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Профессиональному здоровью в измерении 

ценностных ориентаций будущих сПециалистов
В статье отмечается, что рассматривать проблему профессионального 

здоровья студенческой молодежи необходимо именно с позиций аксиоло-
гического подхода. На основании результатов анкетирования студентов 
раскрываются особенности их отношения к ценностям. Подчеркивается, 
что формирование ценностного отношения к здоровью у будущих специа-
листов является оптимальным решением проблемы обеспечения профес-
сионального здоровья студенческой молодежи. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. 
аналіз останніх досліджень. Студентство як майбутня 
інтелегенція держави є й інтелектуальним і духовним по-
тенціалом будь-якої нації. Водночас студентству належить 
у недалекому майбутньому формувати ціннісні орієнтуван-
ня соціальних спільнот. Власне від цього вихідного пункту 
слід визначити актуальність дослідження в межах цієї со-
ціальної групи. Окрім цього, зважаючи на стан репродук-
тивного здоров’я молоді, в тому числі й студентства, про що 
свідчать дослідження медиків і представників різних сфер 
науки, можна без перебільшення стверджувати про глобаль-
ну кризу, що охопила людство в цілому й нашу країну зо-
крема [2, 3, 4, 5]. Власне тому гуманітарії схильні відносити 
проблему репродуктивного здоров’я студентської молоді до 
аксіологічних, тобто пов’язаних із цінностями сучасного сус-
пільства [10, 12, 13].
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На думку М.Грушевського, цінності, інтереси спільноти 
визначають характер і сутність  процесів, що відбуваються 
у державі, тому й вивчення природи суспільних процесів не-
можливе без зв’язку з культурою, традиціями, цінностями 
тієї спільноти, яка їх опосередковує.

Взагалі, спираючись на погляди М.Я.Віленського, стає 
можливим представлення цінностей культури за певними 
критеріями [1]. Відтак, цінності-цілі – розгортають значення 
і індивідуальний зміст і смисл включення особи у діяльність 
(академічну, професійну) й досягнення через неї культурної 
стратегії і тактики життєдіяльності, успішності реалізації 
життєвих планів й намірів морального, психічного і фізич-
ного благополуччя, збереження і укріплення здоров’я в ці-
лому і репродуктивного зокрема. Цінності-знання опосеред-
ковують певну систему теоретико-методологічних, науково-
практичних і спеціальних знань, що необхідні для розуміння 
природних, соціальних процесів функціонування культури 
спільноти і особистості в її межах, уміння творчо використо-
вувати їх задля особистісного і професійного самоудоскона-
лення в процесі навчальної, професійної і соціокультурної ді-
яльності. Цінності-засоби – створють умови задля досягнення 
цінностей-цілей – опанування принципами, засобами, фор-
мами, прийомами їх використання у діяльності для саморе-
алізації. Цінності-стосунки – визначають студента як актив-
ного суб’єкта культури із певним мотиваційно-особистісним 
ставленням до себе, діяльності, оточуючих і навколишнього 
середовища. Цінності-якості – розкривають значення і смисл 
набуття, розвитку і формування властивостей особистості, 
що забезпечують повноцінну реалізацію у когнітивній, емо-
ційній і поведінковій сферах життє творчості.

Відтак, саме цінності вносять смисл у життєдіяльність 
людини й ставлення до них опосередковує самоприйняття, 
самоповагу і самоздійснення особистості.

завдання дослідження є визначення психологічних 
особливостей ставлень сучасної молоді до себе, власного 
здоров’я, загальнолюдських цінностей.

виклад основного матеріалу й обґрунтування отри-
маних результатів дослідження. Отже, виходячи із спе-
цифіки сучасних тенденцій, пов’язаних із копіюванням цін-
ностей, що пропонують засоби масової інформації, найгірших 
взірців західної моралі, можна констатувати руйнування як 
цінності родини в Україні, а незацікавленість інститутом 
шлюбу й сім’ї призводить до зниження народжуваності се-
ред молоді репродуктивного віку, особливо з вищою освітою. 
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Підґрунтям задля зниження народжуваності є той факт, що 
все більш популярною стає репродуктивна орієнтація мо-
лоді на сім’ю з однією дитиною, що віддзеркалює реакцію 
студентства на зниження рівня життя, а з іншого боку, це є 
відбиттям закріплення у молоді нових типів репродуктивної 
поведінки, пов’язаних із зміненням стилю та образу життя, 
що й викарбовується у інституті шлюбу [2, 3, 5].

