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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Суспільство в наш час переживає 

складний період змін політичних відносин. Молодь як суб’єкт політики 

відображає у своїй життєдіяльності особливості еволюції політичної системи 

України. Реалії політичного життя як широких верств населення, так і 

політичних партій та інституцій незаперечно свідчать про актуальність 

вивчення політичної участі в психологічному аспекті. Громадяни України, 

особливо старшого покоління, ще несуть у собі спадок пострадянського 

патерналізму щодо прояву політичної участі. Молоді ж доводиться 

формувати нові зразки ініціативного проявлення політичної участі і тим 

самим долати подекуди ірраціональну віру старшого покоління у всесилля 

вождів і незначущість власної політичної участі. Наша молодь є важливою 

складовою українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу. 

Тому прояви політичної участі молоддю привертають до себе все більшу 

увагу психологів. 

Починаючи з праць А.Адорно, Г.Айзенка, Е.Фрома, вивчення 

політичних орієнтацій не втрачає своєї актуальності. Психологічними 

дослідженнями політичних орієнтацій займались Д.Істон, Дж.Денніс, 

Г.Ділігенський, Е.Шестопал, В.Павлов та інші. В Україні вивченням 

психологічних основ політичної поведінки та політичної свідомості 

займаються В.Васютинський, М.Головатий, М.Слюсаревський, Н.Хазратова 

та інші, окремі аспекти політичних орієнтацій розглядають В.Москаленко, 

Г.Пирог, П.Фролов та інші. Мають місце дослідження політичних орієнтацій 

досить широкого спектру – від констатації політичних вподобань виборців до 

вияву зв’язку між ними та різними психологічними структурами. 

Отже значущість проблеми та її недостатня розробленість зумовили 

вибір теми даної наукової роботи. 

Об’єкт дослідження: політичні орієнтації студентів. 
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Предмет дослідження: психологічні особливості політичних 

орієнтацій сучасних українських студентів-психологів. 

Мета дослідження: дослідити та проаналізувати психологічні 

особливості політичних орієнтацій студентів-психологів. 

Гіпотеза: політичні орієнтації студентів-психологів на сучасному етапі 

розвитку суспільства мають деякі особливості:  

 за формою – невизначеність та нестійкість, 

 за змістом – пріоритетний характер політичних цінностей свободи та 

права (ліберальні орієнтації).  

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми політичних 

орієнтацій та окремо політичних орієнтацій сучасного українського 

студентства. 

2. Визначити методи дослідження політичних орієнтацій студентів-

психологів. 

3. Вивчити психологічні особливості політичних орієнтацій студентів-

психологів.  

Методологічні та теоретичні основи дослідження: Методологічною 

основою дослідження є роботи В.Васютинського, Л.Гозмана, М.Головатого, 

Дж.Денніса, Г.Ділігенського, Д.Істона, В.Москаленка, М.Слюсаревського, 

В.Павлова, Г.Пирог, П.Фролова, Е.Шестопал. 

Методи та організація дослідження: на підготовчому етапі було 

використано метод теоретичного аналізу фахових джерел, для отримання 

емпіричної інформації про психологічні особливості політичних орієнтацій 

студентів-психологів використовувалась методика вивчення політичних 

орієнтацій Г.Пирог. 

Надійність та вірогідність отриманих результатів дослідження 

забезпечується репрезентативністю вибірки, застосуванням методів, 

релевантних меті та завданням дослідження. 
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Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: Отримані 

результати дослідження збагачують уявлення про особливості політичних 

орієнтацій у студентів-психологів, відкривають перспективи в досліджені 

політичних орієнтацій у студентів. Наукова новизна полягає у тому, що 

уточнено та поглиблено розуміння особливостей політичних орієнтацій і 

політичної участі сучасних українських студентів. 

Практичне значення: отримані в ході дослідження результати можуть 

бути використані психологами для створення програм розвитку цінностей 

демократії у сучасних студентів. 

Структура та обсяг дипломної роботи: Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, загальних висновків, 2 додадків (на 20 сторінках), списку 

використаних джерел, що нараховує 42 найменувань (на 4 сторінках). 

Загальний обсяг роботи становить 64 сторінки друкованого тексту, з них 40 

сторінок основного тексту. 

  



6 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ- ПСИХОЛОГІВ 

 

3.1. Результати дослідження структури політичних орієнтацій студентів-

психологів 

 

У структурі політичних орієнтацій зазвичай виділяють пізнавальний, 

афективний та поведінковий компоненти. 

