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Постановка проблеми. Пер-
спективи України, безумовно, 
залежать від виваженої держав-
ної політики, яка забезпечувала 
б реалізацію прав людини і гро-
мадянина для збереження та від-
творення людського потенціалу. 
Прагнення до практичної реалі-
зації ідей гуманізму на сучасному 
етапі розвитку людської цивіліза-
ції допомагає по-новому подиви-
тись на різноманітні явища і події 
культури, оцінити їх можливості 
для реалізації загальнолюдських 
ідеалів і цінностей, проаналізува-
ти роль цих явищ у сучасних умо-
вах життя, шляхи їх гуманізації.

Фізкультурно-спортивна ді-
яльність є однією зі сфер соці-
альної дійсності, де людина може 
показати свою досконалість, ви-
користовуючи фізичні можли-
вості для досягнення поставленої 
мети, життєвих цілей. Зважаючи 
на високу конкуренцію, така ді-
яльність має чітку мотивацію та 
високі критерії оцінки її резуль-
татів, потребує значної актив-
ності. Фізична культура і спорт 
різнобічно формують адаптаційні 
можливості, зокрема й духовні. 
Як соціальний феномен «фізична 
культура і спорт» охоплюють усі 
рівні сучасного суспільства: со-
ціальне становище, ділове жит-
тя, національні відносини, етич-
ні цінності, моду, рекламу тощо; 
формують відповідний спосіб 
життя людей. Як зауважує  О.О. 

Балагура: «Лише за умови наяв-
ності здорового демографічного 
потенціалу країни можна говори-
ти про державні плани соціально-
го розвитку, в основу яких мають 
бути покладені, перш за все, нові 
освітні проекти та технології. В 
іншому разі території поступово 
будуть поглинатися іншими наро-
дами, з іншою культурою управ-
ління [1, с. 32 ]».

У фізичній культурі та спорті, 
як важливих елементах сучасної 
культури акумулюються величез-
ні можливості для позитивного 
впливу не тільки на здоров’я та 
фізичну досконалість, але й на 
духовний світ і культуру людини. 
Виховання у родині є дуже важли-
вим, оскільки спрямоване на роз-
виток здатності розпізнавати не 
тимчасові, а вічні і святі цінності 
життя, переживати такі моменти, 
які сприяють усвідомленню від-
чуття певного досягнення, повно-
ти радощів буття, викликають по-
зитивні емоційні переживання.

Актуальність дослідження 
проблеми сімейних цінностей 
молоді, яка займається фізичною 
культурою і спортом, зумовлена 
кардинальними змінами всьо-
го українського суспільства, які 
торкнулися його основ розвитку 
і традиційних підвалин. Сім’я, 
як найважливіший осередок 
суспільства, відчуває на собі 
вплив усіх процесів, що відбу-
ваються в ньому, усіх властивих 



130

йому суперечностей. Тому ха-
рактер реалізації притаманних їй 
функцій залежить, безперечно, 
від стану суспільства загалом. 
Зміни, що відбуваються в Україні, 
об’єктивно сприяють гуманізації 
сімейних стосунків, переосмис-
ленню ролі родини в процесі фор-
мування моральності молодого 
покоління. «Формування духовно 
розвиненої молодої людини, осо-
бистості дозволяє у майбутньому 
створити здорову сім’ю, – зазна-
чає О.П. Колесник. – У щасливої 
та витривалої особистості є сфор-
мована ствердна ієрархія смислів; 
провідними сенсами її ієрархії 
смислів стають такі сенси, які 
стабілізують саму цю ієрархію 
смислів; до них може належати 
сенс повноцінного і здорового 
життя, сім’ї, служіння надособис-
тісним цінностям, таким як…Лю-
бов, Добро, Турбота…  [2, с. 60]».

Значення сім’ї в житті кожної 
людини важко переоцінити. Адже 
сім’я – це невичерпне джерело 
любові, відданості і підтримки, 
де закладаються основи мораль-
ності, духовності, солідарності й 
прихильності, стилю життя, прі-
оритетів та смисложиттєвих орі-
єнтирів. Саме сім’я є основним 
носієм культурних зразків, зокре-
ма й у сфері фізичної культури і 
спорту,  що передаються від поко-
ління до покоління.