Так, у молодіжній віковій групі найбільш чітко виявля-
ються глибинні зміни й протиріччя між традиційними цін-
ностями й сучасними орієнтуваннями в системі шлюбно-
сімейних відношень, у сфері репродуктивних установок 
й поведінці. В цілому до позитивних змін можна віднести 
демократизацію в системі сімейних відношень, розширення 
форм демографічної поведінки, модернізацію сфер життє-
діяльності родини, внутрішньосімейну зайнятість та інші. 
Негативними аспектами є зниження кількості реєстрованих 
шлюбів, зменшення народжуваності й збільшення неповних 
сімей, де дитину виховує один з батьків, найчастіше матір.

Найбільше знижується оформлення шлюбів саме серед 
молоді. В останні роки інтенсивно поширюється нереєстро-
ваний чи “неформальний шлюб”. Отже, поряд із тим, що сту-
денти, за результатами нашого опитування, вважають важ-
ливим реєстрування шлюбу (56 %), все більш поширюються 
вільні відношення (27 %). Цікаво, що переважна більшість 
студенток (62 %) вважають, що розлучення – це нормальне 
явище. Більше того, 21% студенток зазначають, що дитину 
можна виховати, не вступаючи у шлюб [4].

Саме з цим явищем пов’язана, на наш погляд, особливість 
репродуктивної поведінки – зростання кількості позашлюб-
них народжень. Утім, кількість позашлюбних народжень у 
сільській місцевості вище, ніж у місті. Цікаво, що з кількості 
дітей, що народжуються поза шлюбом, а потім реєструються 
за сумісним бажанням батьків у 2000 році – 47 %, 2001 – 
47, 6 % , що свідчить про поширеність громадянських шлю-
бів [2, 3].

В цілому збільшення чисельності дітей, що народжуються 
поза шлюбом, зростання кількості розлучень створюють умо-
ви задля збільшення “материнських родин”, переважно у мо-
лодому віці. Це призводить до втрати міцності інституту сім’ї 
як такого, як наслідок - поширення проблем, що торкаються 
усіх сторін життєдіяльності молодих громадян країни.

Занепокоєння викликає й той факт, що певна частина мо-
лодих людей зорієнтована на бездітність, це аргументується 
тим, що найбільших успіхів у досягненні високого економіч-
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ного й професійного статусу досягають саме сім’ї, де немає 
дітей. Жінки серед основних причин небажання мати дітей 
найчастіше вказують високий ризик щодо народження хво-
рої дитини й можливе безпліддя одного з подружжя (41,4 % 
й 27,7 %) [4].

За даними нашого опитування (студентів й студенток),  
лише 35 % респондентів вважають, що кожна жінка повинна 
стати матір’ю. Отже, зниження мотивації до народження ді-
тей є суттєвою загрозою втрати соціального смислу й зна-
чущості материнства й материнської поведінки у сучасного 
покоління молодих жінок. Ще це можна оцінювати як не-
сформовану з дитинства соціальну якість, що у новому поко-
лінні спричинить ще більш негативні наслідки. Й ситуація з 
жахливим збільшенням кількості “соціальних сиріт” – дітей 
без батьків, є підтвердженням цієї тенденції [4, 5].

Й далі, важливим чинником, що впливає на особливості 
демографічної поведінки молоді, стали наслідки сексуаль-
ної революції. Усе більш суттєвими стають такі її прояви, як 
майже повна розкритість сексуальної сфери, упрозорення 
подвійного стандарту у статевій моралі (особливо серед ді-
вчат), толерантність до дошлюбних статевих зв’язків, комер-
ціалізація сексу, прийняті як нормальні розмаїті сексуальні 
зв’язки, толерантне ставлення до гомосексуальності. Ці яви-
ща фактично стали атрибутом молодіжної субкультури.

