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Підлітки у по гра нич но му про сторі: 
ціннісні орієнтації та життєві пла ни

Анотація

У статті аналізу ють ся деякі ре зуль та ти міжна род но го соціологічно го до -
сліджен ня “Мо лодь на по гра нич чях Цен траль ної та Східної Євро пи”, здійсне -
но го впро довж 2015 року се ред ви пус кників шкіл при кор дон них те ри торій Ук -
раї ни, Польщі та Угор щи ни. Здійснюється порівняль ний аналіз ціннісних орі єн -
тацій та життєвих планів підлітко вої мо лоді цих країн. Акцентується ува га
на став ленні укр аїнських, по льських та уго рських шко лярів до освіти як тер -
міна льної та інстру мен таль ної цінності. Аналізу ють ся чин ни ки, що зу мов лю -
ють освітній бум у су часній Україні. Ви яв ляється спільне та відмінне в аксіо -
дис кур сах та життєвих до ма ган нях стар шок лас ників на укр аїнсько-по льсько -
му та укр аїнсько-уго рсько му по гра нич чях. Фор му лю ють ся вис нов ки щодо пев -
ної ціннісної єдності та вод но час розбіжнос тей в ціннісних орієнтаціях та
життєвих пла нах підлітків, ри зиків та пер спек тив їхньої са мо ре алізації в
 умовах при кор дон ня.

Клю чові сло ва: підлітки, по гра нич чя, ціннісні орієнтації, життєві пла ни,
освіта
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У кон тексті су час но го соціологічно го знан ня з його ак цен том на “ про -
цесуальному об разі” [Sztompka, 1991: p. 9] соціаль ної ре аль ності у гло -
бальній та ло кальній пер спек ти вах де далі більше ува ги приділяється по шу -
ку суб’єктів транс фор мацій, що відбу ва ють ся нині у світі. Впро довж май же
30 років новітньої історії Украї ни одним із го лов них суб’єктів тих подій, які
при ве ли до кар ди наль них пе ре тво рень на шо го суспільства, була мо лодь,
зок ре ма сту д ентська (зга дай мо хоча б Ре во люцію на граніті, По ма ран че ву
ре во люцію та Ре во люцію Гідності). Не ви пад ко во сту д ентство є об’єктом
чис лен них досліджень (те о ре тич них та емпірич них) укр аїнських соціо -
логів. Автори цієї статті та кож ма ють чи ма лий досвід за зна че ної соціаль ної
гру пи (див.: [Со ку ря нська, 2006; Укр аїнське сту д ентство у по шу ках іден -
тич ності, 2012; Щуд ло, 2014; та ін.]). Про те мо ло да лю ди на, що всту пає до
ВНЗ, не є tabula rasa; вона є осо бистістю, яка у своїх діях керується пев ни ми
ціннос тя ми та нор ма ми; має більш-менш сфор мо вані політичні по гля ди,
уяв лен ня про суспільство, в яко му живе, та світ за га лом. Усе це було інте -
ріори зо ва но індивідом у так зва ний фор ма тив ний період (12–17 років, за
Р.Інґлгар том) [Inglehart, 1997], тоб то період найінтен сивнішого фор му ван -
ня осо бис тості. Звісно, вишівський етап соціалізації лю ди ни при вно сить
певні (под е ку ди значні) ко рек ти ви в її ціннісний світ, політико-іде о логічні
впо до бан ня, життєві стра тегії, суб’єктні ха рак те рис ти ки тощо. Одна че саме
підлітко вий вік ба га то в чому виз на чає ціннісні пре фе ренції лю ди ни та по -
всяк денні прак ти ки, спря мо вані на їх реалізацію. З огля ду на це підлітко ва
мо лодь як ніколи час то по трап ляє в поле ува ги пред став ників різних со -
ціогу манітар них наук, у тому числі соціологів, зок ре ма укр аїнських (див.:
[Бон дар, 2014; Со ку ря нська, 2017]).

Поп ри те пи тан ня, роз гля ду яких при свя че но цю стат тю, ще не діста ли
дос тат ньо гли бо ко го висвітлен ня в соціологічній літе ра турі, при наймні віт -
чиз няній. Наше звер нен ня до аналізу ціннісних орієнтацій та життєвих
планів підлітко вої мо лоді при кор дон ня зу мов люється тим, що по гра нич ний 
про стір є те ри торією, яка збли жує дер жа ви та цивілізації, де відбу вається
куль тур на ди фузія, обмін та взаємоп ро ник нен ня куль тур. Вклю ченість у
цей про стір суттєво впли ває на світог лядні по зиції осо бис тості, на сам пе ред
мо ло дої. Як за зна чає С.Хоб та, “кор дон — це сму га особ ли во го життєвого
про сто ру, яка про ду кує особ ливі життєві прак ти ки та іден тич ності” [Хоб та,
2010: с. 412].

В умо вах Украї ни досліджен ня мо лоді, що меш кає у при кор дон них
реґіонах, ак ту алізується у зв’яз ку з тим, що на цих кор до нах сти ка ють ся
“світи”, куль ту ри, суспільства, відмінні за рівнем мо дернізації, політич ним
ре жи мом, еко номічним роз вит ком тощо. Вив чен ня аксіодис кур су мо лоді
по гра нич чя Украї ни та де я ких інших країн Східної і Цен траль ної Євро пи є
ак ту аль ним з огля ду на те, що за вдя ки цьо му ми, мож ли во, от ри маємо
відповідь на пи тан ня про те, чи існує пев на євро пе йська ціннісна єдність (а
для Украї ни — збли жен ня) хоча б на рівні ціннісної свідо мості мо лоді, що
живе в без по се редній близь кості з пред став ни ка ми іншої куль ту ри, а отже,
іншої сис те ми ціннос тей.

Для укр аїнсько го суспільства відповідь на це пи тан ня є важ ли вою ще й
тому, що до по мо же з’я су ва ти, який век тор ге о політич но го роз вит ку на шої
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краї ни (орієнтація на Євро со юз чи орієнтація на Мит ний союз) більшою
мірою відповідає мен таль ним ха рак те рис ти кам її гро ма дян; чи впли ває на ці 
ха рак те рис ти ки про жи ван ня на те ри торіях, що мак си маль но на бли жені, з
од но го боку, до країн Євро со ю зу, Шен ге нської зони, а з іншо го — до Росії.

