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роками риси характеру як самоконтроль, незворушність і стійкість до стресів у
будь-якій життєвій ситуації допомагають досягти гармонії у всьому організмі і
привести тіло в порядок. Цим пояснюється здоров'я і довголіття йогів і людей,
практикуючих східні методики.
Цілющі мантрине мають вікових обмежень – читати чи слухати їх можна
в будь-якому віці.
Дані психотехнології призначені для роботи із педагогами і пропонують
використовувати методи саморегуляції, в основному для боротьби зі
стресовими станами. Метою таких технологій є навчання педагогів методам
саморегуляції в стресових ситуаціях.
Як зазначають фахівці, час пандемії COVID-19 обов’язково закінчиться.
Найважливіше,
залишитися
психічно
сильними
та
оптимістично
налаштованими з допомогою антистресових технік. Бо лише у власних силах
зробити все, щоб зберегти своє
психічне здоров’я, що є своєрідною
інвестицією в майбутнє країни.
Тож, за нинішніх умов важливо – піклуватися як про фізичне, так і про
психічне здоров’я, бути критичними до інформації у засобах масової
інформації та підтримувати позитивний настрій доступними способами.
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
У статті висвітлено результати теоретико-емпіричного дослідження
моральних цінностей сучасної молоді. У результаті теоретико-емпіричного
дослідження, встановлено, що ціннісні орієнтації є складним утворенням, яке
взаємопов’язане із всією системою особистісних, соціальних та культурних
детермінант, що визначають поведінку та діяльність людини. В ієрархії
цінностей, вищий рівень займають моральні цінності. Представлені
результати досліджень ціннісних орієнтацій сучасної молоді свідчать про те,
що моральна криза, яку переживає суспільство, впливає і на ціннісні
пріоритети молоді.
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, моральні цінності,
нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети.
Актуальність теми дослідження. Кардинальні зміни в соціальноекономічній та політичній сфері нашого суспільства в Україні, призводять до
радикальних змін в психології ціннісних орієнтацій людей. Особливий інтерес,
на наш погляд, викликає вивчення ціннісних орієнтацій сучасної молоді,
оскільки, зміст цінностей молоді у більшій мірі залежить від культурного рівня
та історичного періоду, в якому живе це покоління. Особливості сучасного
періоду полягають в тому, що їх особистісний та професійний розвиток
відбувається на фоні втрати моральних пріоритетів і загальної цінніснонормативної невизначеності. На нашу думку, вивчення цінностей є хорошим
індикатором для відстеження процесу соціальних та індивідуальних змін, які
виникають в наслідок історичних, соціальних та особистих подій.
Ціннісні орієнтації – це складний соціально-психологічний феномен, який
характеризується спрямованістю та змістом активності особистості.
Загальнолюдські цінності – свобода, совість, щастя характеризують уявлення
людини про достойне життя і багато в чому залежать від рівня індивідуальної
моральності та морального стану суспільства.
Проблема моральних цінностей, яка майже зникла за останні десятьп’ятнадцять років, поступово повертається до вивчення в психології. У новому
тисячолітті з’явились дисертаційні роботи та монографії, які присвячені
вивченню
моральним
проблемам
(І. Бех,
І. Булах,
Л. Лохвицька,
В. Молодиченко, Е. Помиткін). Більшість науковців вказують на нерозривний
зв’язок моральності з ціннісними орієнтаціями особистості[1; 2; 4; 5; 6]. В
ієрархії цінностей вищий рівень найчастіше займають моральні цінності, які
вивчені недостатньо повно.
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Моральні цінності є проявом як самої особистості, так і суспільних
стосунків, їх якість. Залучення до моральних цінностей, ступінь їх засвоєння та
інтеоризація є важливими критеріями та показниками моральності людини.
На думку закордонних науковців (K.Aquino, B.McFerran, M.Laven,
