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АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ  

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Проблема ціннісних орієнтацій є однією з пріоритетних у сучасній науці, особливо в умовах кардина-

льних змін, що відбуваються в нашій країні. У статті аналізуються ціннісні орієнтири сучасної молоді, 
наводяться приклади соціологічних опитувань молоді, окреслені етапи формування ціннісних орієнта-
цій. Подаються наукові роздуми щодо понять «модель» та «моделювання», теоретично обґрунтовано 
структурно-функціональну модель формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому 
просторі вищого навчального закладу, що відображає взаємодію його компонентів, принципів, форм, 
методів, засобів і функцій освітньої діяльності. Доведено, що модель дозволяє побачити наочно компо-
ненти системи, подати їх цілісно, в розвитку, упорядкувати та зіставити концептуальні підходи для 
аналізу змісту ціннісних орієнтацій як соціальної проблеми, створення відповідних психолого-
педагогічних умов в освітньому просторі університету з метою формування ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді. 

Ключові  слова :  ціннісні орієнтації, модель, моделювання, педагогічне моделювання, структурно-
функціональна модель, компоненти, принципи, методи, засоби, критерії ціннісних орієнтацій. Сучасний реальний стан розвитку українсь-кого суспільства відображається тією чи іншою мірою на нових установках і ціннісних орієнтаціях найпрогресивнішої частини населення – молодо-го покоління. Становлення української державно-сті, інтеграція в європейське співтовариство, створення і реалізація національної ідеї, побудова громадянського суспільства передбачає орієнта-цію на пріоритети духовності та моралі, перетво-рення усталених моральних ідеалів і принципів, пошук нових ціннісних орієнтирів студентської молоді. Метою освіти є постійне творче оновлен-ня, розвиток і вдосконалення кожної особи впро-довж усього життя. Освіта, включаючи людину в простір визнаних у суспільстві цінностей, форму-ючи універсальні моделі поведінки і ціннісні уста-новки, сприяє засвоєнню значущих загальнолюд-ських цінностей [8, 53–54]. З огляду на це, як ніколи, зростає роль спе-ціально організованого педагогічного процесу в закладі вищої освіти, спрямованого на формуван-ня особистості молодої людини – майбутнього професіонала, громадянина-патріота своєї країни, який за своїм ціннісним ставленням, громадянсь-

