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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Цінності є центральним компонентом ціннісно-

смислової сфери, основою смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації 

особистості, а неможливість реалізації ціннісних ідеалів в реальному житті може 

призводити до внутрішнього ціннісного конфлікту між «бажаним» і «доступним». 

Проблема формування ціннісно-смислової сфери молоді набуває сьогодні 

особливого значення в контексті посилення впливу медіа на світогляд, цінності та 

життєві настанови молодих людей. Тому науковий пошук вирішення питання 

визначення основних медіапсихологічних чинників формування ціннісної сфери 

студентської молоді набуває сьогодні особливого значення. 

Проблема формування ціннісно-смислової сфери особистості досить широко 

представлена в сучасних дослідженнях (С. Алієва, І. Бех, І. Білецька, 

М. Боришевський, О. Гданська, З. Карпенко, І. Кононов, І. Мельничук, О. Музика, 

М. Савчин, Т. Ткачук та ін.). Аналіз структури та змісту ціннісно-смислової сфери 

особистості здійснено в роботах Ж. Вірної, О. Москаленко, Е. Помиткіна. 

Формування ціннісної сфери студентів, зокрема вивчення особливостей ціннісних 

орієнтацій студентів гуманітарного профіля, представлено в дослідженнях 

Н. Антонової, Н. Іванцева, Н. Максимчук, О. Научителя, Л. Романюк та ін.  

Серед соціальних та соціально-психологічних чинників, які формують 

ціннісний потенціал молоді визначають: інститути соціалізації (сім’я, освіта, 

політичні організації) (І. Клименко), макро- та мікро-середовище (колектив, місце 

проживання) (О. Петрунько), культура (мистецтво і література) (З. Карпенко), 

психологічні характеристики особистості (І. Семків), засоби масової інформації 

тощо. Вплив останніх на ціннісну сферу особистості, зокрема телебачення 

(О. Федоров), може стати вирішальним в добу інформаційних технологій та 

пропаганди.  

Вплив медіа на особистість досліджували у контексті проблем комунікації, 

соціалізації та формування ціннісних орієнтацій (О. Баришполець, Н. Богомолова, 

Дж. Донакю, Ю. Купер, Г. Лассуелл, М. Маклюен, В. Монастирський, У. Олаєн, 

В. Різун, Е. Томпсон, П. Фролов, Р. Харріс); візуального аспекту медіакультури 

(Н. Череповська); впливу медіа на соціальну ідентичність (А. Манаков, В. Собкін, 

К. Тарасов); медіаосвіти (Л. Баженова, О. Баранов, Д. Григорова, А. Федоров, 

І. Челишева, В. Шаповалова); ролі родини у формуванні медіакультури 

(О. Вознесенська); Інтернет-середовища та його впливу на освіту 

(Л. М. Найдьонова), взаємодії з медіавіртуальністю (Л. А. Найдьонова). 

Дослідження ролі ЗМІ та впливу медіавізуального контенту на особистість в умовах 

гібридного протистояння розпочато у лабораторії масової комунікації та медіаосвіти 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (О. Вознесенська, 

Л. Найдьонова, Н. Череповська). 

Попри значну увагу науковців до проблеми впливу медіа на особистість, все ж 

бракує ґрунтовного вивчення медіапсихологічних чинників чинника формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах науково-дослідницької теми лабораторії психології масової 
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комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації 

медіаосвіти молоді» (2014–2016 рр., державний реєстраційний номер 0114U001514). 

Тему узгоджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (№4 від 29.04.2014 р.). 

Мета дослідження – визначити зміст медіапсихологічних чинників та 

можливості формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді внаслідок 

їхньої дії. 

Завдання дослідження:  

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді та розробити концептуальну модель формування ціннісної сфери 

студентської молоді під впливом медіа. 

2. На основі концептуальної моделі розробити програму та процедуру 

дослідження, емпірично визначити медіапсихологічні чинники формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді. 

3. Визначити можливості формування ціннісної сфери студентів з 

використанням медіапсихологічних технологій в процесі їх підготовки до 

професійної діяльності. 

4. На основі результатів формувального експерименту розробити 

концепцію формування медіаосвіченості особистості та надати рекомендації для 

студентів із підвищення саморегуляції і рефлексії щодо перегляду телевізійного 

контенту. 

Об’єкт дослідження – ціннісно-смислова сфера молоді. 

Предмет дослідження – медіапсихологічні чинники формування ціннісно-

смислової сфери студентської молоді.  