C. J.Camacho, E. T.Higgins, L.Luger) за останні десятиліття в ціннісній
свідомості молоді відбулися серйозні зміни: по-перше, відбулася зміна
спрямованості від самореалізації до ділової та економічної активності, подруге, спостерігається зміщення акцентів у ціннісних орієнтаціях: від етичних
та альтруїстичних до прагматичних [7; 8]. Таким чином, психологічне
дослідження моральних цінностей сучасної молоді є актуальним. Крім того,
вивчення моральних цінностей відіграє значну роль у створенні умов та засобів
морального розвитку особистості, оскільки моральні цінності мають значиме
місце у структурі особистості.
Мета статті: вивчення моральних цінностей сучасної молоді.
Виклад нового матеріалу. Вивчення цінностей, в тому числі і
моральних, пов’язане з певними труднощами. По-перше, це велика тема, яка
ускладнюється тим, що ціннісні орієнтації і моральні цінності є складним
психологічним феноменом, який характеризується спрямованістю та
активністю особистості. По-друге, на сьогоднішній день існує проблема ієрархії
цінностей, в тому числі і моральних, що призводить до різноваріантності
класифікації моральних цінностей. В філософсько-етичній літературі
найчастіше критерієм вищих цінностей є абсолютне благо, мир, краса, прогрес,
соціальна справедливість, суспільна користь, інтереси держави тощо. Ми
погоджуємося з позицією науковців, які вказують на те, що ні одна із систем
цінностей не є абсолютною навіть в одінй культурній системі.
Нами була використана методика М. Рокича, спрямована на вивчення
ціннісних орієнтацій особистості, яка, на наш погляд, охоплює широкий спектр
ціннстей, в тому числі й моральних.
На думку М. Рокича, різниця між цінностями полягає в мотивації цілей,
які вони проявляють. Тому він згрупував окремі цінності у групи за спільним
мотивом. Загалом можна сказати про те, що науковець виокремлював два
наступні класи цінностей:
1) термінальні – базуються на тому, що певна мета варта того, щоб її
прагнути;
2) інструментальні – полягають у тому, що певний образ дії або
властивість особистості мають перевагу у будь-якій ситуації [3].
Перевагами даної методики є універсальність та зручність проведення
дослідження та обробки отриманих результатів. Також варто додати ще одну
якість – гнучкість, тобто, за її допомогою можливо варіювати стимульний
матеріал та наявні інструкції. Значний недолік даної методики полягає у
соціальній небажаності та можливості викривлення особистістю результатів
шляхом надання нею нещирих відповідей. Побороти дані недоліки можливо
лише за умови зміни інструкції, яка надає досліднику додаткову діагностичну
інформацію та дозволяє йому зробити певні висновки.
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Для більш якісного та ефективного проведення даної методики варто
приділити увагу таким загальним моментам, а саме:
1)
мотивація діагностики;
2)
добровільний характер тестування;
3)
наявність
встановленого
контакту
між
дослідником
тадосліджуваним.
Аналізуючи отримані дані, дослідник повинен спробувати вловити у
відповідях респондента індивідуальну закономірність. У разі її відсутності
можна стверджувати про те, що у досліджуваного не сформована система
цінностей або його відповіді були нещирими.
У нашому дослідженні взяли участь 300 студентів у віці 18-22 років міст
Житомира та Умані.
У ході дослідження ціннісних орієнтацій у юнацькому віці за методикою
М. Рокича, було виявлено, що юнаки та юначки віком від 19 до 22 років (100%)
загалом виокремлюють 16 цінностей, якими вони послуговуються у
повсягденному житті (див. табл. 1).
Таблиця 1
Результати емпіричного дослідження
%
Термінальні
%
Інструментальні
цінності
цінності
40%
Здоров’я
40%
Чесність
36%
Активне діяльне життя
32%
Вихованість
32%
Мудрість
24%
Відповідальність
28%
Свобода
24%
Широта поглядів
28%
Любов
20%
Терплячість
20%
Впевненість у собі
20%
Незалежність
20%
Цікава робота
20%
Охайність
20%
Пізнання
16%
Життєрадісність
20%

