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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЮНАКІВ  
З РІЗНИМ РІВНЕМ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Анотація. У статті надається характеристика особливостей ціннісних орієнтацій особистості, їх станов-
лення у юнацькому віці та особливостей психологічного розвитку юнаків, взаємозв’язку ціннісних орі-
єнтацій та саморегуляції у даному віці. Охарактеризовано основні принципи та вимоги до проведення 
емпіричного дослідження у психології, а також подано опис методик, що можуть бути використані для 
емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій юнаків із різним рівнем саморегуляції. Обгрунтовано ви-
бір віку респондентів емпіричного дослідження. Також наводиться опис результатів проведеного емпі-
ричного дослідження ціннісних орієнтацій юнаків, зв’язку термінальних та інструментальних цінностей 
та саморегуляції досліджуваних. Зазначено перспективи подальших розвідок дослідження ціннісних орі-
єнтацій юнаків із різним рівнем саморегуляції.
Ключові слова: ціннісно-смислова сфера, цінність, ціннісні орієнтації, саморегуляція, саморегулятивні 
вміння, юнацький вік. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUNG MEN  
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF REGULATION

Summary. Life values determine the behavior of the individual, his attitude to their own behavior and the 
behavior of others. Also, in adolescence, the issue of self-regulatory skills is important. This, on the one hand, 
reflects the existing level of development of volitional processes and self-awareness in young people and the 
inherent value orientations of young people as a significant regulator of personal activity – on the other.  
In addition, the ability of young people to show self-regulation in educational activities, relationships and life, is 
an important factor in their successful self-expression in accordance with the inherent values of young people. 
However, today there are frequent manifestations of value disorientation of young people and lack of self-reg-
ulation skills among young people. This necessitates the systematization and further study of the factors of 
formation of self-regulation of young people, their value orientations in particular. The obvious relevance, 
lack of development and prospects for the study of this problem led to the choice of the topic of our research.  
The study describes the characteristics of the value orientations of the individual, their formation in adoles-
cence and the peculiarities of the psychological development of young people, the relationship of value orienta-
tions and self-regulation at this age. The basic principles and requirements for conducting empirical research 
in psychology are described, as well as a description of methods that can be used for empirical research of value 
orientations of young people with different levels of self-regulation. The choice of the age of the respondents of 
the empirical research is substantiated. There is also a description of the results of an empirical study of the 
value orientations of young people, the relationship of terminal and instrumental values and self-regulation of 
the subjects. Prospects for further research on the value orientations of young people with different levels of 
self-regulation are indicated.
Keywords: value-semantic sphere, value, value orientations, self-regulation, self-regulatory skills, adolescence.

Постановка проблеми. Проблема цінніс-
но-смислової сфери особистості є однією 

з ключових у психології. Це пов’язано з тим, що 
в результаті змін, які відбулися в суспільстві, 
особистість має можливість встановлювати влас-
ні цілі та визначати реальні умови їх досягнен-
ня. Загальні та специфічні умови діяльності, що 
відображаються у свідомості, по-різному прояв-
ляються в реальній поведінці. Причина значних 
відхилень у поведінці однієї людини від іншої – 
в суб'єктивному сприйнятті цих умов, а також 
у відмінностях їх ціннісних орієнтацій, що ство-
рюють стрижневу структуру кожної особистості.

Загальна позиція полягає в тому, що цінніс-
ні орієнтації особистості визначають шлях при-
власнення духовного потенціалу суспільства, 
перетворення культурних цінностей у мотиви 
поведінки. Особистість як системна структура 
людських якостей і рис породжується соціаль-
ними відносинами, в які вона вступає в процесі 

власної діяльності та взаємодії з навколишнім 
середовищем. Соціальний характер людської ді-
яльності пов’язаний із впливом соціальних норм, 
самооцінки та зустрічної оцінки кожного індиві-
да з боку суспільства.