На Рис.3.1-3.2 представлені результати дослідження пізнавального 

компоненту політичних орієнтацій. 

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. 

 

 

Рис.3.1. Показники інтересу до політики 

 

Найбільше студенти отримують інформацію з Інтернету та телебачення 

– по 31%. Далі йде отримання інформації від знайомих ( друзів,родичів) – 

22%, 9% отримують з друкованих джерел, 6% з агітаційних листів та 1% 

отримує по радіо (Див. Рис.3.2.). 
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Рис.3.2. Джерела отримання інформації  

 

Вивчення афективного компоненту політичних орієнтацій 

представлено на Рис.3.3, Табл.3.1-3.2.  

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 (Див. Рис.3.3.). 

 

Рис.3.3. Оцінка змін в країні 
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З приводу згоди з питанням про зовнішню і внутрішню політику можна 

сказати, що із введенням миротворчої місії ООН в Україну повністю згодні – 

33.3% опитуваних,згодні 36.1%; з проведенням люстрації повністю згодні – 

30.5%, згодні – 50%. Зі вступом до Євросоюзу та проведенням 

децентралізації повністю згодні 19.4%, згодні 41.6% із вступом до ЄС та 

36.1% із проведенням децентралізації. Натомість абсолютно не згодних 

малий відсоток, а саме за вступом до ЄС абсолютно не згодні 2.7%, із 

введенням ООН абсолютно не згодні 5.5%, із проведенням люстрації 

абсолютно не згодні 2.7% та із проведенням децентралізації абсолютно не 

згодні 5.5%. Ми все ще бачимо, що українські студенти бачать Україну як 

країну, яку потрібно змінити, і чекають допомоги зовні (Див.Табл.3.1.). 

 

Таблиця 3.1. 

Рівень згоди з питаннями зовнішньої і внутрішньої політики 

% 
повністю 

згоден 

згоден важко 

відповісти 

не згоден абсолютно 

не згоден 

Вступ в НАТО 16.6% 30.5% 25% 16.6% 0% 

Вступ в Євросоюз 19.4% 41.6% 13.8% 13.8% 2.7% 

Введення миротворчої 

місії ООН в Україну 

33.3% 36.1% 16.6% 5.5% 5.5% 

 

Проведення люстрації 

влади 

30.5% 50% 11.1% 5.5% 2.7% 

Проведення 

децентралізації влади 

19.4% 36.1% 22.2% 8.3% 5.5% 

 

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 
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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 (Див.Табл.3.2). 

 

Таблиця.3.2.  

Ступінь довіри 

 низька часткова 

недовіра 

важко 

відповісти 

часткова 

довіра 

висока 

Родині і родичам 2.7% 2.7% 5.5% 16.6% 63.8% 

Уряду 50% 22.2% 11.1% 5.5% 0% 

Церкві і духовенству 41.6% 30.5% 19.4% 8.3% 0% 

Сусідам 41.6% 36.1% 11.1% 11.1% 0% 

Засобам масової інформації 30.5% 27.7% 8.3% 30.5% 0% 

Друзям 5.5% 8.3% 8.3% 44.4% 27.7% 

Богу 27.7% 11.1% 25% 8.3% 36.1% 

Самому собі 0% 0% 5.5% 22.2% 52.7% 

Товаришам по роботі або навчанню 11.1% 8.3% 19.4% 50% 2.7% 

Роботодавцю (адміністрації) 13.8% 27.7% 19.4% 33.3% 5.5% 

Поліції 25% 30.5% 16.6% 27.7% 2.7% 

Партії (яку підтримую) 25% 33.3% 13.8% 19.4% 2.7% 

Парлаенту (Верховній Раді) 41.6% 27.7% 16.6% 11.1% 0% 

Президенту України 50% 19.4% 19.4% 11.1% 2.7% 

Главі адміністрації свого міста 

(району) 

52.7% 13.8% 22.2% 5.5% 2.7% 

Армії 16.6% 13.8% 22.2% 22.2% 19.4% 

 

Вивчення поведінкового компоненту політичних орієнтацій 

представлено у Рис. 3.4-3.5.  

