
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ І 

РОЗВИТКУ ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Ю.І. КОСТЕВА 

Україна, м.Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний  

університет імені Богдана Хмельницького 

 

Отримання вищої освіти для багатьох молодих люд – одна з актуальних 

на найближчий час цілей, яка виступає будником до теоретичної та практичної 

діяльності. З отриманням якісної вищої освіти майбутні фахівці пов’язують свої 

надії на успішну ділову кар’єру, матеріальний достаток, на можливість 

реалізувати свій творчий потенціал та інш. Інтелектуальна атмосфера, яка 

створюється діяльністю вишівських викладачів, є вагомим фактором 

прилучення юнаків і дівчат до наукової діяльності ще зі студентської лави. 

Освітнє середовище обмежується не лише предметами спеціального 

професійного циклу, але й гуманітарними дисциплінами. Вишівські традиції в 

системі освіти України досить успішно вирішують проблему створення, 

накопичення і перспективного розвитку інтелектуальних і кадрових ресурсів 

країни, адже зміст освіти у виші характеризує міру залучення студентів до 

цінностей, які постійно оновлюються і розвиваються. Вони визначаються 

змістом цілі, аксіологією освіти, особливостями соціально – культурної 

діяльності студентів і охоплюють їх засоби і результати. Їх засвоєння пов’язане 

не лише з вітчизняними цінностями культури, але й з західними та східними 

аналогами, передбачають діалог культур, варіативність форм і методів їх 

презентації. В освітніх цінностях зафіксовані критерії, які визначають основу 

формування та розвитку особливості студента, його життя в суспільстві. Вони 

вказують на людське, соціальне і культурне значення окремих явищ фізичної 

культури, є орієнтирами в діяльності, своєрідною віссю самоусвідомлення 



особистості, забезпечення її світогляду, соціальну стійкість, мотивацію і 

спрямованість в навчальній діяльності та життєдіяльності в цілому. 

Узагальнення результатів вивчення соціально – психологічних (В.О. 

Василенко, В.В. Водзінська, В.А. Волкова, О.М. Гурова, О.Г. Дробницький, 

А.Г. Здравмислов, І.А. Зазюк, Т.Н. Мальковська, Л.Ю. Москальова, М.М. Окса, 

В.П. Тугарінов, Т.С. Троїцька та ін.), та психологічно – педагогічних (К.А. 

Абульханова – Славська, Т.Ф. Бельчева, І.Д. Бех, М.Й. Боришевскьий, М.І. 

Воровка, І.В. Дубровіна, С.Г. Карпенчук, А.А. Коробченко, В.В. Крижко, С.Д. 

Максименко, В.В. Молодиченко, З.М. Павлютенкова, В.А. Семіченко, Р.П. 

Сеульський, М.К. Тимпа, М.Ф. Чернобаєва та ін.) аспектів ціннісних орієнтацій 

з боку виховання у студентів пріоритетних цінностей з засвоєння та відбору 

ціннісних систем через педагогічну взаємодію у відривному взаємозв’язку з 

проблемами професіоналізації особистостей дозволяють розглядати їх як одне з 

основних новоутворень юнацького віку. Дослідниками приділялась достатня 

увага визначенню співвідношення ціннісних орієнтацій і реальної поведінки 

особистості, взаємозв’язку індивідуальної системи цінностей особистості з 

груповою самосвідомістю; формуванню ціннісних орієнтацій як одного з 

найважливіших показників самовизначення особистості; дослідженню 

динаміки ціннісних орієнтацій в залежності від віку. Проте, поза увагою 

дослідників залишилась проблема психолого-педагогічних меланізмів 

виникнення і розвитку ціннісної свідомості в освітньому процесі. 

Тема статті входить до тематичного плану наукових досліджень кафедри 

педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Мета статті полягає у виявлені особливостей психолого - педагогічних 

механізмів виникнення і розвитку ціннісної свідомості студентів в освітньому 

просторі. 

Освітні цінності визначають тип значущості її предметів і явищ, які 

мають лише «людський вимір», вони похідні від співвідношення світу і 



людини, виражають те, що позитивно значиме для неї. На противагу 

об’єктивній природі цінностей їх сприйняття і оцінювання індивідом завжди 

суб’єктивне. Оцінка може бути як істинного (якщо вона відповідає цінності), 

так і неістинного (якщо вона цінності не відповідає)? Суб’єктом оцінки може 

виступати окремий студент, група, суспільство; об’єктом – різноманітні явища 

фізичної культури, її можливі стани, моделі її використання, спрямування 

думок, предметом – їх соціальна і особистісна значущість. Оцінка за своєю 

природою діалектична і може привести до переоцінки цінностей в зв’язку зі 

зміною, як діяльності суб’єкта, так і зі зміною об’єктивних умов розвитку 

освіти. На емоційному рівні оцінка цінностей супроводжується почуттями 

задоволення чи незадоволення; на раціональному – усвідомленням їх 

корисності, значущості. Суб’єктивність сприйняття цінностей студентом є 

показником розвитку їх запальної і професійної культури як ступені реалізації її 

ціннісного ідеалу, трансформації потенціального в актуальне. Аналіз якості 

освітнього процесу за освоєнням студентами освітніх цінностей дозволяє 

констатувати, що він є найбільш слабкою складовою педагогічної діяльності 

викладачів і це обмежує його аксіологічне підґрунтя. Превалює формальний 

характер презентації цінностей, типово прямолінійний вплив на свідомість, 

поведінку і відносини студентів, які не дають очікуваних результатів. В цьому 

плані цікаво розглянути, які ж психолого-педагогічні вирішення цієї складної 

педагогічної проблеми та механізм перетворення цього процесу. 

