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В умовах активізації процесів трансформації світового співтовариства у 

ХХІ ст. суспільне життя стало надзвичайно складним і динамічним явищем. 

Тож важливо зафіксувати ціннісні орієнтації та удосконалити технології 

формування  життєвих цінностей у студентської молоді, яка є рушійною силою 

розвитку будь-якого суспільства.  

У дисертації представлено результати теоретичного обґрунтування та 

визначено механізм (модель, алгоритм та інтерактивні методи) практичного 

вирішення проблеми формування життєвих цінностей у студентів закладів 

вищої освіти США та України. 

Установлено, що американські та українські вчені і практики 

досліджували проблему життєвих цінностей  студентів у спектрі таких 

характеристик як: система цінностей людини, ціннісно-смислова сфера 

особистості, духовно-психологічна структура та освітньо-культурний рівень 

студента, його ментальність і сенситивність, життєві потреби і цілі, життєві 

орієнтації і стилі поведінки, життєві стратегії і перспективи, життєві соціальні 

комунікації, життєва компетентність і професійна спрямованість, роль закладів 

вищої освіти у формуванні цінностей студентів.  

У дисертації вперше виявлено і розкрито особливості формування 

життєвих цінностей студентів у закладах вищої освіти США, а саме: 

студентоцентрований підхід; урахування їх ментальності, сенситивності, 

життєвого досвіду та життєвих можливостей;  взаємозв’язок з розвитком 

життєвих потреб, життєвих орієнтирів та принципів; використання 



спеціального алгоритму; надання переваги інтерактивним інструментам і 

методам; поєднання реального та віртуального освітнього середовища; 

здійснення анімованого проектування життєвих ситуацій для визначення 

можливості дотримання тих чи інших цінностей; створення життєвого 

портфоліо студента – кодексу його життєвих цінностей.  

 Доведено необхідність урахування ментальності та сенситивності 

студентів як підґрунтя для формування їхніх життєвих цінностей у закладах 

вищої освіти.  

У результаті розкриття поняттєво-термінологічного апарату дослідження 

уточнено сутність ключових понять: «життєві цінності студента», «формування 

життєвих цінностей студентів» та похідні від них. 

 Зокрема, життєві цінності студента трактуємо як основні його життєві 

орієнтири, котрі детермінують майбутню професійну спрямованість, 

визначають зміст його освітньо-пізнавальної діяльності у закладі вищої освіти 

та окреслюють стиль і масштаби соціальної активності. 

Під поняттям «формування життєвих цінностей студентів» у дослідженні 

розуміється – спеціально організований педагогічний процес у рамках 

освітнього середовища закладу вищої освіти, який спрямований на актуалізацію 

і засвоєння студентами системи життєвих цінностей, що являє собою 

інтеграцію особистісних, культурно-соціальних, суспільно-політичних і 

професійно-зорієнтованих цінностей як власних життєвих переконань і 

життєвих орієнтирів. 

Визначено зміст та встановлено ієрархію життєвих цінностей 

американських і українських студентів в градації від  найбільшої до найменшої 

значимості для його життя, які формуються в таких життєвих сферах: 

професійне становлення, освіта, сімейне життя, суспільне життя, особисте 

захоплення, соціальна активність. 

Виділено ієрархію основних термінальних цінностей у студентів закладів 

вищої освіти у США: 1) наявність сім’ї (родини); 2) саморозвиток і 

креативність; 3) професіоналізм і конкурентоздатність; 4) патріотизм і активна 



соціальна позиція; 5) здоров’я та спортивна форма; 6) свобода  вибору 

(висловлювань та діяльності); 7) плюралізм та демократичність у суспільних 

відносинах; 8) матеріальне становище; 9) кар’єрне зростання; 10) суспільно-

політична активність; 11) життєрадісність; 12) життєві досягнення; 13) рівність 

та інклюзивність. 

Виділено ієрархію основних термінальних цінностей у студентів закладів 

вищої освіти України: 1) свобода вибору; 2) громадянськість (патріотизм); 

3) саморозвиток; 4) збереження власної індивідуальності, 5) власний престиж, 

6) креативність, 7) активні соціальні контакти, 8) суспільно-політична 

активність; 9) матеріальне становище, 10) кар’єрне зростання, 11) життєві 

досягнення; 12) духовне задоволення, 13) родинне благополуччя.  

Виявлено, що зміст життєвих цінностей студентів формується у процесі 

виховних впливів, передбачених навчальними планами і програмами закладу 

вищої освіти. 