Особливе значення для формування розви-
неної особистості мають ціннісно-смислові орі-
єнтації в юнацькому віці. В цей час особистість 
досягає високого рівня інтелектуального розви-
тку, формує цілісний «Я-образ», самовизначе-
ний у життєвих та професійних планах, змістов-
но спрямовує свій погляд у майбутнє. Ціннісні 
орієнтації включають можливість для молодих 
людей вибирати різноманітну поведінку, різні 
способи діяльності, адекватні конкретним соці-
альним відносинам та умовам, в яких вони ре-
алізуються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблеми ціннісних орієнтацій 
та ціннісно-мотиваційного розвитку вивчалися 
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в роботах багатьох українських та російських 
психологів, зокрема В.Г. Алексєєвої, К.А. Абуль-
ханової-Славської, В.П. Анненкова, І.Д. Беха, 
Л.І. Божович, М.Й. Боришевського, А.І. Зотової, 
Я.І. Жукової, Ф.Є. Василюка, В.В. Водзінської, 
Є.С. Волкова, Н.А. Волкової, І.А. Груздової, 
О.І. Дробницького, І.В. Дубровіної, І.С. Кона, 
О.М. Леонтьєва, Д.О. Леонтьєва, В.М. Мясище-
ва, С.Л. Рубінштейна, В.О. Ядова, а також зару-
біжних – Г. Йолова, Д. Катца, Р. Перрі, Р.В. Алі-
шаускене, А. Маслоу, Г. Олпорта, М. Рокича, 
М. Сміта та інших. 

Дослідженням особливостей психічного роз-
витку у юнацькому віці займалися зарубіжні 
вчені К. Грейс, Е. Еріксон, І.С. Кон, у вітчизняній 
психології вивчення психологічних закономір-
ностей розвитку юнаків здійснювали: М.Й. Бори-
шевський, І.В. Дубровіна, Б.С. Круглов та інші. 

В останній час проблема ціннісно-смислової 
сфери юнаків вивчалась в контексті аналізу їх 
динаміки як індивідуальних еталонів оцінки їх 
поведінки В.О. Бєлоусовою, В.Ю. Болотіною; як 
регулятор діяльності та життєвого самовизна-
чення Т.І. Пашуковою, Н.І. Жаткіною та іншими.

Життєві цінності визначають поведінку осо-
бистості, її ставлення до власної поведінки та по-
ведінки інших. Крім того, саме в юнацькому віці 
важливим є питання розвитку навичок саморе-
гуляції. Це, з одного боку, відображає існуючий 
рівень розвитку вольових процесів та самосвідо-
мості у молоді та властиві ціннісні орієнтації мо-
лоді як вагомого регулятора активності особистос-
ті – з іншого. Крім того, здатність молодих людей 
проявляти саморегуляцію у навчальній діяльнос-
ті, стосунках та житті є важливим фактором їх 
успішного самовираження відповідно до власти-
вих молоді цінностей. Однак сьогодні нерідко ви-
являються ціннісна дезорієнтація молоді та від-
сутність навичок саморегуляції серед молоді. Це 
обумовлює необхідність систематизації та подаль-
шого вивчення факторів формування саморегуля-
ції молоді, зокрема їх ціннісних орієнтацій.

Очевидна актуальність, недостатня розробле-
ність та перспективність дослідження даної пробле-
ми зумовили вибір теми наших наукових пошуків.

Мета дослідження – теоретично обґрунтува-
ти та емпірично дослідити психологічні особли-
вості ціннісних орієнтацій юнаків з різним рів-
нем саморегуляції. 

Виклад основного матеріалу. Для розв’я-
зання поставлених завдань та досягнення мети 
нами використовувалися загальнонаукові методи 
теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, 
систематизація, узагальнення науково-теоретич-
них даних) методи емпіричного дослідження (тес-
тування, опитування) та методи статистичної об-
робки даних (U-критерій Манна-Уітні). 