кими позиціями спрямує свої знання, компетенції та діяльність на розквіт держави. Саме тому процес формування ціннісних оріє-нтацій студентської молоді є одним із головних завдань вищих навчальних закладів. Освітнє сере-довище вищого навчального закладу має бути цілеспрямованою цілісною педагогічно організо-ваною системою умов, що забезпечують викорис-тання традиційних освітніх технологій та реаль-ної виховної практики, ціннісної педагогічної вза-ємодії учасників навчального процесу, завдяки якій вони зможуть усвідомити їх сутність, визна-чити значущість для індивідуальної життєдіяль-ності, зіставити з власними ціннісними уподобан-нями, навчитися оцінювати явища з цієї точки зору та реалізовувати їх у власній діяльності. Роз-робка теоретичної моделі формування ціннісних орієнтацій особистості студента є не лише науко-вою проблемою, а й засобом визначення ефектив-ності створених педагогічних умов для формуван-ня ціннісних орієнтацій. Метою статті є розробка алгоритму теоретич-ної моделі формування ціннісних орієнтацій студе-нтської молоді в освітньому просторі університету 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету в сучасних умовах, чиї цінності багато в чому є відображенням цінностей суспільства. Проблема формування у студентів ціннісних орієнтацій постійно перебуває в полі фахових ін-тересів науковців і досліджується ними з різних позицій. Теоретичну основу дослідження цінніс-них орієнтацій особистості представлено в робо-тах Б. Ананьєва, С. Анісімова, Г. Балла, І. Беха, Б. Братуся, Є. Бондаревської, А. Брушлинського, Л. Виготського, Г. Гребенькова, О. Донцова, Е. Зеєра, В. Зінченка, Є. Климова, І. Кона, Д. Леонтьєва, О. Леонтьєва, А. Маркової, В. М’ясищева, А. Петровського, С. Рубінштейна, Н. Ткачової та ін. Важливими для нашого дослі-дження є погляди учених Г. Атанова, Т. Бахтєєвої, І. Беха, О. Волосовця, В. Казакової, В. Кудіної, В. Лісового, С. Максименко, В. Москаленко, Л. Пуховської, Є. Спіцина, Т. Хатчінсон та інших щодо розробки моделі формування ціннісних оріє-нтацій студентської молоді. Сучасна студентська молодь суттєво відрізня-ється від студентства ХХ ст. перш за все тим, що перебуває в нових соціально-економічних, істори-ко-культурних, національно-етнічних, демографіч-них умовах формування ціннісних орієнтацій сту-дентської молоді, коли розвиненість демократії, нове інформаційне суспільство вносить корективи в їх ціннісні орієнтації, студенти прагнуть до на-вчання в умовах європейського напряму розвитку вищої освіти. Студентство як особлива соціальна й суспіль-на група характеризується невизначеністю соціа-льного статусу, залежністю від багатьох внутріш-ніх і зовнішніх впливів, прагненням до макси-мальної самореалізації, особливим характером різних сфер життєдіяльності (С. Іконникова, В. Лисовський, В. Павловський, Б. Рубін, О. Рудакова, С. Савченко, Ю. Семашко). Саме в цей період відбуваються зміни системи ціннісних орі-єнтацій, що потребують цілеспрямованої органі-зації процесу формування ціннісних орієнтирів. Ціннісні орієнтації студентської молоді є склад-ним особистісним утворенням, що враховує три взаємопов’язані компоненти: матеріально-економічні, духовно-гуманітарні, раціональні. Цінності виконують регулюючу функцію в життє-діяльності особистості, мають самостійний сенс, утворюють цілий пласт у культурній спадщині суспільства, визначають особливості світогляду людини, виступають основою для формування ціннісних орієнтацій особистості.  Варто відмітити, що ціннісні орієнтації визна-чають: 1) загальну спрямованість інтересів і праг-нень особистості; 2) ієрархію індивідуальних впо-добань і зразків; 3) цільові і мотиваційні програ-