Оцінки, що дають батьки, 
старші члени родини подіям, осо-
бам, тим чи тим явищам суспіль-
ного життя, феноменам культури, 
поступово сприймаються моло-
дою людиною і стають світогляд-
ною основою на тривалий час. Не 
можна не бачити тісного зв’язку 
цих оцінок з початком формуван-
ня у молодого покоління мотива-
ції своєї поведінки, світоглядних 
настанов. Коло сімейних інтере-
сів, безумовно, впливає на по-
дальший вибір сфери професій-
ної діяльності, моделі взаємодії 
із зовнішнім світом, світоглядної 
позиції особистості.

Сім’я здіснює значний вплив 
на взаємозв’язок її членів  із 

природою, визначає характер 
ставлення до неї та до здорового 
способу життя. Моделювання за 
таких умов різних ситуацій при-
родного людського життя спри-
яє у підготовці молоді до реалій 
сімейного побуту, подолання 
труднощів, вирішення проблем-
них питань, виконання низки 
обов’язків, що вимагають певної 
самостійності і, звичайно, знань, 
умінь. Моральні цінності й тради-
ції сім’ї – мужність і жіночність, 
шанобливе ставлення до жінки, 
представників старшого поколін-
ня, дітей, взаємодопомога, пра-
цьовитість, шанобливе ставлення 
до природи – знаходять свої прак-
тичні прояви, актуалізуються й 
поступово засвоюються молодим 
поколінням.

Зв’язок з науковими темами 
та програмами. Робота виконана 
за планом НДР кафедри соціаль-
но-гуманітарних наук Дніпро-
петровського державного інсти-
туту фізичної культури і спорту 
на 2011-2015 рр. «Формування 
духовної культури спеціалістів у 
галузі фізичної культури і спор-
ту в процесі професійної під-
готовки» (реєстраційний номер 
0111U001716).

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У сучасних наукових 
розвідках з філософії фізичної 
культури і спорту автори здебіль-
шого звертаються до проблеми 
формування сімейних цінностей 
та формування етичної, естетич-
ної та інтелектуальної культури 
молоді, яка займається фізичною 
культурою і спортом. Сімейні цін-
ності, сімейні традиції, роль роди-
ни у формуванні молодої людини, 
активно вивчаються у наукових 
дослідженнях вітчизняних та за-
кордонних фахівців: О.П. Гажен-
ка [3, с. 54-58]; Ю.Г. Бескурніко-
вої [4, с. 111-114];  О.В. Гольцової 
[5, с. 125-130]; О.О. Балагури [6, 
с. 27-34]; О.П. Колісника [7, с. 52-
62]; Ю.В. Вітенка [8, с. 114-117]; 
П.І. Драгоя [9, с. 39-41]; М.Р. Де-
метрадзе [[10, с. 120-127];  О.Ю. 
Зотова-Садило [11, с. 70-78]; О.В. 

Лейфи [2, с. 41-43]; Л.П. Корогод 
[13, с. 265-267]; О.В. Городець-
кого [14, с. 187-189; 15, с. 79-81]; 
О.В. Шульги, І.В. Сікорської [16, 
с. 94-101] та ін.

Зацікавлення сімейними 
цінностями сучасної україн-
ської молоді, зокрема студентів-
спортсменів, зумовлене й тим, 
що основними функціями сім’ї 
є такі, як-от: сукупність суспіль-
них цінностей (любов, ставлення 
до дітей); громадянські обов’язки 
(турбота та виховання дітей, сі-
мейні правила і зобов’язання); 
переплетення ролей і статусів 
(статуси і ролі чоловіка, дружи-
ни, дитини і т. ін.) – які є основою 
функціонування сім’ї.

Усі ці проблеми молоді по-
требують особливої уваги як з 
боку всього суспільства, так і 
дослідників, що й обумовлює ак-
туальність вивчення ролі сім’ї, 
сімейних цінностей у житті сту-
дентів-спортсменів.

Мета статті. Метою нашого 
дослідження є вивчення сімейних 
цінностей, сімейних традицій і 
ролі батьків у світоглядній палі-
трі студентської молоді, яка за-
ймається фізичною культурою і 
спортом.

Методи дослідження. Для 
вирішення поставлених завдань 
було застосовано: вивчення літе-
ратури соціально-гуманітарного 
циклу з поставленої проблеми, 
емпіричні методи (анкетування); 
використані теоретико-пізнаваль-
ні підходи (соціокультурний, ан-
тропологічний та аксіологічний), 
що допомогли об’єктивно оціни-
ти та зрозуміти світоглядні погля-
ди студентів-спортсменів щодо 
ролі та значення сім’ї в контексті 
реалій сучасного українського 
суспільства.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Під час соціо-
логічного дослідження були опи-
тані 500 студентів (І-V курс) фа-
культетів фізичного виховання та 
фізичної культури і спорту При-
дніпровскої державної академії 
фізичної культури і спорту. Вік 
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респондентів 17-22 роки. На за-
пропоновані питання ми отрима-
ли такі відповіді:

