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ОCОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 

У статті здійснено аналіз наукової літератури щодо понять „середовище”, „культурне середовище”, 

„соціокультурне середовище”, „субкультура”, „освітній простір”. Йдеться про те, що філософія сучасної освіти 

формулює загальний вихідний принцип щодо розуміння сутності нового типу світогляду як розв’язання глобальних 

проблем, що  має стати головною метою (інтересом, цінністю) для сучасної людини, і таке розв’язання неможливе 

без підпорядкування усіх видів освітньої діяльності цій меті. Соціокультурні зміни, які супроводжують освітні 

процеси в Україні, актуалізують не лише потребу гуманізації стосунків в оновлюваному суспільстві, але й гостро 

висвітлюють проблему морально-духовного становлення молоді. Звертається увага на пошук ефективних напрямів 

виховання  та освіти юнацтва, які зумовлюють розвиток педагогічних систем і технологій, які б сприяли вирішенню 

проблем аксіологічного характеру. 

Ключові слова: культурне середовище, соціокультурне середовище, розвиток особистості, освітня діяльність,  

духовні цінності. 

 

Постановка проблеми. Про вплив 

простору на становлення і розвиток 

особистості відомо давно. Про це писали 

відомі філософи минулого, мислителі, 

педагоги, психологи, культурологи. Однак, 

наприкінці XX століття все частіше й частіше 

стала йти мова не просто про середовище 

існування людини, не просто про культурне 

середовище, як це було прийнято в минулому, 

а про соціокультурне середовище. З огляду на 

зазначене, виникає питання не лише про те, з 

чим це пов'язано, але і який зміст цього 

поняття, чим воно відрізняється від попередніх, 

чому виникла необхідність формування саме 

соціокультурного простору, у чому його суть? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як зазначає Леонтьєв О.М., у малому 

енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і 

І.А. Єфрона слово «середовище» визначається 

«як сукупність зовнішніх умов, у яких 

відбувається який-небудь процес» [4, с.67]. 

Тлумачення простору свідчить про те, що 

термін «середовище» означає сукупність всіх 

умов, що оточують річ, рослину, тварину, 

людину і безпосередньо або опосередковано 

впливають на них. Сьогодні досить серйозне 

наукове обґрунтування одержав не лише термін 

«середовище», але і близькі до нього категорії, 

такі як макро- і мікросередовище, мета-, екзо-, 

мезосредовище, природне, штучне, географічне, 

соціальне, культурне, естетичне середовище, 

чого не можна сказати про соціокультурне 

середовище. Тому ми розглянемо спочатку що 

таке середовище «соціальне», а потім уже 

«культурне» з метою виявлення і розуміння 

феномена «соціокультурності». 

По-перше, соціальне середовище - це 

«оточуючі людину суспільні, матеріальні і 

духовні умови її існування, формування і 

діяльності» [4, с. 250]. 

По-друге, соціальне середовище являє 

собою складну систему, яка включає як 

стихійні, так і свідомо (планомірно) діючі 

фактори [7, с.651],  

По-третє, під соціальним середовищем 

розуміється «сукупність факторів і умов 

(економічних, політичних, культурних, 

сімейно-побутових і т.п.), які впливають на 

особистість, а іноді на визначальний її 

розвиток і самореалізацію» [7, с. 84]. 

Далі слід зазначити, що всі ці висновки не є 

вичерпними, оскільки цілий ряд дослідників, 

обґрунтовуючи специфіку соціального 

простору, характеризують її в кількох вимірах: 

макропростору, мезопростору, мікропростору 

та ін. [2]. 

На основі вищевикладеного стає 

зрозумілим, що умови, які оточують людину, 

вбирають у себе не тільки політичні, 

економічні, соціальні та інші умови і 

відносини, але й організації і установи, тому 

що всі вони дійсно впливають (прямо або 
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опосередковано, стихійно або свідомо) на 

поведінку і свідомість особистості. Ці загальні 

положення відносяться до розуміння суті 

соціального простору. 

