
6. Аналіз методів діагностування й оптимізації характеристич/
них властивостей уваги показує, що їх застосування є можливим
як з метою діагностування особливостей уваги окремо взятих ін/
дивідуумів, так і з погляду перспектив роботи над собою — поліп/
шення показників уваги і, взагалі, удосконалення вміння органі/
зовувати свою роботу.
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УДК 159.964.21 Т. П. Поснова

ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ ЗА
МЕТОДИКОЮ Ш. ШВАРЦА

В статье рассматриваются психологические особенности
формирования ценностных ориентаций молодежи. Выявлена
структура ценностей современной молодежи.

The article reviews psychological characteristics of value orienta9
tion formation of youth. Structure of values of young people is shown.
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Стрімка зміна ціннісно/нормативної системи суспільства в епо/
ху радикальних соціальних змін, які мають місце у трансформа/
ційний період переходу до демократії в Україні, не може не впли/
нути на процес соціалізації молоді. Соціальна нестабільність, яка
виникає в результаті радикальних змін у суспільстві, характери/
зується, перш за все, відсутністю завершеної системи соціальних
цінностей та ідеалів, наявністю антагоністичних цінностей у різ/
номанітних соціальних системах [2].

Усе більшу увагу науковців привертає проблема вивчення обста/
вин, які забезпечують успішну соціалізацію в подальшому, особливо
за умов динамічних і непередбачуваних змін у суспільстві. Як ос/
новні характеристики особистості, що сприяють успішній соціалі/
зації, можна виділити:

— здатність до зміни своїх ціннісних орієнтацій та самоекспек/
тацій;

— вміння знаходити баланс між своїми цінностями і вимогами
соціальної ролі, яку виконує особистість у суспільстві;

— орієнтацію не на конкретні соціальні цінності, а на виробле/
не самою людиною розуміння універсальних цінностей тощо.

Загальновизнаною в психологічній науці є думка, що форму/
вання ціннісної структури особистості найактивніше відбувається
на юнацькому етапі соціалізації, коли у молодих людей виникає
потреба у засвоєнні соціальних цінностей та створенні особистісної
структури цінностей. Виступаючи як утворення мотиваційно/по/
требнісної сфери, цінності активізують і спрямовують поведінку 
й діяльність особистості, здійснюючи психічну регуляцію її соці/
альної діяльності та поведінки. У такій якості вони реалізуються
в ціннісних орієнтаціях, які виступають важливим елементом за/
гальної структури диспозицій особистості, через яку реалізуються
соціальні цінності [2, с. 245].

Ціннісні орієнтаціїі розглядаються Е. Еріксоном як система
фіксованих настанов особистості, що характеризуються вибірко/
вим ставленням особистості до цінностей [6]; М.Рокич трактує цін/
нісні орієнтації як спрямованість особистості на ті чи інші ціннос/
ті, цілі і засоби їх досягнення [7]. Ціннісні орієнтації виконують
спонукальну функцію, а також визначають мету життєдіяльності 
і виконують роль провідних принципів життя [7; 8]. Б. Г. Ананьєв
зазначає, що «формування особистості шляхом інтеріоризації
(присвоєння продуктів суспільного досвіду і культури в процесі вихо/
вання і навчання) є, разом з тим, засвоєнням певних позицій, ролей
і функцій, сукупність яких характеризує її соціальну структуру. Усі
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сфери мотивації і цінностей детерміновані саме цим суспільним
становленням особистості» [1].

На відміну від інших ціннісних категорій, ціннісні орієнтації
тісно пов’язані з поведінкою суб’єкта і керують нею на усвідомлю/
ваному рівні. Таким чином, ціннісні орієнтації можна розглядати
як основний механізм регуляції соціальної поведінки людини. Саме
цей психологічний феномен виступає точкою перетину чинників,
що детермінують процес соціалізації особистості. Саме в особистіс/
ній структурі цінностей, їх ієрархічній упорядкованості відбуваєть/
ся взаємодія індивідуального і суспільного, здійснюється актуаліза/
ція суспільної активності.

Загалом ціннісні орієнтації молодої особистості характеризу/
ються як індивідуалізоване і мотивоване відображення у свідомос/
ті молоді чи іншої соціальної групи ідеології, культури, цінностей
суспільства на конкретному етапі історичного розвитку. Сукуп/
ність ціннісних орієнтацій складає своєрідну вісь свідомості, за/
безпечуючи стійкість особистості та детермінуючи мотивацію осо/
бистості. Розвинуті ціннісні орієнтації молодої людини є ознакою
зрілої особистості і показником міри її соціальності та політизова/
ності, зумовлюючи зв’язок між сприйняттям зовнішнього соціа/
льно/політичного світу і внутрішнього світу особистості. Стійка та
несуперечлива структура ціннісних орієнтацій є основою для фор/
мування таких якостей особистості, як цілісність, вірність пев/
ним принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль заради
них, активність життєвої позиції. Недостатній розвиток цінніс/
них орієнтацій молоді свідчить про домінування зовнішніх, а не
внутрішніх стимулів у психіці, що проявляється в обумовленості
потреб молодої людини обставинами і низькою соціально/політич/
ною активністю.

