Результати анкетування
"Покоління центеніалів: цінності та орієнтири"

Студентський Центр опитування Придунайської філії МАУП провів
анкетування першокурсників "Покоління центеніалів: цінності та орієнтири",
спрямоване на виявлення пріоритетних цінностей та орієнтирів у житті Zмолоді. Згідно з теорією поколінь, Z-поколінням називають тих, хто
народився з 2000 по 2020 рік.
В опитуванні взяли участь 57 респондентів, а саме: 57,9% - за
юридичною спеціалізацією, 21,1% - за економічною, 14% - психологи, 7% комп'ютерні технології. Відмітимо активність юристів І курсу.
Головна мета даного анкетування: проаналізувати, які саме цінності й
орієнтири мають місце у житті покоління центеніалів, а також визначити
кредо кожного з респондентів, яке допомагає самовдосконалюватись та
рухатись життєвим шляхом.
Серед п'яти пріоритетних життєвих цінностей на першому місці було
визначено сім'ю (47 респондентів чи 82,5%); на другому місці – життя (40
респондентів чи 70,2%); на третьому-п'ятому відповідно – матеріальнофінансове забезпечення (36 респондентів чи 63,2%), свобода та незалежність
особистості (35 респондентів чи 61,4%), професійні заняття (20 респондентів
чи 61,4%), інше назвав 1 респондент.
На запитання "Хто або що впливає на формування Ваших цінностей?"
39 осіб чи 68,4% відповіли, що це батьки та рідні; 32 особи чи 56,1% особистий досвід, вподобання та захоплення; вплив друзів відмітили 21
студент чи 36,8%; 19 осіб чи 33,3% - надихаються прикладами великих людей;
на формування цінностей також впливають педагоги (12 осіб чи 21,1%) та
сучасні цифрові технології (11 осіб чи 19,3%). Серед іншого була названа
релігія.
При цьому переживали самотність попри спілкування у Viber 32 особи
(56,1%), залежність від оцінки в Internet - 25 осіб (43,9%), троллінг чи
кібербулінг - 13 осіб (22,8%). Зазначимо, що реальне спілкування як найбільш
сприятливе для спілкування визначили 50,9% опитаний, 49,1% віддають
перевагу змішаному (віртуальне + реальне).
Досягнути успіху можна за допомогою таких моральних якостей, як:
повага, порядність, чесність, совість, честь.
Більшість реципієнтів визначають, що їхні життєві орієнтири впливають
на особисте життя, стосунки з близькими друзями, власні досягнення,
навчання, здоров'я та зовнішній вигляд.
Серед п'яти основних орієнтирів у власному житті названі: улюблене
заняття (44 чи 77,2%); здобуття освіти (41 чи 71,9%); розвиток власних

здібностей (37 чи 64,9%); подорожі та спілкування (31 чи 54,4%); самостійні
рішення та вчинки (30 чи 52,6%).
Найбільш комфортним середовищем для перебування є коло друзів та
сім'я, професійні заняття, навчальний заклад та на самоті.
Реципієнти вважають, що нашому суспільству не вистачає: чесності,
самостійних рішень, довіри, впевненості в собі, порядності, волі, поваги до
інших, відповідальності тощо.
Позитивний заряд реципієнти отримують від: друзів, спілкування з
рідними, спорту, музики, малювання,
спілкування з викладачами,
внутрішньої самодисципліни тощо.
Респонденти також поділилися власними життєвими кредо, серед яких:
- Працювати заради досягнення мети!
- Моє життя, моя доля залежать лише від мене!
- Завжди вперед, не дивлячись ні на що!
- Якщо ми сьогодні не збираємося помирати, то треба вставати й діяти!
- Все на краще!
- Іди за мрією!
- Терпіння й труд все перетруть!
- Робити вибір, спираючись на свої бажання й потреби!
- Моє життя — низка миттєвостей, які треба прожити до кінця!
- Живи так, як сам бажаєш, кожен господар свого життя!
- «Dominus Illuminatio Mea»
- Що не робиться, все на краще!
- Never look back!
- Якщо робити – так велике!
- Роби так, як ти вважаєш правильно!
- Моє життя — мої правила!
Без сумнівів, можна зробити висновок, що покоління центеніалів — це
цілеспрямоване, рішуче, талановите, мрійливе й самодостатнє покоління, що
має власні цінності й життєві орієнтири.
Поважайте й відстоюйте свої цінності, дотримуючись своїх орієнтирів!
Результати опитування підсумувала голова студентського Центру опитування
студентка I курсу Є. Бурлаченко
https://www.facebook.com/maup.pridunai/posts/1529476517441276