• на питання: «Чи є для Вас ав-
торитетною думка старших чле-
нів сім’ї?» абсолютна більшість 
респондентів дали позитивну від-
повідь «Так» (92 %); «ні» – тіль-
ки (8 %). Збереження авторитету 
старших членів сім’ї дозволяє 
нам сподіватись, що студенти, які 
займаються фізичною культурою 
і спортом, переважно дотриму-
ються традиційних поглядів щодо 
ролі сім’ї у формуванні особис-
тості, зможуть створити здорові у 
моральному плані сім’ї;

• на питання: «Яке судження 
описує стосунки у вашій сім’ї?» 
– більшість студентів обрали такі 
варіанти: збереження ціннос-
ті сім’ї для подальших поколінь 
(53 %); виховання відповідаль-
ності, моральності людини 
(42 %); діти є тим, задля чого тре-
ба жити (31 %); підтримка індиві-
дуальності партнера у шлюбі, на-
дання можливості самореалізації 
для кожного члена сім’ї (32 %). 
При цьому тільки (10 %) респон-
дентів підтримали варіант: досяг-
нення комфорту, захищеності.

Отже, вік респондентів позна-
чився як важливий фактор при 
відповіді й на це питання. З одно-
го боку, більшість респондентів 
підтримують сімейні цінності та 
розуміють їх важливість для ство-
рення в майбутньому власних 
родин; з іншого – тільки кожен 
десятий студент переконаний, що 
в його сім’ї є комфорт та захище-
ність. Ми вважаємо, що це моло-
діжний максималізм або перехід-
ний вік, коли жорсткі обмеження 
в сім’ї не подобаються молодій 
людині, бо вона прагне більшої 
свободи. Тільки з часом студент-
ською молоддю піклування бать-
ків буде оцінене належно;

• на питання: «Що найбіль-
ше впливає на те, як складається 
життя людини?» – більшість на-
ших респондентів вважають, що 
це зусилля самої людини (97 %). 
При цьому лише незначна части-

на респондентів стверджують, що 
суттєво впливають на долю люди-
ни обставини (9 %). Тільки 1 % 
студентів підтримали думку про 
те, що вирішальним фактором є 
доля в житті людини.

Отже, відповіді студентської 
молоді свідчать про те, що спе-
цифіка життєдіяльності спортс-
мена формує активну життєву 
позицію, дієвий характер молодої 
людини. Тільки регулярні трену-
вання та постійна участь у зма-
ганнях різного рівня, де виступа-
ють достойні опоненти, можуть 
принести перемогу спортсмену. 
Саме цю специфіку молоді, яка 
займається фізичною культурою 
і спортом, і показали відповіді на 
це питання;

• відповіді студентів на пи-
тання: «У якому віці краще брати 
шлюб?» були такими: 18 – 25 ро-
ків (42 %); 26 – 29 років (52 %); 
30 – 35 років (33 %); вік значення 
не має, головне – мати можливос-
ті (32 %); цікаво, що жоден рес-
пондент не обрав варіант: 36-40 
років.

Отже, відповіді на це питання 
відображають світові тенденції 
розуміння того, у якому віці кра-
ще одружуватися чи виходити за-
між: 26-29 років (52 %). Спочатку 
молода людина повинна побуду-
вати кар’єру, стати незалежною у 
фінансовому плані й тільки потім 
створювати свою сім’ю;

• на питання: «Які основні 
мотиви для створення сім’ї?» – 
спортивна молодь відповідала 
по-різному, при цьому певну од-
ностайність можна простежити 
у варіантах: любов і тяжіння до 
партнера (95 %); довіра, повага, 
взаємна допомога (95 %); спіль-
ні погляди та інтереси, риси, що 
приваблюють (62 %). Найменшу 
кількість схвальних відповідей 
було отримано на варіанти такого 
зразка, як-от: досягнення фінан-
сового добробуту (28 %); праг-
нення до незалежності від батьків 
(5%); позбавлення від самотності 
(5 %); народження незапланова-
ної дитини (7 %). Варіант: шанс 

