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Політичні орієнтації – це уявлення людей про відповідні їх 
потребам цілі політичної діяльності і засоби досягнення цих цілей 
(Г. Ділігенський) [1]. Г.Пирог пропонує психологічне визначення 
політичної орієнтації – «це система взаємопов'язаних психологічних 
утворень різної детермінації і різного рівня усвідомленості, яка 
дозволяє людині здійснювати свій політичний вибір і політичну 
поведінку»[3] 

Для вивчення політичної орієнтації була використана методика 
дослідження політичних орієнтацій особистості (Г. Пирог) . Загальна 
вибірка досліджуваних склала 36 опитуваних, студентів-психологів, 
від 20 до 25 років, 15 чоловічої та 21 жіночої статі.. 

За результатами теоретичного та емпіричного аналізу 
особливостей політичної орієнтації студентів-психологів можна 
зробити такі висновки: 

1. Отримані дані показують, що політикою цікавляться 44% 
опитуваних, 39% вагаються та 17 % зовсім не цікавляться нею 
(Рис.3.1). Ці дані говорять про те, що студентам цікаве політичне 
життя України. 

2. Було визначено, що наші студенти негативно ставляться 
до політичних змін, які відбуваються зараз в країні, 46 % опитуваних 
показали цей результат. Натомість всього 3% сказали, що вони 
позитивно відносяться до політичних змін. 31% відповіли ―скоріше 
позитивно, ніж негативно‖, це говорить про те, що бажання з 
реальністю дуже відрізняються. 

3. Політичні погляди у студентів розбіглись, 46% студентів 
заявили, що вони поза політикою. 21 % опитуваних відповіли, що у 
них націоналістичні політичні погляди – ця відповідь викликана, 
вочевидь, ростом патріотичних настроїв в нашій країні на даний 
момент (Див. Рис.3.6). Ці дані узгоджуються з тим, кого досліджувані 
студенти обирали на виборах – тільки 19.4% пам’ятають, за кого 
вони голосували на виборах, і ці вподобання стосуються дійсного 
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керівника країни та його політичної сили, та в меншій мірі 
націоналістичних та ліберальних партій. 

4. Якщо казати про ступінь довіри, то показники між довірою 
до політичних і неполітичних суб’єктів дуже відрізняються. Опитувані 
мають високу ступінь довіри до родичів та близьких – 63.8%, далі 
йде довіра самому собі – 52.7%, а далі довіра Богу – 36.1%, інші 
показники не є високими. Найменше довіряють главі адміністрації 
свого міста – 52.7%, уряду – 50 % , церкві, сусідам, парламенту не 
довіряють 41.6% опитуваних, інші показники також не є високими. 

5. Обробивши дані, були отримані такі результати:  
політичні погляди у студентів-психологів є соціалістичними та 
ліберальними, і їм відповідають політичні ідеології, які мають 
націоналістичний, соціалістичний та ліберальний характери, тобто 
однієї визначеної ідеології немає. Головними цінностями у студентів-
психологів виступають: права людини, справедливість, рівність, 
незалежність. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз 
психологічних особливостей політичної орієнтації студентів-
психологів. Перспективи дослідження вбачаються в аналізі інших 
чинників, які впливають на політичну орієнтацію. 
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