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ВСТУП 

 

Актуальнiсть дослiдження:Iсторичним розвитком суспiльства 

обумовлено становлення iнформацiйного суспiльства, i це є закономiрним 

явищем. Зазнають трансформацiй усi сфери суспiльного життя, ми входимо в 

нову еру, серед найвагомiших ознак якої слiд вiдзначити прискорену 

iнформатизацiю та комп’ютеризацiю всiх сфер суспiльного виробництва, 

утворення свiтової мережi комунiкацiйних зв’язкiв. Iнформацiйна епоха – це 

новий етап у розвитку цивiлiзацiї, вiн  характеризується новими якiсними 

особливостями у порiвняннi з попереднiми перiодами iсторiї людства, i 

найголовнiше – це те, що у наш час ключового значення набувають 

iнформацiя та знання.  

МережiIнтернет вiдводять значуще мiсце в процесi становлення 

iнформацiйного суспiльства. Iнтернет змiнює як життя людини, так i її саму. 

Зникають просторовi та часовi розмежування, стираються кордони, 

об’єднуються в єдину мережу найвiддаленiшi куточки, об'єднуються  народи. 

Саме за допомогою її серед молодi пропагуються певнi цiнностi, свiтогляднi 

стереотипи та моделi поведiнки. Новiтнiiнформацiйнi технологiї, за 

допомогою Iнтернету, впливають на систему цiнностей сучасної студентської 

молодi. 

На нинiшньому етапi розвитку суспiльства проблема цiнностей знову 

вiдiграє провiдне мiсце в процесi пiзнання соцiальної реальностii пов'язано 

це, в першу чергу, з трансформацiєю всiх сфер життєдiяльностi людини. 

Процеси у суспiльствi, викликають  необхiднiсть  перегляду  трансформацiй, 

якi вiдбуваються у всiх сферах життєдiяльностi пiд впливом iнформацiйних 

технологiй. 

Таким чином виходячи з осмислення наукової й практичної значущостi 

проблеми, ми визначили вибiр теми магiстерського дослiдження: 

«Технологiя розвитку просоцiальної активностi молодi в Iнтернетi». 



Об’єкт дослiдження – просоцiальна активнiсть молодi. 

Предмет дослiдження – Iнтернет-технологiя розвитку просоцiальної 

активностi молодi. 

Мета дослiдження: обґрунтувати орiєнтовну модель розвитку 

просоцiальної активностi молодi в Iнтернетi. 

Гiпотеза дослiдження полягає в тому, що просоцiальна активнiсть 

молодi сприяє набуттю нового соцiального досвiду та може формуватися 

онлайн. 

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати вплив Iнтернету на розвиток просоцiальної 

активностiмолодi. 

2. Дослiдити характер просоцiальної Iнтернет-активностi молодi. 

3. Обґрунтувати орiєнтовану модель просоцiальної активностi 

молодi в Iнтернетi. 

Практичне значення магiстерської роботи полягає в 

розробцiIнтернет- технологiї просоцiального розвитку молодi.  

Публiкацiя:Лобода Н. Технологiя розвитку просоцiальної активностi  

молодi в IнтернетiН.М. Лобода //  Актуальнi проблеми соцiальної сфери : 

[збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – 

Житомир : Вид-во Житомирського державного унiверситету iменiIвана 

Франка, 2015. –  С. 62. 

Структура дослiдження. Робота складається зi вступу, трьох роздiлiв, 

висновкiв до них, загальних висновкiв, списку використаної лiтератури 

(63найменувань, з них –5англiйською мовою) та додаткiв (6 найменувань).  



ЗАГАЛЬНIВИСНОВКИ 

 

Аналiз наукової лiтератури з розвитку просоцiальної активностi 

молодiв Iнтернетi.   

Проведене дослiдження дозволило виокремити такi основнi висновки: 

 1.Отже, нами охарактеризовано вплив Iнтернету на розвиток 

просоцiальної активностi молодi. Проведене дослiдження дає змогу зробити 

наступнi висновки, що стратегiчною метою молодi в  України є створення 

умов для самореалiзацiї та творчого розвитку кожної молодої людини, 

реалiзацiї iнновацiйного потенцiалу молодi у всiх сферах суспiльного життя, 

вихованнi поколiння людей здатних ефективно працювати i навчатися 

протягом життя, зберiгати й примножувати цiнностi народу України та 

громадянського суспiльства, розвивати i змiцнювати суверенну, 

демократичну, правову державу як невiд’ємну складову європейської та 

свiтової спiльноти. 

