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УДК 378.017 Артімонова Т.П.

Ціннісний контекст 
сучасної студентської молоді

Аналізується зміна ціннісних орієнтацій молоді та студентів 
в українському трансформаційному суспільстві.

Ключові слова: особистість, молодь, студенти, культура, 

цінності, освіта, політична практика, виховання.

Початок ХХІ ст. ознаменувався радикальними змінами суспільного 
життя, найбільш помітними напрямами якого на зовнішньому рівні стали 
глобалізація та інформаційна революція, на внутрішньому – утвердження 
України як незалежної держави, становлення демократичних і ринкових 
відносин. Разом з цим змінився ціннісний контекст епохи. Особливо 
динамічним він виявився для молоді, яка різко відмовилась від «бать-
ківських цінностей» і кинулась у вир пошуку, пріоритетом якого стали 
цінності переважно сучасного Західного світу. Істотно зменшилося в очах 
молодих людей значення таких етичних якостей як доброта, милосердя, 
порядність, чесність відповідальність, ввічливість. Все більше розпо-
всюдження одержує прагматизм в рішенні життєвих задач. В цілому 
слід визнати, що суспільно значуща мета праці була девальвована, а нова 
модель індивідуалізму як більш адекватна ринковому суспільству, ще не 
визначилася в своїх перевагах. 

Безперечним, позитивним чинником соціально–економічних змін слід 
вважати появу політичних і економічних свобод. Демонтаж тоталітарної 
системи й перехід до демократії збудив студентську молодь, покликав до 
життя нову віру, надію і любов. І хоча життєві реалії в Україні означеним 
сутностям відповідають лише в проекції, молодь тягнеться до них як до 
єдиного світла й джерела майбутніх змін. При цьому необхідно визнати, 
що в цей час в молодіжному середовищі зароджується ціннісний плюра-
лізм. На першому етапі ціннісний плюралізм виступає як дезінтегруючий 
чинник, але в стратегічному значенні в ньому закладено позитивний, 
конструктивний початок, що здатний принести плоди в майбутньому. 
Свобода, поки що не реалізована в позитивному ключі, потенційно є 
все–таки безперечне благо і, в першу чергу, – для молоді. Саме молодь 
стала основним джерелом поповнення нових структур і прошарків недер-
жавного сектора економіки, перш за все з неї став формуватися прошарок 
підприємців, що істотно «омолодилася» останнім часом як і владна еліта 
України.

Дії і вчинки молодих людей, вибір ними поведінкових альтернатив не 
можуть бути повністю детермінованими одними тільки соціально–полі-
тичними умовами (соціальним буттям). Інакше кажучи, їх неможливо 
вичерпати і експлікувати з макросоціальними моделями і проектами 
розвитку суспільства в цілому. Реконструкція трансформації ціннісних 

орієнтацій молоді не може цілком ґрунтуватися на русі аналізу « від 
загального до приватного» або по схемі – які умови така і реакція молоді 
на них. Слідуючи логіці «виклику і відповіді» , відкривається тільки одна 
з важливих але не вичерпних мотивацій зміни ціннісних установок.

Цінності сучасної молоді більш раціональні і прагматичні, іноді допус-
кають порушення правових норм. Молоде покоління егоїстичне, цинічне, 
раціональне, прагматичне, з одного боку, але, з другого боку, активне, 
ініціативно креативне, сподівається на власні сили, вільне від умовностей, 
ідеологічних переваг. Ці якості молодого покоління визріли в результаті 
природної селекції, і, на наш погляд є механізмами адаптації і виживання 
молоді в запропонованих їм спочатку і « зверху» політико–економічних 
умовах, в яких стихійно пройшов процес їх соціалізації. 

Цінності української молоді нерідко розглядаються в тісному зв’язку 
з матеріальним благополуччям, що обумовлене корінними відмінностя-
ми в структурі самоідентифікації молодого покоління в порівнянні із 
старшими людьми. Ми простежуємо дію таких явищ, як корумпованість 
влади, відтік капіталу за межі, дефолт, правове беззаконня, диференціація 
рівня життя і поява невеликої групи надбагатих людей на формування 
відношення до праці, грошей, законів, політичних лідерів, професійних 
пріоритетів. Включення молодого покоління в політику напряму коре-
лює з утиліта–банальною мотивацією і засноване на стійких уявленнях 
про користь і даремність цього включення, швидше не на духовних, а на 
матеріальних цінностях.