Формулювання цілей статті. Ніщо так не 

може пояснити стан внутрішнього світу молоді, 

їхні вчинки, вивчити індивідуальність кожного 

студента та розгадати мотиви поведінки 

студентів у студентському колективі як 

вивчення ціннісних орієнтацій молоді в нинішні 

дні. Загальнолюдські цінності – гарант безпеки у 

всьому світі, якщо розглядати їх у глобальному 

масштабі. Це ще раз підтверджує те, що їх 

проблема завжди буде актуальною. Головні 

життєві цінності людини такі як любов, 

розуміння, повага, дисципліна, віра, подяка, 

прощення, дружба, надія, оптимізм, терпіння, 

толерантність, чесність тощо забезпечують мир 

по-перше у сім’ї з рідними, у родинному колі, з 

друзями (справжніми друзями), з колегами на 

роботі, з одногрупниками у студентському 

колективі, у відносинах з іншими людьми тощо. 

Особливо актуальною проблемою в педагогіці є 

проблема цінностей студентської молоді, 

оскільки їхня поведінка, вчинки в студентському 

колективі дають початок їхньому дорослому 

життю, комунікації у колективі колег, поведінці 

із власними дітьми тощо. 

Виклад основного матеріалу. Що ж 

стосується середовища культурного, то воно: а) 

створюється самою людиною на відміну від 

природи, яку  людина не створювала; б) 

орієнтоване насамперед на внутрішнє, духовне 

життя людини. При цьому слід розуміти, що 

духовне життя не заповнюється соціальными 

вимогами і регулятивами. Вони приймаються 

як визначені правила гри, прийняті всіма 

членами суспільства. Але для того, щоб 

відповідати соціальним вимогам, необхідні 

культурні передумови, що представляють 

собою особистісне завоювання та оформлений 

культурний світ людини; в) на відміну від 

простору соціального, образ якого можна 

уявити у вигляді «плацдарму» для діяльності 

людини, культура виявляє собою спосіб цієї 

діяльності. Вона виходить з того, як саме люди 

діють, що творять і передають з покоління в 

покоління. Культура виступає тут аспектом 

діяння (уміння робити), стороною будь-якого 

виду діяльності, її якісною характеристикою. 

При цьому культурна діяльність, тобто 

діяльність по створенню, поширенню і 

споживанню цінностей культури, може бути 

складовою частиною всякої соціальної 

діяльності: матеріально-виробничої, економічної, 

побутової і ін. Однак, займаючись цими видами 

діяльності, людина ставить перед собою інші, 

утилітарні, позакультурні завдання. У зв'язку з 

цим діяльність може називатися культурною 

оскільки вона впливає на розвиток особистості 

(у тому або іншому напрямі). 

Разом з тим, існує діяльність, спеціальною 

метою якої виступає саме розвиток 

особистості. Цю діяльність називають 

«культурною» у більш вузькому і строгому 

розумінні слова. Джерелом цієї діяльності 

виступають культурні потреби людини. Сюди 

відноситься ціла група його вищих соціальних 

потреб - у розвитку, самореалізації і 

самоствердженні, у творчості власного життя, 

пошуках її мети і змісту. Саме ці потреби 

характеризують рівень культури, духовності 

людини. Тому в широкому розумінні до 

культурної може бути віднесена будь-яка 

потреба, якщо її реалізація пов'язана з 

розвитком особистості» [5, с. 11]; г) культурна 

комунікація здійснюється у визначеному 

культурному середовищі, що, відповідно до 

визначення Л. Когана, являє собою «стійку 

сукупність речовинних і особистих елементів, 

що оточують соціальний суб'єкт і 

безпосередньо впливають на його культурний 

розвиток і культурну діяльність» [5, с. 11].  

Зрозуміло, що культурне середовище 

містить у собі соціально-культурні об'єкти, 

пов'язані із створенням і поширенням 

культурних цінностей (наукові і навчальні 

заклади, організації мистецтва, культосвітні 

установи, художні промисли і т.д.). Але 

головне, що його характеризує — це 

відносини людей, матеріальні і культурно-

побутові умови їхнього повсякденного життя 

та духовно-моральна атмосфера.  

