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Анотація. У статті розглянуто деякі аспекти актуальності проблеми формування духовно-ціннісних 
орієнтацій студентської молоді й критичного мислення як способу їхнього формування. Для обґрунтування 
актуальності проблеми використано метод факторного аналізу. Розглянуто об'єктивний, суб'єктивний, 
особистісний й людський фактори. Виявлено протиріччя між об'єктивним і суб'єктивним факторами; на 
рівні особистісного й людського факторів виявлені проблеми, які актуалізують дану тему. 
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Аннотация. Давыдова Ж.В. Критическое мышление как средство формирования духовно-ценностных 
ориентаций студенческой молодёжи: обоснование актуальности проблемы. В статье рассматриваются 
некоторые аспекты актуальности проблемы формирования духовно-ценностных ориентаций студенческой 
молодёжи и критического мышления как способа их формирования. Для обоснования актуальности 
проблемы использован метод факторного анализа. Рассмотрены объективный, субъективный, личностный и 
человеческий факторы. Выявлены противоречия между объективным и субъективным факторами; на уровне 
личностного и человеческого факторов выявлены проблемы, которые актуализируют данную тему.  
Ключевые слова: мышление, критический, молодежь, духовность, ценность. 
Annotation. Davydova Z.V. Critical thinking as the means of student youth spiritual–value orientations 
formation: problem actuality grounding. There are observed some aspects of actuality of the problem of student 
youth spiritual-value orientations formation and critical thinking as the means of their formation. The method of 
factor analysis was used for problem actuality grounding. Objective, subjective, personal and human factors are 
analyzed. The contradictions between objective and subjective factors are shown; personal and human factors 
activity reflects some problems that actualize this problem.  
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Вступ. 
Актуальність дослідження випливає з особливостей сучасної ситуації в Україні, що склалася за 

останні десятиліття. Роль, цілі й зміст освіти значною мірою визначається завданнями переходу України до 
незалежної, демократичної, правової держави, рівноправного члена світового співтовариства. 

Важливою умовою дослідження складного об'єкта, яким є процес формування духовно-ціннісних 
орієнтацій, є визначення притаманних йому властивостей, розкриття суперечностей і законів розвитку. Для 
обґрунтування проблеми використано метод факторного аналізу. За А.І. Петрущиком, він передбачає 
розгляд об'єктивного, суб'єктивного, особистісного й людського факторів [1]. Аналіз спрямовано на 
вивчення факторів, що впливають на формування духовно-ціннісних орієнтацій студентів, та на виявлення 
суперечностей, які заважають успішності цієї діяльності. 

Робота виконана за планом НДР Харківського національного економічного університету. 
Формулювання цілей роботи.  
Ціллю статті є обґрунтування актуальність проблеми формування духовно-ціннісних орієнтацій 

студентської молоді та використання критичного мислення як засобу їхнього формування. 
Результати досліджень. 
Об’єктивний фактор, що відображає реальність та існує незалежно від людини, втілюється в 

спрямованості політики держави на відродження національної самосвідомості й духовної спадщини нації. 
Закріплення України як рівноправної держави у світовому співтоваристві, розвиток освіти, науки й культури 
є одними із ключових у становленні державності. Темпи розвитку цих процесів з кожним днем зростають і 
стають необоротними. У зв'язку із цим підвищуються вимоги до якості освіти, а також випускника ВНЗ як 
особистості й носія продуктів освіти. 

Суб'єктивний фактор – це творча сила, яка може перетворюватися у фактор розвитку суспільства і 
матеріального світу. Поряд з новими можливостями, що відкрилися (такими, як воля совісті, відкритість 
суспільства, багатопартійність, гласність й ін.) в Україні стали наростати негативні явища, властиві 
«суспільству споживання». На фоні цих явищ сучасності усе актуальніше стає питання  щодо зсуву 
ціннісних орієнтацій у сферу повсякденного, матеріального. Найбільш сприйнятливими до негативних 
впливів, у силу несформованості світоглядних позицій, виявилися підлітки, молодь, що піддалися впливу 
«ринку», низькопробних зразків масової культури, кримінальних структур, деструктивних сект. 

 Э.Фромм відзначив із цього приводу “Людина перетворилася в товар і розглядає своє життя як 
капітал, який варто вигідно вкласти. Якщо він у цьому превстиг, то життя його має сенс, а якщо немає - він 
невдаха. Його цінність визначається попитом, а не його людськими достоїнствами: добротою, розумом, 
артистичними здатностями.”[2]  

У системі вищої освіти не приділяється досить уваги формуванню духовно-ціннісних орієнтацій 
студентів. На початку 90-х років із системи освіти було вилучено комуністичну ідеологію, однак нічого 
іншого замість внесено не було. Отже, виник вакуум, який необхідно хоча б частково заповнити, тому що 
невизначеність ціннісних орієнтацій серед студентської молоді привела до масового росту соціальних 
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проблем, включаючи злочинність, алкоголізм, наркоманію тощо. Усунення духовного вакууму в системі 
освіти сприяло б вихованню цивільної самосвідомості й культури поведінки молоді. 