Останні події формували і відношення до моральних норм, цінностей, 
закону. Моральні цінності, що мають відношення до політичного світу, до 
його інститутів, відносин, світогляду і поведінки того або іншого співто-
вариства, в сукупності складають політичну етику, використовуються у 
вигляді оцінки політичного курсу в цілому і політичної діяльності окремих 
осіб. При активному сприянні держави в масовій свідомості міцно утвер-
дилася мораль обману, жорстокості, крадіжки, пріоритету матеріальних 
цінностей над духовними.

Цінності української молоді дають можливість об’єднати їх в чинник, 
полюсами якого є духовна і матеріальна складова політичних цінностей 
молоді. Такі цінності як гедонізм, професійні пріоритети, відношення до 
праці, грошей, законів, політичним лідерам інтегровані нами в двополюсну 
компоненту ціннісного простору сучасної молоді «матеріальне» – «духо-
вне» , в якій очевидно переважає матеріальне. Сучасне молоде покоління 
ратує головним чином за систему капіталістичних цінностей, в якій 
мінімально значущими виявляються такі цінності як справедливість, 
духовність, патріотизм, гуманізм, моральність. 

Цінності молодого покоління оформилися під впливом характеру і 
спрямованості державної модернізації і соціально–політичного рефор-
мування стимулюючих розвиток економічного прагматизму, досягнення 
престижних західних стандартів споживання за всяку ціну. В сучасній 
молодіжній культурі явно виражена матеріальна складова, в порівнянні 
з більш віковою групою населення у яких переважає духовність. На наш 
погляд, духовні цінності в структурі молодіжних цінностей втрачають свій 
вплив не внаслідок того, що молодь стала гірше, аморальніше, а через те, що 
ці традиційні форми регуляції людської поведінки поступово втрачають 
свої функції і значущість. Молоде покоління нерідко як референтна група 
обирає багатих і сильних світу цього, отже засвоює відповідний стиль і 
зразки поведінки, демонстровані політико–економічною елітою країни. 
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Але саме на рівні політичного істеблишмента мораль, моральність, закон 
руйнуються в першу чергу. Заповітною мрією для українських молодих 
людей часто є політики–бізнесмени, що розбагатіли в найкоротші терміни. 

Проте ми виходимо з того, що переважання приватних інтересів не 
може тривати вічно. Поступово людям набридають егоїстичні мотиви і 
перспективи, вони втомлюються від гонитви за матеріальними благами 
як вища мета. Люди починають шукати в житті більш глибоке значення. 
Вони ніколи повністю не задоволені – якщо вони отримали бажане, то 
вже хочуть чогось іншого. Процес зміни матеріальних цінностей духо-
вними, і навпаки, є хвилеподібним, що оцінюється нами як соціальна 
закономірність в розвитку будь–якого суспільства.

Критеріїв, по яких можна здійснити ідентифікацію цінностей молоді в 
системі «авторитарне» – «демократичне» , так само багато, як і підходів до 
ідентифікації політичного режимів. Ми виходимо з того, що характер учас-
ті молодого покоління в політичному житті є безпосереднім показником 
самовизначення особи в системі цінностей «демократичне» – «авторитар-
не» . Залежно від ступеня самостійності включення в політику суб’єкта ми 
розрізняємо активну і пасивну політичну участь. Перше означає свідомі і 
вільні види включення в політику. Друге – характеризується участю під 
чиїм–небудь тиском, дією неполітичних стимулів.

Аналіз показав, що теоретично молоде покоління тяжіє до цінностей 
західної демократії, вважає, що демократичні процедури необхідні Україні 
для нормальної організації життя і досягнення престижних життєвих 
стандартів. 