Професійна підготовка студентів, їх особистісний розвиток вимагають 

формування у них чітких орієнтирів життєдіяльності, уміння відокремлювати 

істинні цінності від фальшивих, сприймати і оцінювати складні, протирічні 

явища і процеси сучасного світу з позицій наукового світогляду. Воно дозволяє 

відображати дійсність не лише в її цілісності, але і в реальній значущості для 

особистості. Студенти проходять навчання в тому виші, де процес ціннісного 

самовизначення особистості на світоглядному рівні не закінчений. В цьому 

виші цінності уявлення особистості піддаються частим коливанням, змінам, не 



поділені закінченим особистим змістом, не мають міцного світоглядного 

підґрунтя. Тому необхідного умовою освітньо – виховного процесу у виші 

виступає формування у студентів світоглядних ціннісних структур 

самосвідомості, провідна роль у яких належить активному, вільному, творчому 

само існуванню життєдіяльності, затвердженою в неї гуманістичних цінностей. 

В русі  до цієї мети необхідно уточнення самого розуміння ціннісних  аспектів 

свідомості. В працях. Які торкаються цього питання видимо чи невидимо 

використовується одномірно – ієрархічна модель ціннісної свідомості яка 

розуміється як якийсь  розподіл суб’єктивних переваг особистості, що 

фіксуються емпірично відповідного ієрархією оцінок. При цьому, яке б то не 

було суб’єктивне сприйняття того чи іншого об’єкту як цінного, значущого 

визнається достатньою основою прогнозу соціальної поведінки.  

Однак, такий підхід не розкриває причинних основ зв’язку між 

перевагами особистості і відповідними її діями і поступками. Та обставина, що 

якийсь компонент матеріальної і духовної культури розглядається особистістю 

в якості цінного,  не обов’язково веде до дій, спрямованих на реалізацію 

цінностей не детермінує однозначно певну лінію соціальної поведінки і 

поступків. Тому формуючи ціннісну свідомість особистості, необхідно 

враховувати, що вона є неоднорідною, багатошаровою, включає ціннісні 

уявлення різноманітної детермінуючої сили, в тому числі і не надаючої  

реального впливу на поступки особистості. В структурі змісту ціннісної 

свідомості особистості можна виділити різні види ціннісних уявлень засвоєних 

у формі значень, «знані», але не поділені нею. В цьому випадку  ціннісне 

уявлення належить суспільству, соціальній групі і запросто присутній у 

свідомості особистості, дозволяючи їй орієнтуватися на відповідну форму 

соціальної поведінки. Ціннісне уявлення сприймається тут, головним чином, у 

своїй соціально – нормативній якості і слугує для адоптації до соціального 

середовища [3,с.18]. Деякі ціннісні уявлення, які сприймаються особистістю із 

суспільної групової  свідомості набирають для неї «особистісний смисл», 



включають в контекст реальної життєдіяльності суб’єкту, перетворюватися в 

конкретні цілі діяльності. Такого роду ціннісні уявлення реально керують 

поведінкою індивіду, «підштовхують» його до визначених практичних кроків, 

до реалізації поведінкової стратегії.  

Разом з тим, буває, що реалізація цієї цінності, її верифікація в реальному 

життєвому процесі іде до руйнації певного ціннісного уявлення і навіть 

протилежної оцінки явищ. Реальна життєдіяльність може дати і позитивну 

верифікацію ціннісних уявлень, засвоєних раніше на рівні «Значення» 

перетворення їх в реальні мотивуючі фактори соціальної  поведінки. Таким 

чином, механізм формування ціннісної свідомості поведінки можна 

представити так: ціннісні уявлення, що сприймаються нею, які пред’явлені 

суспільного і груповою свідомістю, проходячи через «фільтр» самосвідомості, 

диференціюються на «значення» і особистості смислу. Потім, переломлюючись 

через умови реальної життєдіяльності, життєвого досвіду, вони розпадаються 

на підтверджені і непідтверджені, на реально керуючі діями і поступками і на 

ті, які просто зберігаються в її свідомості, дозволяючи орієнтуватися в системі 

нормативних вимог. Формування ціннісної свідомості особистості в 

достатньому обсязі протікає тоді, коли в ній виникає система ціннісних 

уявлень, засвідчивши свою істинність, виступаючи стійкою, перевіркою 

мірооцінки різних життєвих ситуацій і обставин, які приймають участь в 

формування життєвих планів особистості, що  організують і спрямовують її 

активність у своєму якісному своєрідному і неповторному соціальному обліці. 