Більшість дослідників в галузі культурології 

сходяться на тому, що культурне середовище - 

це складна сукупність умов, факторів, 

інститутів і об'єктів трансляції культури, що 

оточують людину, та здійснюють вплив на 

рівень її культурного розвитку і сприяють 

культурній самореалізації. Звідси культурне 

середовище, як цілісне явище, можна 

представити сформованим  з таких компонентів: 

засобів масової інформації - радіо, телебачення, 

газети й ін.; системи і мережі установ 
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культури - кінотеатри, клуби, бібліотеки, музеї, 

парки, стадіони і ін.; установи і організації 

освіти, науки та  мистецтва, включаючи театри, 

концертні зали, філармонії, картинні галереї і 

ін.; традиції, звичаї, звички, обряди та  

сукупність моральних і духовних цінностей, 

що найбільш яскраво виражають менталітет, 

національну своєрідність даного району, 

регіону; явища антикультури - пияцтво, 

наркоманія, токсикоманія, націоналізм, 

злочинність і т.п. Останні неможливо  

виключити  оскільки вони також здійснюють 

свій вплив на людей. 

Відомо, що вплив навколишнього простору 

багатоплановий. Сформоване культурне 

середовище з його різними субкультурними 

шарами, елементами, здійснює на людину як 

позитивно формуючі, так і негативно 

дестабілізуючі деструктивні впливи. Чим 

більше в ньому носіїв (суб'єктів, агентів) 

культурних цінностей, тим більше його 

«щільність» і вище культурний потенціал. 

Таким чином, виходить, що культурне 

середовище в цілому — це унікальний прояв 

життєдіяльності людей. 

Соціокультурне середовище ми 

сприймаємо як конкретний, безпосередньо 

даний людині соціальний простір, за 

допомогою якого вона активно включається в 

культурні зв'язки суспільства і де вона 

здобуває перший досвід самостійної 

культурної діяльності. Це сукупність різних 

(макро-і мікроумов) її життя і соціальної 

(рольової) поведінки; середовище її мінливих 

інтересів; її випадкові і глибинні взаємодії з 

іншими людьми; конкретне природне, речове і 

предметне оточення, представлене як відкрита 

до взаємодії частина соціуму. 

Функціонування, розвиток і саморозвиток 

системи формування духовного потенціалу 

особистості значною мірою залежить від 

визначення сукупності основних джерел, 

пов'язаних з її соціально-культурною 

детермінованістю. Пошук джерел формування 

духовного потенціалу в глибинних процесах 

соціокультурних впливів, середовищних 

взаємодій, функціональних зв'язків макро- 

і мікросоціумів стає актуальним. Це пояснюється 

посиленням дії інтеграційних культурних 

процесів, які є могутнім фактором розв'язання 

глобальних проблем людства. П.Сорокін  [6] 

вважав, що  інтегральним фактором соціального 

та духовного життя є колективний рефлекс. 

Його ідеї соціокультурної динаміки дали 

можливість розглядати життєдіяльність людини 

в контексті соціокультурного простору. Водночас, 

доводиться констатувати, що  адекватне 

розуміння повноти взаємодії культури, 

суспільства та особистості (особливо на рівні 

включеності самої особистості в цю взаємодію), 

як джерела її духовного розвитку, поки що не 

спостерігається. 

 Тим не менше, сучасні масштаби 

дослідження соціуму, соціально-педагогічної 

діяльності та масових форм соціальної роботи, 

їхнє проектування і моделювання підтверджують 

зацікавленість наукового співтовариства 

в розв'язанні цієї проблеми. Відтак 

заслуговують на увагу соціально-психологічні 

та соціально-педагогічні дослідження. 

 Особливий інтерес становить концепція 

Н.Крилової [3], на думку якої характеристика 

складної системи соціокультурного буття 

ґрунтується на новому розумінні включення 

особистості в культурні взаємодії різних 

утворень - субкультурних, міжсубкультурних 

і транссубкультурних. Вона викладає розуміння 

особливостей включення особистості в культуру 

на чотирьох рівнях: 1) ментальному; 2) індиві-

дуально-культурному; 3) субкультурному 

та 4) транссубкультурному. Очевидно, що саме 

ці рівні включення особистості в культурудають 

змогу визначити джерела формування 

духовного потенціалу особистості за умов 

сучасної соціокультурної ситуації. 

Так, перший - ментальний рівень - це ареал 

автономного індивідуального мікрокультурного 

простору, в якому особливу роль відіграють 

власні бачення реалій культури.  