Проблема формування громадянських норм та цінностей мо/
лоді у сучасному українському суспільстві є надзвичайно важли/
вою і складною. Окреслені проблеми можуть бути вирішені через
відповіді на питання: «Якою є ієрархія цінностей сучасної мо/
лоді?», що дало б змогу скласти соціально/психологічний портрет
нової української генерації.

Пошук відповіді на це запитання спонукав нас звернутися до ме/
тодики Ш. Шварца для вивчення цінностей, яка забезпечує необхід/
ним науково/дослідним інструментарієм вивчення ціннісно/мотива/
ційної сфери особистості. Методика для визначення цінностей
особистості Ш. Шварца розроблена ним відповідно до теоретичної
побудови універсальних ціннісних типів (мотиваційних блоків) [9].
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В основу створення даної методики покладено концепцію М. Ро/
кича про існування термінальних та інструментальних цінностей та
концепцію Ш. Шварца про мотиваційні цілі ціннісних орієнтацій 
і універсальність базових людських цінностей.

Відштовхуючись від мотиваційної мети, яка визначає кожний
тип універсальних цінностей, Ш. Шварц підібрав найбільш ха/
рактерні для кожної мети цінності. Особливістю опитувальника
Ш. Шварца є те, що в ньому використовується не пряме ранжу/
вання (на відміну від методики М. Рокича), а рейтинг. Такий під/
хід дає змогу виявляти не лише позитивне, але й негативне став/
лення до цінностей.

Перевага методики Ш. Шварца полягає в тому, що вона дає
змогу вибудувати не лише ціннісну ієрархію, але виявити пріори/
тети мотиваційних блоків, тобто ті основні цілі, які стоять на да/
ний момент часу перед респондентами. Таким чином, методика
дає змогу одночасно виявляти як когнітивні, так і мотиваційні
змінні. Розширений порівняно з іншими методиками список цін/
ностей та принципи їх дослідження, які лежать в основі методи/
ки, дають можливість вивчати цінності і як змістові, і як емоцій/
но/мотиваційні утворення [5].

Методика Ш. Шварца включає опитувальник, що складається
з двох частин, до кожної з яких застосовується окрема процедура
проведення. Опитувальник «Огляд цінностей», використаний у да/
ному дослідженні, дає можливість дослідити нормативні ідеали,
цінності особистості на рівні переконань. Такі цінності найбільше
впливають на особистість, але не завжди проявляються в соціальній
поведінці, оскільки можуть не збігатися з нормативними цінностя/
ми суспільства. Кожну із 57 запропонованих цінностей із коротким
поясненням їх значення респондент повинен оцінити за 9/бальною
шкалою «як керівний принцип свого життя». Кожна із цінностей
входить у певний мотиваційний блок і підпорядковується відпо/
відній мотиваційній меті:

— влада (Power) — соціальний статус, домінування над людь/
ми і ресурсами;

— досягнення (Achivment) — особистий успіх відповідно до
соціальних стандартів;

— гедонізм (Hedonism) — насолода або чуттєве задоволення;
— стимуляція (Stimulation) — хвилювання і новизна;
— самостійність (Self/Direction) — самостійність думки і дії;
— універсалізм (Universalism) — розуміння, терпимість і за/

хист благополуччя всіх людей і природи;
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— доброта (Benevolence) — збереження і підвищення благопо/
луччя близьких людей;

— традиція (Tradition) — повага до культурних і релігійних
звичаїв та ідей і відповідальність за їх збереження;

— конформність (Conformity) — стримування дій і спонукань,
які можуть нашкодити іншим і не відповідають соціальним
очікуванням;

— безпека (Security) — безпека і стабільність суспільства, від/
носин і самого себе.

Отже, розроблена Ш. Шварцем теорія динамічних відносин
між ціннісними типами описує концептуальну організацію систе/
ми цінностей, згідно з якою дії, що здійснюються особистістю від/
повідно до кожного типу цінностей, мають психологічні, прак/
тичні і соціальні наслідки. Вони можуть бути сумісними з іншими
типами цінностей або вступати з ними у конфлікт. Десять цінніс/
них типів, запропонованих Ш. Шварцем, організовані у дві біпо/
лярні вісі виміру:

— відкритість до змін (цінності самостійності та стимуляції)
протистоять консерватизму (цінності безпеки, конформ/
ності і традицій);

— самопіднесення (цінності влади і досягнень) на противагу са/
мотрансцендентності (цінності універсалізму і доброти).

У ході дослідження (для виявлення різних типів ціннісних
уявлень і визначення їхніх взаємозв’язків) отримані в балах се/
редні показники 57 цінностей були проранжовані студентами, і на
основі отриманих результатів була вибудувана «ієрархія» індиві/
дуальних цінностей на рівні нормативних ідеалів.