ми; 4) рівень вподобань; 5) уявлення про дійсне і механізми селекції за критеріями значущості; 6) міру готовності й рішучості до реалізації влас-ного «проекту життя» [18, 227]. На думку І. Беха, особистісні цінності є унор-мованими утвореннями, як певні приписи, що визначають необхідну чи бажану поведінку. У ви-хованні особистості мірилом унормованості пове-дінки є її відповідність соціальним нормам, тобто вимогам суспільства, в якому вона живе. Цивілізо-ване суспільство завжди гармонійно поєднує зага-льнолюдські й національні моральні норми – цін-ності, які має свідомо привласнити людина [1, 17]. Таким чином, особистісні цінності, що сформовані в процесі виховного впливу та самовиховання, становлять внутрішній стрижень особистості, спираючись на який, молода людина будує власну життєдіяльність.  «Молодь проявляє досить низьку здатність до суспільної самоорганізації, а потенціал соціаль-ної активності в суспільстві порівняно невеликий. Потрібно відмітити, що за період посткомуністич-ної трансформації частина української молоді прийняла головні демократичні цінності. Але ні-коли вона не розглядала їх як реальний інстру-мент вирішення суспільних потреб» [9].  Збагаченість та розвиненість загальної цінні-сної системи є певним індикатором як міри участі особистості у громадському житті суспільства, так і пріоритетності вибору того чи іншого виду та сфери життєдіяльності.  Наявність сформованої системи ціннісних оріє-нтацій забезпечує гармонію внутрішнього світу особистості, сприяє систематизації її знань, норм, стереотипів поведінки та самоствердженню особи-стості, реалізації соціальних очікувань [4, 12–14]. Все це визначає особливості структури роз-витку ціннісних орієнтацій сучасного студента. На особливу увагу заслуговує аналіз деяких докумен-тів, що містять результати соціологічних дослід-жень серед молоді України. Так, звернемося до відомих усім науковцям звітів: «Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки»: Щорічна доповідь Прези-денту України, Верховній Раді України про стано-вище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) [8]; «Ціннісні орієнтації сучасної української  молоді»: Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) [19]; «Цінності української молоді»: Результати репрезентатив-ного соціологічного дослідження становища мо-лоді, проведеного у 2016 році [20]; «Українське покоління Z: цінності та орієнтири»: Результати загальнонаціонального опитування, що здійснене 
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта (2017 рік) [17].  Так, у звіті Президенту України за 2014 рік науковцями виокремлено поняття «національних цінностей», до яких віднесено наступні складові: володіння українською мовою, бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів; дбайли-ве ставлення до національних багатств, до рідної природи; сприяння розвиткові духовного життя українського народу; шанобливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєї землі [8, 99]. Звернімо увагу на відповіді молодих людей (69%), які вважають, що держава повинна впрова-джувати хоча б один тип з нижчеперерахованих заходів, спрямованих на виховання національно-патріотичної свідомості дітей та молоді: 
– виховувати почуття патріотизму з дитячо-го садка;  
– створювати національно-патріотичні гур-тки, організації, клуби;  
– створювати та демонструвати більшу кількість національно-патріотичних філь-мів, розповсюджувати художню літерату-ру національно-патріотичної тематики;  
– сприяти появі більшої кількості тем націо-нально-патріотичної спрямованості у ЗМІ;  
– фінансувати заходи національно-пат-ріотичної спрямованості; розвивати моло-діжні громадські організації патріотично-го спрямування [8, 109–110]. Аналіз ціннісних орієнтацій за 2016 рік пока-зує, що для більшості молоді сьогодні насамперед є найважливішим здоров’я (55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%). У другу чергу молодь найважливішим вважає для себе мир та спокій на українській зем-лі (39,9%), досягнення соціального статусу/кар’єри (37,9%), наявність хороших і вірних дру-зів (35,2%), народження та виховання дітей (34,3%), пошук коханої людини та створення сім’ї (32,3%). У третю чергу – отримання задоволень від життя (28,2%), пошук роботи за фахом (20,4%) та будь-якої роботи (19,3%), власне самовдоско-налення (20%), здобуття вищої освіти (15,9%) [20, 7]. Оцінюючи свої цінності у найближчі три ро-ки, молодь віддає перевагу майже тим самим жит-тєвим цінностям, однак народження та виховання дітей стає домінантною цінністю. Окрім цього, молодь вважає найважливішим для себе у най-ближчі три роки підвищити кваліфікацію / отри-мати перекваліфікацію, приділити увагу релігій-ному або духовного розвитку, громадській актив-ності, захисту національних інтересів України, а 