Методи дослідження: теоретичні: аналіз положень, що містяться в соціально-

психологічній, філософській, соціологічній, політологічній літературі з проблеми 

вивчення; моделювання, порівняння й узагальнення теоретичних та емпіричних 

досліджень; емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, 

експеримент, спрямовані на діагностику реальної структури ціннісно-смислової 

сфери особистості. Для діагностики ціннісно-смислової сфери студентів 

використано методику Ш. Шварца PVQ «Портрет цінностей» (адаптація І. Семків), 

що дає змогу визначити 10 типів цінностей особистості; модифіковану методику 

О. Фанталової – «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних 

життєвих сферах», що уможливила діагностування внутрішнього ціннісного 

конфлікту між «бажаним» і «доступним» щодо реалізації значущих цінностей; 

анкету для визначення рівня вираження медіапсихологічних чинників формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді (авторська розробка); математико-

статистичних: методи описової статистики, коефіцієнт одномоментної надійності 

α-Кронбаха, кореляційний (з використанням коефіцієнту лінійної кореляції  

Пірсона) і факторний аналізи (метод головних компонент із обертанням Varimax 

Normalized) для визначення нормального розподілу та стійкості тестових норм, 

внутрішньої узгодженості запитань та шкал авторської анкети-опитувальника, її 
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факторної та конвергентної валідності; кореляційного аналізу для визначення 

конвергентної та дивергентної валідностей модифікації методики О. Фанталової; 

порівняльний аналіз з використанням t-критерію Стьюдента та однофакторний 

дисперсійний аналіз (критерій Фішера) для виявлення статистично значимих 

відмінностей між показниками досліджуваних в експериментальній та групах 

порівняння і виокремлення впливу незалежної змінної (медіапсихологічні чинники) 

на залежну (ціннісно-смислова сфера). З метою створення типології ціннісно-

смислової сфери студентів було використано факторний аналіз результатів 

дослідження. Отримані результати опрацьовано за допомогою пакету 

«STATISTICA» (версія 11.0). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

Уперше: 

 розроблено концептуальну модель формування ціннісної сфери студентської 

молоді під впливом медіа, в якій представлено індивідуальні та середовищні 

медіапсихологічні чинники, які, через соціальні механізми навіювання, 

наслідування, переконання, притягнення, емоційне зараження, групову творчість, 

групову могутність, інтерналізацію, адаптацію, формують ціннісну сферу 

студентської молоді; 

 виявлено основні медіапсихологічні чинники формування ціннісної сфери 

студентської молоді: індивідуальні – «медіауподобання», «сензитивність до 

медіатекстів», «особистісний досвід», «критичне мислення»; та середовищні – 

«ідентифікація з медіаперсонажем», «емоціогенність телеконтенту», «професійний 

інтерес до телеконтенту»; 

 визначено шість типів ціннісно-смислової сфери студентів в контексті їх 

взаємодії з медіа: «неемоційний», «владний», «конформіст», «довірливий», 

«любитель розваг», «медіакультурний», що уможливлює індивідуально-

типологічний підхід до формування ціннісної сфери студентської молоді під дією 

медіапсихологічних чинників в процесі професійної підготовки; 

 встановлено, що запобігають розвитку внутрішнього ціннісного конфлікту 

між «бажаним» і «доступним» такі медіапсихологічні чинники, як «сенситивність до 

медіатекстів», «особистісний досвід», «критичне мислення», «ідентифікація з 

медіаперсонажем», «емоціогенність телеконтенту» та низький ступінь вираження 

цінностей «конформізм» і «гедонізм». 

Практичне значення роботи полягає у розробці концепції формування 

медіосвіченості особистості, що містить соціально-психологічний тренінг, 

спрямований на формування ціннісно-смислової сфери, а саме – актуалізації 

цінностей особистості в професійній діяльності та подолання внутрішнього 

ціннісного конфлікту особистості між «бажаним» і «доступним» в контексті 

взаємодії з медіа, надано рекомендації для студентської молоді у споживанні 

телевізійного контенту в залежності від певної групи цінностей. Запропоновані 

медіапсихологічні технології, що сприяють усвідомленій зміні ціннісного ставлення 

особистості на основі рефлексивної взаємодії з медіапсихологічними чинниками, 

можуть бути використані в консультативній роботі соціально-психологічних служб 

та психологів, громадських організацій, що мають справу з вихованням молоді. 
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Діагностичний інструментарій визначення медіапсихологічних чинників 

формування ціннісно-смислової сфери особистості (авторська анкета-опитувальник 

«Медіапсихологічні чинники») може становити методичну основу подальших 

соціально-психологічних досліджень взаємодії особистості з медіа. Отримані 

теоретичні та емпіричні результати можуть бути використані у викладанні курсів 

«Основи медіаграмотності» та «Медіапсихологія». 

Результати дослідження впроваджено у навчальні дисципліни Педагогічного 

коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка: «Основи 

медіаграмотності» та «Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу» (Довідка 

№ 29 від 06.11.2015), дисциплін психолого-педагогічного циклу для підготовки 

фахівців на факультеті педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка таких спеціальностей: «Соціально педагогіка», «Корекційна 

освіта», «Дошкільне виховання» та «Початкова освіта» (Довідка № 79 від 

05.11.2015), здійснено апробацію й впровадження у навчально-виховний процес 

студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Українського католицького 

університету (Довідка № 337/15 від 09.11.5015), Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника при підготовці студентів напряму підготовки 

«Соціальна педагогіка» (Довідка № 01-15/03/2186 від 01.09.2016), у роботі 

методичного семінару Львівського державного університету внутрішніх справ (14 

лютого 2015р.) (Акт № 25 від 29.05.2015). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертації обговорювали на засіданнях лабораторії психології масової 

комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України, науково-методичних семінарах кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка 

(2014 – 2017 рр.), навчально-методичних семінарах Педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2014 – 2016 рр.), на 

