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Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
Однією з актуальних проблем сучасності є проблема ціннісних орієнтацій молоді. Ця тема достатньо складна, включає дослідження ряду аспектів, а саме: вікові психологічні особливості молоді, соціологічні проблеми освіти і виховання, вплив колективу, сім'ї та інше. 
Можна сказати, що ціннісні орієнтації - це спрямованість особистості до визначених цінностей, це динамічний аспект ставлення людини до дійсності, до матеріальних і духовних цінностей, у центрі уваги якого стоїть оцінка, що визначає характер цього ставлення, мотиви діяльності індивіда, його поведінку, переконання та ідеали.
Ціннісні орієнтації у своїй єдності з потребами, інтересами, життєвими цілями, установками утворюють цілісну структуру особистісних якостей, серед яких, на думку А.Г.Здравомислова, ціннісні орієнтації особистості є своєрідною “віссю свідомості”. Всі інші компоненти даної структури знаходяться в залежності від неї.
Ціннісні орієнтації мають прояв через оцінки, які людина дає собі, іншим тощо, через її вміння структурувати життєві ситуації, приймати рішення і виходити з проблемних і конфліктних ситуацій, через лінії поведінки, які обираються в екзистенціальних і морально значимих ситуаціях, через вміння завдавати і змінювати домінанти особистісної життєдіяльності.
В Україні наявна тенденція до посилення егоїстичних мотивів у молодіжному середовищі, відчутна перевага матеріальних мотивів, а це свідчить про  спрямування та усунення на другий план колективістських цінностей,  таких як  допомога іншим людям, сприяння розвитку суспільства, та висування на перший план особистісного достатку та матеріальних благ. 
Дивлячись на зміни, що відбуваються в суспільстві, можна стверджувати, що вони торкнулися і системи цінностей, а це в свою чергу змінює ієрархію їх побудови. 
Побудова нової системи цінностей формуватиме в індивіда ціннісні орієнтири, що будуть гарантувати йому адаптацію до мінливих умов. Зміни торкаються як змісту, так і структури ціннісних орієнтацій, тобто їхнє ієрархічне співвідношення один з одним в індивідуальній, груповій і суспільній свідомості: одні цінності одержують більш високий статус чи ранг, інші стають менш значущими. 
Подібно до економічних і політичних, духовні орієнтації у свідомості й поведінці молодіжних груп перебувають у процесі складної еволюції.  Залежно від конкретних зовнішніх умов особистість здатна не тільки до “переоцінки цінностей”, але й створення власних цінностей, значущих для себе особисто та для суспільства.
Отже, образ власного майбутнього є особистісним надбанням, результатом внутрішньої діяльності людини та цілком залежить від особистості. А це говорить, що людина сама створює своє майбутнє.