також зробити щось значуще для свого народу, волі та єдності українського суспільства, майбут-нього країни [20, 8]. Слід зауважити, що знайомство зі щорічними звітами та результатами соціологічних опитувань озброює науковця знаннями щодо сутності  сучасної системи ціннісних орієнтацій молоді, що необхідно враховувати у подальших наукових розробках. Характерною рисою сучасного навчання сту-дентів у вищих навчальних закладах є те, що освітній простір університету передбачає ство-рення відповідних умов для формування вищого, особистісного рівня системи ціннісних орієнтацій. У цей період проходить етап оптимального прий-няття чи неприйняття цінностей. В таких умовах студенти були готові і прагнули до переоцінки і прийняття нових цінностей, де ціннісні орієнтації займають вищий рівень. Теоретичний аналіз ба-гатьох наукових праць з означеної проблеми ви-значає наступні етапи формування ціннісних оріє-нтацій:  1) усвідомлення потреб;  2) порівняння потреб із предметами та яви-щами, які оточують світ і позиції до світу;  3) форсування усвідомленого ставлення до речей, умов і форм задоволення потреб [12]. Отже, важливим теоретико-методологічним принципом формування ціннісних орієнтацій сту-дентської молоді є розуміння необхідності ство-рення в університеті такого освітнього простору, де якнайповніше могла б самореалізуватися мо-лода людина. Психолого-педагогічні умови фор-мування ціннісних орієнтацій студентів – це ком-плекс педагогічних і психологічних умов, компо-нентів освітнього процесу, сукупність психологіч-них механізмів і чинників. На основі аналізу ряду наукових досліджень можемо стверджувати, що формування ціннісних орієнтацій студентської молоді є комплексним процесом, який складається із зовнішнього впли-ву на особистість та її внутрішньої роботи з ово-лодіння, переоцінки, застосування і створення етичних норм [5; 6; 13]. Вважаємо, що процес фор-мування ціннісних орієнтацій студентської моло-ді набуває ефективності за умови врахування ря-ду закономірностей, які ми розглядаємо як сукуп-ність факторів впливу на особистість студента, що за умов трансформації в нові соціальні умови забезпечує ефективність процесу формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в  цілісності та взаємозв’язках усіх її складових  [5, 11–14].  Потреби особистості в переосмисленні систе-ми цінностей вимагають створення психолого-
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ВАЛЕРІЙ БУДАК, РАЇСА ВДОВИЧЕНКО · Алгоритм системного підходу до побудови моделі  формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету педагогічних умов формування ціннісних орієнта-цій студентів як комплексу умов, компонентів освітнього та виховного процесу, сукупність пси-хологічних механізмів і чинників. Найважливі-шим фактором формування ціннісних орієнтацій особистості є вміння студентів оцінювати пріори-тети в ціннісній сфері [9].  Теоретичний аналіз науково-методичної лі-тератури свідчить, що одним із важливих методів педагогічного дослідження є побудова моделей, які описують різні сторони освітнього процесу. Модель є схематичним, наочним відображенням системи [6].  У «Великому тлумачному словнику українсь-кої мови» категорію моделі означено як «уявний чи умовний (зображення, опис, схема і т. ін.) образ якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що ви-користовується як його представник» [2]. У трактуванні В. Маслова «модель» – це  суб’єктивне відтворення у свідомості людини (групи людей) та зовнішнє відображення різними способами й формами найістотніших ознак, рис і якостей, які властиві конкретному об’єкту або процесу, які об’єктивно йому (об’єкту) притаман-ні і дають загальну уяву про феномен, що нас ці-кавить, чи його окремі складники [16, 180]. Модель може бути представлена різними  способами: у вигляді схеми, таблиці, що описує окремі компоненти (елементи) системи або їх взаємозв’язки, або графіка чи діаграми, які дозво-ляють прослідкувати хід розвитку системи, а та-кож інших способів наочного віддзеркалення дос-ліджуваного явища [14, 28]. У побудові моделей використовують різного роду конструкти та кон-цепти. Сам процес побудови моделі називають моде-люванням. Педагогічний словник за редакцією М. Ярмаченка дефініцію «моделювання» визначає як процес дослідження певних явищ, процесів або систем об’єктів шляхом побудови та вивчення їх моделей. Моделювання належить до основних категорій пізнання, на якому ґрунтується як тео-ретичний, так і експериментальний методи нау-кового дослідження [10, 206]. Різновидом такого процесу є педагогічне мо-делювання. Проаналізуємо це поняття, розгля-нувши наукові дослідження в галузі педагогіки. С. Гончаренко зазначає, що педагогічне моделю-вання – це науково обґрунтоване конструювання, яке відповідає заданим вимогам і наміченій побу-дові майбутньої моделі досліджуваного педагогіч-ного процесу, враховуючи властивості, які вивча-ються в ході педагогічного експерименту. Метою педагогічного моделювання є виявлення можли-востей удосконалення навчально-виховного про-