За результатами нашого опитування серед студентів 
(юнаків та дівчат), перший сексуальний досвід респонденти 
набувають до одержання паспорту (30 %). Своєрідний “пік” 
такого досвіду відбувається від 15 до 17 років. Сексуальний 
досвід у цьому віці набувають більше 40 % сучасної молоді. 
При цьому 35 % молодих людей змінюють партнерів після 
кожного відвідування дискотеки (особливо у сільській міс-
цевості) або в середньому кожні 3 – 4 місяці в умовах вели-
ких міст.

Отже, зміни у сексуальній поведінці призводять до транс-
формації духовно-моральних цінностей молоді, змінюють 
їхні погляди на сімейно-шлюбні відношення, розвивають 
егоїстичні потреби, знижують відповідальність за сексуальні 
стосунки, за створення сім’ї й народження дітей. 

Студенти, як особливий соціальний прошарок суспіль-
ства, є й групою із підвищеним рівнем ризику захворювань. 
Так занепокоєння викликає поширення шкідливих звичок 
серед молоді. Відтак поширюється тютюнокуріння, за дани-
ми статистики, в Україні споживають тютюн від 50% до 74% 
юнаків та дівчат у віці 17-18 років, а також 60,5% чоловіків 
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і 32% жінок у віці до 29 років [3]. Відомо, що тютюнокуріння 
спричинює онкологічні захворювання, а також вражає орга-
ни дихання, серцево-судинної і репродуктивної системи.

За оцінками експертів, підвищується додаткова смерт-
ність в Україні й оцінюється у 200 тисяч смертей. При цьому 
65% смертності пов’язано із споживанням алкоголю і нарко-
тиків (Союнов М.А., 1999).

За висловленнями В.Є.Радзінського, інтегральним показ-
ником здоров’я жінок, таким, що віддзеркалює популяцій-
ний підсумок взаємодії економічних, екологічних, культур-
них, соціально-гігієнічних і медико-санітарних чинників є 
материнська смертність (Радзінський В.Є., 1998). Проте де-
мографічна ситуація в сучасному світі характеризується:

різким зниженням народжуваності і темпів зростан-- 
ня чисельності населення та його старінням у країнах 
Європи і Північної Америки;
швидким збільшенням чисельності населення, висо-- 
кими показниками материнської і дитячої смертності у 
странах третього світу.

Так у дослідженнях В.І.Чебан зазначається, що у При-
карпатському регіоні, як і на всій території України, про-
тягом останніх десятиріч виявлено суттєве погіршення ре-
продуктивного здоров’я населення, зокрема зниження його 
природного приросту (темп зниження – 18 %), зростання пе-
ринатальної смертності (темп росту – 4,5 %), спадкової пато-
логії та уроджених вад розвитку (темп росту – 10 %), що ви-
значають дефекти та порушення популяційного репродук-
тивного формування. Такий стан репродуктивного здоров’я, 
вважає учений, багато в чому зумовлюється стабільним зрос-
танням психосексуальної орієнтації підлітків, молоді на пе-
редчасний та ранній дебют статевих стосунків (серед дівчат 
у віці 15-16 років питома вага таких складає 51,2 %, серед 
юнаків – 54,7 %). Саме тому актуальною потребою є коре-
гування статевого виховання та санітарно-просвітницького 
світогляду молоді, осіб фертильного віку на рівні держави, 
регіону, навчальних закладів та родини [14].

В дослідженнях особливостей здоров’я молоді [2, 3, 5] за-
вважується, що проблеми репродуктивного здоров’я охоплю-
ють і Донецький регіон: збільшується кількість ускладнень 
вагітності (64 %), пологів (74,1 %). У молоді відзначається 
зростання хронічних захворювань органів репродуктивної 
системи: у 1,5 рази збільшилася кількість запальних захво-
рювань геніталій. Аналіз анкет 1320 жінок і 1010 дівчаток-
підлітків з’ясував наявність “ризикованої” репродуктивної 
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поведінки: вибір аборту як основного методу регуляції наро-
джуваності (83,4 % непланованих вагітностей закінчується 
абортом), зростання частоти абортів у першовагітних (у 1,5 
рази за 7 років), високий рівень абортів у жінок юного віку 
(61,9 % підліткових вагітностей закінчується абортом, з них 
у 25,4 % - у пізньому терміні). Також серед факторів ризику 
щодо абортів й погіршення репродуктивного здоров’я нази-
ваються дошлюбні статеві зв’язки (у 91 %), ранній статевій 
дебют (у 69 %), зміна статевих партнерів (у 68 %), низький 
рівень сексуальної культури (98, 6 % респондентів вважають 
недостатнім свій рівень статевого виховання), матеріальні 
труднощі  (у 30 %) [13].