Якщо подивитись на Рис.3.4., то можна побачити відсотки людей, які 

приймають участь в громадському житті. Можна сказати, що в наш час 

участь у волонтерській діяльності дуже висока – 50%. Під час навчання якраз 

і йде плідна робота студентів, саме в університеті вони приймають участь у 

громадському житті 55% (Див. Рис.3.4). Так як в нас вибірка студенти, то і 

відсоток громадського життя на роботі всього 27.7%.  
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Рис.3.4. Участь у громадському житті 

 

Показники участі в політичній діяльності – маленькі (19.4%). Це каже 

про те, що студенти мають закритий тип політичної участі (Див. Рис.3.4). 

 

 

Рис.3.5. Показники політичної участі  
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Результати показують (Рис.3.5.), що студенти вважають - участь в 

політичному житті впливає на життя міста – 77%, трохи менше (69%) 

вважають, що участь громадян у політичному житті впливає на долю країни 

та 45% вважають, що участь громадян у політичному житті впливає на долю 

світу.  

Аналіз схильності до протестної радикальної поведінки показано в 

Табл.3.3-3.5. Провівши дослідження, можна сказати, що 77.7% опитуваних 

вважають, що звернення до офіційних органів влади, в правоохоронні органи 

є правомірними, 75% вважають правомірним привернення уваги 

громадськості. Далі йде звернення до суду 72.2%. Неправомірними вважають 

збройні методи боротьби 63.8% опитуваних, страйки і голодовки – 36.1%. 

Демонстрації, мітинги та інші масові акції протесту вважають правомірними 

55.5% опитуваних, тобто у студентів все-таки є схильність до протестів 

(Див.Табл.3.3). 

 

Таблиця.3.3. 

Правомірні дії громадян 

 так вагаюсь ні 

Звернення до офіційних органів влади, в 

правоохоронні органи (поліцію, прокуратуру, СБУ) 

77.7% 13.8% 2.7% 

Привернення уваги громадськості (звернення в ЗМІ, 

громадські організації) 

75% 16.6% 2.7% 

Звернення до суду 72.2% 16.6% 5.5% 

Петиції, гасла 47.2% 36.1% 11.1% 

Страйки, голодовки 30.5% 25% 36.1% 

Демонстрації, мітинги та інші масові акції протесту 55.5% 11.1% 27.7% 

Збройні методи боротьби 16.6% 11.1% 63.8% 

 

Таблиця.3.4. 

Радикальна поведінка 

 Так Вагаюсь Ні 

Скоювати акції протесту 33.3% 30.5% 33.3% 
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Руйнувати матеріальні 

цінності 

8.3% 13.8% 75% 

Взяти в руки зброю 36.1% 25% 36.1% 

 

36.1% опитуваних вважають, що не зможуть узяти в руки зброю, тобто 

ці люди розуміють всю серйозність такої дії і до радикальної поведінки поки 

мало хто схильний. А ось якщо небезпека реально буде загрожувати родичам 

та близьким, 86.1% все-таки візьме зброю в руки, якщо небезпека загрожує 

місту, то вже набагато менше візьме зброю – всього 36.1% (Див. Рис.3.5). 

 

Таблиця.3.5. 

Готовність взяти зброю в руки 

 так вагаюсь ні 

моїм близьким людям  86.1% 8.3% 0% 

моєму місту  36.1% 44.4% 16.6% 

моїй країні  33.3% 47.2% 13.8% 

співвітчизникам, одновірцям в інших країнах  11.1% 61.1% 19.4% 

іншим людям в інших країнах 5.5% 36.1% 50% 

 

Провівши цей аналіз можна сказати, що студенти-психологи не схильні 

до протестної або радикальної поведінки, але якщо буде небезпека, то вони 

зможуть її проявити. 

Отже, проведене дослідження показує, що студенти цікавляться 

політикою і отримують інформацію більше з інтернету та з ТБ.  

В афективному компоненті виявлено, що наші студенти негативно 

ставляться до політичних змін, які відбуваються зараз в країні. Якщо казати 

про ступінь довіри, то показники між довірою до політичних і неполітичних 

суб’єктів дуже відрізняються. Найбільше довіряють собі та родичам. 

Політиці довіри немає або має маленький відсоток довіри.  

Дослідження поведінкового компоненту показало, що студенти мають 

низьку політичну активність, що говорить про закритий тип політичної 

поведінки.  
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3.2. Результати дослідження політичних цінностей студентів-психологів 

 

Характеризуючи політичні цінності студентів-психологів, ми 

розглянули їх вибір безпосередньо цінностей, вибір політичних систем і 

відторгнення політичного устрою. 