науково-практичних конференціях: ХХХІХ Міжнародна науково практична 

конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності 

випускників» (Полтава 23-24 січня 2014 р.), Третя міжнародна науково-методична 

конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 

перспективи» (Київ, 16-17 квітня 2015 р.), Четверта міжнародна науково-методична 

конференція «Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та українські 

перспективи» (Київ, 18-19 квітня 2016 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес 

майбутнього» (Одеса, 20-21 травня 2016 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки 

і практики в Україні» (Львів, 26-27 серпня 2016 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» (Кєльце, 

Республіка Польща, 28-30 червня 2016 р.), Міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі 

євроінтеграції» (Львів, 13 травня 2015 р.), ІІ Міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі 

євроінтеграції» (Львів, 12-13 травня 2016 р.), Міжнародна науково-практична заочна 
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конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного 

розвитку вищої школи» (Маріуполь, 18 вересня 2015 р.), Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція «Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, 

проблеми, перспективи» (Миколаїв, 27 квітня 2016 р.), Науково-практичний семінар 

з міжнародною участю «Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи 

впровадження» (Львів, 11 грудня 2014 р.), Всеукраїнський педагогічний конгрес 

«Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції» 

(Львів, 15-16 жовтня 2014 р.), Звітна наукова конференція факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (09-10 лютого 

2016 р.). 

Публікації. Основні положення та зміст дисертації відображено у 17 наукових 

публікаціях, з яких 5 статей – у наукових фахових виданнях, включених до переліку 

МОН України та 1 стаття – англійською мовою у міжнародному періодичному 

науковому виданні, 1 практичний посібник.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (214 найменувань, з них – 19 іноземними мовами), 3 додатків на 86 

сторінках, що охоплюють 23 рисунки, 13 таблиць. Основний текст дисертації 

викладено на 177 сторінках, він містить 17 таблиць, 14 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 263 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, описано методи дослідження, представлено наукову 

новизну та практичне значення дослідження, наведено дані про апробацію 

результатів, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади формування ціннісно-смислової 

сфери студентської молоді під дією медіапсихологічних чинників» – висвітлено 

стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано зміст понять «ціннісно-

смислова сфера», «цінності» та феноменологію і механізми формування ціннісно-

смислової сфери особистості. Визначено класифікацію медіапсихологічних 

чинників та побудовано концептуальну модель формування ціннісної сфери 

студентської молоді під дією цих чинників. 

На основі аналізу наукових джерел встановлено, що ціннісна сфера – це та 

психологічна ділянка, яка бере безпосередню участь у всіх процесах, пов’язаних із 

саморегуляцією діяльності та розвитком особистості (О. Музика). Основним 

компонентом ціннісної сфери особистості виступають цінності, які формуються 

внаслідок взаємодії людини з навколишнім світом (С. Рyбінштейн), на основі 

базових людських потреб, їх задоволеності чи незадоволеності (Ш. Шварц). 

Дослідниками визначається зв'язок цінностей із мотивацією, самоактуалізацією та 

активністю людини (О. Музика, Ш. Шварц); з індивідуально-типологічними 

особливостями (І. Волкова, І. Галецька, І. Семків); їхній вплив на спрямованість 

студентської молоді (О. Москаленко, О. Музика). 

В нашому дослідженні спираємося на класифікацію цінностей Ш. Шварца, за 

якою виокремлено десять типів цінностей, згідно з відповідними мотиваційними 
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цілями (доброзичливість, універсалізм, самостійність, стимуляція, гедонізм, 

досягнення, влада, безпека, конформізм, традиція). 

До специфіки впливу телеконтенту на сприйняття морально-етичних та 

загальнолюдських цінностей молоді, на формування духовного та 

загальноосвітнього рівня людини, багатогранної культури особистості або навпаки – 

можливості дегуманізації, перетворення телеглядача в «юзера», «користувача», 

«споживача» тощо зверталися вітчизняні та зарубіжні дослідники: Р. Борецький, 

Г. Кузнєцов, Б. Льюїс, С. Муратов, В. Саппак, М. Скуленко, Е. Фіхтеліус, В. Цвік 

тощо. Феномен телебачення в жанрі ток-шоу, реаліті-шоу та специфіка його впливу 

на сучасного глядача привертав увагу таких дослідників як О. Баришполець, 

О. Вознесенська, З. Карпенко, Г. Мироненко, Л. Найдьонова, В. Різун, К. Цибулько, 

Ю. Чаплінська, І. Челишева, Н. Череповська, Л. Чорна. Результати 

психофізіологічних досліджень впливу телебачення представлено в роботах 

І. Агапової, Г. Мельник. 