Визначено алгоритм формування життєвих цінностей студентів у 

закладах вищої освіти США, який передбачає здійснення низки кроків: 

уведення у ціннісну атмосферу; наповнення ціннісних стимулів зрозумілим 

змістом; когнітивна розвідка; усвідомлене прийняття необхідності 

трансформації наявної системи життєвих цінностей; проектування майбутньої 

конструкції системи модернізованих життєвих цінностей; активна участь у 

комунікації, діалозі, діяльності; саморефлексія щодо прийнятих життєвих 

цінностей; творче самовираження в життєвих ціннісних орієнтирах; 

закріплення комплексу життєвих цінностей як власного переконання; їх 

інтеграція у власну життєдіяльність у соціумі; запуск механізму постійного 

оновлення життєвих ціннісних стимулів на основі сенситивності. 

Виділено технологічні інструменти, які ефективно використовуються 

для формування життєвих цінностей студентів у вищій освіті США у ХХІ ст., а 

саме:  1) інтерактивні освітні зони та інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище; 2) інтерактивні методи і формат коучингу; 3) фідбек-векторне 

спрямування; 4) Skype-простір; 5) SPARK! LAB-простір. 



Доведено, що з методичної позиції сутність застосування інтерактивних 

інструментів у системі американської вищої освіти полягає в тому, що освітній 

процес відбувається за умови постійного активного моделювання життєвих 

ситуацій, спільного розв’язання життєвих проблем усіма суб’єктами взаємодії.  

За результатами предметного дослідження освітніх програм і з 

урахуванням специфіки організації освітнього процесу в американських та 

українських закладах вищої освіти, а також на основі вивчення теоретичних 

підходів до проблематики життєвих цінностей молоді у сучасних умовах 

представлено теоретичні моделі формування  життєвих цінностей студентів у 

закладах вищої освіти  США та України. 

Унаслідок порівняльного аналізу змісту даних моделей запропоновано 

рекомендації щодо урахування конструктивних ідей американського досвіду 

для успішного розвитку системи життєвих цінностей студентів в українських 

закладах вищої освіти на суспільно-політичному, організаційному, навчально-

методичному, предметно-професійному і виховному рівнях організації 

освітнього процесу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що визначено 

можливості використання в українській освітній практиці позитивного 

американського досвіду формування життєвих цінностей студентів у закладах 

вищої освіти. Зібраний і проаналізований фактичний матеріал, а також 

теоретичні положення та висновки можуть бути використані при вирішенні 

наукових і практичних завдань модернізації системи вищої освіти в Україні, 

для розширення змісту курсів лекцій, практичних і семінарських занять з 

навчальних дисциплін «Порівняльна педагогіка», «Зарубіжна система вищої 

освіти», «Теорія і практика виховання у вищій школі», «Креативні технології 

навчання у ЗВО», «Освітні технології», а також під час укладання підручників, 

посібників, методичних рекомендацій для широкого кола студентів, аспірантів, 

викладачів, науковців. 
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ANNOTATION 

 

Ocheretіanуі A.V. The formation of living values in students of institutions of 

higher education of the USA and Ukraine. – Qualification scientific work with the 

manuscript copyright.  

The thesis for Ph.D in Philosophy degree, specialty 011 «Educational, 

pedagogical sciences». – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 

2020.  

In the context of intensification of the processes of transformation of the world 

community in the XXI century, when the public life has become extremely complex 

and dynamic, it is important to fix value orientations and improve technologies of 

living values, which young people guide and who are the driving force of any society. 

The dissertation presents the results of theoretical substantiation of the problem 

of formation of living values of students and the mechanism (model, algorithm and 

interactive methods) of its practical implementation in the educational process in 

higher education institutions of the USA and Ukraine. 

It is established that American and Ukrainian scientists and practitioners 

studied the problem of students’life values in the range of such characteristics as: 

human value system, value-semantic sphere of a personality, spiritual-psychological 

structure and educational-cultural level of a student, his mentality and sensitivity, life 

needs and goals , life orientations and styles of behavior, life strategies and prospects, 

life social communications, life competence and professional orientation, the role of 

higher education institutions in the formation of values of students. 

In the dissertation for the first time features of formation of living values of 

students in establishments of higher education of the USA are revealed and opened, 

namely: the student-centered approach; taking into account their mentality, 

sensitivity, life experience and life opportunities; relationship with the development 

of life needs, life goals and principles; using of a special algorithm; giving preference 

to interactive tools and methods; combination of real and virtual educational 

environment; implementation of animated design of life situations to determine the 



possibility of compliance with certain values; creating a student’s life portfolio - a 

code of his living values. 