За даними Н.Жилки, Т.Іркиної, В.Стешенко, Україна 
перебуває у стані глибокої демографічної кризи, тому де-
популяція (співвідношення народжуваності і смертності) 
охопила усе населення майже усіх областей України [3]. У 
1999 р. значне природне зменшення населення спостері-
гається у Чернігівській, Луганській, Сумській, Донецькій, 
Полтавській областях. Найменшим природним зменшен-
ням характеризується Закарпатська, Рівненська та Івано-
Франківська області. Найбільші втрати, що пов’язані із де-
популяцією зафіксовані у Луганській, Донецькій областях (у 
містах) та у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській, 
Черкаській, Луганській областях (у селах).

Згідно зі статистичними даними лише 6% дітей народжу-
ються практично здоровими. До того часу, коли дівчинка 
вступає у репродуктивний період, вона має низку захворю-
вань. Окрім цього зазначається, що нормальні пологи ста-
новлять у середньому 31% випадків, а на деяких територі-
ях – лише 14% випадків. Частка ускладнених пологів у їх 
загальній кількості підвищилась з 58,3% у 1990 р до 69% у 
1999 р. Це збільшення відбувається найчастіше за рахунок 
зростання частоти анемій (з 48,4 на 1000 пологів у 1990 р. до  
275 у 1999 р), аномалій родової діяльності (відповідно з 95 до 
117,8 на 1000 пологів). Значно збільшилася частота кровотеч 
під час пологів і в післяпологовому періоді, що пов’язано з 
поєднанням низки чинників. Передусім, слід зазначити, що 
погіршення здоров’я жінок пов’язане із зниженням якості 
медичного обстеження, обслуговування (нестача медикамен-
тів, препаратів крові, обладнання), погіршенням екологічної 
ситуації, якості продуктів харчування, безвідповідального 
ставлення дівчат, жінок до власного здоров’я. Значно збіль-
шилась кількість септичних післяпологових ускладнень, що 
є прямим наслідком захворювань, які передаються стате-
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вим шляхом, а також результатом недодержання санітарно-
гігієнічних рекомендацій щодо здорового способу життя на 
допологовому етапі.

Зростає частота кесарського розтину, який становить у 
регіонах від 7 до 17 % пологів (хоча оптимальною частотою 
операції кесарського розтину вважається 7-9% від загальної 
кількості пологів).

Важливий показник репродуктивного здоров’я – неви-
ношування вагітності, розглядається як результат високої 
розповсюдженості абортів. Ранній початок статевого життя 
(за статистичними даними 1999 р – частка жінок, які мали 
статевий зв’язок становила у віці 15 років – 5,9%, 16 років 
- 11,1%, 17 років – 52,7%) призводить до збільшення контин-
генту вагітних віком 14-17 років, що також впливає на час-
тоту невиношуваності вагітності, оскільки у ранньому віці 
вона в 2,5 раза вища, ніж у жінок дітородного віку [2, 3].

Соматичне здоров’я в усіх вікових групах, а особливо у 
підлітковому, безпосередньо впливає на стан репродуктив-
ної функції. У дівчаток і підлітків в Україні спостерігаєть-
ся велика кількість захворювань внутрішніх органів і їх 
щорічне зростання. Здоров’я підлітків значно погіршилося 
внаслідок поширення захворювань сечостатевої системи, 
серцево-судинної системи, розладів менструацій, запалення 
придатків та анемій (зростання анемій у 1999 р у порівнян-
ні із 1990 р відбулося у 7 разів, що пов’язане із неякісним 
харчуванням). Медичні працівники зазначають, що розлад 
менструацій у дівчат має тенденцію до підвищення, а одним 
із наслідков цього явища може бути безпліддя [4].