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 керівника країни та його політичної сили, та в меншій мірі 

націоналістичних та ліберальних партій (Див. Додаток Б). 

У виборах не приймали участі 77.7% опитуваних, або вони просто не 

пам’ятають. Це каже про те, що студенти просто роблять все не 

замислюючись, або вони мають закритий тип політичної поведінки, тобто 

демонструють політичну бездіяльність («Хочу все, але нічого для цього 

робити не буду»). В цій ситуації велику роль грає політична соціалізація.  

 

 

        Рис.3.6. Політичні погляди студентів-психологів 
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А от участь в організаціях, хоч і не в політичних, вже присутня у 

деяких студентів, всі ці громадські організації знову ж таки відносяться до 

націоналістичних та ліберальних, що узгоджується з політичними поглядами 

студентів-психологів (Див.Рис.3.5.-3.6.) 

 

 

        Рис.3.7. Членство в політичних організаціях 

 

 

     Рис.3.8. Членство в громадських організаціях 
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Аналіз політичних цінностей дозволяє зробити ієрархію цінностей 

досліджуваних студентів-психологів (див. табл.3.6).  

 

Таблиця.3.6.  

Ієрархія соціально-політичних цінностей 

1 Права людини (справедливий суд, свобода слова, свобода 

віросповідання, пріоритет особистих прав над правами 

держави та ін.)  

3.6  

2 Справедливість (розподіл благ у відповідності до 

громадського внеску, відповідність суспільним уявленням 

про правду, правильність та ін.) 

4.1  

3 Рівність (зрівнювання доходів, однаковий доступ до 

освіти, медицини всіх верств суспільства, відсутність 

багатих і бідних та ін.) 

6.0 

4 Незалежність (свобода від зовнішнього впливу при виборі 

курсу країни, самостійне рішення громадських, 

політичних та економічних проблем та ін.) 

6.8 

5 Соціальна захищеність (турбота держави про слабких, 

бідних, хворих, гарантований доступ до праці, медицини 

та освіти всіх верств суспільства та ін.)  

7  

6 Нація (підтримка рідної мови, підтримка національного 

виробника, пріоритет представників своєї нації, пріоритет 

національних інтересів над особистими та ін.)  

7.3  

7-8 Політичні свободи (значимість особистого вибору при 

голосуванні, свобода мітингів, можливість вільного 

висловлювання, плюралізм думок та ін.)  

7.4  

7-8 Порядок (стабільність, низька злочинність, низька 

корупція, жорсткість покарання та ін.) 

7.4 
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9 Економічні свободи (непорушність права на власність, 

вільне підприємництво, дерегуляція економіки, право на 

страйк, вільний вибір місця працевлаштування та ін.) 

8 

10-

11 

Сильний, авторитетний лідер (вміння лідера країни бути 

ефективним в рішенні проблем держави, гордість за 

лідера, віра в лідера та ін.)  

8.1  

10-

11 

Патріотизм (любов до батьківщини, захист територіальної 

цілісності країни, повага до своїх символів та ін.)  

8.1  

12 Сильна влада (сильна армія, правоохоронні органи, повага 

до влади та ін.) 

9 

13 Традиції (збереження своєї культури, духовних цінностей, 

висока роль сім'ї, повага до старших та ін.) 

9.3 

14 Державний контроль (рішення проблем людини 

державою, регулювання економіки, цін, курсів валют та 

ін.) 

9.8 

15 Релігія (високий авторитет духовних лідерів, дотримання 

релігійних норм і правил поведінки та ін.) 

11.7 

 

Можна виділити головні цінності, яким студенти віддають перевагу: 

1) Права людини (справедливий суд, свобода слова, свобода 

віросповідання, пріоритет особистих прав над правами держави та 

ін.) – Ліберальний тип 

2) Справедливість (розподіл благ у відповідності до громадського 

внеску, відповідність суспільним уявленням про правду, 

правильність та ін.) – Соціалістичний тип 

3) Рівність (зрівнювання доходів, однаковий доступ до освіти, 

медицини всіх верств суспільства, відсутність багатих і бідних та 

ін.) – Соціалістичний тип 
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4) Незалежність (свобода від зовнішнього впливу при виборі курсу 

країни, самостійне рішення громадських, політичних та 

економічних проблем та ін.) – Націоналістичний тип 

Розглянувши бажані характеристики політичної системи нашої країни, 

можна сказати, що студенти хочуть, щоб політична система була побудована 

на принципах соціальної справедливості та рівності (Ср.Ранг – 2.2.), цінності 

нації (Ср.Ранг – 2.5) і стабільності (Ср.Ранг – 2.8) (див. табл.3.7). Ці 

характеристики мають найвищий ранг і домінують у студентів. Якщо бажані 

політичні системи співвіднести з політичними ідеологіями, то буде наступна 

ієрархія:  

- соціалізм;  

- націоналізм; 

- консерватизм. 