Емпіричне дослідження здійснювалось за та-
кими методиками: «Ціннісні орієнтації» (за М. Ро-
кіч) [4], «Діагностика реальної структури цінніс-
них орієнтацій особистості» (за С.С. Бубновою) [1] 
та «Саморегуляція» (за О.К. Осницьким) [5]. 

Емпіричною базою дослідження виступала 
вибірка, до якої увійшли 60 старших школярів 
віком 16-17 років (38 дівчат та 22 хлопці), які на-
вчаються у ЗСО № 9 м. Полтави.

У результаті емпіричного дослідження визна-
чено, що термінальні цінності юнаків відобража-

ють властиві даному віковому періоду тенденції 
у психологічному розвитку. Зокрема, в ієрархії 
термінальних (тобто абсолютних життєвих) цін-
ностей провідна роль належить наявності хоро-
ших і вірних друзів (властива 30% вибірки) та ак-
тивному дієвому життю (21% досліджуваних). Ці 
дві цінності є найбільш розповсюдженими серед 
старшокласників експериментальної групи. Най-
більша вираженість таких ціннісних орієнтацій 
свідчить про важливість інтимно-особистісного 
спілкування та самореалізації у різних життєвих 
сферах юнаків. Вони, як правило, орієнтовані на 
реалізацію у системі соціальних стосунків та ви-
раженні власних можливостей у житті.

Дещо менше вираженими термінальними цін-
ностями юнаків є: свобода (14%), впевненість у собі 
(12%) і продуктивне життя (9%). Такі термінальні 
цінності відображають типові для юнацького віку 
психологічні потреби та особистісні новоутворен-
ня, виділені у більшості психологічних концеп-
цій. Так, юнаки орієнтовані на прояви свободи, 
яка пов’язана з впевненістю у собі і свідчить про 
особливості формування різних аспектів життєво-
го самовизначення у юнацькому віці, інтегруван-
ня життєвої позиції молодої особистості. 

Найменш вираженими термінальними цін-
ностями юнаків є: матеріально забезпечене жит-
тя і любов, розваги і творчість, виражені відпо-
відно по 5% у респондентів досліджуваної групи. 
Такі термінальні цінності свідчать про прагнен-
ня юнаків до самовираження, що є вагомою по-
требою у даному віці. 

При цьому, відповідно до таких цінностей, 
самовираження юнаків реалізується як у сфе-
рі матеріальних потреб, так і у сфері духовного 
самовираження – проявів творчості, активності 
та реалізації у соціальних стосунках. Цінність 
любові також важлива для юнацького віку, 
у якому формується спроможність до зрілих емо-
ційних контактів юнаків.

Інші життєві термінальні цінності юнаків 
(наприклад, вихованість, мудрість, здоров’я, піз-
нання світу, суспільне визнання, цікава робота, 
тощо) фактично не виражені, адже зафіксовані 
менше ніж 1% досліджуваних вибірки. Отже, 
такі цінності не визначають направленість жит-
тя юнаків, їх самореалізацію та активність.

Термінальні цінності молоді реалізуються 
через систему цінностей-засобів, що визначені 
як інструментальні цінності. Найбільш вира-
женими інструментальними цінностями молоді 
є незалежність (характерна для 24% досліджува-
них), сміливість у відстоюванні своєї думки (16%) 
та життєрадісність (13%). 

Такі інструментальні цінності юнаків відобра-
жають найбільш вагомі для них способи досягнення 
бажаних результатів у життєдіяльності. Прагнучи 
до життєвої, у тому числі і професійної, самореаліза-
ції, вони вважають, що прояви незалежності та не-
похитності у відстоюванні своїх поглядів є тими спо-
собами поведінки, що сприятимуть досягненню 
даного новоутворення юнацького віку. 