Отримані результати підтверджують думку В. Т. Лісовського,
що «в ціннісному світі кожної людини існують певні «наскрізні»
цінності, які є практично стрижневими у будь/якій сфері діяль/
ності» [3, с. 101]. Вони дають підставу зробити висновок, що на
рівні нормативних цінностей найбільш значущим для студентів 
є наступні особистісні цінності: безпека сім’ї, повага до старших,
зміст життя, істинна дружба, мир у всьому світі, свобода, відпові/
дальність, самостійність, вірність, внутрішня гармонія, здоров’я
та зріле кохання, що набрали 5 і більше балів. Найменш важливи/
ми виступають такі цінності, як покірливість життю, соціальна
сила та мінливе життя, які набрали менше 3 балів.

Серед значущих для студентів нормативних цінностей біль/
шість є сумісними і групуються у квадраті самотрансцендентності:
зміст життя (5,5), істинна дружба (5,5), мир у всьому світі (5,3),
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відповідальність (5,1), вірність (5), внутрішня гармонія (5), зріле
кохання (5). Певні протиріччя існують між цінностями змін — сво/
бода (5,2), самостійність (5) — та консервативними цінностями —
безпека сім’ї (5,8), повага до старших (5,6), здоров’я (5). Найменш
значущі нормативні цінності — соціальна сила (1,7) та мінливе
життя (1,7) лежать у площинах самопіднесення та консерватизму.

Отже, найбільш і найменш значущі нормативні цінності сту/
дентів мають діаметрально протилежну спрямованість. Найбільш
важливими цінностями є ті, що мають самотрансцендентне спря/
мування, а найменш значущі пов’язуються зі спрямованістю на
самопіднесення.

Наступним кроком у нашому дослідженні було визначення мі/
ри важливості різних мотиваційних блоків і відповідних їм моти/
ваційних цілей у юнацькому віці. Групу значущих для студентів
цінностей склали такі типи цінностей, як доброта (4,77), безпека
(4,6), самостійність (4,47), цінностями низької значущості для до/
сліджуваних виявилися гедонізм, влада, стимуляція (див. табл.).

Для подальшого дослідження нами було застосовано кластер/
ний аналіз структури особистісних цінностей студентів, який дав
змогу виявити систему взаємозв’язків та взаємовідносин у струк/
турі нормативних цінностей.

Так, у І кластер увійшли такі ціннісно/мотиваційні блоки, як
універсалізм (4), самостійність (5), досягнення (8), що дає мож/
ливість зробити припущення про готовність молоді до внутрішніх
(психологічних) та зовнішніх (соціально/політичних) змін.
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Ранг Тип цінностей Бали

1 Доброта 4,77

2 Безпека 4,60

3 Самостійність 4,47

4 Досягнення 4,37

5 Універсалізм 4,32

6 Конформність 4,29

7 Традиції 3,57

8 Гедонізм 3,50

9 Влада 3,33

10 Стимуляція 3,05

Рангові значення типів цінностей на рівні нормативних ідеалів



ІІ кластер утворили ціннісно/мотиваційні блоки «безпека» (10)
та «конформність» (1). Така комбінація свідчить про існування
підсвідомої установки на конформність як гарант безпеки для осо/
бистості.

ІІІ кластер об’єднав блоки «доброта» (3) і «традиції» (2) — сим/
волічне поєднання двох характеристик, які, за даними опитуван/
ня, студенти вважають характерними ознаками українського
національного характеру.

IV кластер склали цінності «гедонізм» (7), «влада» (9) і «стиму/
ляція» (6). Оскільки ці цінності займають найнижчі позиції 
в ієрархічній драбині особистих цінностей, наближеність цих бло/
ків може слугувати ілюстрацією поєднання чинників, що не зна/
ходять симпатії у молодої генерації (див. рис.).

Згідно з теорією динамічних відносин між ціннісними типами
Ш. Шварца, ціннісні типи можуть конкурувати один з одним або
взаємодоповнюватися. Проведене експериментальне дослідження
дає змогу зробити висновок про певну амбівалентність цінностей
студентів, оскільки такі цінності найбільшої значущості, як доб/
рота та досягнення, згідно з теорією Ш. Шварца, перебувають на
біполярних осях виміру. На нашу думку, виявлений конфлікт 
у системі цінностей студентської молоді не обов’язково може про/
явитися у деструктивній формі. За умови створення належних
умов для самореалізації молодого покоління даний конфлікт мо/
же стати рушійною силою для саморозвитку та самоактуалізації
молоді. Саме в цьому напрямі повинна скеровуватись державна
молодіжна політика країни, що прагне до утвердження демокра/
тичних цінностей у суспільстві.
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УДК 167.1 Л. В. Алексєєва

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье рассматривается комплекс взаимообуславливающих
причин возникновения школьной дезадаптации. Проанализирова9
но подходы психологов и педагогов к данной проблеме и выделены
пять основных направлений, на основе которых предлагается про9
ведение психолого9педагогической работы касательно адаптации
первоклассников к учебной деятельности.

In the article the complex of mutual9cause reasons of occurrence of
school disadaptation is considered. The approaches of psychologists
and pedagogіes due to this problem were analyzed and five general di9
rections, on basis of which carrying the psychologically9pedagogical
activities concerning adaptation of first9form pupils to education
process is offered, have been selected.
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