Розвиток

16%

Чуйність

16%

Щасливе сімейне життя

12%

Самоконтроль

16%

Раціоналізм

4%

Наявність хороших та 12%
вірних друзів
Матеріально забезпечене 12%
життя
Творчість
12%

4%

Задоволення

Освіченість

4%

Краса
природи
та 8%
мистецтва
Продуктивне життя

8%

4%

12%

Сміливість у
думки
Високі запити

відстоюванні

Старанність

Використовуючи подані вище емпіричні дані варто зробити висновок, що
у досліджуваних переважають такі термінальні цінності, а саме конкретні
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(«здоров’я» – 40%, «активне діяльне життя» – 36%) та абстрактні («мудрість» –
32%). В такому випадку, до інструментальних слід віднести наступні групи
домінуючих – цінності спілкування («чесність» – 40%, «вихованість» – 32%) та
етичні («відповідальність», «широта поглядів» – 24%).
Аналізуючи послідовність обраних термінальних цінностей, варто
сказати, що конкретні цінності досить виражено домінують над абстрактними
цінностями. Тобто, високий показник по конкретним цінностям може свідчити
про прагматичність та практичність досліджуваних юнаків, турбота про власне
здоров’я та прагнення професійної самореалізації становлять для них вагомий
інтерес, ніж, власне, особисте життя. Доречним буде вказати аналогічну думку
щодо відсоткової різниці між цінностями професійної самореалізації та
особистого життя, що собою позначає те, що можливість професійно
самореалізуватися у будь-якій сфері життя відіграє для юнака більш важливу
роль, аніж можливість проявити себе певним чином в любовних стосунках.
Досліджуючи обраний порядок інструментальних цінностей, цілком
доречним буде й те, що для досліджуваних спектр особистісних цінностей
коливається у межах спілкування та етики. Тобто, поданий набір цінностей
може свідчити про конформістську та гуманістичну спрямованість особистості
юнацького віку, її бажання приймати інших, бути відповідальним,
підтримувати суспільні й особистісні зв’язки та піклуватися про загальне
благополуччя оточуючих людей.
Дещо вирізняється відсоток тих досліджуваних юнаків (21%), які
отримали такі термінальні цінності, а саме, конкретні («цікава робота»,
«пізнання», «розвиток» – 20%) та абстрактні («свобода», «любов» – 28%,
«впевненість у собі» – 20%, «щасливе сімейне життя», «наявність хороших та
вірних друзів»– 16%). В такому випадку, до інструментальних слід віднести
такі групи цінностей, як цінності спілкування («терплячість» – 20%,
«життєрадісність», «чуйність» – 16%), справи («охайність» – 20%) та етичні
цінності («незалежність» – 20%).
Аналізуючи поданий набір термінальних цінностей, варто наголосити, що
у даному випадку конкретні та абстрактні цінності знаходяться у межах
рівності. Середній показник може свідчити про достатню практичність
досліджуваних юнаків та юначок, тобто, вони здатні приділяти увагу не лише
питанням професійної самореалізації та навчання у вищому навчальному
закладі, але й успішно будувати любовні стосунки з протилежною статтю.
Досліджуючи обраний порядок інструментальних цінностей, цілком
доречно вказати й на те, що для досліджуваних спектр цінностей даного типу
знаходиться у межах спілкування, справ та етики. Тобто, поданий набір
цінностей свідчить про конформістську та самостверджуючу спрямованість
особистості юнацького віку, що втілюється в її схильності до індивідуалізму,
альтруїзму та прийнятті інших людей.
Найменший відсоток досліджуваних юнаків зробили свій вибір на
користь таких термінальних цінностях, як конкретні («матеріально забезпечене
життя» – 8%, «задоволення», «продуктивне життя» – 4%) та абстрактні цінності
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(«творчість», «краса природи та мистецтва» – 4%). В такому разі, до
інструментальних слід віднести етичні цінності («самоконтроль», «високі
запити» – 12%) та цінності справи («раціоналізм», «сміливість у відстоюванні
думки», «освіченість» – 12%, «старанність» – 8%).
Результати дослідження домінуючих ціннісних орієнтацій особистості
юнацького віку досить чітко підтверджують наукові дослідження дослідниці О.
Фанталової. Завдяки створеної авторкою методики «Рівень співвідношення
цінності та доступності в різних життєвих сферах» (РСЦД) було виявлено, що
студенти надають перевагу тим цінностям, які відповідають їхньому віку, а
саме цінність здоров’я, любові, активного діяльного життя тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи
отриманий результат варто наголосити, що обраний юнаками набір
термінальних цінностей може свідчити про досить низьку споживчу та творчу
мотивацію тобто, юнаки та юначки більш спрямовані на конкретність та
практичність, питання професійної самореалізації та особистого становлять для
них домінуючу роль.
Досліджуючи обраний порядок інструментальних цінностей, цілком
доречно вказати й на те, що для досить низької кількості досліджуваних такі
цінності знаходяться у межах етики та справ. Поданий набір цінностей може
вказувати на досить сильну індивідуалізацію юнаків в повсягденному житті та
бажання самостверджувати власну особистість за рахунок активної життєвої
позиції або навчання.
Варто припустити думку про те, що отримані результати по домінуючим
та другорядним ціннісним орієнтаціям юнаків та юначок, загалом пов’язані з
віком та соціальним статусом досліджуваних. Дане твердження можливо
аргументувати таким чином, що практичність, професійна складова, любов та
спілкування є основоположними та характерними рисами даного вікового
етапу, що визначає поведінку, етичні погляди, цінності та загальну
спрямованість особистості юнацького віку. А тому вибір юнаками практичних
та професійно-орієнтованих цінностей та цінностей особистого життя
пояснюється віковою потребою у професійній самореалізації, бажанні проявити
себе у любовних стосунках та суспільним статусом студента. Перспективою
подальших досліджень вбачаємо дослідження моральних цінностей осіб
дорослого віку.
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практичної психології та інклюзивної освіти
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлено питання необхідності створення психологічно
безпечного середовища в дошкільному закладі. Розглянута основна загроза
психологічно безпечного освітнього середовища в дитячому колективі та її
можливі наслідки.
Ключові слова: освітнє середовище, психологічна безпека, загроза,
насильство, булінг, соціально-психологічне уміння.
Актуальність теми. Дошкільний період - найважливіший період в житті
кожної людини. Саме в цей час формуються основні психічні процеси,
властивості і якості особистості, риси характеру. Перше десятиліття розвитку
дитини створює та формує основу, що визначає подальший стан як фізичної,
так і психологічної сфер життєдіяльності. Період, коли дитина відвідує заклад
дошкільної освіти, в певній мірі є визначальним для формування ії здоров’я,
здібностей та творчого потенціалу.
Педагоги та діти значну частину часу проводять разом у дошкільному
закладі, взаємодіючи один з одним та формуючи разом середовище, в якому
перебувають. І саме це середовище впливає на розвиток дітей, допомагає чи
перешкоджає їм адаптуватися та діяти в умовах закладу освіти. Становлення і
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