Також, вагомими інструментальними ціннос-
тями юнаків є раціоналізм (10% вибірки), само-
контроль (9%), високі вимоги до життя та ефек-
тивність у справах (виражена по 8% кожна). Такі 
цінності становлять другу групу засобів досяг-
нення термінальних цінностей досліджуваних. 
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Тобто, прояви самоконтролю, раціонального під-

ходу та активної життєвої позиції, на думку дослі-
джуваних, також важливі для їх життєвої самореа-
лізації. Таке положення достатньо вагоме у даному 
дослідженні, присвяченому вивченню зв’язку цін-
нісних орієнтацій юнаків зі їх саморегуляцією, що 
пов’язано із самоконтролем. Дійсно, спираючись на 
такі інструментальні цінності, юнаки спроможні до 
успішної життєвої самореалізації та спроможні до 
професійного самовизначення з подальшою реалі-
зацією обраного життєвого шляху. 

Значно меншою мірою досліджуваним влас-
тиві цінності непримиренності до недоліків (ха-
рактерна для 7% респондентів) та освіченості 
(5%). Тобто, як нетерпимість до негативних сто-
рін особистості (своєї та чужої), так і прагнення 
розвивати свій запас знань про оточуючий світ 
є достатньо не дієвими способами у самоствер-
дженні юнаків. 

Цікавим є те, що юнаки не відмічають освіче-
ність як вагому інструментальну цінність, адже 
їх життєві плани, як правило, пов’язані з про-
фесійним самовизначенням, яке, до речі, також 
не увійшло до переліку термінальних цінностей 
досліджуваних. Така тенденція у ціннісному са-
мовизначенні юнаків може бути пояснена зрос-
танням меркантильних інтересів у суспільстві 
з одного боку, та орієнтацією юнаків на результа-
тивність у житті з іншого.

При цьому, інші інструментальні цінності 
взагалі не властиві досліджуваним із вибірки. 
Зокрема, такі інструментальні цінності як охай-
ність, вихованість, ретельність, відповідаль-
ність, тверда воля, терпимість, широта поглядів, 
чесність і чуйність не є дієвими цінностями для 
старшокласників, адже виражені менше ніж 
у 0,5% представників вибірки.

У результаті дослідження співвідношення 
найбільш виражених у реальному житті ціннос-
тей юнаків, визначено, що найбільшою мірою 
у них виражені такі цінності, як спілкування 
з оточуючими (зафіксовано як переважаюча цін-
ність у 32% досліджуваних), високий соціальний 
статус (27%) та пізнання нового (22%). Менш ви-
раженими для юнаків є такі цінності, як відпо-
чинок (зафіксований як провідні цінність у 5% 
юнаків), визнання людей (7%), високе матері-
альне положення (3%) та любов (3%). Взагалі не 
властиві досліджуваним юнакам такі цінності, 
як насолода прекрасним, допомога іншим лю-
дям, соціальна активність та здоров’я. 

Тобто, переважаючими життєвими цінностя-
ми юнаків є орієнтованість на спілкування з ото-
чуючими людьми, взаємодія із ними, досягнення 
високого соціального статусу та пізнання нового, 
розширення системи знань про оточуючий світ 
та різні оточуючі явища. Фактично не підкорю-
ється життєва діяльність юнаків цінностям, що 
відображають їх орієнтованість на здоров’я та до-
помогу іншим людям. 

Незначна частина досліджуваних юнаків 
у своєму житті надає переважаючого значення 
любові, відпочинку та високому матеріальному 
положенню. Тобто, досліджувані юнаки пере-
важно діяльні та орієнтовані на досягнення ре-
зультатів у житті.

Встановлено, що для більшості (51%) дослі-
джуваних властивий низький рівень саморегу-

ляції поведінки. Такі юнаки чуттєві, емоційно 
нестійкі, ранимі, невпевнені у собі. Рефлексив-
ність у них невисока, а загальний фон активнос-
ті знижений, їм властива імпульсивність і не-
стійкість намірів. Це може бути пов’язано як із 
незрілістю, так і з вираженою витонченістю на-
тури, яка не підкріплена здатністю до рефлексії 
і самоконтролю. 