Таким чином для того, щоб цілеспрямовано впливати на ціннісну свідомість 

студентів, недостатньо повідомити їх «готові» уявлення про цінне. Необхідно, 

щоб у свідомості особистості склались ціннісні уявлення, наповнені 

особистісним смислом, щоб вони верифікувались, перетворювались в 

перевірені власним досвідом реальні моживатори соціальної перевірки.  

Для нашого дослідження важливо, також, вияснити, що являє собою 

перший «фільтр» сприйняття особистістю ціннісних уявлень. Це те, що  



входить в самосвідомість, в «Я - образ» особистості, уявлення про вищі 

цінності буття, тобто своєрідне аксіологічна концепція життя. Визначення 

деяких сфер життєдіяльності або тих які володіють найвищим ціннісним  

статусом для самореалізації виступає найважливим моментом формування «Я - 

образ», стабільність якого залежить від  ціннісної ієрархії видів діяльності, що 

розглядаються в якості переважної сфери самосвідомості. 

Цінність особистості  виражається не лише в наданні  переваг якійсь 

основній діяльності: навчальній, професійній, духовно-культурній, соціальній, 

фізкультурно-спортивній, сімейно-побутовій (або їх різним комбінаціям), але 

також і в перевагах практичній чи теоретико – пізнавальній, естетичній чи 

фізичній, комунікативній та інш. Якісної своєрідності їй надає загальне 

розуміння сенсу і  призначення свого життя, конкретно ціннісна окраска цього 

смислу – альтруїстична, гедоністична, риторична та інші. Сенсожиттєвий 

аспект самосвідомості носить світоглядний характер, організує в єдину систему 

загальне особистісне ставлення до життя, вихідну ціннісну позицію. Під час 

формування ціннісної свідомості акцент часто – густо робиться його емоційний 

характер, при якому  домінує облік почуттями, емоційними станами. Якщо 

ціннісна свідомість студентів формується тими способами, якими набуваються 

знання і вміння, духовне виховання не дає очікувальних результатів. Адже 

прилучення  до цінностей культури має різні механізми: передача знань 

здійснюється на основі комунікацій, умінь – в ході практичного спілкування, а 

передача цінностей – засобами духовного спілкування [1, с.208]. однак поза 

раціонально-логічного тлумачення цінностей, в тому числі засобами наукової 

діяльності з відповідними теоретичними процедурами, методами і прийомами, 

вимагає самостійної, напруженої розумової діяльності (наприклад, у 

проблемному спілкуванні). Результати такої діяльності набирають позитивного 

емоційно-ціннісного забарвлення, при  якому раціональний зміст знань  

перетворюється в «особисте досягнення» студента,  в настанову визначеної 

поведінки. 



Ціннісні уявлення, за допомогою яких студент усвідомлює себе як 

унікальну  особистість, визначає своє місце в світі, відношення до нього, 

повинні бути співзвучні загальному емоційному настрою, відповідати його 

сокровенним почуттям. Тому поряд з теоретичним, необхідно використовувати 

духовно – практичні форми впливу (свята, урочисті церемонії, ритуальні акти 

та інш.), емоційно об’єднуючі студентів, піднімаючі духовне спілкування на 

висоту, недоступну в повсякденних буденних обставинах. Форми духовно-

практичного спілкування виступають необхідною умовою переживання 

студентами етапів життєтворчості, образів для професійного наслідування 

видатним вченим, педагогам. Таким чином створюється своєрідний 

«біографічний фон» вищих цінностей свого життя і професійної діяльності [2, 

с.291 – 293]. В процесі життєдіяльності ті чи інші ціннісні уявлення виявляють 

свою діяльність у тому випадку, якщо поєднують соціальні якості особистості з  

відповідними формами діяльності, сутнісну визначеність особистості з 

відповідним їй образом життя. Соціальні якості особистості інтегрують в собі 

співіснування аксіологічних якостей (ціннісне самоусвідомлення, рівень і 

характер її ціннісних домагань) і функційного (рівень інтелекту, особливості 

мислення, мови, темпераменту, характеру, вроджені здібності, набуті знання і 

вміння, здоров’я і соматичний облік); одним словом всі когнітивні, від чуттєві і 

фізичні сили індивіду. В єдності з конкретним ціннісним змістом «Я - образу» 

вони  утворюють сутнісну визначеність особистості. 

Підводячи підсумки слід сказати, що сама соціальна якість в процесі 

життєдіяльності не залишається незмінною У відповідність з ціннісною 

свідомістю, оволодіючи формами діяльності, студент тим самим змінює і  

розвиває аксіологічну і фікційну складові соціальної якості, свою сутнісну 

визначеність. Перевірені реальним досвідом життєдіяльності ціннісні уявлення, 

котрі мають особистісний смисл – актуалізуються, а ті які не мають його – 

відкидаються. При цьому, відбувається корекція самосвідомості, уточнення 

уявлень про самого себе, про свою сутність, про необхідні для її реалізації 



форми життєдіяльності. На кінець, формується стійка ціннісна спрямованість 

особистості, її генералізуючий початок, який пронизує і узагальнює всі види 

ціннісних орієнтацій.  
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