– обрав тільки 1 % респондентів.
Отже, відповіді на це питан-

ня показали, що абсолютна біль-
шість респондентів правильно 
розуміють основні мотиви для 
створення сім’ї, це дещо запере-
чує окремі стереотипи в суспіль-
стві про цинізм та егоїзм сучасної 
молоді. При цьому викликає стур-
бованість те, що респонденти не 
вважають народження дитини 
приводом для одруження або за-
міжжя. Це, мабуть, пов’язано з 
об’єктивними причинами: зни-
женням ролі та значення сім’ї в 
українському суспільстві, що, на 
жаль, також збігається зі світо-
вою тенденцією;

• відповіді на питання: «Як 
ви думаєте, що вам потрібно для 
сімейного щастя?» розділилися у 
такій спосіб: найбільшу кількість 
голосів набрав варіант: пробачати 
один одному, терпляче ставити-
ся до недоліків партнера (60 %); 
друге місце – взаємна пристрасть 
(50 %); на третьому – готовність 
жертвувати особистими інтер-
есами для сім’ї (40 %); четверте 
– духовна єдність (39 %). Інші ва-
ріанти стали своєрідними аутсай-
дерами в цьому питанні: кожен з 
подружжя має зберегти особисту 
зацікавленість у шлюбі (15 %), 
матеріальний добробут у сім’ї 
(8%).

Безумовно, більшість варіан-
тів, обраних студентами справ-
ляють позитивне враження. По-
казник щодо взаємної пристрасті 
(50 %) є досить природнім, якщо 
звернути увагу на вік респон-
дентів. Дуже скромний результат 
підтримки отримав варіант, що 
стосувався матеріального добро-
буту сім’ї – усього 8 %, його та-
кож можна оцінити позитивно. 
У наш час, коли цинізм, меркан-
тильність і пошук прибутків є 
болючою проблемою українсько-
го суспільства, що знаходиться в 
умовах економічної кризи, відпо-
віді студентів дають надію на те, 
що фінансове питання в сім’ї не 
буде визначальним чинником, а 
тим більше – основою сімейно-
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го щастя, хоч тут і відчувається 
юнацький максималізм, відсут-
ність життєвого досвіду;

• на питання: «Що найбільше 
впливає на зміцнення сімейних 
цінностей?» – маємо такі від-
повіді: любов (91 %), невелика 
кількість студентів переконані, 
що важливими для побудови щас-
ливої родини є такі якості, як-от: 
відповідальність (15 %), чесність, 
порядність (15 %).

Отже, дуже позитивний мо-
мент ми вбачаємо у тому, що пере-
важна більшість молодих спортс-
менів переконані, що любов – це 
головний складник сімейних цін-
ностей, сімейного щастя. Але не 
може не викликати хвилювання й 
те, що відсоток за іншими склад-
никами сімейних цінностей зо-
всім невеликий. Ми переконані, 
що вік респондентів значно впли-
нув під час вибору відповідей на 
це питання. Більшість студентів 
ще не були одруженими, а тому не 
мають уявлення про те, що сімей-
ні зв’язки – це не лише відпочи-
нок та веселе спільне проведен-
ня часу, але і взаємні обов’язки, 
турбота про дітей і представни-
ків старшого покоління, спільне 
ведення господарства, об’єднані 
фінанси та ін. При цьому є неро-
зуміння того, що без чесності та 
порядності у стосунках між хлоп-
цем і дівчиною неможливо побу-
дувати міцну родину;

• на питання: «Що руйнує сі-
мейні цінності?» – студенти да-
вали різні відповіді. Найбільш 
одностайними респонденти були 
у тому, що егоїзм (45 %)  та зра-
да (42 %) є найжахливішими яви-
щами у житті родини; негативно 
впливають на мікроклімат родини 
безвідповідальність (26 %), побу-
това невлаштованість (18 %) та 
нещирість (12 %).

Отже, вік респондентів був 
важливим фактором, який впли-
вав на вибір відповіді на це пи-
тання. Егоїзм і зрада погіршують 
стосунки між членами родини в 
різному віці, однак нерозуміння 
того, що безвідповідальність, по-

бутова невлаштованість і нещи-
рість не менш (або навіть більш) 
негативно впливають на міцність 
сім’ї, прийде до молоді з часом і 
набуттям життєвого досвіду.

Дуже цікаво порівняти ре-
зультати нашого соціологічного 
опитування з емпіричними дослі-
дженнями Донецького державно-
го університету управління, під 
час якого були опитані 50 студен-
тів (IV-V курс). Вік респондентів 
– 21-22 роки. Час опитування: 
2012-2013 рр. Мета соціологіч-
ного досліджування: побудувати 
ієрархію ціннісних орієнтацій у 
порядку їх значущості та прива-
бливості для українських студен-
тів. Оцінювання в виші відбува-
лось у балах:

«Щасливе сімейне життя» є 
першим у ієрархії цінностей сту-
дентів Донецького державного 
університету управління: 8,42 ба-
лів. Ці дані є позитивними. Опти-
мізм базується на розумінні того, 
що міцна сім’я є однією з основ-
них умов стабільності суспіль-
ства, тобто це основний осередок 
суспільства, який відіграє стриж-
неву роль у поширенні громад-
ських і моральних норм.