Проб лем на си ту ація, що зу мов лює не обхідність досліджен ня укр аїн -
ської підлітко вої мо лоді, яка меш кає у при кор донні з краї на ми Цен траль ної
та Східної Євро пи, в онто логічно му плані по ля гає у су перечності між за дек -
ла ро ва ним укр аїнською дер жа вою кур сом на євроінтеґрацію та мен таль ни -
ми особ ли вос тя ми, зок ре ма ціннісним світом, знач ної час ти ни її гро ма дян,
який поки да ле кий від євро пе йсько го ціннісно го дис кур су.

Що ж до гно се о логічної скла до вої озна че ної про бле ми, то вона ак ту -
алізується че рез брак на уко во го знан ня, зок ре ма соціологічно го, сто сов но
фак тор ної зу мов ле ності транс фор мації ціннісних пре фе ренцій українців, у
тому числі мо ло дих, які є меш кан ця ми при кор дон них реґіонів на шої краї ни. 
Здо бут тя та ко го знан ня до по мо же з’я су ва ти, чи сприяє про жи ван ня у та ко -
му про сторі тран зи тові від так зва них по стра дя нських до євро пе йських
ціннісних орієнтацій гро ма дян Украї ни.

Озна че на про блем на си ту ація виз на чи ла ак ту альність досліджен ня, ре -
зуль та ти яко го буде вик ла де но в цій публікації.

Що сто сується міри роз роб ле ності пи тань, які по зна чені у темі на шої ро -
бо ти, то, як на го ло ше но вище, спеціаль них досліджень ціннісних орієн -
тацій, життєвих планів тощо підлітко вої мо лоді, яка про жи ває на при кор -
дон них те ри торіях Украї ни, прак тич но немає. З огля ду на це ми ви бу до ву -
ва ли те о ре тич ну базу досліджен ня на трьох дис кур сах су час ної соціології:
мо лодіжно му (підлітко во му), ціннісно му та дис курсі по гра нич чя.

Отже, пер ший те о ре тич ний фо кус на шо го досліджен ня зо се ред же ний
на фе но мені підлітко вості, відкрит тя яко го, як вва жається, на ле жить аме ри -
ка нсько му пси хо логу Ґ.С.Го лові [Hall, 1904]. На дум ку вче но го, підлітко вий 
період суп ро вод жує ду хов на пе ре бу до ва осо бис тості, що соціалізується
(див. докл.: [Hall, 1904 : p. 71–72]). Це ви яв ляється не тільки в інтеріори зації
куль тур них норм і ціннос тей, що доміну ють на мак ро- і мікро соціаль но му
рівні, а й у при вне сенні в соціум но вих аксіофе но менів, що особ ли во ха рак -
тер но для су час них стрімко зміню ва них суспільств. У цьо му про цесі ве ли -
чез ну роль відіграє ото чен ня підлітка, той соціаль ний кон текст, в яко му він
пе ре бу ває. Ба га то дослідників, на прик лад К.Ґрифін, приділя ють особ ли ву
ува гу кон тек сту підлітко вості, який, з точ ки зору дослідниці, є ба зис ним фе -
но ме ном в ко нстру ю ванні мо лодіжної іден тич ності [Griffin, 1999]. Це над -
зви чай но важ ли во для на шо го досліджен ня, оскільки ми на ма га ли ся виз на -
чи ти, як соціокуль тур ний кон текст при кор дон ня впли ває на фор му ван ня
осо бис тості підлітка, його ціннісний світ, життєві пла ни тощо.

Здійсню ю чи аналіз ціннісних орієнтацій мо лоді при кор дон ня, ми ви хо -
ди ли з відо мої ти по логії ціннос тей Ше ле ра–Рокіча (див.: [Scheler, 1923]),
відповідно до якої цінності поділя ють ся на терміна льні (цінності-цілі) та
інстру мен тальні (цінності-за со би). Важ ли ва роль в кон цеп ту аль но му об -
ґрун ту ванні на шо го досліджен ня на ле жить те о ре тич ним по бу до вам Р.Інґл -
гар та. Окрім його кон цепції про “фор ма тив ний період осо бис тості”, го лов -
ним змістом яко го є інтеріори зація індивідом пев ної сис те ми ціннос тей,
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відправ ни ми точ ка ми на шо го влас но го те о ре ти зу ван ня в кон тексті об ра ної
дослідниць кої про бле ми були ідеї Р.Інґлгар та про ціннісний зсув у гло -
бальній і ло кальній пер спек ти вах, а саме про тран зит від ма теріалістич них
до по стма теріалістичних (по стмо дерністських) ціннос тей, а та кож його гi -
по те за коґнітив ної мобілізації суспільства, згідно з якою по стмо дернізація
ціннісної свідо мості на се лен ня тієї чи іншої краї ни, перш за все мо лодіжних
ко горт, відбу вається, зок ре ма, під впли вом підви щен ня рівня їхньої освіче -
ності [Inglehart, 1990; Inglehart, 1997, Inglehart, 2012]. Ви хо дя чи з цьо го, при
аналізі ціннісних орієнтацій підлітко вої мо лоді при кор дон ня особ ли ву ува -
гу ми приділили орієнтаціям на таку цінність, як освіта.

Проб ле ма ти ка по гра нич чя у вітчиз няній соціології досі не є дос тат ньо
дослідже ною. Се ред праць укр аїнських на уковців з цієї про бле ма ти ки нашу
ува гу при вер ну ли публікації, в яких по гра нич чя роз гля дається як про стір
інтен сив ної взаємодії куль тур і на родів і зроб ле но ак цент на тому, що куль -
тур на трансмісія, що відбу вається у цьо му про сторі, впли ває на фор му ван ня 
ціннісно амбіва лен тної осо бис тості (див.: [Крав чен ко, 2012]).

Досвід про ве ден ня емпірич них досліджень у при кор дон нях Украї ни та -
кож є не знач ним. Тут тре ба відда ти на леж не на шим колеґам — соціоло гам
Лу га нсько го національ но го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка, а саме
про фе со рові І.Ко но но ву та до цен тові С.Хобті, які про во ди ли досліджен ня
сту д ентської та шкільної мо лоді східно го при кор дон ня на шої краї ни [Ко но -
нов, 2014; Хоб та, 2014]. Та кий досвід є і в ав торів цієї статті (див.: [Со ку ря н -
ська, 2017; Со ку рян ская, 2015; Sokuryanska, 2015; Щуд ло, 2015; Zielinska,
2017]).