Практично молодь виходить з того, що Україні потрібна сильна влада, 
сильний лідер, жорстка рука, молодь цілком приймає силові, радикальні 
і агресивні форми і способи рішення проблем, покірливо сприймає депо-
літизування політичного життя, звуження реального сектора публічної 
політики. Молодь не вважає для себе необхідним брати участь в полі-
тичних акціях, внаслідок того, що не бачить реальних наслідків від своєї 
участі, орієнтується на сильну державу, політичний порядок, ніщо не має 
проти впливу однієї партії в суспільстві і відміни всенародних виборів. 

Результатом розчарування в демократії українського зразка стає полі-
тичне відчуження молоді від офіційної влади і поява інтересу до інших 
форм політичної участі. 

Проаналізовані дані про спалахи агресивної політичної участі в 
молодіжному середовищі в українських регіонах дозволили зробити 
висновок про посилення агресивних форм політичної участі і зростання 
екстремістських настроїв серед молоді. В питаннях інтерпретації зрос-
тання силового типу мислення і агресивної політичної участі взагалі і в 
молодіжному середовищі зокрема нам близька позиція, згідно якої, поси-
лення радикалізму зв’язується з відсутністю або недостатньою розвинутою 
демократичних інститутів в країні або загальним розчаруванням в них. Ми 
виходимо з того, що радикальні цінності, агресивна політична поведінка 
входять як складова в більш загальний комплекс авторитарних цінностей 
або генетичну програму поведінки, для якої характерна певна ієрархія 
цінностей. Пріоритетами демократичних програм є свобода, власність, 
заборона вбивати, грабувати і гнобити більш слабих. Авторитарна генетика 
виявляється в безмежній вірі в авторитет сильного і готовності нападати на 
те, що здається слабим і в суспільному відношенні прийнятне як жертва. 
В основі авторитарних цінностей лежать механізми стійкого відтворюван-

ня від покоління до покоління таких рис вдачі як конформність, страх і 
огида, що викликається всім « неідентичним» , силове мислення, цинізм.

Щодо постійної, на наш погляд, залишається лише цінність автори-
таризму, яка матеріалізується різноманітно: ухвалення силового рішення 
проблем, агресивність, радикалізм, пошук винних, точніше за « козлів 
відпущення» , бажання сильної руки, нетерпимість до неідентичного, до 
цінностей старшого покоління, агресивність відносно їх системи ціннос-
тей, зневага до закону і моралі. 

Домінуючим елементом в системі «авторитаризм» – « демократія» , 
на наш погляд, все ж таки залишається авторитаризм. Архетіп авторитар-
ності досить стійко відтворюється в структурі політичних цінностей як 
старшого і середнього, так і молодшого поколінь, що дозволяє формулю-
вати припущення про певну реальність і величину шансів на повернення 
українського суспільства в авторитарне русло навіть у разі повної зміни 
поколінь в структурах влади [2,с.141–145].

Діагностика і аналіз характеру і спрямованості трансформації, що від-
бувається з політичними цінностями сучасної української молоді, набуває 
особливу актуальність в світлі наслідків експансії сучасних інформацій-
них технологій. Перспективи розвитку молоді як інноваційної сили, що 
складаються сьогодні, викликають обгрунтовані побоювання і потребують 
істотній корекції з боку держави і суспільства. У зв’язку з цим назріла 
необхідність аналізу особливостей і закономерностей процесу трансфор-
мації політичних цінностей молоді України в категоріальному полі, що 
виникло на стику політології, соціології молоді, ЗМІ і аксіології. Такий 
міждисциплінарний синтез дає можливість інтегрувати теоретичний 
матеріал і емпіричні дані і задовольняє потребу в комплексному знанні 
політичних переваг української молоді. Аналіз поведінки молоді як осо-
бливої соціальної групи грає значну роль при оцінці сучасного політичного 
процесу. Ступінь залученої молоді в політичне життя, освоєння молодими 
людьми політичних прав і практик їх реалізації, політичні орієнтації, що 
забезпечують ухвалення того або іншого політичного порядку, визна-
чають стійкість розвитку соціуму. Саме молоді належить бути основним 
споживачем нових послуг на політичному ринку, їй належить формувати 
політичну еліту завтрашнього дня [1].