За результатами теоретичного аналізу проблеми побудовано концептуальну 

модель формування ціннісної сфери студентської молоді під впливом медіа, яку 

покладено в основу емпіричного дослідження медіапсихологічних чинників 

формування ціннісної сфери студентської молоді (рис.1). 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження медіапсихологічних чинників 

формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді» – висвітлено 

методичні засади емпіричного дослідження медіапсихологічних чинників формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді, описано організацію його етапів, 

обґрунтовано добір діагностичного інструментарію та формування вибірки. Подано 

результати емпіричного дослідження ціннісної сфери студентської молоді та 

медіапсихологічних чинників її формування, представлено результати формувального 

впливу на ціннісну сферу студентської молоді в результаті рефлексивної взаємодії з 

медіапсихологічними чинниками 

Емпіричне дослідження складалося з трьох етапів: першого, спрямованого на 

вивчення ціннісної сфери студентської молоді в усіх групах досліджуваних та 

визначення медіапсихологічних чинників її формування; другого, що передбачав 

проведення формувального експерименту для виявлення найістотніших 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді та НВЦКО між «бажаним» і «доступним», в основу якого покладено 

розроблену програму навчального курсу «Основи медіаграмотності» для студентів 

педагогічних спеціальностей, яка включала соціально-психологічний тренінг з 

використанням медіапсихологічних технологій. Третій етап присвячено розробці 

концепції формування медіаосвіченості особистості на основі результатів 

ефективності формувального експерименту. Загальна кількість випробуваних 

становила 255 осіб. 

На першому та другому етапах емпіричного дослідження взяли участь 3 групи 

студентів (віком від 16 до 18 років, у тому числі 249 дівчат і 6 хлопців) I курсів 

навчання по 85 студентів у кожній: експериментальна (ЕГ) – факультет педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та дві групи 

порівняння – ГП № 1 (студенти того ж вишу) і ГП № 2 (студенти гуманітарного 
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факультету ВНЗ «Український католицький університет») для контролю 

середовищних чинників. Вибірку склали студенти педагогічних спеціальностей. Це 

зумовлено тим, що в подальшій професійної діяльності вони впливатимуть на 

формування цінностей підростаючого покоління. Гендерна нерівність вибірки 

обґрунтована останніми науковими дослідженнями (О. Вознесенська), які вказують, 

що саме дівчата є носіями цінностей як майбутні педагоги та матері.  

На основі даних, отриманих під час першого етапу дослідження, виявлено 

медіапсихологічні чинники, які формують цінності студентської молоді та сприяють 

їх осмисленню; зроблено висновок про необхідність формування, за допомогою 

медіапсихологічних технологій, таких цінностей, як «доброзичливість», 

«універсалізм» та «самостійність», які є важливими для майбутньої професійної 

діяльності, що й постало завданням формувального експерименту. 

За даними кореляційного аналізу, проведеного після формувального 

експерименту, виявлено обернені кореляційні зв’язки між показниками шкали 

«доброзичливість» і шкал «критичне мислення» (r=-0,51, р≤0,05), «якість 

телепродукту» (r=-0,66, р≤0,05), «співтворчість» (r=-0,52, р≤0,05), «сензитивність 

до медіатекстів» (r=-0,56, р≤0,05), «професійний інтерес до телеконтенту» (r= -0,51, 

р≤0,05). Враховуючи те, що за результатами анкети-опитувальника низький 

показник – це висока вираженість медіапсихологічного чинника, вказаний 

кореляційний зв’язок є позитивним. Встановлено, що вираженість 

медіапсихологічного чинника є: високою (позитивною) при низьких показниках 

(балах) за такими чинниками, як «медіауподобання», «сензитивність до 

медіатекстів», «особистісний досвід», «критичне мислення», «емоціогенність 

телеконтенту», «якість телепродукту», «професійний інтерес до телеконтенту», 

«співтворчість»; та при високих показниках (балах) за такими чинниками як: 

«ідентифікація з медіаперсонажем», «медіауподобання друзі, рідних»; низькою 

(негативною) при високих показниках (балах) за такими чинниками, як 

«медіауподобання», «сензитивність до медіатекстів», «особистісний досвід», 

«критичне мислення», «емоціогенність телеконтенту», «якість телепродукту», 

«професійний інтерес до телеконтенту», «співтворчість»; та при низьких показниках 

(балах) за такими чинниками: «ідентифікація з медіаперсонажем», 

«медіауподобання друзів, рідних». 

Якщо студент критично оцінює інформацію з телебачення, співставляє почуте 

з конкретними фактами та подіями, завжди звертає увагу на технічну якість 

телепродукту, відчуває приналежність до певної групи людей, підвищену чутливість 

до побаченого на телеекрані, усвідомлює переживань телеперсонажів, співпереживає, 

критично ставиться до корисності цієї інформації, то для нього є домінантною 

цінність «доброзичливість», що втілюється у вірності, чесності, дружелюбності та у 

відповідальності. Якщо ж навпаки цього не відбувається, то «доброзичливість» як 

цінність у таких студентів виявляється не достатньо сформованою, вони практично не 

використовують отриману телевізійну інформацію в навчальній чи повсякденній 

діяльності. Доброзичливе ставлення до інших формується тоді, коли людина здатна 

співпереживати, а також ретельно оцінювати отриману інформацію без поспішних 

висновків про події та інших людей. 
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Отже, виокремлені медіапсихологічні чинники («критичне мислення», «якість 

телепродукту», «співтворчість», «сензитивність до медіатекстів», «професійний 

інтерес до телеконтенту») пов’язані з формуванням такої цінності, як 

«доброзичливість».  

