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підвищенню агресивності та конфліктності у відносинах, криміналізації 
багатьох сфер суспільного життя, зростанню кількості правопорушень, 
зокрема правопорушень, що є проявами різних видів насильства. Внаслі-
док означеного загострюється проблема насильства в суспільстві, зокрема 
насильства, від якого потерпають діти, підлітки, молодь, жінки, літні люди.  

Отже, як свідчать статистичні дані, в Україні найбільша кількість 
тяжких правопорушень і злочинів проти особистості відбувається в сфе-
рі сімейно-побутових відносин. Тобто однією з актуальних проблем, що 
потребує вивчення і вирішення на державному рівні, є проблема насиль-
ства в сім’ї, і перш, ніж розпочинати профілактичну роботу щодо попе-
редження насильства, зокрема насильства в сім’ї, необхідно з’ясувати, 
визначити ті фактори й умови, що детермінують виникнення насильни-
цької поведінки.  
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ  
ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

Показані особливості та подібності ціннісних орієнтацій осіб юнацького 
віку. Зясовано, що найменш значущою ціннісною орієнтацією в усіх групах була 
«Соціальна активність для досягнення позитивних змін в суспільстві». 

В останній час в суспільстві відбуваються глибинні перетворення. 
Суттєво змінюються соціальні інститути, вимоги до особистості людини, 
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що викликає зміни в оцінці особистістю себе, власних досягнень, ціннос-
тей тощо. Цінності – це узагальнені уявлення про блага та прийнятні спо-
соби їх отримання, на основі яких суб'єкт здійснює свідомий вибір цілей і 
засобів діяльності. Ціннісні орієнтації впливають на функції цілепокла-
дання, прогнозування, планування, самоорганізації, контролю і корекції, 
цілеспрямованості поведінки на життєві цілі та конкретні ідеали, висту-
пають як специфічний результат, якого можна досягти у майбутньому. 
Ціннісні орієнтації та система особистісних смислів складають ціннісно – 
смислову сферу особистості та обумовлюють спонукальну й поведінкову 
сторони суб’єкта. У сучасних соціально-економічних умовах механізми 
передачі цінностей від старшого покоління до молодшого змінився.  

Ціннісні орієнтації – це важливий елемент внутрішньої структури 
особистості, який мотивує діяльність, визначає й спрямовує поведінку 
особистості. Ціннісно-смислова сфера пов'язана із внутрішньою діяльні-
стю людини, з її переживаннями, які надалі трансформуються в зовніш-
нє життя. Особливості соціальної ситуації розвитку визначають ієрархію 
ціннісних орієнтацій особистості.  

Підлітковий вік є найбільш чутливим до формування ієрархії цін-
ностей і морального розвитку. Це період самовизначення. Часто вчені 
розглядають самовизначення в системі цінностей, спілкування та відно-
син як центральне завдання розвитку в підлітковому віці. На думку Д.Б. 
Ельконіна, головним змістом почуття дорослості виступають морально-
етичні норми поведінки. 

Основними завданнями в юнацькому віці є вибір професії, життєво-
го шляху, соціального та особистісного самовизначення. У порівнянні з 
підлітками інтерес до навчання в юнацькому віці підвищується. Провід-
ною діяльністю в умовах закладів вищої освіти стає професійне навчан-
ня. До навчання юнаки ставляться свідомо, як до необхідної передумови 
майбутньої професійної діяльності. Юнацький вік є сенситивним для 
формування життєвих цінностей, світогляду, релігійних поглядів люди-
ни. Основною спрямованістю юнаків є зосередження в майбутнє.  

Деякі вчені вважають, що до початку юнацького віку ціннісні оріє-
нтації остаточно оформляються в цілісну, інтегровану систему, яка тісно 
пов'язана з іншими характеристиками особистості. Але розвиток особи-
стості продовжується, накопичується індивідуальний досвід, що не мо-
же не впливати на певні зміни в системі цінностей та ціннісних орієнта-
цій особистості.  

Наявність цілей в майбутньому, які надають життю свідомість, 
спрямованість і тимчасову перспективу виявилася незалежною від віку. 
Але для осіб юнацького віку притаманна наявність більшої кількості 
цілей та більша міра задоволення в їх досягненні, більша впевненість у 
власній здатності ставити перед собою цілі, вибирати завдання з готівки 
і домагатися результатів, ніж в більш молодшому та старшому віці. 
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Підлітки в більшій мірі, ніж більш старші за віком особи, сприйма-
ють процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і наповнений 
сенсом. З віком відбувається певне зниження оцінки прожитої частини 
життя, зменшується переконання про те, що людині дано контролювати 
своє життя, вільно приймати рішення та втілювати їх в життя 

Метою проведеного емпіричного дослідження був порівняльний 
аналіз ціннісно-смислової сфери особистості в підлітковому та юнаць-
кому віці. 

У дослідженні були використані методики: СЖО Д. Леонтьєва, ме-
тодика поліструктурних ціннісних орієнтацій особистості Бубнова та 
методика статистичного аналізу U - критерій Мана–Уітні. 

Дослідження проводилося на базі Харківських муніципальних за-
кладів та Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Було обстежено 65 осіб, з низ 33 особи підліткового віку та 32 учасника 
дослідження юнацького віку.  

В ході дослідження було з’ясовано, що для підлітків більш значу-
щими, ніж для більш старших за віком осіб, були більшість ціннісних 
орієнтацій, а саме, «Приємне проведення часу, відпочинок», «Високе 
матеріальне становище», «Любов», «Пізнання нового в світі, природі, 
людині», «Високий соціальний статус и управління людьми», «Спілку-
вання» та «Здоров'я». Для учасників дослідження підліткового віку дос-
товірно були більш значущими, ніж для обстежених юнацького віку, 
такі ціннісні орієнтації як «Допомога та милосердя до інших людей», 
«Визнання та повага людей и влив на оточуючих» та «Соціальна актив-
ність для досягнення позитивних змін в суспільстві». 

Для осіб юнацького віку більш значущими, ніж для учасників дос-
лідження підліткового віку, були наступні ціннісні орієнтації «Пошуки 
насолоди прекрасним», «Допомога та милосердя до інших людей», «Ви-
знання та повага людей и влив на оточуючих» та «Соціальна активність 
для досягнення позитивних змін в суспільстві». 

Структура ціннісних орієнтацій учасників дослідження різного віку 
істотно відрізнялася. Подібним в різних за віком груп було місто в сис-
темі ціннісних орієнтацій наступних: «Високе матеріальне становище», 
«Пошуки насолоди прекрасним» «Любов» та «Соціальна активність для 
досягнення позитивних змін в суспільстві». Ціннісна орієнтація «Висо-
кий соціальний статус и управління людьми» мала однакове місце в 
групі підлітків та в юнацькій групі.  

Найменш значущою ціннісною орієнтацією в усіх групах була «Со-
ціальна активність для досягнення позитивних змін в суспільстві». 
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