Протиріччя між об'єктивним і суб'єктивним фактором полягає в недооцінці ролі духовно-ціннісних 
орієнтацій суспільства у відродженні національної самоідентичності. Видатний український учений, доктор 
філософських наук професор С.Б.Кримський у своїй лекції «Принципи духовності ХХ сторіччя» відзначив: 
«Нація повинна постійно звертатися до своєї самості, відновлювати її, здійснюючи через урахування своєї 
історії, свого історичного досвіду, шлях до самої себе. Тут духовність збігається з національною ідеєю. Це 
особливо яскраво проявляється відносно українського етносу, який має велику історію, що визначає його як 
специфічно український автопортрет людства...Україні необхідна духовність, та духовність, що 
викристалізувалася в греко-слов'янській православній цивілізації Київської Русі. Та духовність, що у свій 
час втілювала Києво-Могилянська академія, що була одним з факторів подолання епохи Руїни другої 
половини XVII ст. Це в цілому та духовність, що зробила українські нації суб'єктом світової історії.»[3] 

Саме на основі культури як системи цінностей, що спирається на традицію, і можна сформувати 
духовну єдність України. Саме на основі національних культурних цінностей можлива консолідація 
українського народу як європейських націй. 

Особистісний фактор – це міра активності індивідуальних проявів соціального суб’єкта [1, c.42]. 
Насильство, недоброзичливість, взаємна нетерпимість, озлобленість, жорстокість, агресивність все частіше 
проявляються в суспільстві, а через засоби масової інформації й соціальне оточення усе більше 
поширюється серед підростаючого покоління. Ці негативні соціальні явища можна розглядати як наслідки 
невизначених, розмитих і нестійких ціннісних позицій сучасної молоді.  

У молодих людей існує загострена потреба в ідейній визначеності, у розумінні основних стратегічних 
цілей розвитку суспільства, у головних життєвих орієнтирах, які давали б відчуття ясності, здатності 
оцінювати навколишні явища, відокремлювати головне від другорядного, шкідливого й небезпечного. У 
зв'язку із цим проблема цінностей і ціннісних орієнтацій є особливо животрепетною.  

Проблема формування духовно-ціннісних орієнтації молоді актуалізується й у зв'язку з пошуком 
виходу суспільства зі стану нестійкого розвитку. У зв'язку із цим учені вказують на те, що вихід суспільства 
на шлях стійкого розвитку прямо пов'язаний з людиною як цінністю, зі зміною типу особистості, з 
формуванням нових суб'єктивних якостей людини, нового рівня його духовності. Ця обставина визначає 
дослідження вчених, спрямовані на пошук концепції формування такого типу особистості, стрижнем якої 
повинна б стати нова система цінностей. В.П.Тугаринов ще в 60-і роки писав, що "рішення проблеми 
цінностей, якщо воно хоче бути ефективним, а не формальним, повинне бути тісно пов'язане з рішенням 
проблем особистості, з вивченням особистісних цінностей, у тому числі й молоді. Цінності, будучи 
усвідомлені молоддю, визначають її поведінку й діяльність".[4]  

Людський фактор характеризує місце і роль людини в складних об’єктах дійсності, що з'явилися в 
результаті науково-технічного прогресу суспільства. 

Соціальні зміни у світі за останні десятиліття сприяли значному розширенню інформаційних обріїв у 
суспільстві. Останнім часом нестримно зростає потік нових знань, фактів, концепцій, підходів, що 
одержуються по каналах масової комунікації. Дана інформація значно впливає на формування ціннісних 
орієнтацій молоді. Найчастіше для підлітків думка «незалежного» джерела інформації (друзів, випадкових 
знайомих, ведучих телепередач, авторів статей з газет і журналів і т.д.) є більш авторитетною, чим той 
погляд на події, що пропонує навчальний заклад. Бульварний роман або емоційні коментарі диктора в 
телепрограмі можуть зіграти величезну роль у формуванні поглядів і ціннісних орієнтацій особистості.  

Зараз, коли зміст інформації в мережах масової комунікацій практично не контролюється, а межі між 
добром і злом, красою та потворністю, правдою та кривдою стають все більш розмитими й невизначеними, 
проблема самостійності мислення молоді, формування її поглядів, цінностей та ідеалів під впливом 
інформаційного хаосу вимагає пошуку шляхів його впорядкування з боку педагогів. У цьому випадку 
особливого значення набуває використання навичок критичного мислення для повноцінного розуміння й 
інтерпретації інформації, аргументації й формування самостійних суджень. Вказуючи на необхідність 
використання критичного мислення при формуванні ціннісних орієнтацій особистості, М.Липман 
стверджував, що лише шляхом власних міркувань, а не моральних наставлянь, учень може прийти до 
певних висновків у сфері ціннісних орієнтацій. [5]. Завданням педагога є направити тих, яких навчають, на 
шлях рефлективного осмислення певних цінностей, які існують у суспільстві.  

Висновки. 
У результаті проведеного аналізу виявлені значні протиріччя між об'єктивним і суб'єктивним 

факторами. Вони відбиваються в дисбалансі між потребами суспільства, що стрімко розвивається й 
змінюється в молоді, яка має стійкі духовно-ціннісні орієнтації й недостатньою спрямованістю системи 
освіти на рішення цієї проблеми. 

Дія особистісного фактора також актуалізує дану проблему у зв'язку з потребою молоді у визначенні 
своїх особистісних цінностей у загальній системі цінностей й одержанні свого місця й ролі в суспільстві на 
цьому підґрунті. 

Аналіз дії людського фактора вказує на необхідність упорядкування впливу інформації на 
формування ціннісних орієнтацій студентської молоді зі сторони педагогів за допомогою критичного 
мислення. 



Таким чином, завдання формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді займає одне із 
пріоритетних місць у педагогічному процесі при формуванні особистості і її адаптації до соціального 
середовища. У теперішній час теоретичні основи формування духовно-ціннісних орієнтацій і педагогічні 
засади використання критичного мислення як засобу їхнього формування є недостатньо розробленими й 
потребують подальшого вивчення. 
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