Перспективи розвитку демократії і цивільної культури в умовах 
трансформації суспільства, пов’язані з приходом в суспільне середовище 
молодого покоління і процесом включення його представників в політичне 
життя, що прийнято вважати політичною соціалізацією. Політична соці-
алізація в сучасних умовах по суті не є процесом збереження цінностей 
пануючої раніше політичної культури і передачею їх новим поколінням. 
Вона змінює і створює нову політичну культуру суспільства, і перетворює 
на активний елемент політичного життя.

Тим часом сьогодні ми маємо справу з поколінням, яке виросло в 
принципово іншому історичному і соціальному просторі, в умовах не 
традиційної, а інноваційної соціальної структури. Тому є в будь–якому 
суспільстві конфлікт батьків і дітей загострюється існуючим на всьому 
пострадянському просторі конфліктом цінностей, коли молодь вимушена 
орієнтуватися не стільки на досвід старших, скільки на актуальне знання. 
Це створює додатковий грунт для визрівання суперечностей між пред-
ставниками різних поколінь. Багато публіцистів, суспільні діячі нарікають 
на історичну неписьменність молоді, її політичну байдужість і апатію, 
звинувачуючи в цьому сучасну українську систему освіти, ЗМІ, державу.
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Успішна політична соціалізація, процес залучення індивідів в полі-
тичне життя, освоєння ними норм і практик політичної сфери є одним 
з основних гарантів стабільності політичної системи і показником її 
ефективності. Тільки приймаючи той або інший політичний порядок, 
розділяючи його цінності, освоюючи політичну культуру, індивід 
успішно адаптується до соціальної дійсності, дістаючи можливість для 
самореалізації. 

Місцеві і регіональні власті, знаходячись ближче за інші до молоді, 
покликані зіграти дуже важливу роль в справі залученні молоді в життя 
суспільства. При цьому місцеві і регіональні власті можуть забезпечити, 
щоб молоді люди не тільки мали нагоду познайомитися з принципами 
демократичного цивільного суспільства, але застосувати ці знання з 
практики. Проте участь молоді в житті суспільства не обмежується лише 
формуванням активних громадян і побудовою демократії в майбутньому. 
Для того, щоб участь в житті суспільства дійсно мала сенс для молодих 
людей, украй важливо, щоб вони мали нагоду впливати на рішення і 
робляться кроки, а також формувати їх не тільки в більш зрілому віці, 
але і в молодості [1].

Очевидно, головне для всіх структур влади зараз – не пригнічувати, 
а заохочувати ініціативу молоді, всіляко сприяти тому, щоб молоді люди 
могли найшвидшим чином бачити реальні плоди своїх рук і мізків, щоб в 
них все більше зростала упевненість у власних силах і силах своєї країни 
йти в майбутнє. Якщо ж говорити про « оранжеву революцію» , то вона 
була явищем виключно політичним, але ніяк не культурним, інтелектуаль-
ним. В європейському співтоваристві, де за філософами була закріплена 
не тільки ідеологічна функція, є механізми конвертації інтелектуалами їх 
символічного капіталу в капітал політичний і, відповідно, економічний. 
Поле політики і поле науки в європейських суспільствах не абсолютно 
автономне, як зараз в українському суспільстві, але і не просто підлеглі 
одна інший, як це мало місце в рамках радянської системи. У нас же на 
місці зруйнованої після падіння комунізму системи відносин філософів 
і влади (що в ті часи означало також систему відносин філософів і сус-
пільства) так, по суті, і не було створено нічого нового.

При цьому необхідно ціннісні орієнтації, що трансформуються, роз-
глядати в їх соціокультурному і соціоонтологічному аспектах. 

Соціокультурний аспект зміни ціннісних орієнтацій пропонується 
розглядати як, з одного боку, « спосіб перетворення цінностей соціуму в 
цінності особи» (М.Каган), з іншого, – як регулятивну реакцію на нові 
умови диктовані економічними, соціально–політичними і інформацій-
но–комунікативними реаліями нової суспільної ситуації, що змінилися.

