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Вступ 

Актуальність дослідження. Соціально-економічні, політичні та 

культурні трансформації українського соціуму, розбудова громадянського 

суспільства, встановлення демократичних відносин між державою та кожною 

окремою особистістю вимагають пошуку нових підходів щодо вирішення 

проблем соціалізації молодого покоління. Це зумовлене тим, що соціальний 

розвиток людини й соціально-економічний розвиток суспільства – це два 

взаємопов’язані процеси, в яких люди формують свою соціальну сутність. 

Сучасна соціокультурна ситуація вимагає формування й розвитку у 

молоді якостей ініціативного, самостійного суб’єкта, здатного усвідомлювати 

й відстоювати власні права та обов’язки, творчо й активно будувати свої 

відносини в різних сферах життєдіяльності, якісно та професійно виконувати 

завдання професійної діяльності. 

Провідною функцією вітчизняної освіти визнано становлення людини 

як суб’єкта перетворення соціуму, породження нових форм суспільного 

життя на основі цінностей саморозвитку, самоосвіти, самоврядування. 

Водночас, сьогодні виникає необхідність виховання індивіда в процесі 

конструктивної співпраці з представниками різних соціальних інститутів та 

становлення його як фахівця, професіонала в певній сфері. А сучасна система 

вищої освіти припускає розвиток і становлення особистості людини як 

професіонала протягом всього життя і тому повинна надати окремої 

особистості свободу у виборі освітніх траєкторій відповідно до своїх 

здібностей, запитів і можливостями, враховувати потреби замовників 

професійних кадрів в підготовці мобільних фахівців, сприяти розвитку 

демократичних свобод в діяльності професійних освітніх установ, що 

вибудовують свої оригінальні освітні програми.  

У контексті досліджуваної проблеми громадські організації виступають 

одним із головних соціальних інститутів професійної соціалізації або 

професіоналізації особистості й соціальним регулятором відносин молоді й 

суспільства. Вивченням досліджуваної проблеми у різних контекстах 



займались такі науковці як Г.М. Андрєєва, Н.В. Андрєєнкова, 

М.А. Галагузова, Ю.І. Загородній, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, І.С. Кон, 

Н.М. Лавриченко, М.П. Лукашевич, Л.І. Міщик, В.В.  Москаленко, Б.Д. Па-

ригін, А.Б. Петровський та інші. 

Проте проблема впливу громадських організацій на процес 

професіоналізації студентської молоді в соціально-педагогічному контексті   

залишається  недостатньо дослідженою. Саме тому нами визначено тему 

дослідження: «Вплив громадських організацій на професіоналізацію 

студентської молоді». 

Об’єкт дослідження – процес професіоналізації студентів. 

Предмет дослідження – роль громадських організацій в процесі 

професіоналізації студентської молоді. 

Мета дослідження – дослідити специфіку впливу громадських 

організацій на процес професіоналізації студентської молоді. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати сутність процесу професіоналізації 

студентської молоді та впливу громадських організацій на нього. 

2. Дослідити особливості впливу громадських організацій на процес 

професіоналізації студентської молоді. 

3. Розробити програму співпраці ВНЗ і громадських організацій в 

сфері сприяння професіоналізації студентської молоді. 

Апробація результатів дослідження. Взяла участь у роботі таких 

конференцій та семінарів: Міжнародна студентська науково-практична 

конференція:  «Молодіжний, студентський громадський рух  та його роль в 

розбудові громадянського   суспільства: європейський контекст» у 

Запорізькій державній інженерній академії (15-16 травня 2015 р., м. 

Запоріжжя); Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів і 

молодих учених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» 

на базі Харківського національного технічного університету сільського 

господарства ім. Петра Василенка (25 березня 2015 р., м. Харків); тренінг 



зпланування діяльності та відпрацювання навичок, необхідних для розробки 

та втілення різних форм ініціативи  «Університет, дружній до сім’ї», який 

проводився у межах проекту «Рівні можливості для здобуття професії 

молодими матерями-студентками у ВНЗ», що впроваджується Сумським 

державним університетом за підтримки Європейського Союзу 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, 13 травня 

2015 р., м. Житомир); Форум дівчат-лідерок м. Житомира (ЖОМГО 

«Паритет», 21 травня 2015 р., м. Житомир). 

Публікації:  

1. Симончук Г.М. Вплив громадських організацій на професіоналізацію 

студентської молоді// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: [збiрник 

наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – 

Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015.– С.130 – 131. 

2. Симончук Г.М. Особливості професіоналізації студентської молоді // 

Збірник наукових праць студентів та молодих вчених,  

ХНТУСГ ім.Петра Василенка. –  Харків, 2015. – С. 78 – 79. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (62 найменування). Робота викладена на81  сторінках 

друкованого тексту та 8 сторінках додатків. 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1.  Охарактеризовано сутність процесу професіоналізації 

студентської молоді та впливу громадських організацій на нього. 