 

Таблиця.3.7.  

Бажані характеристики політичної системи 

 

З приводу небажаних політичних систем дані вийшли наступні: на 

першому місці вийшла - Обмеження представників іншої нації – Ср. Ранг – 

3.4, далі йде - Нестабільність політичної та економічної системи – Ср. Ранг – 

3.3, наступним -  Відсутність мотивації до розвитку – Ср. Ранг – 3.2 і на 

№ Середній ранг 

1.Політична система повинна бути побудована на 

принципах справедливості та рівності.  

2.Політична система має бути побудована на цінності нації 

2.2 

 

2.5 

3.Політична система повинна бути побудована на 

стабільності 

2.8 

4.Головними повинні бути права і свободи кожної людини. 3 

5.Держава контролює всі сфери життя 3.7 
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останньому місці стоять: Закостенілість системи та Держава контролює всі 

сфери життя – Ср. Ранг – 2.3 (Див. Табл.3.8). Ці дані також можна 

співвіднести з політичними ідеологіями:  

- націоналізм;  

- лібералізм;  

- соціалізм.  

 

Табл.3.8. 

Небажані характеристики політичної системи 

1. Обмеження представників іншої нації 3.4 

2.Нестабільність політичної та економічної 

системи  

3.3 

3.Відсутність мотивації до розвитку 3.2 

4.Закостенілість системи, відсутність 

реформ 

5. Держава контролює всі сфери життя 

2.3 

2.3 

 

Отже проведений аналіз показав нам, що більша частина студентів поза 

політикою. За даними було виділено переважаючі ідеології, а саме: соціалізм, 

націоналізм, лібералізм. Далі можна виділити головні політичні цінності: 

права людини, рівність, справедливість, незалежність.  

 

3.3. Результати дослідження мотиваційної структури політичних 

орієнтацій студентів-психологів  

 

На основі результатів, які були отримані в ході дослідження, можна 

виділити реальні потреби студентів, а саме (Див. Табл.3.9): 

Потрібність у безпеці (Захищеність від іноземної збройної агресії, 

Захищеність від кримінальних елементів) – Ранг 3.95. 



19 

 

Фізіологічні потреби (Гарантований державою прожитковий мінімум, 

Гарантоване державою забезпечення для незахищених категорій громадян (в 

тому числі, студентів і пенсіонерів) ) – Ранг 4,7. 

Потрібність у визнанні (Суспільне визнання результатів своєї 

діяльності, Задоволеність своїм соціальним, національним, мовним статусом 

в політичній системі суспільства) – Ранг 5.25. 

Потрібність у самовираженні (Можливість висловлювати свої 

політичні погляди, свобода слова, Вільні і прозорі вибори) – Ранг 5.55.  

Соціальні потреби (Почуття належності до певної спільноти (громади), 

Прагнення мати однодумців, які поділяють мої погляди) – Ранг 6.3. 

Тобто можна сказати, що саме перші три потреби найголовніші на 

даний момент часу у студентів.  

 

Таблиця 3.9. 

Актуальність політичних потреб 

 Рівень 

потреб 

 Сер.  

ранг 

Сер. ранг 

рівня 

потреб 

1 Фізіологічні 

потреби 

Гарантований державою прожитковий 

мінімум 

4.5 4,7 

Гарантоване державою забезпечення 

для незахищених категорій громадян (в 

тому числі, студентів і пенсіонерів) 

4.9 

2 Потрібність у 

безпеці 

Захищеність від іноземної збройної 

агресії 

3 3,95 

Захищеність від кримінальних 

елементів 

4.9 

3 Соціальні 

потреби 

Почуття належності до певної 

спільноти (громади) 

5.8 6,3 

Прагнення мати однодумців, які 

поділяють мої погляди 

6.8 

4 Потрібність у 

визнанні 

Суспільне визнання результатів своєї 

діяльності 

5.9 5,25 

Задоволеність своїм соціальним, 

національним, мовним статусом в 

4.6. 
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політичній системі суспільства 

5 Потрібність у 

самовира-

женні 

Можливість висловлювати свої 

політичні погляди, свобода слова 

5.1 5,55 

Вільні і прозорі вибори 6 

 

Проведене дослідження показує, що цінності студентів як вищі 

політичні цілі розташовуються наступним чином: на першому місці 

Соціалізм із рангом 5.7, на другому Лібералізм із рангом 6.3, далі 

Націоналізм із рангом 7.4, Авторитаризм із рангом 8.9, та на останньому 

місці Консерватизм із рангом 9.4 (Див. Табл.3.10). 