Соціоонтологічний аспект визначається глибинним зв’язком людини 
зі світом, віщою і соціокультурною реальністю в цілому. Людина включена 
в ці світи перш за все не через когнітивні акти і не через ірраціональні 
імпульси або надраціональні інтуїції (А.Гусейнов). Соціоонтологічно він 
включений в них через творчо–відтворюючу діяльність конструюючи 
саме соціальне буття. В зв’язку з цим відсторонення молоді від творення 
соціальної реальності є питання онтологічної властивості, як процес від-
торгнення з власним буттям.

Так, згідно Д.Лернеру, становлення сучасного « Я» неминуче почи-
нається з подолання культурних табу, соціальних заборон на свободу 
біографічного проектування. Саме в даний час починають розростатися 
домагання на швидкі і зримі зміни в приватному і публічному житті людей. 

Якщо ж вони не виправдовуються, виникає реакція очікувань, що не « 
зустріли». Виникає конфлікт двох фундаментальних соціокультурних 
орієнтацій: проходження традиціоналістської установки на «гаранто-
ваний дохід» або ж ухвалення «споживацької свободи» . Саме молодь 
відкинула «скромне благополуччя», вважала за краще в значній мірі роз-
раховувати не на державу, а на себе. Зокрема, істотно змінилися життєві 
стратегії молодих людей, а також їх уявлення про своє місце у владних 
структурах. Почала різко зростати мотивація на вищу освіту, цінності 
освіти і інтелекту, а також на комфортні умови життя. Прагнення ж до 
офіційного «широкого суспільного визнання» істотно знизилося. Важливо 
відзначити і те, що збільшилася вага особових цінностей по відношенню 
до цінностей колективних, суспільних. В центрі був поставлений особис-
тий успіх, добробут, сімейне щастя. Тоді як поняття « благо країни» дещо 
втратило своє колишнє значення. Багато молодих людей не бачать опори 
в державі, а тому відмовляються йому в своїй довірі і не орієнтуються на 
свою співпрацю з ним. 

Спираючись на ряд джерел, до числа подій і явищ, що істотно вплину-
ли на формування системи цінностей молодого покоління, ми відносимо 
наступні: демонтаж політичної і соціально–економічної системи держави, 
безробіття, наркоманія, маргіналізація населення, проституція, безпри-
тульність, бандитизм. Розрив державою в односторонньому порядку 
негласного соціального договору зі своїм суспільством, активне знищення 
виробничого, економічного, оборонного, наукового, культурного, соціаль-
ного, духовно–етичного потенціалу України, зовнішній борг і прокрутка 
надприбуткових кредитів, стрімке зубожіння основної маси населення, що 
співпало з появою надбагатої нечисленної політико–економічної еліти, 
колосальні масштаби корупції в середовищі державних службовців, відтік 
капіталу за межі України, цинізм влади, дефолт, крах суперліберальних і 
демократичних реформ, диференціація рівня життя, усвідомлення того, 
що реформи відкинули країну назад як в політичному, так і соціально–
економічному відносинах.

З усього вищевикладеного можна сформулювати певні висновки:
- студентство є особливою соціальною групою молоді, зайнятою 

підготовкою до виконання соціальної і професійної ролі в духовному 
виробництві і накопичуючу потенціал майбутнього стану суспільства;

- динамічність ціннісних орієнтацій студентства обумовлено подвій-
ністю, « пограничностью» , проміжним положенням студентства між 
пасивним об’єктом соціальної турботи і активним суб’єктом соціальної дії;

- між полюсами старих і нових суспільних цінностей (духовних, еко-
номічних, раціональних), студентство виявилося ближче до ухвалення 
нових цінностей, але формою. Що стосується необхідності реальних дій 
по їх досягненню то тут більше спостерігається відхід від особистої від-
повідальності і готовність перекласти її на інших.