Занепокоєння викликає той факт, що спостерігається під-
вищення захворювань, що передаються статевим шляхом. 
Так, захворюваність на гонорею у 1999 р становила 55,6 
на 100 тис. населення (у чоловіків – 76,2, а у жінок – 37,7). 
Збільшилась захворюваність на сифіліс серед жінок усіх ві-
кових груп. Вона зросла у 27,2 раза і досягла масштабу епі-
демії [2, 3].

Окрім цього підвищилась захворюваність на трихомоніаз, 
хламідіоз, мікоплазмоз та ін. Небезпечність зазначених хво-
роб полягає у тому, що їх перебіг відбувається найчастіше у 
прихованій формі, важко діагностується, а наслідком може 
бути безпліддя, а в подальшому – онкогінекологічні патоло-
гії [4].

Таким чином репродуктивне здоров’я молоді як суттє-
ва складова здоров’я є показником духовності, морального 
стану суспільства і соціально-психологічного благополуччя 
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спільноти. Водночас, стан здоров’я молоді тісно пов’язаний 
із сприйманням власного здоров’я, в тому числі і репродук-
тивного, як цінності.

Отже, визначення аксіологічного аспекту проблеми ре-
продуктивного здоров’я студентства й віднайдення засобів 
щодо формування ціннісного ставлення до власного здоров’я 
є метою нашого дослідження.

Відтак, актуальним завданням, що постає перед сучасною 
спільнотою є уникнення негативних взірців, що утворюють 
образ життя молоді, й створення умови задля формування 
здорового стилю життя, спрямованого на укріплення і збере-
ження здоров’я в цілому й репродуктивного зокрема.

Відомо, що стан здорового образу життя є віддзеркаленням 
культури спільноти, її духовності і моральності. На жаль, іс-
нуюча система освіти і виховання підростаючого покоління 
не є ефективною щодо формування мотивації здорового сти-
лю життя [14].

Проте гуманізація системи освіти є одним із дієвих чин-
ників відродження суспільних пріоритетів – духовного і 
фізичного здоров’я, передусім молоді і передової її частки – 
студентства. Однак більш ефективним засобом формування 
здорового способу життя є не тільки залучення школи – за-
гальної та вищої, а й підтримка на рівні держави. Отже, 
актуальною є цілеспрямована державна програма підтрим-
ки здорового способу життя, навіть із створенням системи  
соціально-економічного стимулювання формування цінніс-
ного ставлення до здоров’я нації усіх соціальних інститутів 
суспільства [8].

Слід зазначити, що в межах нашого експериментального 
дослідження ми здійснили спробу виявити особливості релі-
гійних поглядів та цінностей у сучасної молоді. Ми провели 
соціологічне опитування серед студентів м. Києва, в якому 
взяли участь 419 осіб (270 – жінок і 149 чоловіків). 

Нами було проведено польове дослідження за принци-
пом рандомізації Д.Кэмпбелла. Рандомізація як стратегія 
відбору з популяції дозволяє забезпечити випадкову пред-
ставленість потенційних респондентів у реальних вибірках. 
Завдяки рандомізації у відборі респондентів стає можливим 
розповсюдження одержаних висновків на висхідні сукупнос-
ті мешканців міста.

Сукупність об’єктів було розподілено у варіаційному ряду. 
У зв’язку з тим, що сукупність виявилася неоднорідною, ви-
никла необхідність розбити сукупність на декілько однорід-
них часток й здійснити аналіз кожної окремо. Отже рандо-
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мізація рівнів відбувалася окремо для кожної мікропослі-
довності.

Найважливішими життєвими цінностями серед респон-
денток, які взяли участь у опитуванні, були визначені: діти 
і родина. Відтак, більша частина опитуванних орієнтується 
на сімейні цінності. Серед респондентів чоловічої статі най-
вагомішими цінностями було визначено – кар’єру, добробут 
і родину. Тобто, більша частина респондентів орієнтується 
саме на цінності сімейні і матеріальні. Проте потреби вищо-
го рівня, передусім духовність, є найсуттєвішими для незна-
чної частини вибірки.

На запитання: «Чи вважаєте Ви себе віруючою людиною?» 
більшість респондентів визначилася ближче до «так», ніж до 
«ні». Тобто визначеності стосовно релігії на теперішній мо-
мент у сучасних студентів немає.