The necessity of taking into account the mentality and sensitivity of students as 

a basis for the formation of their living values in higher education institutions is 

proved. 

As a result of the characteristics of the conceptual and terminological apparatus 

of the research the essence of the key concepts of the research is specified: «living 

values of the student», «formation of living values of students» and their derivatives. 

In particular, the student's life values are interpreted as his main life guidelines, 

which determine the future professional orientation, determine the content of his 

educational activities in higher education and outline the style and scale of social 

activity. 

The concept of «formation of living values of students» in the study means - a 

specially pedagogically organized process within the educational environment of the 

educational institution, aimed at updating and mastering the system of living values, 

which is the integration of personal, cultural, social, socio-political and professional 

oriented values as their own life beliefs and life landmarks. 

The content and hierarchy of life values of American and Ukrainian students 

are determined. It is established that the hierarchy of student life values consists of 

values that are distributed in stages from the greatest importance to the least 

importance for his life and which are formed in the following areas of life: 

professional development, education, family life, social life, personal hobbies, social 

activity. 

The hierarchy of basic terminal values for students of higher education 

institutions in the United States is highlighted: 1) the presence of a family; 2) self-

development and creativity; 3) professionalism and competitiveness; 4) patriotism 

and active social position; 5) health and sports form; 6) freedom of choice 

(expressions and activities); 7) pluralism and democracy in public relations; 8) 

financial situation; 9) career growth; 10) socio-political activity; 11) cheerfulness; 12) 

life achievements; 13) equality and inclusiveness. 



The hierarchy of basic terminal values for students of higher education 

institutions of Ukraine is highlighted: 1) freedom of choice; 2) citizenship 

(patriotism); 3) self-development; 4) preservation of own individuality, 5) own 

prestige, 6) creativity, 7) active social contacts, 8) social and political activity; 9) 

financial situation, 10) career growth, 11) life achievements; 12) spiritual satisfaction, 

13) family well-being. 

It is revealed that the content of students' life values is formed in the process of 

implementation of educational influences provided by the curricula and programs of 

higher education institutions.  

The algorithm of formation of living values of students in establishments of 

higher education of the USA is defined and it provides a realization of a number of 

steps: introduction to the value atmosphere; filling value incentives with clear 

content; cognitive intelligence; conscious acceptance of the need to transform the 

existing system of living values; designing the future design of the system of 

modernized values of life; active participation in communications, dialogue, 

activities; self-reflection on accepted life values; creative self-expression in life 

values; consolidation of a set of life values as one's own belief; integration of life 

values into one's own life in society; launching a mechanism for constantly updating 

vital value incentives based on sensitivity. 

The technological tools that are effectively used in the formation of life values 

of students in higher education in the United States in the XXI century, namely: 1) 

interactive educational areas and information and communication educational 

environment; 2) interactive methods and format of coaching; 3) feedback-vector 

direction; 4) Skype-space; 5) SPARK! LAB-space. 

It is proved that from a methodological point of view, the essence of the using 

of interactive tools in the system of American higher education is that the educational 

process takes place under the condition of constant active modeling of life situations, 

joint solution of life problems by all actors. 

According to the results of the subject study of educational programs and the 

specifics of the organization of the educational process in American and Ukrainian 



higher education institutions, as well as the study of theoretical approaches to youth 

values in modern conditions, theoretical models of students’ life values in higher 

education institutions are presented. 

As a result of comparative analysis of the content of these models, the 

recommendations were proposed as for taking into account the constructive ideas of 

the American experience for the successful development of the system of living 

values of students in Ukrainian higher education institutions at the socio-political, 

organizational, educational, subject-professional and educational levels. 

The practical significance of the obtained results is that the possibilities of 

using the positive American experience of forming the living values of students in 

higher education institutions in Ukrainian educational practice are determined. 

Collected and analyzed factual material, as well as theoretical provisions and 

conclusions can be used in solving scientific and practical problems of modernization 

of the higher education system in Ukraine, to expand the content of lectures, practical 

and seminar classes in the disciplines «Comparative Pedagogy», «Foreign Higher 

Education System education», «Theory and practice of education in higher 

education», «Creative technologies of teaching in IHE» , «Educational technologies», 

as well as during the compilation of textbooks, manuals, guidelines for a wide range 

of students, graduate students, teachers, scientists. 

Key words: living values, students, content, hierarchy, institutions of higher 

education, formation of living values of students, model, algorithm, interactive tools, 

USA, Ukraine. 
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