цесу, пошуку резервів підвищення його ефектив-ності та якості на основі аналізу моделі [3, 213]. Зазначимо, що успішність моделювання знач-ною мірою залежить від наявності «теорії, що опи-сує явище, яке підлягає моделюванню, а також від міри формалізації положень цієї теорії» [15, 338].  Таким чином, модель дозволяє побачити наочно компоненти системи, подати їх цілісно, в розвитку, упорядкувати та зіставити концепту-альні підходи для аналізу. Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування цінніс-них орієнтацій студентської молоді передбачає всебічне дослідження цієї системи з використан-ням компонентного (дозволяє розглянути модель як систему, яка включає складові компоненти (підсистеми), структурного (припускає виявлення взаємодії між компонентами системи, що дає мо-жливість побудувати її структурну модель), функ-ціонального (дозволяє визначити призначення кожного компонента) і параметричного (необ-хідний для встановлення якісних характеристик функціонування системи) видів аналізу [13]. При моделюванні ціннісних орієнтацій особистості студента ми дотримувались певної логіки, яка представляється у вигляді ряду взаємозумовле-них та взаємозалежних подій: аналізу теоретич-них основ формування ціннісних орієнтацій;  дослідження концептуальних засад формування ціннісних орієнтацій особистості студента; визна-чення мети означеного процесу та можливих кон-кретних критеріїв оцінки досягнень; розробки моделі формування ціннісних орієнтацій особис-тості студента; конкретизації завдань, які необ-хідно виконати задля реалізації поставленої мети, визначення умов їх розв’язання та засобів для досягнення цілей; реалізації побудованої моделі формування ціннісних орієнтацій особистості сту-дента; узагальнення результатів реалізації озна-ченої моделі в конкретній діяльності та науково-методичних розробках [12].  За основу розробки моделі формування цінні-сних орієнтацій особистості студента нами взята загальна схема системного підходу, яка може ви-глядати як сукупність наступних дій: фіксація деякої кількості компонентів у означеній системі; аналіз особливостей взаємодії між компонентами в межах системи; виявлення системоутворюючих зв’язків, які забезпечують стабільність системи; аналіз основних параметрів діяльнісного функці-онування системи; дослідження оптимальності результатів у співвідношенні з характером та осо-бливостями методичних форм і засобів, які вико-ристовуються [8, 72–76].  Вважаємо, що основним системоутворюючим фактором розробленої нами моделі є спрямова-ність усіх її складових на ефективний процес  
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формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету. Характерною особливістю формування цінні-сних орієнтацій особистості є вміння студентів оцінювати пріоритети ціннісної сфери. Структур-но-функціональна модель формування ціннісних орієнтацій студентської молоді складена на осно-ві гуманістичного, соціалізаційного, особистісно-діяльнісного та культурологічного підходів і пе-редбачає функціональну взаємодію таких струк-турних елементів. Складовими моделі є мета, зав-дання, види, компоненти, етапи формування цін-нісних орієнтацій; принципи, фактори, функції, критерії, показники, рівні, діагностичний інстру-ментарій та результат сформованості ціннісних орієнтацій студентської молоді. Зазначена модель побудована відповідно до провідних засад особистісно орієнтованого підхо-ду, розкриває суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасни-ків навчально-виховного процесу. Критеріями сформованості ціннісних орієнта-цій студентської молоді визначено такі: інте-
лектуальний – поінформованість студентів про цінності й ціннісні орієнтації особистості та їх вплив на особистісне й професійне становлення майбутнього фахівця; емоційно-ціннісний – емоцій-но-почуттєве ставлення студентів до цінностей та ціннісних орієнтацій особистості; діяльнісно-
практичний – уміння й навички розв’язувати осо-