Окрім цього, належність до будь-якої конфесії також була 
відзначена меншою частиною респондентів. Із тих, що від-
мітили власну належність до конфесії, більшість виявилися 
православними. Більшість опитаних були хрещені за право-
славним обрядом.

Відсутність серйозних установок у ставленні до релігій-
них обрядів виявляється і у відвідуванні церкві. Так, лише 
30 % респондентів були присутні у церкві лише кілька ра-
зів у житті, а кожний тиждень відвідують церкву лише 2,9% 
опитаних. Цікаво, що розташування церкви по відношенню 
до місця проживання не впливає на відвідування, і 55% рес-
пондентів відповіли, що не відвідували б церкву частіше, 
якби вона була поряд із будинком.

У ставленні до відвідування монастирів 65 % респонден-
тів відповіли, що ніколи там не були. Тобто не можна вияви-
ти стійкого зацікавлення молоддю монастирским життям й 
домінування авторитета релігії серед інших цінностей.

Водночас, більша частина респондентів (58,9%) позитивно 
відповіли на запитання: «Чи любите Ви знаходитись в церк-
ві?». Тобто зовнішня сторона релігійного життя викликає за-
цікавлення у сучасного студентства.         

Якщо з’ясувати чинники, що стимулюють зацікавленість 
релігійними обрядами, то найважливішим тут є можливість 
знаходитись наодинці із власними думками, віднайти ду-
шевний спокій, а також естетичне задоволення, відчуття 
душевної чистоти, світла, захищеності, підтримки, того, що 
складно набути у світському житті.

Проте, більшість респондентів відповіли негативно на за-
питання: «Чи любите Ви знаходитись у монастирі?». Ймовір-
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но, це пояснюється неприйняттям суворих обмежень, при-
свяченні життя смирінню, духовному очищенню.

Відтак, не зважаючи на потребу більшості співвітчизни-
ків у духовному очищенні, ідеях морального удосконалення, 
віднайдення істинних цінностей, водночас, що стосується 
власне себе, то перспективу якщо не до духовного подвигу, 
то до побутових обмежень розподіляє невелика кількість рес-
пондентів.

Що стосується суттєвих критеріїв, завдяки чому можна ви-
значити людину як віруючу, то серед респондентів більшість 
схилилася до думки, що це той, хто не приховує віри у Бога, 
виявляє віру у межах конфесії, але толерантний у ставленні 
до інших конфесій. Тобто, в цілому побутові уявлення ціл-
ковито розходяться із канонічними. Однак слід відзначити 
толерантність щодо релігійних поглядів інших віруючих, 
більше того, сучасний віруючий сприймається як звичайна 
світська людина.

Відсутність суворих релігійних установок у сучасних сту-
дентів знаходить відображення у віруваннях в прикмети, 
водночас все частіше виявляється негативне ставлення до 
екстрасенсів, чорної чи білої магії.

Таким чином виявляється зацікавленість зовнішніми 
атрибутами релігійного життя серед сучасного студентства 
та толерантність до релігійності інших й, водночас, несхиль-
ність до самообмежень, відповідальності за власні вчинки 
перед Вищими судом, совістю й відсутність справжніх духо-
вних цінностей.

Окрім цього ми досліджували особливості ціннісних орі-
єнтувань сучасних студентів, вирішення цього завдання 
відбувалося за допомогою методики цінностей особистості 
Ш.Шварца.

Теоретичні основи методики цінностей особистості 
Ш.Шварца грунтуються на концепції автора про мотивацій-
ну мету ціннісних орієнтувань і універсальності базових цін-
ностей людини. Саме тому центральним цілям відповідають 
мотиваційні типи: влада – соціальний статус, домінування 
над людьми й ресурсами; досягнення – особистісний успіх 
у відповідності із соціальними стандартами; гедонізм – на-
солода або чуттєве задоволення; стимуляція – хвилювання 
й новизна; самостійність – самостійність думки й дій; уні-
версалізм – розуміння, толерантність і захист благополуччя 
усіх людей, природи; доброта – збереження й підвищення 
благополуччя близьких людей; традиція – повага й відпові-
дальність за культурні й релігіозні ідеї та звичаї; конформ-
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ність – стримування дій та спонукань, які можуть спричини-
ти шкоду іншим і не відповідають соціальним очікуванням; 
безпека – безпека й стабільність суспільства, відношень й 
самого себе.    