Порівняльний аналіз результатів за t-критерієм Стьюдента після проведення 

формувального експерименту засвідчив статистично значущі відмінності (р ≤ 0,05) 

за показниками медіапсихологічних чинників і ціннісної сфери між 

експериментальною групою, яка брала участь в соціально-психологічному тренінгу 

в межах курсу «Основи медіаграмотності» та групами, які участі в тренінгу не 

брали. В експериментальній групі статистично значущі зміни відбулися через вплив 

на зміст медіауподобань студентів, на процеси їхньої ідентифікації з 

медіаперсонажами, завдяки розвитку критичного мислення, осмислення значення 

якості телеконтенту, його значущості в професійній діяльності людини, активізації 

співтворчості та загалом участі в процесах взаємодії в групі, до якої належить 

споживач медіа. Натомість в групі порівняння більшість показників 

медіапсихологічних чинників не змінилася, лишень відбулось незначне підвищення 

професійною зацікавленістю телеконтеном та зросла співтворчість через взаємодію 

з медіа (рис.2). 
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Рис.2. Статистично значущі зміни показників медіапсихологічних чинників в 

експериментальній групі (на основі середніх значень) 
Умовні позначення: ЕГз1 – експериментальна група, замір перший, ЕГз2 – експериментальна 

група, замір другий; * – значущість на рівні р≤0,05;.  
 

Під впливом цих змін, відповідно, відбулися і зміни в ціннісно-смисловій сфері: 

зросли «доброзичливість», «універсалізм», «самостійність», «безпека» (р ≤ 0,05). Цей 

результат є цілком очевидним, адже саме на формування цінностей 

«доброзичливість» (зросла спрямованість на забезпечення благополуччя 
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найближчих людей), «універсалізм» (підвищилось розуміння потреб інших людей, 

зросла толерантність та відчуття справедливості) та «самостійність» (зросла 

незалежність від впливу соціального середовища, бажання самостійно нести 

відповідальність за власний вибір, усвідомлювати можливість керувати власним 

життям та власними рішеннями), що є важливими в процесі майбутньої професійної 

діяльності, була спрямована дія соціально-психологічного тренінгу. А цінність 

«безпека» зростає у тих, у кого фруструються потреби у безпеці. Відтак, людина про 

власну безпеку думає тоді, коли існує загроза її втратити. Такий результат є 

наслідком нестабільної політичної ситуації в країні і вказує про турботу 

студентської молоді за власне майбутнє та майбутнє власної держави. На противагу 

експериментальній групі в групі порівняння більшість показників ціннісно-

смислової сфери не змінилася, а цінність універсалізму загалом знизилася. 

Відбулися статистично значущі зміни за показниками наявності внутрішнього 

ціннісного конфлікту особистості (НВЦКО) між «бажаним» і «доступним» в 

експериментальній групі за двома показниками (р ≤ 0,05): «конфлікт в особистому 

житті» (зумовленість конфлікту неможливістю досягнення важливих для 

досліджуваного цінностей в особистому житті) і «конфлікт в професійній діяльності» 

(зумовленість конфлікту неможливістю досягнення важливих для досліджуваного 

цінностей в професійній діяльності) а у ГП№ 1 результати залишаються без змін 

(рис. 3). 
 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0,1 5,1 10,1 15,1 20,1 25,1 30,1 35,1
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професійній 

діяльності

Конфлікт в 
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Доброзичливість Універсалізм Самостійність Безпека

ЕГз1 38 39 4,4 4,2 4,4 4,1

ЕГз2 28 29 4,8 4,5 4,9 4,4

 
 

 Рис.3. Статистично значущі зміни показників ціннісно-смислової сфери в 

експериментальній групі (на основі середніх значень) 
Умовні позначення: ЕГз1 – експериментальна група, замір перший; ЕГз2 – експериментальна 

група, замір другий; * – значущість на рівні р≤0,05.  
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Встановлено, що нереалізованість в особистій та професійній сферах бажаних для 

досліджуваних цінностей спричиняє НВЦКО між «бажаним» і «доступним». На цей 

конфлікт впливають цінності: «конформізм» і «гедонізм». Що ж до 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді, то тут найістотнішими виступають індивідуальні чинники – «сенситивність до 

медіатекстів» (підвищена чутливість до побаченого на телеекрані), «критичне 

мислення» (несформованість критичного мислення), «ідентифікація з 

медіаперсонажем» (копіювання моделей поведінки з медіа в особистому житті). Із 

середовищних чинників значимим при НВЦКО є «емоціогенність телеконтенту» 

(емоційна насиченість медіаконтенту). 

За допомогою факторного аналізу емпіричних даних визначено вираженість 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентів 

майбутніх педагогів до та після проведення формувального експерименту. Так, 

після першого заміру встановлено 6 факторів, що пояснюють 58,95% сукупної 

дисперсії даних, після тренінгу факторна структура не змінилася (дисперсія зростає 

до 64,53%). Це дало змогу виділити шість типів ціннісно-смислової сфери студентів з 

точки зору взаємодії з медіа: «неемоційний», «владний», «конформіст», «довірливий», 

«любитель розваг», «медіакультурний», виокремлення яких є підставою реалізації 

індивідуального підходу до формування ціннісної сфери студентської молоді. 