У безпосередньому полі культурної діяльності, 

поведінки та спілкування (це другий, 

індивідуально-культурний рівень) реалізується 

культурна свідомість та самосвідомість, 

яка висвітлює внутрішню сутність самого себе 

як суб'єкта, споглядає, пізнає себе, свій 

духовний світ, оцінює свої можливості, 

здібності та акти діяльності. Отже, на перших 

двох рівнях основними джерелами духовного 

потенціалу особистості стають самопізнання, 

самовиховання, самовдосконалення. 

Третій, субкультурний рівень включення 

особистості в культуру - це близьке до особистості 

соціокультурне середовище, субкультурний 

та національно-культурний простір. Останній 
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забезпечує спілкування та комунікації в рамках 

соціальних груп і міжособистісних взаємодій. 

У центрі уваги цього рівня перебуває прояв 

безпосереднього впливу соціальних інститутів - 

родини, системи освіти, мистецьких закладів, 

засобів масової інформації. Із визначення 

субкультури як особливої картини світу, 

трансформованої в норми, інтереси, цінності, 

ідеали і уявлення про сенс життя, а також 

як скоригованих нею елементів 

загальнонаціональної та загальнолюдської 

культури, випливають джерела духовного 

потенціалу особистості, зокрема, його 

нормативно-регулятивні механізми. Одна 

з найважливіших функцій субкультури 

полягає в тому, що вона є життєво необхідною 

передусім для становлення особистості 

з метою її соціалізації.  

Слід зазначити, що в системі культури 

існують не тільки субкультури, але й різні 

динамічні субкультурні утворення змішаних 

типів. Вони поєднують у різних варіантах 

культурне середовище соціальних прошарків 

і груп населення не за ознаками соціально-

демографічної належності, а за ознаками 

соціально-психологічного, ідеологічного, 

морально-релігійного та психолого-культурного 

характеру. Йдеться про транссубкультурне 

середовище, яке охоплює сферу міжнаціонального 

спілкування, немовби нашаровуючи одні 

субкультурні простори на інші, змішуючи 

та пронизуючи їх. Це той макрокультурний 

простір, що задає різні варіанти культурних 

контекстів (регіональні, міжнаціональні, 

міжнародні), і з якого випливають джерела 

духовного потенціалу особистості — 

інтерсуб'єктивність, всезагальність духовних 

цінностей, загальнолюдські ідеали. 

Основні результати дослідження. 
У світлі викладених вище позицій джерела 

формування духовного потенціалу особистості 

фахівця соціокультурної сфери характеризуються 

деякими особливостями. Це пов'язано з тим, 

що молодіжна субкультура в цілому 

відзначається інтенсивними пошуками сенсу 

і мотиву життя. Важливим для неї стає образ 

і взірець ідеального героя, який в рамках цієї 

субкультури персоніфікує, зокрема, ступінь 

конфронтаційності до оточуючого суспільства 

та його культури. Характерною ознакою 

молодіжної субкультури є інноваційний 

пошук нових культурних архетипів, апробація 

нових культурних норм, ідей, уявлень. 

О.Арнольдов зазначає, що молодіжна 

субкультура є життєво необхідною як  певний 

поріг або предтеча нової культури, 

Субкультурна людина неминуча в житейській 

діалектиці як певний мутант, що курсує 

за власним маршрутом культурної інновації. 

До таких соціальних інноваційних груп 

належить і студентська молодь, яка створює 

в субкультурній інтелектуальне і творче 

середовище, сприяючи пошуку й утвердженню 

нових культурних норм, ідей та уявлень [1]. 

Варто мати на увазі також те, що з одного 

боку, розвиток фахівця соціокультурної 

сфери - це соціальний процес, який спричинює 

зближення моделей його поведінки з вимогами 

суспільства, а з іншого, індивідуальне нагромадження 

власного життєвого і культурного досвіду, 

особливе входження в культуру і участь у ній. 

Вирішальна роль у цьому процесі належить 

самосвідомості особистості, розвиненість якої 

«доростає» до рівня світоглядного осмислення 

світу, включає світогляд. Вихідним моментом 

в аналізі самосвідомості може слугувати «Я - 

концепція», яка є сукупністю уявлень індивіда 

про себе і до якої входять переконання, оцінки 

і тенденції поведінки (Р. Бернc). Дослідження 

динаміки та співвідношення актуальної 

та ідеальної «Я - концепції» студентів ЗВО 

показало позитивний зв'язок між ступенем 

розбіжності самооцінки й ідеалу досліджуваних 

та їхньою готовністю до духовного саморозвитку. 