Середній рівень вольової саморегуляції за-
фіксований нами у 18% юнаків, які спроможні до 
регуляції власної поведінки відповідно до цілей 
та інтересів. Їм властива переважно сформована 
рефлексивність та послідовність дій. Проте, у де-
яких ситуаціях такі юнаки можуть поводитися 
не логічно, порушувати логіку власних дій, про-
являти чутливість.

Для 31% юнаків властивий високий рівень 
вольової саморегуляції поведінки. Для них ха-
рактерний спокій, впевненість у собі, стійкість 
намірів, реалістичність поглядів, розвинене по-
чуття власного обов’язку. Як правило, ці юнаки 
добре рефлексують особисті мотиви, планомірно 
реалізують наміри, вміють розподіляти зусилля 
і здатні контролювати свої вчинки. Іноді у них 
можливе зростання внутрішньої напруженості, 
пов’язаної із прагненням проконтролювати ко-
жен нюанс власної поведінки і тривогою з приво-
ду її спонтанності. Загалом, вони емоційно зрілі, 
активні, незалежні, самостійні.

Серед умінь саморегуляції найбільш вираже-
ною є впевненість у своїх діях серед досліджува-
них юнаків, що властива 47% вибірки. Вони впев-
нені у своїх виборах та діях, мотивах, знаю що 
вони роблять і чому. При цьому, 24% досліджува-
них мають низький рівень впевненості в діях. 

Загалом, досліджуваним властиві переважно 
розвинуті на низькому рівні уміння саморегу-
ляції діяльності. Вони не схильні до деталізації 
дій під час їх виконання та регуляції (властиво 
63% досліджуваних), проявляють не критичність 
у діях, можуть чинити нерозсудливо (59%). Ваго-
мим показником є те, що юнаки мають низький 
рівень практичної направленості намірів, що 
зафіксовано у 60% досліджуваних і відповідає 
специфіці даного віку з його орієнтацією на мрії 
та максималізм, нестачу життєвого досвіду. Та-
кож, 44% досліджуваних не схильні піддавати-
ся виховним впливам, прагнуть не залежати від 
дорослих. Тільки 22% досліджуваних детально 
продумують свої дії та планують їх, 23% юнаків 
мають критичне ставлення до своєї поведінки, 
та 34% схильні піддаватися виховним впливам 
значною мірою. Також, задуми лише 18% юна-
ків можуть бути реально практично реалізовані. 
Отже, саморегуляція юнаків переважно характе-
ризується некритичністю ставлення до вчинків, 
низьким рівнем деталізованості та проблемами 
у реальному втіленні задумок. При цьому, поло-
вина досліджуваних впевнена у своїх діях.

З’ясовано, що між групами юнаків із різ-
ним рівнем саморегуляції наявні відмінності 
у вираженості термінальних цінностей. Зокрема, 
юнаки з високим рівнем саморегуляції у життє-
діяльності переважно орієнтовані на цінності 
активного життя (28%), свободи (18%), впевне-
ності у собі (24%) та продуктивного життя (18%). 
Даній підгрупі досліджуваних також власти-
ва цінність спілкування з друзями, визначена  
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21% представників цієї підгрупи. Окрім цього, 
нами визначено, що для даної групи юнаків майже 
не властиві цінності матеріального життя і твор-
чості (властиві на першому ранговому місці тіль-
ки 3% досліджуваних), та взагалі відсутні ціннос-
ті любові і розваг (їх відсоткова частка становить 
0%). Тобто, керуючись у життєдіяльності своїми 
принципами і переконаннями, чітко організую-
чи свою діяльність, спираючись на власну логіку 
дій, юнаки, схильні до вираженої саморегуляції, 
орієнтовані на цінності активного життя, свободи, 
впевненості у собі та продуктивного життя. 