На другому місці за значущіс-
тю – «наявність психічного та фі-
зичного здоров’я»: середній бал 
– 6,84. Високе місце здоров’я в іє-
рархії розподілу ціннісних орієн-
тацій студентської молоді вказує 
на те, що ідея здорового способу 
життя домінує у сучасному су-
спільстві. Усі складові людського 
життя в широкому діапазоні со-
ціального буття: виробничо-тру-
довому, соціально-економічному, 
політичному, сімейно-побуто-
вому, духовному, оздоровчому, 
навчальному – врешті-решт ви-
значаються рівнем здоров’я і 
масштабами використання його 
психофізичного потенціалу. Сьо-
годні ця думка домінує у сві-
домості сучасної людини, тому 
велика кількість респондентів 
Донецького державного універ-
ситету управління на перші місця 
у своїх ієрархіях цінностей став-

лять здоров’я як одну із вищих 
цінностей.

На третьому місці – «любов до 
коханої людини». Такий розподіл 
балів є досить зрозумілим. Період 
молодості, безперечно, сприяє за-
родженню нових почуттів і ство-
рення сім’ї, саме тому студенти 
ставлять любов на третє місце в 
ієрархії цінностей. Середній бал 
цінності «любов» для студентів 
(майбутніх посадовців) складає – 
5,28 бала.

Отже, найбільш важливими 
для студентського віку ціннос-
тями, респондентів Донецького 
державного університету управ-
ління виявилися «щасливе сімей-
не життя», «наявність психічного 
та фізичного здоров’я» та «лю-
бов до коханої людини». Ці дані 
соціологічного дослідження ви-
кликають надію та оптимізм сто-
совно майбутнього українського 
суспільства.

Студенти розуміють, що сім’я 
є носієм культурних ціннос-
тей суспільства і народу, соціо-
культурним, педагогічним сере-
довищем, вона створює систему 
цінностей, що відповідають по-
требам українського суспільства, 
культивує родинні традиції і тра-
диції виховання покоління, що 
підростає.

За своєю значимістю здоров’я 
є тим благом, що відповідає по-
требам та інтересам студентської 
молоді, має для неї пріоритетне 
значення. В аксіологічній ієрархії 
здоров’я належить до вищих, уні-
версальних цінностей. Водночас 
здоров’я є цінністю – засобом, 
оскільки існує не самостійно, а є 
умовою існування ще більш зна-
чущої цінності – життя. Отже, 
студенти Донецького державного 
університету управління усвідом-
люють: з міцним здоров’ям мож-
на досягнути й інших цілей.

Позитивним моментом є те, 
що переважна більшість студен-
тів-управлінців вважають, що лю-
бов – це головна складова сімей-
них цінностей і сімейного щастя.

Висновки. Спостерігається 
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високий рівень ідентичності від-
повідей на питання соціологічних 
досліджень, проведених науко-
во-педагогічними колективами 
кафедри соціально-гуманітарних 
наук Придніпровської держав-
ної академії фізичної культури і 
спорту (2011-2015 рр.) та кафе-
дрою соціології управління До-
нецького державного універси-
тету управління (2012-2013 рр.). 
Вони є констатацією тих культур-
них процесів, які відбуваються в 
українському суспільстві.

Результати соціологічних опи-
тувань дали змогу дійти таких 
висновків: сім’я відіграє вирі-
шальну роль у духовному форму-
ванні студентської молоді; роль 
та значення сімейних традицій, 
сімейного щастя, шанобливого 
ставлення до думки батьків – усе 
це дозволило з’ясувати, що запо-
вітною мрією більшості студен-
тів-спортсменів, а також тих, хто 
обрав майбутньою професією 
державну службу, є сімейний до-
бробут, тобто прагнення створити 
щасливу родину.

Перспективи подальших до-
сліджень. На думку автора, оці-
нюючи стан вивчення проблеми 
дослідження впливу сім’ї на ду-
ховне становлення спортивної 
молоді України, потрібно відзна-
чити, що проблема гендерних 
аспектів сімейного виховання 
молоді, що займається фізичною 
культурою і спортом, вивчена не-
достатньо.
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