Заз на чи мо, що про бле ма ти ка по гра нич чя до сить ак тив но досліджу -
ється по льськи ми соціоло га ми, зок ре ма П.Длу го шем, М.Зелінською, А.Са -
до вським та ін. [Dlugosz, 2016; Zelinska 2017; Sadowski, 2015]. Останніми ро -
ка ми в Польщі (Зе ле на Гура, Ся нок) про ве де но низ ку міжна род них на уко -
вих кон фе ренцій, ви да но кілька збірників на уко вих праць, ста тей, при свя -
че них аналізу про цесів, що відбу ва ють ся на по гра нич чях Євро пи [Na po -
graniczach, 2015; Transgranicznosc, 2012].

Емпірич ною ба зою на шої статті є ре зуль та ти дру го го ета пу міжна род но -
го соціологічно го досліджен ня “Мо лодь на по гра нич чях Цен траль ної та
Східної Євро пи”, ідея про ве ден ня яко го на ле жить П.Длу го шеві (Же шу -
вський універ си тет, Поль ща) (див.: [Dlugosz, 2016]). Автори цієї публікації
були ко ор ди на то ра ми про ек ту в Україні. Пер ший етап був реалізо ва ний
2013 року се ред мо лоді укр аїнсько-по льсько го по гра нич чя міст Дро го би ча
та Пе ре миш ля. Опи ту ван ня в меж ах дру го го ета пу про ве де но у травні —
червні 2015 року ме то дом ан ке ту ван ня се ред учнів ви пус кних класів місь -
ких та сільських за галь но освітніх шкіл де я ких при кор дон них реґіонів Ук -
раї ни, Польщі та Угор щи ни. Досліджен ня було зор ганізо ва но як омнібус не.
Вибірка фор му ва ла ся як ра йо но ва на з вра ху ван ням типу на се ле но го пун кту 
(місто, ра йон ний центр, село). Обсяг вибірки ста но вив: Харків та об ласть —
428 осіб, Дро го бич та при леглі села — 392 осо би, Ужго род та об ласть —
400 осіб, Пе ре мишль та при леглі села — 413 осіб, Же шув та при леглі села —
294 осо би, Зе ле на Гура та при леглі села — 336 осіб, Ніредь га за та при леглі
села — 359 осіб. Досліджен ня було пілот ним, його вибірка не є реп ре зен та -

56 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2017, 4

Люд ми ла Со ку ря нська, Світла на Щуд ло



тив ною. Отри мані ре зуль та ти, ясна річ, не мож на по ши рю ва ти на всю ге не -
раль ну су купність оди ниць спос те ре жен ня, одна че за вдя ки йому ми знай -
шли відповіді на більшість пи тань, що підля га ли вивченню.

Фор му лю ю чи мету за зна че но го досліджен ня, ми пе ре дусім на ма га ли ся
з’я су ва ти, яку роль відіграє мо лодь при кор дон ня в життєдіяль ності сво го
реґіону, чи її ціннісні орієнтації, на ста но ви, по всяк денні прак ти ки є чин ни -
ком мо дернізації при кор дон ня; чи, може, все це є чин ни ком пе ри ферізації.
Одним із го лов них за вдань досліджен ня було з’я су ван ня того, що є спільно -
го та відмінно го у мо лоді по гра нич чя Цен траль ної та Східної Євро пи; на -
скільки си мет рич ним є це по гра нич чя по об ид ва його боки1. У фо кусі на шо -
го вив чен ня пе ре бу ва ли та кож життєві цілі шко лярів при кор дон ня, їхні
освітні пла ни та соціаль но-про фесійні до ма ган ня, оцінки шансів на жит -
тєвий успіх та еміґраційні на строї, соціаль но-те ри торіаль на іден тичність та
інте рес до політики, вплив по гра нич чя на дозвіллєві прак ти ки мо лоді, її
куль тур ний та соціаль ний капітал тощо.

У меж ах цієї публікації ми зо се ре ди мо ува гу лише на аналізі ціннісних
орієнтацій підлітко вої мо лоді при кор дон ня, зок ре ма її ціннісно го став лен ня 
до освіти, а та кож на життєвих пла нах на ших рес пон дентів. Отже, ме тою цієї 
статті є виз на чен ня спільно го та відмінно го у ціннісних орієнтаціях та
життєвих пла нах підлітків, що про жи ва ють на по гра нич чях Цен траль ної та
Східної Євро пи.

Реалізу ю чи цю мету, перш за все про а налізуємо ієрархію терміна льних
ціннос тей стар шок лас ників де я ких при кор дон них реґіонів Украї ни, Поль -
щі та Угор щи ни (табл. 1).

Порівняль ний аналіз інфор мації, под а ної в таб лиці 1, засвідчує від -
мінності (ча сом до сить істотні) в ціннісних орієнтаціях, з од но го боку, укр а -
їнських, з іншо го — по льських та уго рських шко лярів. Деякі відмінності є
та кож в аксіодис кур сах шко лярів Хар ко ва, Дро го би ча та Ужго ро да, міської
та сільської мо лоді. Вони ви яв ля ють ся в дещо більшій зна чу щості для ви -
пус кників шкіл Харківщи ни та ких ціннос тей, як цікава, твор ча ро бо та і на -
ко пи чен ня ба га тства, ви сокі до хо ди. На відміну від підлітків Харківщи ни,
шко лярі Дро го би ча та Ужго ро да більшою мірою орієнто вані на реалізацію
релігійних за повідей і до по мо гу іншим лю дям. Однак от ри мані нами дані
свідчать про те, що в укр аїнсько му суспільстві (при наймні в мо лодіжно му
се ре до вищі) нема того ка те го рич но го, не пе ре бор но го ціннісно го роз ло му,
про який на разі го во рять як деякі вітчиз няні, так і за кор донні політики та
на уковці. Це спов нює надією на мож ливість ціннісно го кон сен су су в нашій
країні.