Результати формувального експерименту доводять необхідність формування 

системи цінностей сучасної молоді за допомогою організованих медіапсихологічних 

чинників (медіаосвіти) в процесі здобуття ними вищої освіти. Саме впровадження 

курсу «Основи медіаграмотності» в навчальний процес змінює не лише сприйняття 

медіа, але й вливає на світогляд молодої людини, актуалізує цінності, важливі для 

подальшої професійній діяльності та формування медіаграмотності і цінностей 

підростаючого покоління. 

У третьому розділі – «Концепція формування медіаосвіченості студентської 

молоді в процесі її підготовки до професійної діяльності» – представлено 

розроблену соціально-психологічну концепцію формування медіосвіченості 

особистості. На основі даних формувального експерименту розкрито особливості 

введення і раціонального використання медіапсихологічних технологій в процесі 

формування цінностей студентської молоді та проаналізовано переваги їх 

впровадження порівняно з іншими психолого-педагогічними технологіями.  

Концепція формування медіаосвіченості особистості містила експериментальну 

модель навчання студентів основам медіаграмотності та рекомендації з підготовки 

студентської молоді до майбутньої педагогічної діяльності в контексті медіаосвіти. 

Модель навчання основам медіаграмотності розроблено на основі даних 

формувального експерименту, проведеного у формі соціально-психологічного 

тренінгу в межах навчального курсу «Основи медіаграмотності», які підтвердили їх 

ефективність їхнього впровадження. В основу розробки концепцію покладено 

принципи науковості, системності та міждисциплінарності, єдності та наступності, 

індивідуально-диференційованого підходу. Напрями, форми та методи навчання 

студентів основам медіаграмотності структуровані в організаційно-дидактичну 
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модель, що описує мотиваційно-організаційний навчально-практичний, творчо-

пошуковий етапи опанування медіазнань, екологічних технологій взаємодії з медіа. 

Мета курсу «Основи медіаграмотності» полягала в активізації критичного 

осмислення та аналізу інформації, отриманої через медіа, відпрацюванні особистісної 

системи цінностей та формуванні умінь протистояти негативному вираженню 

медіапсихологічних чинників. Цей курс включав розроблену медіаосвітню програму, 

яка містить чотири основні модулі, зміст яких здійснював цілеспрямоване посилення 

медіапсихологічних чинників розвитку ціннісно-смислового потенціалу засобами 

медіапсихологічних технологій, що реалізуються у формі соціально-психологічного 

тренінгу, який можна використовувати не лишень в межах цього курсу, а як 

самостійний інструментарій для формування цінностей студентської молоді. Такі 

технології дозволяють проаналізувати вплив медіа на ціннісно-смислову сферу через 

соціальні механізми: навіювання, наслідування, переконання, притягнення, емоційне 

зараження, групову творчість, групову могутність, інтерналізацію, адаптацію. 

На основі цих технологій реалізовано індивідуально-типологічний підхід до 

формування ціннісно-смислової сфери за допомогою медіапрактик, який передбачає 

індивідуальні рекомендації перегляду певного телеконтенту, відповідно до цінностей 

особистості та в контексті її взаємодії з медіа. Для зменшення внутрішнього 

ціннісного конфлікту особистості визнано доцільним запровадження саморегуляції 

перегляду телевізійного контенту залежно від цінностей особистості. 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні медіапсихологічних чинників формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді в процесі її підготовки до 

професійної діяльності. Отримані результати дослідження дозволяють зробити такі 

висновки. 

1. Теоретичний аналіз проблеми формування ціннісно-смислової сфери 

студентської молоді та впливу на неї медіа дав можливість розробити 

концептуальну модель, в якій представлено дві групи медіапсихологічних чинників 

формування ціннісної сфери студентської молоді: першу групу утворюють 

індивідуальні чинники – характеристики особистості, які описують процес взаємодії 

індивіда з медіа (медіауподобання, особистісний досвід, сенситивність до 

телеконтенту, критичне мислення, ідентифікація з медіаперсонажем); друга група – 

середовищні чинники, пов’язані з опосередкованим впливом соціального 

середовища на взаємодію особистості з медіа (емоціогенність телеконтенту, якість 

телепродукту, медіауподобання друзів, рідних, професійний інтерес до медіатексту, 

співтворчість); через соціальні механізми навіювання, наслідування, переконання, 

притягнення, емоційне зараження, групову творчість, групову могутність, 

інтерналізацію, адаптацію здійснюється їхній вплив на формування ціннісної сфери 

студентської молоді (представлена цінностями (ціннісними типами) за 

Ш. Шварцом), що дозволяє усвідомити та осмислити внутрішній ціннісний конфлікт 

між «бажаним» і «доступним». Цю модель покладено в основу емпіричного 

дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери 
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студентської молоді. 