Результати, що ми отримали впродовж дослідження, було 
розподілено за значущістю. Отже, перше рангове місце від-
повідає шкалі – самостійність, друге – гедонізм, третє – вла-
да, четверте – досягнення, п’яте – стимуляція, шосте – уні-
версалізм, сьоме – традиції, восьме – доброта, дев’яте – кон-
формність, десяте – безпека. 

Отже, результати дослідження досить яскраво підтвер-
джують спрямованість сучасного студентства щодо опану-
вання соціального середовища, керуючись нормами – небез-
печність й схильність до ризику, індивідуалізм й бажання 
виявити власне “Я”, проте задля отримання задоволення від 
життя у різних формах й влади над іншими на рівні цін-
ностей уявляються власні досягнення. На жаль, втрачають 
значущість загальнолюдські цінності – доброта, терпимість, 
повага до традицій.

Відтак, духовність й справжні цінності притаманні лише 
невеличкій кількості сучасних студентів. Водночас, резуль-
тати дослідження, розкриваючи загальні цінності нашої мо-
лоді, не тільки свідчать про аморальність і бездуховність цієї 
групи населення, а й про необхідність відповідального фор-
мування етичних і естетичних норм і цінностей у населення 
в цілому й підростаючого покоління, зокрема.  

Отже, здоровий образ життя, пов’язаний із повагою до 
себе й іншої особистості є віддзеркаленням моральних норм, 
цінностей і духовності індивіда. Саме тому стан здоров’я мо-
лоді, особливо репродуктивного, свідчить про становлення 
загрози руйнування нації. Якщо соціальні інститути нашої 
держави не звернуться хай навіть і до непопулярних засо-
бів цензури у ЗМІ, підсилення заборонних засобів щодо роз-
бещення дітей і молоді, а також профілактики захворювань 
пропагандою фізкультури, спорту, втілення спеціальних 
програм охорони життя і здоров’я підлітків і молоді, то про-
гнози вітчизняних медиків незабаром реалізуються у досить 
жахливих формах.

висновки. Репродуктивне здоров’я студентської молоді 
визначається моральними принципами, що панують у на-
шій країні й утворюють підгрунтя соціального життя молоді. 
Зневажливе ставлення до здоров’я в цілому й репродуктив-
ного взагалі є показником духовної кризи, у якій опинила-
ся наша держава. Тому важливим стратегічним завданням 
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сучасного уряду повинно стати впровадження державних 
програм щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я 
в цілому й репродуктивного зокрема у молоді, насамперед, 
студентської, тому що саме студентству, майбутній інтеле-
генції належить впровадження загальнолюдських ціннос-
тей у спільноту.

Звернення сьогодняшньої молоді до ідей духовності 
пов’язане із соціально-економічними, правовими, політич-
ними змінами, що спричинили трансформацію суспільних 
та індивідуальних цінностей і норм як альтернативу безду-
ховності і аморальності сучасного суспільства.

За результатами соціологічного опитування студентства, 
виявлено ставлення молоді до релігії й релігійних цінностей. 
Більшість респондентів виявили зацікавленість зовнішньою 
стороною буття релігійних конфесій, традицій, церемоній й 
небажання обмежувати власні потяги і потреби.

Ранжування найважливіших цінностей студентами до-
зволяє стверджувати, що суттєвими серед них постають інди-
відуалізм, гедонізм, влада й власні досягнення, а найменш 
значущими виступають безпека та доброта.

Збереження здоров’я молоді, формування здорового об-
разу життя, відповідального ставлення до себе й оточуючих 
ми вбачаємо саме у зверненні соціальних інститутів нашого 
суспільства до духовності й справжніх цінностей.
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It registers in the article, that examining the problem of professional health 
of student young people is necessary exactly from positions of axiology ap-
proach. On the basis of results of questionnaire of students the features of 
their attitude open up toward values. It is underlined that toward a health 
future specialists have forming of the valued attitude the optimum decision 
of problem of providing of professional health of student.

Keywords: health, professional health, reproductive health, valued attitude to-
ward a health