 

Табл.3.10 

Ієрархія політичних ідеологій 

 Ранг 

Соціалізм 5.7  

Лібералізм 6.3 

Націоналізм 7.4  

Авторитаризм 8.9  

Консерватизм 9.4 

Необхідно зазначити, що політичні погляди у студентів мають 

ліберальні політичні погляди, а політичні ідеології мають націоналістичний 

характер. Тобто головними цінностями у студентів виступають права 

людини, рівність, незалежність. 

 

Висновки до III розділу 

Проведене дослідження показує, що студенти цікавляться політикою і 

отримують інформацію більше з інтернету та з ТБ. Показники між довірою 

до політичних і неполітичних суб’єктів дуже відрізняються. Найбільше 
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довіряють собі та родичам. Політиці довіри немає або має маленький 

відсоток довіри. 

Політична участь у студентів дуже низька, що говорить про їх закритий 

тип політичної поведінки. Провівши цей аналіз можна сказати, що студенти-

психологи не схильні до протестної або радикальної поведінки, але якщо 

буде небезпека, то вони зможуть її проявити. 

За результатами дослідження можна виділити переважаючі політичні 

цінності студентів: права людини, рівність, справедливість. Якщо казати про 

політичні ідеології та погляди, то переважаючими є соціалістичні, 

націоналістичні та ліберальні.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження показало: 

1. Проблематика політичних орієнтацій є досить актуальною, вона 

привертала увагу досить великої кількості дослідників, які визначили головні 

політико-психологічні феномени: політичну соціалізацію, політичну 

поведінку, політичну участь, політичні орієнтації. У нашій роботі ми будемо 

притримуватись наступного визначення політичних орієнтацій – це уявлення 

людей про відповідні їх потребам цілі політичної діяльності та прийнятні для 

них засоби досягнення цих цілей (Г.Ділігенський). Особливості політичних 

орієнтацій українських студентів викликані порушенням спадкоємності 

політичної соціалізації між поколіннями. Молодь дуже відрізняється від 

старших поколінь тим, що вона позбавлена ілюзій старшого покоління, ніби 

хтось може вирішити за них їх проблеми; вона індивідуалістична та 

прагматична щодо сучасної політики та до влади. 

2. Аналіз методів дослідження довів, що в політичній психології 

використовують широкий спектр методів, а саме: метод природного 

експерименту, проективні методи, метод вільних асоціацій, однак провідним 

методом дослідження політичних орієнтацій є опитування та анкетування. 

Подальший розвиток цієї дисципліни провокує до розроблення все більшого 

числа методів та методик аби дослідити політику та людину в ній. Для 

дослідження психологічних особливостей політичних орієнтацій студентів-

психологів нами була визначена вибірка та методи дослідження політичних 

орієнтацій. 

3. Дослідження психологічних особливостей політичних орієнтацій 

студентів психологів показали, що політична участь у студентів дуже низька, 

що говорить про їх закритий тип політичної поведінки. Також були визначені 

переважаючі в житті студентів цінності: права людини, рівність, 

справедливість. Якщо казати про політичні ідеології та погляди, то 
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переважаючими є соціалістичні та ліберальні.  

За результатами дослідження можна сказати, що студенти мають 

ліберальні погляди. Провівши цей аналіз можна сказати, що студенти-

психологи не схильні до протестної або радикальної поведінки, але якщо 

буде небезпека, то вони зможуть її проявити. 

 

Завдання нашого дослідження вирішені, мету досягнуто. Гіпотезою 

нашого дослідження була: політичні орієнтації студентів-психологів на 

сучасному етапі розвитку суспільства мають деякі особливості:  

 за формою – невизначеність та нестійкість, 

 за змістом – пріоритетний характер політичних цінностей свободи та 

права (ліберальні орієнтації). На основі отриманих кількісних і якісних даних 

можна сказати, що вона підтверджена. 
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