання – безкорисливе бажання нового, 

інтерес до об'єктів, не пов'язаний прямо з задоволенням різних потреб. Шкала 

саморозуміння (7,05) свідчить про чутливість, сензитивність людини до своїх 

бажань і потреб. Шкала погляду на природу людини (6, 48) може 

інтерпретуватися як стала основа для щирих гармонійних міжособистісних 

стосунків, природна симпатія, довіра до людей, чесність, неупередженість, 

доброзичливість. 



Отже, можна припустити, що респонденти вже мають сформовані 

стосунки з іншими людьми, яким вони можуть довіряти та підтримувати з ними 

дружні стосунки, більшість студентів мають друзів, яким довіряють. 

Низький рівень вираженості мають шкали креативності (5,84) та 

спонтанності (5, 58). Можна припустити, що респонденти не розкривають в 

повній мірі свого творчого потенціалу, а також не відчувають належної 

можливості реалізовуватись. 

Цікавими для аналізу є результати співставлення між значеннями по 

шкалам методики між респондентами спеціальності «практична психологія» та 

«теплопостачання та вентиляція». Суттєві відмінності прослідковуються тільки 

між двома шкалами: спонтанності та креативності. Значення по шкалі 

спонтанності та креативності у майбутніх практичних психологів свідчить про 

середній рівень досягнень та у студентів спеціальності «теплопостачання та 

вентиляція» - про низький рівень.  

Для дослідження задоволеності основних потреб студентів було обрано 

методику Маслоу «Тест Піраміда Маслоу». За результами дослідження видно, 

що найбільш задоволеною потребою сучасних студентів є потреба у безпеці 

(16,98). Менш задоволенеми є соціальні потреби (17,31). Найактуальнішою для 

студентів є потреба у самореалізації (17,44). Найбільш актуальною і найменш 

задоволеною для студентів є потреба у самоактуалізації (19,13). 

Для глибокого аналізу результатів дослідження та отримання факторної 

структури результатів був застосований факторний аналіз, в результаті чого 

було виділено 8 факторів (табл. 1.) 

Таблиця 1. 

Факторні навантаження для досліджуваної групи 

Фактор Назва змінної Коефіцієнт 
Сьогодення Шкала орієнтації у часі  0,768 

Процес життя або інтереси та емоційна 
насиченість 

0,760 

Локус контролю – життя або управління 
життям 

0,727 

Задоволеність самореалізацією 0,662 



Локус контролю (Я господар свого життя) 0,646 

 
Потреба у безпеці 0,455 

Креативність 
 

Потреба у безпеці -0,416 
Шкала креативності 0,814 
Шкала цінностей 0,665 
Шкала потреби у пізнанні 0,461 

Спонтанність Шкала спонтанності 0,794 
Шкала контактності 0,740 
Шкала автономності 0,583 

Самоактуалізація Потреба у самоактуалізації 0,806 
Шкала саморозуміння 0,686 

Саморозуміння Задоволеність самореалізацією 0,427 

Шкала саморозуміння 0,774 
Шкала аутосимпатії 0,667 

Саморозкриття Шкала гнучкості у спілкуванні 0,804 
Потреба у самореалізації (кар’єра, успіх, 
престиж) 

0,623 

Шкала потреби у пізнанні 0,477 
«Усвідомлене 
«Я» 

Шкала аутосимпатії  0,511 
Шкала погляду на природу людини 0,859 

Першочергові 
потреби 

Потреба у безпеці 0,452 
Соціальні потреби (любов, дружба, сім`я )  0,830 

Результати. Обговорення та аналіз. Перший фактор дозволяє зробити 

висновок, що респонденти, які здатні насолоджуватись життям в актуальний 

момент, не порівнюючи його з минулим, не знецінюють очікування майбутніх 

успіхів, їхнє життя є емоційно насиченим та наповнене змістом, вони можуть 

вільно приймати рішення і втілювати їх у життя, відчувають продуктивність і 

осмисленість власного життя, є сильними особистостями, які володіють 

достатньою волею. 

Другий фактор свідчить про те, що респонденти, які творчо ставляться до 

життя, прагнуть до гармонійного буття і здорових стосунків з людьми, далекі 

від бажання маніпулювати ними в своїх інтересах, вони цінують істину, добро, 



красу, цілісність, життєвість, самодостатність, але у них не виникає бажання 

забезпечити собі майбутнє, зміцнити своє становище, уникати неприємностей. 

Третій фактор дає можливість стверджувати, що респонденти, для яких 

самоактуалізація стала способом життя, а не мрією чи прагненням, сповідують 

такі цінності, як свобода, природність та легкість без зусиль, вони спроможні до 

встановлення тривалих і доброзичливих стосунків з оточуючими, їм характерні 

такі риси, як життєвість і самопідтримка. 

Четвертий фактор дає можливість зробити висновок, що студенти, які 

мають бажання розвивати свої сили і здібності, прагнути до нового і 

незвіданого, займатися справою, що вимагає повної віддачі, є чутливими і 

сенситивними до своїх бажань і потреб, вони не схильні підміняти власні смаки 

і оцінки зовнішніми стандартами. 

Згідно з п`ятим фактором, студенти, які відчувають продуктивність і 

осмисленість власного життя, є чутливими і сенситивними до своїх бажань і 

потреб, не схильні підміняти власні смаки і оцінки зовнішніми соціальними 

стандартами, мають позитивно усвідомлене «Я». 

Шостий фактор дозволяє припустити, що респонденти, які орієнтовані на 

особистісне спілкування і не схильні до маніпуляцій, мають бажання домогтися 

визнання і поваги, підвищувати рівень майстерності та компетентності, а також 

думають про забезпечення собі положення та впливу. 

На основі сьомого фактору можна зробити висновок, що студенти, які 

позитивно усвідомлюють власне «Я», вірять у людей і могутність людських 

можливостей. 

Восьмий фактор свідчить про те, що студенти, які мають бажання 

забезпечити собі майбутнє, зміцнити своє становище, уникати неприємностей, 

хочуть мати теплі стосунки з людьми, мати хороших співрозмовників, бути 

зрозумілим іншими. 

Висновки. Цінності займають найважливіше місце в житті будь-якої 

людини і суспільства, але не самі по собі, а лише на тлі системи ціннісних 



орієнтацій, що формується під впливом домінуючих думок і поглядів в 

суспільстві, які знаходяться в постійному процесі історичного розвитку. 

Ціннісні орієнтації людини органічно пов'язані із потребами людини і 

виступають головними чинниками детермінації її поведінки. Оскільки ціннісні 

орієнтації визначають мотиваційну сферу особистості, на підставі чого 

відбувається вибір тих чи інших соціальних установок як цілей або мотивів 

конкретної діяльності, питання формування і корекції ціннісних установок 

завжди лишається актуальним.  
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