Порівню ю чи ціннісні пре фе ренції укр аїнських, по льських та уго рських
шко лярів, ми пе ре ко на ли ся в тому, що така цінність, як сім’я (хоч би що го -
во ри ли вчені, зок ре ма соціоло ги, про її кри зу, транс фор мацію тощо), має не -
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1 Це за вдан ня не було реалізо ва но на укр аїнсько-російсько му при кор донні, що зу мов -
ле но си ту ацією, яка скла ла ся сьо годні у сто сун ках між на ши ми краї на ми, а та кож на по -
льсько-німець ко му — з низ ки суб’єктив них при чин. Однак ми, як і наші по льські колеґи,
сподіваємося на на ступ но му етапі на шо го про ек ту до лу чи ти до його реалізації росій -
ських та німець ких соціологів.



ми ну щу зна чущість на рівні мо лодіжної свідо мості (1-ше ранґове місце в
усіх гру пах рес пон дентів, окрім же шу вських шко лярів). У трійці ціннос тей,
на й важ ливіших се ред підлітків усіх трьох країн, ви я ви ли ся друзі (2–3-тє
місце). Це не вик ли кає под и ву, оскільки друзі, спілку ван ня з ними за вжди
були однією з на й важ ливіших ціннос тей мо ло до го віку. Бен те жить лише та
об ста ви на, що сьо годні, як свідчать чис ленні досліджен ня, вірту аль ним
спілку ван ням підлітків, в тому числі й мо лоді при кор дон ня, ак тив но ви -
тісняється ре аль не. Це, на наш по гляд, може зро би ти істот ний (на жаль,
неґатив ний) вплив на про цес соціалізації підлітків. Де тальніше ми пла -
нуємо про а налізу ва ти цю си ту ацію в май бутніх публікаціях.

Таб ли ця 1

Ієрархія терміна льних ціннос тей шко лярів по гра нич чя
(% тих, хто відповів “дуже важ ли во”)

Варіанти відповідей

Украї на Поль ща Угор -
щи на

вікра
Х

до рог
ж

У

чи бо гор
Д

аруГ а не леЗ

ву
 ше

Ж

ьл
ши

 ме ре
П

а за гьдері
Н

Здо бут тя ви щої освіти 65,1 59,0 60,5 35,3 26,2 38,4 61,1

Щас ли ва сім’я 83,5 78,2 83,2 73,6 68,7 68,3 83,8

Ство рен ня влас ної спра ви
(бізне су) 33,9 30,1 21,4 15,7 9,5 12,2 21,6

За до во лен ня та роз ва ги 29,4 24,5 17,9 23,1 23,1 17,5 18,4

Роз ви ток своїх здібнос тей, са -
мо ре алізація 65,0 49,7 60,7 52,3 43,9 38,5 60,9

Спокійне жит тя, відсутність
хви лю вань, не приємнос тей 44,7 49,7 43,9 38,0 44,2 32,3 44,3

На ко пи чен ня ба га тства та ви -
сокі до хо ди 32,1 28,7 19,1 40,7 34,4 35,9 19,3

Здо бут тя по ва ги се ред лю дей 47,7 49,7 44,1 42,0 46,6 44,3 44,7

Цікава, твор ча ро бо та 53,8 42,8 45,2 64,4 74,5 62,9 45,4

Жит тя згідно з релігійни ми за -
повідями 14,1 26,9 32,2 13,2 24,1 23,1 32,6

Осо бис та сво бо да, не за лежність
у суд жен нях та діях 51,2 48,8 55,1 45,0 37,8 44,7 55,7

До по мо га іншим лю дям 35,8 40,8 40,1 27,2 23,1 24,1 40,4

Мати друзів 69,0 64,0 62,8 55,6 47,6 49,6 63,4

До сяг нен ня ви со ко го ста ту су в
суспільстві 36,5 35,7 27,3 30,1 32,0 26,9 27,5

Мати вла ду 19,7 17,0  8,7  7,5 12,6  7,3  8,7

Про дов жи мо наш аналіз ієрархії ціннісних орієнтацій підлітко вої мо -
лоді при кор дон ня Цен траль ної та Східної Євро пи.
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Вив ча ю чи відмінності в аксіодис курсі опи та них нами підлітків, ми ак -
цен ту ва ли ува гу на та ких ціннос тях, як здо бут тя ви щої освіти. Ця цінність є 
більш зна чу щою для укр аїнських і уго рських шко лярів (3–4-та по зиції);
шко лярі, опи тані в Пе ре мишлі та Зе леній Гурі, по ста ви ли цю цінність на
9-ту, а в Же шуві — на 10-ту по зицію). Це сто сується і ціка вої, твор чої  ро -
боти. У Польщі ак ту альність цієї цінності на й ви ща (1–2-га по зиції), в
Україні — тро хи ни жча (Харків — 5-та, Дро го бич — 6-та, Ужго род — 8-ма
 позиція).

Чим по яс ни ти ви яв лені розбіжності в ціннісній свідо мості шко лярів
трьох євро пе йських країн, зок ре ма в їхньо му став ленні до цінності ви щої
освіти? Вва жаємо, що вищу зна чущість ви щої освіти для укр аїнських шко -
лярів мож на по яс ни ти кілько ма при чи на ми, по в’я за ни ми на сам пе ред із
соціаль но-еко номічною та політич ною си ту ацією в нашій країні. Саме цим,
на нашу дум ку, зу мов люється освітній бум в Україні, який ми спос терігаємо 
останніми ро ка ми1. За да ни ми на шо го досліджен ня, пла ну ють всту пи ти до
ВНЗ 89,3 % опи та них шко лярів Хар ко ва, 82,1 % — Дро го би ча, 80,2 %. —
Ужго ро да.

Наз ве мо при чи ни, що по яс ню ють, з на шої точ ки зору, праг нен ня укр а -
їнських шко лярів про дов жи ти свою освіту у вищій школі.

По-пер ше, три ва ла еко номічна кри за, що зу мо ви ла суттєві зміни на рин -
ку праці, не дає підстав ви пус кни кам шкіл (та їхнім бать кам) сподіва ти ся на
те, що вони змо жуть знай ти ро бо ту після здо бут тя се ред ньої освіти. Звісно,
її до сить важ ко знай ти навіть за умо ви ви щої освіти, про те вступ до ВНЗ на
5–6 років відтерміновує си ту ацію пра цев лаш ту ван ня. Крім того, сту ден ти
от ри му ють сти пендію (не хай не ве ли ку, її ледь вис та чає на ки шень кові  ви -
трати, про те це все ж таки ма теріаль на до по мо га сім’ї).