Абсолютна більшість студентів з різним 

рівнем самооцінки підтвердила своє активне 

внутрішнє прагнення до гармонізації духовних 

сил. Однак, образ «Я», уявлення про себе 

мають співвідноситись і реально взаємодіяти 

з образом культури, світоглядом особистості.  

Філософія сучасної освіти формулює 

загальний вихідний принцип щодо розуміння 

сутності нового типу світогляду зазвичай як 

розв’язання глобальних проблем, що має стати 

головною метою (інтересом, цінністю) для 

сучасного людства, і таке розв’язання 

неможливе без підпорядкування усіх видів 

нашої діяльності цій меті. Саме соціокультурні 

зміни, які супроводжують процеси 

державотворення в Україні, актуалізують не 

лише потребу гуманізації стосунків в 

оновлюваному суспільстві, але й гостро 

висвітлюють проблему морально-духовного 

становлення молоді. Пошуки ефективних 
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напрямів виховання  та освіти юнацтва 

зумовлюють розвиток таких педагогічних 

систем і технологій, які б сприяли вирішенню 

проблем аксіологічного характеру. 

Висновки та пропозиції. Отже, із 

вищеперечисленого можна зробити висновок, 

що молодь в основному зорієнтована на пошуці 

нового, яке відрізняється від загальноприйнятого. 

Характер поведінки молоді пояснюєтья тим, що 

вони прагнуть проявити себе: зовнішнім 

виглядом (молодіжні субкультури), 

непідкореністю давно встановленим правилам, 

пошуком нестандартних рішень завдань, 

незадоволеністю рутиною життя. Як 

зазначалося в джерелах, така позиція молоді 

може бути спрямована як на позитив, так і на 

негатив. В житті молодої людини новим, яке 

вона хоче вивчити можуть бути як культурні 

явища, так і явища антикультури. Завданням 

батьків в першу чергу, вихователів, школи є 

донесення в кравильному ракурсі до дітей, 

молоді що є корисно для них, а що може 

погубити. Дати поштовх до роздумів, а не 

поспішних рішень. Вміти дати переконливі 

аргументи, не використовуючи як аргумент «Я 

старший, я краще знаю», спрямувати, 

допомогти розставити правильно пріоритети 

всіх загальнолюдських цінностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ   СРЕДСТВАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье проведен анализ научной литературы по понятий "среда", "культурная среда", "социокультурная среда", 

"субкультура", "образовательное пространство". Речь идет о том, что философия современного образования 

формулирует общий исходный принцип понимания сущности нового типа мировоззрения как решения глобальных 

проблем, должен стать главной целью (интересом, ценностью) для современного человека, и такое решение 

невозможно без подчинения всех видов образовательной деятельности этой цели. Социокультурные изменения, 

которые сопровождают образовательные процессы в Украине, актуализируют не только потребность 

гуманизации отношений в обновляемом обществе, но и остро освещают проблему нравственно-духовного 

становления молодежи. Обращается внимание на поиск эффективных направлений воспитания и образования 

юношества, которые обусловливают развитие педагогических систем и технологий, способствующих решению 

проблем аксиологического характера. 

Ключевые слова: культурная среда, социокультурная среда, развитие личности, образовательная деятельность, 

духовные ценности. 
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FEATURES OF FORMATION OF YOUTH VALUES BY MEANS OF EDUCATIONAL SPACE 

The article analyzes the scientific literature on the concepts of "environment", "cultural environment", "socio-cultural environment", 

"subculture", "educational space". The point is that the philosophy of modern education formulates a general initial principle for 

understanding the essence of a new type of outlook as a solution to global problems, which should be the main goal (interest, value) 

for the modern person, and such a solution is impossible without the subordination of all types of educational activities to this end. 

The socio-cultural changes that accompany the educational process in Ukraine not only actualize the need for humanizing 

relationships in a renewed society, but also sharply highlight the problem of moral and spiritual formation of young people. 

Attention is paid to the search for effective directions of education and education of the youth, which determine the development of 

pedagogical systems and technologies that would contribute to solving problems of axiological nature. 

Keywords: cultural environment, socio-cultural environment, personality development, educational activity, spiritual values. 

  

 