Особливу значущість у формуванні цінностей мають проблеми, 
обумовлені духовно–етичним хаосом, в якому опинилася українська 
молодь. На фоні світоглядної невизначеності експансія масової комер-
ційної культури агресивно насаджуючи психологію споживача і вигоди, 
приводить до етичної деградації особи і зниження цінності людського 
життя, примитивизирует значення людського буття, стимулює асоціальні 
і протиправні форми самореалізації (злочинність, алкоголізм, наркоманія, 
проституція), обумовлює масове розповсюдження містичних навчань, 
рухів і нетрадиційних культів, що представляють реальну небезпеку для 
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етичного здоров’я молодої людини ослабляє і руйнує механізми куль-
турної спадкоємності, загрожуючи збереженню самобутності вітчизняної 
культури. В результаті в оцінці базових етичних цінностей студентська 
молодь істотно розходиться з переважною більшістю громадян.

Нинішня система освіти і виховання молодого покоління не надає 
належної уваги формуванню у молоді духовності, ціннісних орієнтирів, 
громадянськості. Ця система не сприяє формуванню у молодих людей 
прагнення стати повноцінними учасниками соціально–політичного і еко-
номічного процесу. В той же час, майбутнє України, де ще не завершився 
процес самоідентифікації держави в політиці і економіці, у величезному 
ступені залежить від готовності молодого покоління активно і професіо-
нально включитися в політичну діяльність.

Якщо з боку старшого покоління періодично запускаючого механізм 
реанімації «культури гарантій» то з боку покоління молодшого – демон-
струвалася відмова від патерналістської опіки держави і культивування 
індивідуалістичних установок. Звідси почався зсув у бік орієнтації молодят 
на мерітократичну систему трудових винагород, пріоритетів «приватного 
життя» і соціальних свобод. 

Світ молоді завжди обернений в майбутнє, а тому трансформація 
цінностей студентської молоді завжди актуальна. 
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Демократизація освіти: український 
історичний досвід і сучасність

Аналізуються історичні традиції демократизації в україн-
ському освітньому просторі, їх значення для сучасних процесів 
демократизації освіти.

Ключові слова: людина, освіта, демократія, історія, культура. 

Українська освіта має глибокий історичний досвід демократизації. 
Як зазначають дослідники, українцям взагалі притаманна природна 
схильність до демократизму у різноманітних форм самоврядування. Не 
є винятком і система освіти. Демократичні мотиви її організації супрово-
джують розвиток освіти від часів Київської Русі і до наших днів. Яскравий 
приклад демократизації управління освітянською галуззю – це період 
суверенітету та незалежності Української Народної Республіки, чотирьох 
її універсалів, початку відродження освіти і культури, реформування 
управлінської системи в галузі освіти [1,с.45].

Після революції, що відбулася в лютому 1917 р., в Україні посту-
пово набрав сили національно–визвольний рух. Цей рух очолила 
Центральна Рада, що діяла спочатку як громадсько–політична організація 
і об’єднувала навколо себе широку громадськість найрізноманітніших 
ідеологічних і політичних переконань. При Міністерстві освіти Росії був 
утворений Державний комітет з народної освіти для реформи освіти. 
Комітет провів п’ять сесій, на яких були схвалені окремі питання управ-
ління освітою, наприклад, про передачу справ народної освіти органам 
місцевого самоврядування, про ліквідацію шкільних рад, інститутів 
директорів, інспекторів народних шкіл та розширення прав педагогічних 
колегій (рад), про створення громадських рад з народної освіти, перед-
бачалися вибори вчителів та адміністративного персоналу школи [1,с.47]. 
На з’їздах і нарадах часто лунала думка, що децентралізація управління 
освітніми закладами повинна бути якомога ширшою. Проголошувалась 
ідея «творити нові форми управління справами освіти, керуючись принци-
пами демократизму, децентралізму і національно–персональної автономії, 
оголошених третім універсалом УЦР» [1].

Крім того, в Україні виник рух за створення української школи, який 
мав громадський характер. У цей час особливо активізувало свою роботу 
Українське товариство шкільної освіти, яке поширювало серед народу 
України освіту «через нижчі, середні й вищі школи з викладовою україн-
ською мовою» [2,с.529]. У «Плані управління освітою на Вкраїні» (1917 р.), 
головна увага зосереджувалася на тому, що система управління освітою 
в Україні має бути державною, колегіальною і демократичною, але не 
централізованою і бюрократичною, громіздкою і незграбною. Передусім, 
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