По-дру ге, як свідчать ре зуль та ти чис лен них досліджень, про ве де них
нами се ред сту дентів Украї ни (див., напр.: [Со ку ря нська, 2016; Укр аїнське
сту д ентство у по шу ках іден тич ності, 2012]), ви со ка зна чущість освіти зу -
мов ле на праг нен ням абітурієнтів і, го лов не, їхніх батьків (особ ли во з низ ь -
ким освітнім рівнем) підви щи ти соціаль ний ста тус своїх дітей.

По-третє, в умо вах ве ден ня в Україні військо вих дій ак ту алізу ва ло ся
зна чен ня та ко го чин ни ка, як відстроч ка від служ би в армії для сту дентів
вишів, мож ливість бути под алі від зони військо во го конфлікту.

По-чет вер те, згідно з да ни ми на ших по пе редніх досліджень, для час ти -
ни (щоп рав да, не дуже ве ли кої) ви пус кників шкіл ха рак тер ним є усвідом -
лен ня того, що су часні ро бо то давці при при й манні на ро бо ту пер шою чер -
гою зва жа ють на знан ня пре тен ден та на ро бо че місце та його про фесійну
ком пе тентність, які мож на на бу ти у вищій школі.

Ще однією при чи ною може ви я ви ти ся та об ста ви на, що для час ти ни
шко лярів вища освіта є на й важ ливішою терміна льною цінністю (са мо цін -
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1 За ми ну ле де ся тиліття по над 80% ви пус кників се редніх шкіл Украї ни пла ну ва ли
всту па ти до вишів; при цьо му шан си реалізу ва ти свої пла ни у них були і є цілком ре аль -
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з 149 до 351. Але за останні роки їхня кількість по сту по во змен шується і ста но вить 325 (у
2014 році) [Вищі на вчальні за кла ди Украї ни, 2017].



ністю), за вдя ки якій вони змо жуть са мо ре алізу ва ти ся. Не ви пад ко во така
по стмо дерністська цінність, як роз ви ток своїх здібнос тей, са мо ре алізація, в
ієрархії ціннос тей укр аїнських шко лярів посідає 3-тю ранґову по зицію в
Дро го бичі, 4-ту — в Хар кові і 5–7-му — в Ужго роді. Зав ва жи мо, що ця
цінність (са мо ре алізація) до сить важ ли ва і для по льських підлітків, однак,
мож ли во, вони сподіва ють ся са мо ре алізу ва ти ся не тільки й не стільки за -
вдя ки вищій освіті, скільки за ра ху нок інших чин ників.

Аналізу ю чи об’єктивні та суб’єктивні при чи ни, які, на наш по гляд, мог -
ли б зу мо ви ти та кий ви со кий рівень орієнтації укр аїнських шко лярів на
здо бут тя ви щої освіти, ми ви я ви ли зв’я зок тільки з одним із них — із ґен дер -
ною на лежністю (див. табл. 2).

Таб ли ця 2

Ґен дерні відмінності в оцінках зна чу щості ви щої освіти
укр аїнських, по льських та уго рських шко лярів
(% тих, хто об рав відповідь “дуже важ ли во”)

Ґен дерні
гру пи

Украї на Поль ща Угор -
щи на

вікра
Х

до рог
ж

У

чи бо гор
Д

аруГ а не леЗ

ву
 ше

Ж

ьл
ши

 ме ре
П

а за гьдері
Н

Хлопці 26,8 20,5 28,6 55,0 58,6 50,0 49,7

Дівча та 42,9 36,6 48,3 65,6 70,5 65,4 62,5

Ра зом 35,3 26,2 38,4 60,5 65,1 59,0 61,1

Заз на чи мо, що ми не зафіксу ва ли ко ре ляції між цінністю здо бут тя ви -
щої освіти ані з місцем про жи ван ня (місто, село), ані з куль тур ним капіта -
лом сім’ї на ших рес пон дентів.

У цьо му кон тексті підкрес ли мо, що тен денція фемінізації ви щої освіти,
яка є ха рак тер ною для ба гать ох су час них суспільств, стає де далі яс кравіше
ви ра же ною. Ця тен денція може мати кілька по яс нень. По-пер ше, за да ни ми
на ших по пе редніх досліджень і шкільної ста тис ти ки, дівча та кра ще вчать ся,
ніж юна ки, і тому їхні шан си всту пи ти до ВНЗ вищі. По-дру ге (і в цьо му ви -
пад ку ми теж спи раємося на дані на ших досліджень ми ну лих років), у су час -
них дівчат істот но зрос ли кар’єрні до ма ган ня (для де я ких з них про фесійна
кар’єра стає більш зна чу щою цінністю, ніж ство рен ня сім’ї). По-третє, мож -
ли во, юна ки більш реалістичні у своїх оцінках су час но го рин ку праці, вва -
жа ю чи, що вища освіта да ле ко не за вжди за без пе чує місце ро бо ти, тим паче
ви со ко оп ла чу ва ної.

А те пер звернімося до аналізу інстру мен таль них ціннос тей опи та них
нами шко лярів (тоб то ціннос тей-за собів, що спри я ють, зок ре ма, реалізації
терміна льних ціннос тей — ціннос тей-цілей). Для та ко го аналізу ми  скори -
сталися відповідями на ших рес пон дентів на за пи тан ня про чин ни ки успіш -
но го пра цев лаш ту ван ня після закінчен ня ВНЗ, які, на нашу дум ку, мож на
роз гля да ти і як чин ни ки про фесійно го і, шир ше, життєвого успіху. Зав важ -
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мо, що шко лярі всіх трьох країн, вис лов лю ю чи своє став лен ня до тих чи
інших мірку вань щодо влас но го жит тя, перш за все го во ри ли про ба жан ня
до сяг ти життєвого успіху. При цьо му вони були од но стайні у тому, що за -
вдя ки на по лег ливій праці мож на до сяг ти всьо го, чого хо чеш, і впев нені, що
не по тре бу ють сто рон ньої до по мо ги, щоб до мог ти ся успіху. У таб лиці 3  по -
дано відповіді шко лярів на за пи тан ня щодо чин ників успішно го  праце -
влаштування після здо бут тя освіти.