2. Серед визначених медіапсихологічних чинників, виявлено ті, які формують 

цінності студентської молоді та сприяють їх осмисленню. Так, індивідуальні чинники 

– сформованість критичного мислення особистості та висока сензитивність 

особистості до медіатекстів, а також, середовищні – якість телепродукту, 

співтворчість користувачів медіа, професійний інтерес до медіатексту, впливають на 

формування цінності «доброзичливості». Такі індивідуальні чинники, як 

«медіауподобання», «ідентифікація з медіаперсонажем» впливають на формування 

цінностей «універсалізм», «самостійність», «безпека». За результатами емпіричного 

дослідження та формувального експерименту виділено шість типів ціннісно-

смислової сфери студентської молоді в контексті їх взаємодії з медіа: 

«неемоційний», «владний», «конформіст», «довірливий», «любитель розваг», 

«медіакультурний». 

3. Встановлено, що серед медіапсихологічних чинників наявні ті, які 

впливають на вираження внутрішнього ціннісного конфлікту особистості між 

«бажаним» і «доступним», який описується цінностями «конформізму» і 

«гедонізму». Так, висока сензитивність до медіатекстів, емоційна насиченість медіа 

контенту, ідентифікація особистості з медіа персонажами, часте використання 

змісту і моделей поведінки з медіа в особистому житті, несформованість критичного 

мислення впливають на зростання показників ціннісного конфлікту. Застосування 

медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентської молоді до 

педагогічної діяльності, які спрямовані на розвиток критичного мислення, навичок 

осмисленого сприймання, оцінювання, розуміння, аналізу медіатекстів, впливають 

на актуалізацію цінностей важливих для подальшої професійної діяльності та 

сприяють подоланню її внутрішніх ціннісних конфліктів.  

4. На основі узагальнення результатів формувального експерименту, 

проведеного в межах навчального курсу «Основи медіаграмотності» у формі 

соціально-психологічного тренінгу з використання медіапсихологічних технологій 

формування цінностей студентської молоді, розроблено концепцію формування 

медіосвіченості особистості, яка базується на розумінні медіапродукції, її змісту, 

механізмів впливу на психіку людини, а також, індивідуальних і середовищних 

чинників формування власних цінностей під впливом медіа, формуванні 

рефлексивного ставлення споживачів до взаємодії з медіа. 

Звісно, виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення проблеми 

медіавпливу на ціннісні орієнтації молоді. Тому, перспективу подальших 

досліджень ми вбачаємо у вивченні соціально-психологічних механізмів 

формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді під впливом медіа та 

подальшому вдосконаленні діагностичного інструментарію вивчення 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді. 
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Публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз: 

5. Субашкевич І. Р. Дослідження медіапсихологічних чинників формування 

ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування) / 

І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Психологічні науки». – 2016. – №5. – С. 125–130. 

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях: 

6. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the 

influence of media factors / I. Subashkevych// Fundamental and applied researches in 

practice of leading scientific schools. Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent 

graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62. 

 

Б) Опубліковані праці апробаційного характеру: 

7. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів 

педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / 

Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с. 

8. Субашкевич І. Використання медіаосвітніх практик у процесі формування 

ціннісно-смислової сфери майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / 

Ірина Субашкевич // Четверта міжнародна науково-методична конференція 

«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 

Київ, 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf. 

9. Субашкевич І. Р. Концептуалізація застосування медіаосвітніх програм у 

процесі підготовки українських педагогів нової генерації / І. Р. Субашкевич. // 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці – прогрес майбутнього». – Одеса, 2016. – С. 85–89. 

http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf
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10. Субашкевич І. Р. Вплив медіа на ціннісні орієнтації студентської молоді / 
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науково-практичної заочної конференції «Міжнародна діяльність університетів як 
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сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково практична 
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АНОТАЦІЇ 
 

Субашкевич І. Р. – Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-

смислової сфери студентської молоді. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, 2017. 

Здійснено теоретичний та емпіричний аналіз проблеми визначення 

медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської 

молоді. Побудовано концептуальну модель формування ціннісної сфери особистості 

та розкрито зміст індивідуальних (медіауподобання, особистісний досвід, 
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сензитивність до медіатекстів, критичне мислення, ідентифікація з 

медіаперсонажем) і середовищних (емоціогенність телеконтенту, якість 

телепродукту, медіауподобання близьких, професійний інтерес до телеконтенту, 

співтворчість) медіапсихологічних чинників її формування в студентської молоді. 

Визначено типи ціннісно-смислової сфери студентів з точки зору взаємодії з медіа, 

встановлено чинники запобігання розвитку внутрішнього ціннісного конфлікту. 

Розроблено концепцію формування медіосвіченості особистості з використанням 

медіапсихологічних технологій впливу на її ціннісну сферу. 

Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, цінності, медіапсихологічні чинники, 

внутрішній ціннісний конфлікт особистості, медіапсихологічні технології, 

студентська молодь. 

 

Субашкевич И. Р. - Медиапсихологические факторы формирования 

ценностно-смысловой сферы студенческой молодежи. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной 

работы. – Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Киев, 

2017. 