Узагальнюючи вищесказане, можемо визна-
чити ці цінності як «цінності активного само-
ствердження», що підкорені внутрішній логіці 
поведінки юнаків та їх умінню саморегуляції. На-
віть у випадках не сприятливого розвитку подій 
у житті, такі юнаки будуть нести відповідальність 
за вчинки, які вони зробили у процесі самоствер-
дження. Натомість, юнаки з низьким рівнем са-
морегуляції більше орієнтовані на цінності на-
явності хороших і вірних друзів (характерно для  
41% такої підгрупи), мають рівномірно вираже-
ні цінності активного життя, впевненості у собі 
та любові (зафіксовані у 12% таких досліджува-
них). При цьому, такі цінності виражені у пред-
ставників даної підгрупи меншою мірою, ніж 
у юнаків, схильних до саморегуляції. Так, різни-
ця у відсоткових значеннях вираженості ціннос-
ті активного життя становить 16%, а впевненості 
у собі – 12%. Тобто, дані цінності властиві пред-
ставникам обох досліджуваних груп, але юнакам 
із низьким рівнем саморегуляції меншою мірою.

Юнаки другої підгрупи також керуються 
у житті цінностями розваг (властиво 8% дослі-
джуваних підгрупи), продуктивного життя і сво-
боди (6%) та творчості (3%). Таким чином, визна-
чено, що юнаки з низьким рівнем саморегуляції 
більше орієнтовані на термінальні цінності, що 
вказують на зв’язок особистості із соціальним 
оточенням, спілкуванням з оточуючими, хоча 
активне життя також вагоме для них, як і для 
представників першої групи.

Також юнаки із різним рівнем саморегуляції 
відрізняються за властивими їм інструментальни-
ми цінностями. Зокрема, переважаючими інстру-
ментальними цінностями юнаків із високим рів-
нем саморегуляції є незалежність (властива 32%), 
сміливість у відстоюванні власної точки зору (25%), 
раціоналізм (22%) та самоконтроль (18%). Тобто, пе-
реважаючими цінностями юнаків із вираженими 
уміннями саморегуляції є ті, що відображають їх 
схильність до раціонального, логічного, послідовно-
го та самостійного патерну поведінки у житті відпо-
відно до розвинутих саморегулятивних умінь, орі-
єнтацію на власну спроможність керувати життям 
та регулювати поведінку. Такі юнаки, спираючись 
на власні саморегулятивні уміння, орієнтуються на 
цінність когнітивно-вольового компоненту саморе-
гуляції власної життєдіяльності.

Значно меншою мірою юнакам, схильним до 
вираженої саморегуляції, властиві інструмен-
тальні цінності життєрадісності (характерно 3%), 
високих вимог до життя (6%), непримиренності 
до недоліків (6%) та освіченості (0%). Такі ціннос-
ті не значною мірою впливають на процес само-
вираження цієї групи досліджуваних. Натомість, 
юнаки із низьким рівнем саморегуляції харак-

теризуються переважанням цінностей життєра-
дісності (властиво 26% таких досліджуваних), 
високих вимог до життя (21%), ефективності 
у справах (18%) та незалежності (12%). Тобто, 
життєвих цілей такі юнаки прагнуть досягати за 
допомогою позитивного життєвого налаштуван-
ня та активної життєвої позиції, проте не приді-
ляючи вираженої увагу вольовій саморегуляції 
та власним когнітивним процесам, оскільки ре-
зультативність життя такими досліджуваними 
часто перекладається на оточуючих. Значно мен-
шою мірою таким досліджуваним властиві цін-
ності сміливості, непримиренності до недоліків 
та освіченості (характерні для 6% таких юнаків). 
Тобто, не схильні до саморегуляції юнаки менше 
орієнтовані на цінності незалежності та самодос-
татності, проявляють більшу, порівняно з пред-
ставниками першої групи, направленість на со-
ціальну оцінку їх дій та вчинків.