Таб ли ця 3

Оцінка шко ля ра ми чин ників успішно го пра цев лаш ту ван ня
(% тих, хто об рав відповідь “од но знач но так”)

Варіанти відповідей

Украї на Поль ща Угор -
щи на

вікра
Х

до рог
ж

У

чи бо гор
Д

аруГ а не леЗ

ву
 ше

Ж

ьл
ши

 ме ре
П

а за гьдері
Н

Зна йо мства, про текція батьків,
ро дичів, друзів 31,2 27,3 18,2 49,3 49,0 52,6 48,7

Ви со кий рівень про фесійних
знань, вмінь та на ви чок 61,3 46,2 66,0 42,2 42,5 46,4 51,5

Дип лом про здо бу ту освіту 49,8 45,4 49,2 26,7 31,3 36,6 43,7

Ініціативність та
підприємливість 49,5 32,2 32,9 23,9 11,2 21,6 26,7

Ма теріаль ний стан батьків 25,4 28,2 13,7 19,2 18,7 17,1 15,3

Обра на спеціальність, про фесія 48,0 39,7 37,6 32,3 28,2 25,8 27,0

Ста ранність, праць о витість 57,3 49,6 54,3 36,1 28,9 27,5 46.2

Місце про жи ван ня 20,7 23,4 15,4 22,2 13,6 25,7 20,1

Хитрість, кмітливість 34,0 27,9 27,6 16,7 14,3 14,3 36,5

Щас ли вий ви па док, везіння 25,0 29,3 17,4 17,1  8,8 13,7 27,3

Соціаль не по ход жен ня 13,2 20,2 10,1 10,6  5,1 10,0 21,2

Зовнішній виг ляд, при ваб -
ливість 22,7 22,9 12,7 17,3 13,6 10,7 48,2

Політичні по гля ди 10,4  9,0  4,9  3,9  5,1  4,9 13,6

Прес тиж закінче но го на вчаль -
но го за кла ду 29,5 27,1 19,5 17,1 18,7 17,5 26.2

Знан ня іно зем них мов 56,5 50,9 49,5 59,1 55,1 56,9 71,6

Аналізу ю чи на ве дені в таб лиці 3 дані, ми зно ву, як і у ви пад ку з те рмi -
наль ни ми ціннос тя ми, ви я ви ли ціннісну близькість укр аїнських шко лярів
східно го та західно го по гра нич чя і де я ку розбіжність їхніх ціннісних пре фе -
ренцій з аксіодис кур сом шко лярів Польщі та Угор щи ни. Якщо в ієрар -
хії чин ників успішно го пра цев лаш ту ван ня (інстру мен таль них ціннос тей)
шко лярів Харківщи ни і Дро го би ча пер ше місце має така цінність, як ви со кий 
рівень про фесійних знань, умінь і на ви чок (в Ужго роді ця цінність посідає
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3-тю ранґову по зицію), дру ге — праць о витість (у всіх трьох підма си вах), а
третє (в Дро го бичі та Хар кові) — знан ня іно зем ної мови, то для по льських і
уго рських шко лярів найбільшу вагу ма ють знан ня іно зем ної мови (1-ше
місце в обох краї нах), зна йо мства, про текція батьків, ро дичів, друзів (2-ге
місце в Польщі, 3-тє — в Угор щині), ви со кий рівень про фесійних знань, умінь і 
на ви чок (3-тє місце в Польщі та 2-ге — в Угор щині). Най суттєвіші роз -
біжності в оцінках чин ників успішно го пра цев лаш ту ван ня між укр аїнськи -
ми шко ля ра ми, з од но го боку, і по льськи ми та уго рськи ми — з іншо го, ми ви -
я ви ли на сам пе ред щодо та кої цінності, як зна йо мства, про текція. Опи тані
нами шко лярі Польщі та Угор щи ни оціню ють їх, як ми вже за зна ча ли, куди
вище, ніж українські шко лярі. З на шо го по гля ду, це може по яс ню ва ти ся
тим, що, на відміну від неґатив ної ко но тації у сприй нятті про текціонізму та
потрібних зв’язків, що є ха рак тер ною для укр аїнсько го суспільства (при -
наймні на рівні дек ла рацій) і відтво рюється укр аїнськи ми підлітка ми, по -
льські та угорські шко лярі, найімовірніше, сприй ма ють зна йо мства, про -
текцію як соціаль ний капітал, без яко го роз в’я зан ня тих чи інших життєвих
пи тань є до сить про бле ма тич ним.

Деякі відмінності зафіксо вані та кож у став ленні до та кої цінності, як
ініціативність, підприємливість. Тут си ту ація про ти леж на: ви щий рівень
орієнтації на цю інстру мен таль ну цінність ха рак тер ний для укр аїнських шко -
лярів. Що сто сується зовнішньо го виг ля ду, при ваб ли вості, то на й мен ше по -
ціно ву ють це як чин ник життєвого успіху шко лярі Пе ре миш ля та  Дро гобича,
найбільше — угорські шко лярі. Єдина інстру мен таль на цінність, з при во ду
якої ми зафіксу ва ли по вну од но стайність усіх опи та них нами  школярів, — це
політичні по гля ди (остан ня, 15-та ранґова по зиція в усіх краї нах).

Отже, ви со ка зна чущість ви щої освіти для шко лярів, опи та них в Ук -
раїні, діста ла підтвер джен ня в їхньо му став ленні до інстру мен таль них цін -
нос тей, зок ре ма у ви сокій оцінці про фесійних знань, умінь і на ви чок як на й -
важ ливішого чин ни ка про фесійно го та за га лом життєвого успіху.

Став лен ня опи та них нами підлітків до освіти пе ре дусім як до на й важ -
ливішої терміна льної цінності діста ло відоб ра жен ня і в їхніх життєвих пла -
нах (див. табл. 4).

Таб ли ця 4

Пла ни шко лярів після за вер шен ня на вчан ня (% тих, хто відповів)

Варіанти відповідей

Украї на Поль ща Угор -
щи на

вікра
Х

до рог
ж

У

чи бо гор
Д

аруГ а не леЗ

ву
 ше

Ж

ьл
ши

 ме ре
П

а за гьдері
Н

Про дов жи ти на вчан ня 70,3 74,9 62,0 43,7 32,5 48,0 63,2

Піти пра цю ва ти  2,7  2,1 10,7 15,7 28,3 14,0 10,0

Одно час но пра цю ва ти та на вча ти ся 24,6 19,5 19,7 33,5 25,4 27,5 20,9

За ли ша ти ся вдо ма  2,4  3,3  4,1  0,4  0,0  1,3  0,6

Ще не виз на чи ли ся  0,0  0,3  3,6  6,7 13,4  9,2  5,3
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Тен денція, про яку ми пи са ли вище, про дов жує на би ра ти об ертів: май же 
90% ви пус кників шкіл Харківщи ни, по над 82% дро го биць ких і більш як 80% 
ужго ро дських стар шок лас ників пла ну ва ли всту па ти до ВНЗ. По пу лярність 
ко леджів, технікумів і особ ли во ПТУ знач но ни жча (на сам пе ред се ред шко -
лярів Харківщи ни) (див. табл. 5).