Исследование посвящено изучению медиапсихологических факторов 

формирования ценностно-смысловой сферы студенческой молодежи. Разработана 

концептуальная модель формирования ценностной сферы студенческой молодежи 

под воздействием медиа. Определены основные группы медиапсихологических 

факторов формирования ценностно-смысловой сферы студенческой молодежи: 

индивидуальные (медиапредпочтения, личностный опыт, сензитивность к 

медиатекстам, критическое мышление, идентификация с медиаперсонажем); 

факторы среды (эмоциогенность телеконтента, качество телепродукта, медиавкус 

друзей и семьи, профессиональный интерес к телеконтенту. Выявлено, что такие 

медиапсихологические факторы, как «критическое мышление», «качество 

телепродукта», «сотворчество», «сензитивность к медиатекстам», «профессиональный 

интерес» формируют ценность «доброжелательность». Установлено, что 

телевизионный контент влияет на наличие внутреннего ценностного конфликта 

личности между «желаемым» и «доступным» Определяющими в данном случае 

являются ценности «конформизм» и «гедонизм». Что же касается 

медиапсихологических факторов формирования ценностно-смысловой сферы 

студенческой молодежи, то среди индивидуальных факторов выделены такие как 

«сензитивность к медиатекстам», «личностный опыт», «критическое мышление», 

«идентификация с медиаперсонажем»; среди факторов среды значимым при наличии 

внутреннего ценностного конфликта личности является «эмоциогенность 

телеконтента». 

Установлено особенности влияния медиа на формирование ценностей 

студенческой молодежи. Эмпирически определены типы ценностно-смысловой 

сферы студентов с точки зрения взаимодействия с медиа: «неэмоциональный» – 

заботятся о собственном благополучии, счастье и благосостоянии, не сформированы 

индивидуальные вкусы, с высоким доверием относятся к полученной из 
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телевидения информации, не подвергая ее критическому анализу, не волнуется из-за 

технического качества телепродукта, отсутствующая чувствительность к 

переживаниям телеперсонажей, часто не понимают смысл переживания эмоций и 

чувств телегероев в данный момент, эмоциональность телепродукта не влияет на 

эмоциональную сферу зрителя; «властный» – стремится накапливать материальные 

ресурсы, деньги, занимать руководящие должности, готовый много работать для того, 

чтобы бать лучше других, часто ценой собственного благополучия и здоровья, 

повышенная чувствительность к увиденному на телеэкране, осознание переживаний 

телеперсонажей, сопереживания, не волнуется из-за технического качества 

телепродукта, избирает любую телевизионную продукцию; «конформист» – основное 

для него вести себя согласно социальным ожиданиям и стандартам, отдают 

преимущество безопасности, делают все, чтобы избегать угрожающих, рискованных и 

нестабильных ситуаций; «доверчивый» – с высоким доверием относится к полученной 

из телевидения информации, не подвергая ее критическому анализу, благодаря 

телевидению исследуемый чувствует свою значимость в тех или других процессах, 

которые происходят в обществе, принадлежность к определенной группе людей; 

«любитель развлечений» – телевидение удовлетворяет потребность личности в 

постоянной стимуляции, постоянном состоянии возбуждения, важным является 

хорошее проведение свободного времени, развлечения и отдых являются важнейшими 

в жизни; «медиакультурный» – действует в соответствии с собственными суждениями 

относительно того, что является ошибочным, а что правильным, четко сформированы 

собственные телевизионные вкусы, отсутствует внутренний конфликт личности.  

В рамках курса «Основы медиаграмотности» для студентов педагогических 

специальностей была разработана медиаобразовательная программа. Описаны 

основополагающие принципы организации учебы студентов основам 

медиаграмотности – научности, системности и междудисциплинарности, единства и 

последовательности, индивидуально-дифференцированного подхода, который дает 

возможность студентам быть готовыми к взаимодействию с медиа и реализовать 

медиазнания в работе с подрастающим поколением в условиях информационного 

противостояния. Также, данный курс предусматривает проведение социально-

психологического тренинга, который содержит четыре основных модуля, 

содержание которых направлено на усиление медиапсихологических факторов 

формирования ценностной сферы студенческой молодежи с использованием 

медиапсихологических технологий.  

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, ценности, медиапсихологические 

факторы, внутренний ценностный конфликт личности, медиапсихологические 

технологии, студенческая молодежь. 

 

Subashkevych I. R. – Mediapsyhological factors in the formation of value-

semantic sphere of students. – Manuscript. 

The dissertation for the Scholarly degree of Candidate of Psychology, Speciality 

19.00.05 – Social Psychology; Psychology of Social Work.– Institute of Social and 

Political Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 

2017. 
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The dissertation presents the theoretical and empirical analysis of the problem of the 

determining mediapsyhological factors in the formation of value-semantic sphere of 

students.  

The conceptual model of the formation of value-semantic sphere of the personality is built 

and the content of media psychological factors of the formation of value-semantic sphere 

of students is disclosed (individual (mediapreferences, personal experience, sensitivity to 

mediatexts, critical thinking, identification with mediahero) and environmental (emotive 

TV-content, the quality of the TV-product, friends and family’s mediapreferences, 

professional interest in TV content, co-creation). The types of value-semantic sphere of 

students through the perspective of the correlation with the media are determined. The 

factors to prevent the development of internal personal conflict are studied. The concept of 

the formation of mediaeducation of the personality by the means of media psychological 

technology influence on the value-semantic sphere is developed.  

Key words: values, value-semantic sphere, mediapsychological factors, 

mediapsychological technology, internal personal conflict, students. 
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