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 Учасник Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018-2019 н.р. – ІІІ етап ІІІ місце 

(відділення філософії та суспільствознавства, секція «Філософії»), 2019-2020 – ІІ 

етап І місце (відділення філософії та суспільствознавства, секція «Соціологія»), 
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Дослідницьку роботу присвячено проблемам ціннісних орієнтацій української молоді в 

процесі соціальної адаптації до європейського культурного середовища. 

Перед українським суспільством стоїть завдання зміни ідеологічних цінностей 

тоталітарного суспільства, яке намагалося перетворити процес впливу на молодь лише як на 

пасивний об’єкт. Успішність перетворення молоді на активний суб’єкт суспільних змін, є 

головною умовою подолання кризи й виходу на новий етап оновлення. Так як соціологія 

виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми 

моралі, традиції тощо, ми вирішили продовжити досліджувати обрану проблему з точки зору 

соціології. 

На основі проаналізованих нами статистичних даних встановлено, що українці мають як 

спільні ціннісні риси з європейцями, так і суттєво відмінні. Це пояснюється ходом історії та 

сучасними викликами, які стоять перед країнами. 

Визначено, що українська молодь останнім часом стала надавати перевагу цінностям 

свободи та незалежності у своїх рішеннях. Проведено соціологічне дослідження серед учнів 

старших класів Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату та зроблено порівняння з 

результатами опитування інших українців та європейців. 

Запропоновано заходи, які сприятимуть процесу активної адаптації молодого покоління, 

що дасть можливість виступити в якості суб’єкта творення нової парадигми українського 

культурного середовища та усіх соціально-економічних, політичних та суспільних перетворень. 

 