Професіоналізація – процес становлення професіонала. Цей процес 

містить: вибір людиною професії з урахуванням своїх власних можливостей і 

здібностей; освоєння правил і норм професії; формування та усвідомлення 

себе як професіонала, збагачення досвіду професії за рахунок особистого 

внеску, розвиток своєї особистості засобами професії та ін. Виходячи з цього, 

професіоналізація активно відбувається в студентській  молоді. 

Професіоналізація особистості студента є однією з психологічних 

передумов підвищення якості вищої освіти, підготовки компетентного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

Професіоналізація розвитку особистості студента - формування і 

поглиблення інтересу до професії, опанування знань, умінь і навичок з 

обраного фаху, зростання особистості. Вона виявляється у професіоналізації 

пізнавальних процесів; підвищенні почуття професійної відповідальності, 

обов'язку і честі; зростанні рівня домагань і прагненні до самоствердження у 

сфері майбутньої професії; посилення ролі самовиховання, зміцненні 

професійної самостійності і готовності до майбутньої практичної роботи. 

Громадську організацію доцільно розглядати як засіб соціального, 

професійного становлення та самореалізації студентської молоді. Під 

самореалізацією студентів ми розуміємо усвідомлене виявлення своїх 

здібностей і можливостей, спрямоване на соціальне становлення та 

професійне зростання особистості. Діяльність громадських організацій 

охоплює різні сфери: освіту, працевлаштування, дозвілля тощо; впливає на 

всі сфери суспільного життя особистості, в тому числі і на професіоналізацію 

особистості. 

Таким чином, у процесі діяльності в громадських організаціях 

відбувається соціальне та професійне становлення особистості, формування її  



морально ціннісних орієнтацій, процес найбільш повного розкриття творчої 

індивідуальності як єдності інтелектуальних, емоційних і фізичних сил. 

2. Досліджено особливості впливу громадських організацій на процес 

професіоналізації студентської молоді. 

Результати проведеного емпіричного дослідження підтвердили 

позитивний вплив громадських організацій на професіоналізацію 

студентської молоді. Виявлено, що студенти, які є активними учасниками 

громадських організацій, мають вищі показники прагнення до саморозвитку 

та професійної самореалізації на відміну від студентів, які не мають такого 

досвіду.  

Визначено, що участь студентської молоді в діяльності громадських 

організацій надає можливість молодій людині професійно самовизначитися;  

аналізувати навколишню дійсність;  визначитися із життєвими цінностями й 

набути соціального статусу; прогнозувати вдосконалення життєвих обставин; 

здійснювати самоконтроль. Беручи участь у роботі громадських організацій 

студенти стають більш життєво досвідченішими,  розширюють свій кругозір, 

пізнають абсолютно нові кола суспільних відносин.  Так, громадська 

діяльність дає можливість набуття практичного професійного досвіду, 

розвитку як особистісних, так і професійних навичок, сприяє усвідомленню 

майбутньої професійної діяльності, ефективних шляхіввзаємодії з цільовою 

аудиторією та колегами. Керівний склад громадських організацій в 

основному і є тією рушійною силою студентів. 

Участь у діяльності громадських організацій прискорює процес 

соціалізації молодої людини, перетворення соціального досвіду в установки, 

цінності, орієнтації, засвоєння соціальних норм і ролей сприяє її 

самовираження та професійному становленню. 

1. Розроблено програму співпраці ВНЗ і громадських організацій в 

сфері сприяння професіоналізації студентської молоді, в якій визначено мету 

і завдання; конкретизовано цільову аудиторію (первинну, вторинну та 

третинну); обґрунтовано напрями діяльності; розроблено стратегію, шляхи 



реалізації; визначено очікувані результати.  Програма спрямована на 

підвищення рівня поінформованості студентської молоді щодо діяльності 

громадських організацій; розвиток комунікативних якостей, уміння 

працювати в колективі; виявлення лідерських якостей; обговорення проблем, 

що заважають студентській молоді активно долучатись до роботи 

громадських організацій та шляхи їх вирішення. 

 Одним з шляхів реалізації програми є застосування соціально-

психологічного тренінгу «Розвиток лідерських якостей особистості», що 

сприятиме розвитку лідерського потенціалу, цілепокладання, розстановки 

пріоритетів у студентської молоді. 

Реалізація означеної програми співпраці дасть змогу підвищити рівень 

поінформованості студентства та мотивувати їх долучитися до активної 

роботи у громадських організаціях. Таким чином, застосування методів, за 

допомогою яких буде реалізовуватись програма, сприятиме налагодженню 

зв’язків громадських організацій зі студентами вищих навчальних закладів, 

що стане передумовою особистісного та професійного зростання особистості 

студента. 
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