Таб ли ця 5

Типи на вчаль них за кладів, у яких ви пус кни ки укр аїнських шкіл
 планують про дов жи ти на вчан ня (% до тих, хто відповів)

Пла ни щодо всту пу до на вчаль них за кладів Харків Ужго род Дро го бич

Ви щий на вчаль ний за клад (універ си тет, ака демія тощо) 89,3 80,2 82,1

Ко ледж (технікум)  7,2 10,2 10,2

Про фесійний ліцей, учи ли ще  3,0  7,9  6,1

Інше  0,5  1,7  1,6

У меж ах на шо го аналізу ми на ма га ли ся з’я су ва ти, яки ми б мо ти ва ми ке -
ру ва ли ся наші рес пон ден ти, якби у них з’я ви ла ся мож ливість на вча ти ся за
кор до ном (див. табл. 6).

Таб ли ця 6

Мо ти ви здо бут тя ви щої освіти за кор до ном (% до тих, хто відповів)

Варіанти відповідей Харків Ужго род Дро го бич

Щоб от ри ма ти дип лом іно зем но го універ си те ту 38,7 44,5 47,4

Щоб по ба чи ти світ 69,1 48,8 53,0

Там ви щий рівень на вчан ня, кра ща освіта 49,3 48,0 56,8

Зав дя ки на вчан ню за кор до ном є мож ливість виї ха ти зі
своєї краї ни 31,9 11,4 30,3

Там кра ще об лад нані ла бо ра торії, бібліот е ки 21,6 18,9 18,8

Там ви щий рівень жит тя 54,6 45,7 44,4

Там є де мок ратія і сво бо да сло ва 18,1 15,7  8,1

Там є на вчаль ний за клад, на й ближ чий до Ва шо го дому  2,5  0,4  2,1

Після на вчан ня за кор до ном буде лег ше знай ти ро бо ту,
зро би ти кар’єру 50,7 47,2 31,6

Там мож на кра ще реалізу ва ти ся, роз ви ва ти свої
здібності 55,3 48,4 17,5

Там без печніше, да ле ко від війни та конфлікту 20,9  6,3  7,3

Лег ше ста ти не за леж ним, са мостійним 24,1 13,4  6,0

Там на си че не жит тя, мож ливість цікаво про вес ти
вільний час 36,2 22,8 10,7

Немає ко рупції, не тре ба до дат ко во пла ти ти вик ла да -
чам за ек за ме ни та заліки 21,6 28,3  9,4

Інше  3,5  3,5  0,9

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2017, 4 63

Підлітки у по гра нич но му про сторі: ціннісні орієнтації та життєві пла ни



Як засвідчу ють дані, на ве дені в таб лиці 6, на й важ ливішим мо ти вом на -
вчан ня за кор до ном для шко лярів Харківщи ни та Ужго ро да є пізна валь на
мета — ба жан ня по ба чи ти світ (69,1% та 48,8% відповідно). Для шко лярів
Дро го би ча на й важ ливішим мо ти вом є уяв лен ня про те, що за кор дон на
освіта є якіснішою (56,8%). Мож на при пус ти ти, що шко лярі західно го при -
кор дон ня ма ють більше шансів по до ро жу ва ти те ри торією сусідніх євро пе й -
ських дер жав, тому се ред них мен ше тих, хто роз гля дає освіту за кор до ном
як мож ливість пізнан ня світу.

Дру гим за зна чущістю мо ти вом для шко лярів Харківщи ни та За кар пат -
тя є мож ливість са мо ре алізу ва ти ся (55,3% та 48,4% відповідно).

Суттєво різнять ся відповіді шко лярів східно го та західно го при кор дон -
ня Украї ни щодо та ко го мо ти ву, як за кор до ном без печніше, да ле ко від війни
та конфлікту. Харківщи на є реґіоном, який є близь ким до зони військо во го
конфлікту та кор до ну з Росією. Цей чин ник ак ту алізує для харківських
шко лярів та кий мо тив, як ба жан ня на вча ти ся у більш без печ но му се ре до -
вищі (20,9%). Вар то звер ну ти особ ли ву ува гу на те, що до сить ве ли ка час тка
укр аїнських шко лярів хотіли б на вча ти ся в за кор дон них ви шах, бо вва жа -
ють, що там немає ко рупції.

Отже, українські шко лярі ак цен ту ють такі пе ре ва ги за кор дон но го на -
вчан ня, як мож ливість здо бу ти якіснішу освіту і по ба чи ти світ, виї ха ти за
межі сво го ло каль но го про сто ру у про стір з ви щим рівнем жит тя, більш без -
печ ний та з більши ми мож ли вос тя ми для са мо ре алізації.

У цьо му кон тексті слід підкрес ли ти, що соціаль но-ста тусні до ма ган ня
шко лярів, зок ре ма їхні орієнтації на здо бут тя ви щої освіти, ба га то в чому зу -
мов лені уста нов ка ми їхніх батьків. Як по ка за ло наше досліджен ня, праг нен -
ня здо бу ти вищу освіту ха рак тер но не тільки для підлітків, чиї бать ки ма ють 
ви со кий освітній ста тус, а й для тих, чиї бать ки не от ри ма ли навіть се ред ньої 
освіти. При цьо му, за ре зуль та та ми да но го, як і по пе редніх на ших до слi -
джень, більшість сімей з низ ь ким освітнім рівнем батьків — це найбідніші
сім’ї. Праг нен ня та ких батьків дати своїм дітям вищу освіту зу мов люється
пе ре довсім ба жан ням підви щи ти їхній еко номічний ста тус.

За у ва жи мо, що, порівню ю чи свої шан си на здо бут тя ви щої освіти із
шан са ми, які були у їхніх батьків, більшість опи та них нами шко лярів вва жа -
ли їх ви щи ми (особ ли во в Польщі). Найбільшою є час тка тих, хто за зна чив,
що їхні шан си на здо бут тя ви щої освіти нижчі, ніж мало по коління батьків,
се ред уго рських шко лярів (20,0%) (див. табл. 7).