бистісні та професійні ситуації на підставі відповід-них моральних цінностей і світоглядних настанов. Згідно з виокремленими критеріями та показника-ми визначено рівні сформованості ціннісних орієн-тацій студентської молоді (високий, середній, низь-кий).  Таким чином, можна стверджувати, що про-блема формування ціннісних орієнтацій залиша-ється однією з найбільш значимих у психолого-педагогічних дослідженнях. Аналіз запропонова-ної теоретичної моделі свідчить про раціональ-ний підхід до визначення основних структурних компонентів моделі та психолого-педагогічних умов для створення системи формування цінніс-них орієнтацій студентської молоді, які в своїй єдності та цілісності визначають їх суспільну ак-тивність та значущість для подальшого розвитку соціуму, держави, нації.  Дослідження проблем ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства надзвичайно актуальні та потребують теоретико-методо-логічного обґрунтування, оптимізації відбору змі-сту, форм, методів і засобів формування ціннісних орієнтацій у студентів на різних етапах професій-ного навчання в університеті. Особливої уваги потребує питання формуван-ня системи ціннісних орієнтацій студентської мо-лоді під час проведення військово-патріотичного виховання в освітньому просторі університету.  
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Валерий Будак, Раиса Вдовиченко. Алгоритм системного подхода к построению модели фор-
мирования ценностных ориентаций студенческой молодежи в образовательном пространстве 
университета 

Проблема ценностных ориентаций является одной из приоритетных в современной науке, особенно 
в условиях кардинальных изменений, происходящих в нашей стране. В статье анализируются ценност-
ные ориентиры современной молодежи, приводятся примеры социологических опросов молодежи, очер-
чены этапы формирования ценностных ориентаций. Подаются научные размышления относительно 
понятий «модель» и «моделирование», теоретически обоснована структурно-функциональная модель 
формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи в образовательном пространстве 
вуза, отражающем взаимодействие его компонентов, принципов, форм, методов, средств и функций 
образовательной деятельности. Доказано, что модель позволяет увидеть наглядно компоненты сис-
темы, представить их целостно, в развитии, упорядочить и сопоставить концептуальные подходы к 
анализу содержания ценностных ориентаций как социальной проблемы, создание соответствующих 
психолого-педагогических условий в образовательном пространстве университета с целью формирова-
ния ценностных ориентаций студенческой молодежи. 

Ключевые  слова :  ценностные ориентации, модель, моделирование, педагогическое моделирова-
ние, структурно-функциональная модель, компоненты, принципы, методы, средства, критерии ценно-
стных ориентаций. 
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Valerii Budak, Rajisa Vdovichenko. The systematic approach algorithm to the construction  

of a model for the formation of value orientations of student youth in the university educational envi-
ronment 

The current state of Ukrainian society puts in front of educational institutions a number of urgent tasks 
aimed at the formation of value orientations in student youth. The growing need to form the value orientations of 
a student's personality in the educational environment of a higher educational institution causes increased scien-
tific interest in the study of the laws of the formation of value orientations. 

In the article the theoretically substantiated structural-functional model of formation of value orientations of 
student youth in the university educational environment, reflecting the interaction of its components, principles, 
forms, methods, means and functions of educational activity. It is shown that the model allows visualizing the 
components of the system, to submit them in a holistic manner, to develop, to organize and to compare conceptual 
approaches for analysis. 

The theoretical analysis of the peculiarities of the formation of value orientations of student youth, the devel-
opment of psychological and pedagogical conditions provide an opportunity to determine the criteria and indica-
tors of the formation of value orientations of student youth. 

It is pointed out that the actual scientific problem is not only the disclosure of the content of value orienta-
tions as a social problem, but also the verification of the effectiveness of psychological and pedagogical conditions 
for the formation of value orientations of student youth in the educational space of the university. Those develop-
ments in this area undoubtedly enrich the theoretical basis for creating a system of formation of value orienta-
tions for student youth. It was revealed that the value orientations of young people are a complex formation, 
which contains material-economic, spiritual-humanistic and rational components. 

Key  words :  value orientations, structural-functional model, components. principles, methods, means, crite-
ria of value orientations.  