Також досліджувані з різним рівнем саморегу-
ляції відрізняються за властивою їм структурою 
цінностей. Зокрема, найбільш вираженими цін-
ностями юнаків із високим рівнем саморегуляції 
є пізнання нового (45%), високого соціального 
статусу (18%) та спілкування (28%). Тобто, юнаки 
із розвинутими само регулятивними уміннями, 
будучи орієнтованими на власну логіку життя 
та схильність керувати власною поведінкою, на-
правлені на цінності пізнання, та, все ж, мають 
вагому цінність соціального статусу та спілку-
вання. Цінності відпочинку, любові та визнання 
людей майже не властиві юнакам із високим рів-
нем саморегуляції, які орієнтовані не на думку 
оточуючих, не надають надмірної ваги їх словам 
та думкам, а керуються внутрішньою логікою 
у житті. Життєві успіхи вони розцінюють як такі, 
що сталися як результат їх цілеспрямованої ак-
тивності, відповідно життєві успіхи цих юнаків 
не потребують соціального визнання. Цим дослі-
джуваним також не важливе почуття любові як 
психологічної близькості з іншими людьми.

Натомість, серед юнаків із низьким рівнем 
саморегуляції зафіксоване переважання ціннос-
тей високого соціального статусу (характерно для  
31% таких респондентів) та спілкування (властиво 
33% підгрупи). Тобто, не маючи вираженою спро-
можності керувати власною поведінкою та орієн-
туючись на думку оточуючих, ці юнаки своє жит-
тєздійснення підкорили цінностям спілкування 
та потребують визнання від людей. Таким юна-
кам, як залежним від соціуму та ситуації, а не від 
власного наміченого плану дій, також властиві 
виражені цінності відпочинку (зафіксовано у 12% 
такої групи), визнання людей (12%), любові та піз-
нання (такі цінності отримали по 6% відповідно).

Таким чином, визначено, що у структурі цін-
ностей юнаків із високим рівнем саморегуляції 
переважають цінності пізнання, високого соці-
ального статусу та спілкування. Натомість, се-
ред юнаків із низьким рівнем саморегуляції пе-
реважають цінності високого соціального статусу 
та спілкування.

Висновки і пропозиції. У результаті емпі-
ричного дослідження було виявлено, що ціннісні 
орієнтації юнаків пов’язані з їх саморегуляцією. 
Юнакам із високим рівнем саморегуляції влас-
тиве переважання цінностей активного і продук-
тивного життя, впевненості у собі і свободи, що 
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реалізуються за рахунок цінностей незалежності, 
сміливості, пізнання нового, раціоналізму та са-
моконтролю. Керуючись у життєдіяльності своїми 
принципами і переконаннями, спираючись на 
власну логіку дій та спроможність до регуляції 
своєї поведінки, такі юнаки орієнтовані на «цін-
ності активного самоствердження», що підкорені 
внутрішній логіці їх поведінки. Властиві таким 
юнакам цінності відображають їх схильність до 
раціональної, логічної, послідовної та самостійної 
стратегії поведінки у житті відповідно до вираже-
них умінь саморегуляції. Такі юнаки спираються 
на цінність когнітивно-вольового компоненту са-
морегуляції власної життєдіяльності.

Натомість у молодих людей з низькою само-
регуляцією переважають цінності добрих друзів, 
любові, високого соціального статусу та спілку-
вання, які реалізуються через інструментальні 
цінності ефективності у справах, життєрадісності 
та високих вимог до життя.

Результати цього дослідження можуть бути 
використані психологами та іншими фахівцями 
в системі освіти під час роботи з молоддю для 
формування психологічно зрілих та ефективних 
цінностей, сприяння розвитку навичок саморегу-
ляції молоді в професійному навчанні та розви-
тку, консультування молоді щодо основних чин-
ників успішного самовираження.
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