Шко лярі всіх країн, де про во ди ло ся досліджен ня, більш ви со ко оціню -
ють свої шан си (у зістав ленні із шан са ми батьків) і з та ких пи тань, як мож -
ливість от ри ма ти цікаву ро бо ту, до сяг ти ви со ко го ста но ви ща в суспільстві
(крім уго рських шко лярів), по до ро жу ва ти тощо.

Оціню ю чи свої шан си на реалізацію життєвих планів у цілому, біль -
шість опи та них у всіх краї нах виз на ва ли їх дуже ви со ки ми (в Зе леній Гурі —
се редніми). Будь мо сподіва ти ся, що так і буде, що нове по коління укр а -
їнської, по льської та уго рської мо лоді реалізує свої ціннісні орієнтації, до -
сяг не ба жа но го і що у стар шо го по коління не буде при чин на зи ва ти су час ну
мо лодь “втра че ним по колінням”.
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Таб ли ця 7

Оцінка шко ля ра ми шансів здоб ути вищу освіту
порівня но із по колінням батьків, %

Варіанти

Украї на Поль ща Угор 
щи на

вікра
Х

до рог
ж

У

чи бо гор
Д

аруГ а не леЗ

ву
 ше

Ж

ьл
ши

 ме ре
П

а за гьдері
Н

Вищі 50,0 50,4 65,5 66,5 61,3 71,4 52,7

Такі самі 30,0 30,5 20,5 23,9 23,7 17,2 22,5

Нижчі 16,0 15,1  8,7  6,6  7,3  6,6 20,0

Важ ко відповісти  4,0  4,1  5,4  3,0  7,7  4,8  4,8

На га даємо, що про ве де не нами досліджен ня було пілот ним. На далі  ра -
зом з на ши ми по льськи ми та уго рськи ми колеґами ми пла нуємо про дов жи -
ти вив чен ня мо лоді при кор дон ня, роз ши рив ши ге ог рафію досліджен ня і за -
без пе чив ши його реп ре зен та тивність. Про те на підставі аналізу от ри ма них
нами да них мож на зро би ти деякі вис нов ки щодо життєвих планів та цін -
нісних орієнтацій підлітків на по гра нич чях Цен траль ної та Східної Євро пи,
перш за все це сто сується на шої краї ни.

Вис но вок пер ший, на жаль, пе симістич ний. Аналіз освітніх планів на ших
рес пон дентів, їхньо го став лен ня до ви щої освіти як життєвої цінності пе ре ко -
нує в тому, що освітній бум (при наймні в Україні) три ває. Це має кілька по яс -
нень. Та хоч би яки ми були праг нен ня ви пус кників укр аїнських шкіл щодо
ви щої освіти, як свідчать наші досліджен ня, про ве дені се ред сту дентів по -
стра дя нських, в тому числі укр аїнських, ВНЗ, від кур су до кур су їхня мо ти -
вація на на бут тя знань, а не про сто дип ломів, у ба гать ох ви пад ках на бли -
жається до нуля (див.: [Арбєніна, 2012]). Це ак ту алізує не тільки, а, мож ли во,
й не стільки шан си Украї ни на підви щен ня освіче ності нації, скільки ри зи ки
істот но го зни жен ня рівня про фесійної ком пе тен тності ви пус кників укр аїн -
ської ви щої шко ли, з чим вже сьо годні сти ка ють ся вітчиз няні ро бо то давці. Ці
ри зи ки, по мно жені на пе ре ви роб ниц тво дип ло мо ва них фахівців, зу мов ле не
ма совізацією ви щої освіти, на тлі зрос тан ня в нашій країні дефіциту ква -
ліфіко ва них робітників у різних га лу зях ви роб ниц тва мо жуть при звес ти (і
вже при зво дять) як до серй оз них еко номічних, так і до інте лек ту аль них
втрат, оскільки ба га то мо ло дих українців, не ма ю чи мож ли вості са мо ре алізу -
ва ти ся у себе на Батьківщині, зок ре ма у про фесійній сфері, їдуть за кор дон.

Вис но вок дру гий, більш оптимістич ний. Здійсне ний нами порівняль ний
аналіз ціннісних орієнтацій ви пус кників шкіл при кор дон ня Цен траль ної та
Східної Євро пи зафіксу вав як відмінності, так і єдність їхньо го аксіо дис кур -
су, що, на наш по гляд, аб со лют но нор маль но. На шля ху Украї ни до Євро пи
цінності її гро ма дян бу дуть зміню ва ти ся, але, як ми сподіваємося, не втра тять
своєї куль тур ної ав тен тич ності. Що сто сується укр аїнських підлітків, які
пред став ля ють східне і західне при кор дон ня на шої краї ни, то їхні ціннісні
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орієнтації на вряд чи мо жуть бути підтвер джен ням відо мої тези Ган тинґтона
про цивілізаційний роз лом, що розділяє нашу краї ну на Захід і Схід, яким, на
пе ре ко нан ня де я ких місце вих і за рубіжних політиків, “не зійти ся ніколи”.
Укр аїнська мо лодь різна, зок ре ма в ціннісно му плані, хоча, як по ка за ло
досліджен ня, спільно го в ціннісних орієнтаціях мо ло дих лю дей різних ре -
ґіонів на шої краї ни більше, ніж відміннос тей. Мож на сподіва ти ся, що це слу -
гу ва ти ме підста вою для ціннісно го кон сен су су в укр аїнсько му соціумі, бо
ціннісне од но маніття не може спри я ти ані суспільно му, ані осо бистісно му
роз вит ку. Як до во дять ре зуль та ти на ших по пе редніх до слi джень, про ве де них
се ред сту д ентської та шкільної мо лоді, амбіва лентність ціннісної свідо мості,
що ви яв ляється в од но часній при сут ності в ній аль тер на тив них аксіофе но -
менів, ціннос тей, які пред став ля ють різні куль ту ри (“куль тур не по гра нич чя
все ре дині нас”1), ро бить осо бистість більш ак тив ною, ініціатив ною, на лаш -
то ва ною на інно вації (див.: [Со ку рян ская, 2006: с. 543–544]). Саме такі осо -
бис тості потрібні сьо годні укр аїнсько му суспільству.
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