
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ЩОДО 

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

КУЛЬТУРНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ВАНІН ЮРІЙ 
КОСТЯНТИНОВИЧ 
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Ліцеїстів Європейців Українців

Джерелом відповідей респондентів відображених у діаграмах є:

європейців - стандартне дослідження Євробарометра 88, 
яке було проведено з 5 по 19 листопада 2017 року;

українців - дослідження проведене Інститутом Горшеніна з 26 травня по 6 червня 2017 року. 

молоді України - дослідження, яке було проведено ТОВ «Перша рейтингова система» на замовлення 
Міністерства молоді та спорту України у 2018 році серед населення України віком 14-34 років .

ліцеїстів - власне дослідження .

Малюнки: https://www.insurancechat.co.za/2020-06/celebrating-youth-day-engens-simone-leeuw-says-happiness-and-
success-are-a-choice/
http://transformasirohani.blogspot.com/p/tips-inspirasi-rohani.html
https://www.stephanesimard.com/wp-content/uploads/2017/02/HRI_tendances-2017_generations.pdf

Розподіл відповідей респондентів на запитання
Які з наведених цінностей є найбільш 

важливими для Вас особисто?
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МОЛОДЬ УКРАЇНИ

Розподіл відповідей респондентів на запитання
Якою мірою Ви цікавитеся політичними 
процесами, що відбуваються в Україні?

Розподіл відповідей респондентів на запитання
Як Ви вважаєте, якою мірою Ви можете вплинути на те, що 

відбувається у Вашому населеному пункті?
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Постійно стежу за 
політичним життям в 

Україні

Стежу за головними 
подіями в 

політичному житті

Інтерес до політичного 
життя проявляю дуже 

рідко

Взагалі не цікавлюся 
політикою

Ліцеїсти 14-19 років

10 клас, комунальний заклад 
«Центральноукраїнський науковий 
ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»
м. Кропивницький.

Наукові керівники:
РУБАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, 
доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління», кандидат філософських наук;
КУШНЄРОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА,
вчитель історії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький.

ОБ’ЄКТ: процеси духовних змін 
української молоді на шляху 
інтеграції в європейську 
спільноту.

ПРЕДМЕТ: стан та динаміка 
ціннісних орієнтацій сучасної 
української молоді.

дослідження проблем ціннісних орієнтацій української 
молоді в процесі соціальної адаптації до 
європейського культурного середовища.

МЕТА:

ЗАВДАННЯ:
 проаналізувати понятійно-категоріальний апарат предмету дослідження;
 знайти відмінності та спорідненість ціннісних орієнтацій української та 

європейської культур;
 визначити ціннісні орієнтації української молоді в умовах трансформації 

культурного середовища;
 окреслити перспективи формування нової парадигми українського 

культурного середовища.

МАТЕРІАЛИ, ХІД ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
В ході роботи було проведено дедуктивне вивчення результатів соціологічних 
досліджень ціннісних орієнтацій українців та європейців, здійснено компаративний 
аналіз спільних та відмінних рис, їх вікових особливостей. 

Досліджено настрої старшокласників Центральноукраїнського наукового ліцею-
інтернату методом включного спостереження та опитування шляхом анкетування. 
Застосовано причинно-наслідковий метод для пояснень відхилення відповідей 
ліцеїстів від загальноукраїнських досліджень. 

На основі зібраного матеріалу були змодельовані заходи, які сприятимуть процесу 
активної адаптації молодого покоління, можливості влаштувати життя по-
європейськи у себе вдома – в Україні.

ВИСНОВКИ:
 Аналіз існуючих досліджень і публікацій показав, що більшість із 

них розглядають процес соціальної та культурної адаптації 
молодих людей, як об'єкт впливу суспільства та держави, а не як 
суб'єкт.

 Українці мають, як спільні ціннісні риси з європейцями, так і 
суттєво відмінні. Це пояснюється ходом історії та сучасними 
викликами, які стоять перед країнами.

 Українська молодь в останні роки стала надавати перевагу 
цінностям свободи та незалежності у своїх рішеннях. Вона 
демонструє небайдужість до теперішнього і майбутнього країни.

 Це дає надіє що молоді люди зможуть виступити суб’єктом 
творення нової парадигми українського культурного 
середовища.
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Повною мірою
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Ніяким чином

Важко 
відповісти
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	Соціальна адаптація української молоді щодо ціннісних орієнтацій європейського культурного середовища

