
Наталія Момонт  
 

СЕНС ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 

Найцінніше, що є у людини – це її життя. Воно дається їй тільки раз і 
кожній своє. Довге чи коротке, воно триває лише від народження і до 
смерті, його не можна прожити двічі. Проте як вона зуміє розпорядитись 
цим даром залежить від неї самої. 

У всі часи люди замислювалися над сенсом свого життя. Але одні 
вбачали цей сенс у праці, другі – у коханні, треті – у самовдосконаленні, 
четверті – в боротьбі, п’яті – у релігії, інші в зароблянні грошей. Така 
розбіжність поглядів породжувала нерідко сумніви, а чи має наше життя 
взагалі якийсь сенс? А якщо і має, то чи можемо ми його пізнати чи 
зрозуміти? Нарешті, можливо, у кожної людини є лише якийсь свій сенс 
життя, не подібний до інших? Усе це – дуже непрості питання. Вони не 
мають якихось однозначних і загальновизнаних відповідей і в наш час. 
Значною мірою ці відповіді залежать від самого розуміння життя. 
«Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси 
все ж таки пізнати її і зрозуміти» (Й. В. Гете). 

Молода людина втрачає почуття сенсу життя, коли помічає, що ніхто 
не цікавиться її інтелектом, здібностями, коли не бачить перед собою 
перспективи [6, с. 63]. 

Спосіб життя сучасної молоді зазнає істотних змін, в порівнянні з 
попередніми поколіннями. Приміром, сенс життя наших батьків не полягав 
у порожній пляшці з-під пива, як це спостерігається сьогодні. Сучасна 
молодь менше уваги приділяє власному здоров’ю, фізичному та розумовому 
розвитку. Молодь не цікавиться, не запитує, не шукає, не займається. 
Зникли черги в бібліотеках, спортивних та наукових гуртках [3, с. 85]. 

Тотальна алкоголізація, наркотизація та дибілізація – це три 
основних характеристики сучасної української молоді з якими необхідно 
боротись – боротись не силою примусу та заборон, боротись шляхом 
поступового переконання. Причина залежності від алкоголю, наркотиків 
чи солодких снів – це відсутність сенсу життя, сенсу існування. Молодь не 
знає заради чого вона живе, й намагається заповнити цю порожнечу 
асоціальними проявами. 

Значна частина української молоді втратила позитивні життєві 
орієнтири, можливість реалізації життєвих планів та прагнень. 

Саме через це населення країни піддається активному впливу з боку 
інших культур і не має змоги створити своєї власної системи цінностей, 
своєї власної стійкої тенденції розвитку держави та населення [3, с. 96]. 

У зв’язку з великим впливом сучасних технологій: мобільних 
телефонів, комп’ютерів, мережі Інтернету, телевізорів, високих темпів 
росту автоматизації суспільного життя, кардинально змінилися і погляди 
на саме життя, його сенс та сутність. Життя людини сучасного світу стало 
більш пасивним, інертним [2, с. 187]. Що ж стосується молодого 
покоління, то цей негативний вплив відобразився на ньому найбільше. Для 
багатьох людей, починаючи ще з дитинства основною розвагою є 



комп’ютер, який у багатьох випадках заміняє живе спілкування з друзями, 
батьками, однолітками. Комп’ютер, а зокрема Інтернет, став замінником 
справжніх почуттів, любові, краси навколишнього світу. Молода людина, 
таким чином, щодня втрачає хвилини свого безцінного життя. Повз неї 
проходить «все», але те все – за вікном, варто лиш вийти і поринути в світ 
який чекає на неї! 

Відповідаючи самому собі на питання: Хто я? Який я? До чого я 
прагну? молода людина формує самосвідомість – цілісне уявлення про 
самого себе, емоційне відношення до самого себе, самооцінку своєї 
зовнішності, розумових, моральних, вольових якостей, усвідомлення своїх 
достоїнств і недоліків, на основі чого виникають можливості 
цілеспрямованого самовдосконалення і самовиховання; власний світогляд 
як цілісну систему поглядів, знань, переконань своєї життєвої філософії, 
яка спирається на засвоєну раніше значну суму знань і здатність, що 
сформувалася, до абстрактно-теоретичного мислення, без чого розрізнені 
знання не складаються в єдину систему; прагнення з початку і критично 
осмислити все навколишнє, самоствердити свою самостійність і 
оригінальність, створити власні теорії сенсу життя, любові, щастя [1]. 

Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним 
процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її 
труднощі та проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки 
сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить 
від факторів соціального життя. 
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