Мережа iнтернет– могутня сила впливу на свiдомiсть людей, засiб 

оперативного повiдомлення iнформацiї в рiзнi куточки свiту, найбiльш 

ефективний засiб впливу на емоцiї людини, здатна переконувати 

щонайкраще. Особливо чiтко це виявляється у вiдношеннi електронних ЗМI.  

  Мережа Iнтернет роблять великий вплив на виховання соцiально-

громадянської позицiї молодi. Цей вплив розповсюджується як 

безпосередньо через Iнтернет на особу молодої людини, так i опосередковано 

– черезбатькiв, вчителiв, однолiткiв, на яких мережа, у свою чергу, так само 

роблять значний вплив. Навiть пануючi в суспiльствi соцiальнi норми 

значною мiрою сформованiв мережiIнтернет. 

2.Дослiджуючи  характер просоцiальної Iнтернет-активностi молодi, 

можемо сказати, що розвиток сучасних iнформацiйних технологiй, дає змогу 

майже миттєво передавати iнформацiю, створює стан або вiдчуття 

одночасностi чи присутностi. У зв'язку зi швидким проникненням 

iнформацiйних технологiй у всi сфери суспiльного життя Iнтернет починає 



посiдати дедалi бiльше мiсце серед засобiв оперативного отримання 

необхiдної iнформацiї i вiдiгравати дедалi значущу роль у формуваннi 

соцiально-громадянської позицiї молодi. Електроннi ЗМI, що поширюються в 

українському сегментiIнтернету, сприяють вiдкритостi суспiльства, 

розповсюдженню рiзнобiчної iнформацiї, яку важко адмiнiстративно 

регламентувати, неминуче сприятимуть зростанню ролiiнформацiйної мережi 

у формуваннii прийняттi електоральних рiшень української молодi. 

  Основними завданнями соцiального становлення студентської молодi є 

здобуття повноцiнної освiти i подальше працевлаштування, розвиток i 

реалiзацiя творчих та iнтелектуальних здiбностей, лiдерських якостей, 

формування активної громадянської позицiї. 

3. Обґрунтувати орiєнтовану модель просоцiальної активностi молодi в 

Iнтернетi.Високий рiвень самосвiдомостi студента характеризується його 

усвiдомленою спрямованiстю до самовдосконалення завдяки процесам 

самопiзнання, самоконтролю та самокерованої поведiнки. 

Соцiальна активнiсть студентiв реалiзується в рiзноманiтних видах їхньої 

спiльної дiяльностi, що охоплює мотиви обов’язку, iнтересiв та престижу. 

Пiд просоцiальною активнiстю розумiється також прояв громадянськостi, 

тобто бажання та вмiння самостiйно, усвiдомлено, безкорисливо брати участь 

у рiзноманiтнiй просоцiальнiй дiяльностi (волонтерство, iншi соцiально 

схваленi громадськi органiзацiї та рухи). 

На сьогодення, одним iз прiоритетних шляхiв удосконалення рiвня 

культури молодi має стати iнформатизацiя, впровадження нових 

педагогiчних технологiй з  використанням найрiзноманiтнiших електронних 

ресурсiв i матерiалiв, пiдключення всiх без виключення навчальних закладiв 

до мережiIнтернет. 

Ступiнь розвитку соцiальної активностi, величина її iнтенсивностi 

залежать вiд позицiї людини щодо основного виду дiяльностi, в яку вона 

включена як громадянин. Саме в цiй дiяльностi вiдбувається оволодiння 

соцiально важливими обов’язками, формується колективiстська 



самосвiдомiсть, визначається самооцiнка, завойовується престиж, 

нагромаджується досвiд колективних вiдносин. 6,с.418 

В результатi виконання Програми очiкується: 

- Пiдвищення ефективностi реалiзацiї регiональної молодiжної 

полiтики, забезпечення необхiдних умов для соцiального становлення та 

розвитку молодi; 

- Створення необхiдних стартових можливостей для соцiального 

становлення молодi, її iнновацiйної дiяльностi, створення сприятливих умов 

для безпосередньої участi в суспiльних перетвореннях на принципах 

соцiального партнерства; 

- Створення умов для отримання молоддю якiсної освiти, пiдвищення 

зацiкавленостi молодi в її отриманнi, створення системи пошуку, навчання, 

виховання та самовдосконалення обдарованих дiтей та молодi; 

- Залучення учнiв i студентiв до наукової та науково-технiчної 

дiяльностi, розширення спiвпрацi навчальних закладiв з дитячими i 

молодiжними громадськими органiзацiями в реалiзацiї освiтньо-виховних 

програм, вдосконалення дiяльностi органiв студентського самоврядування; 

- Вирiшення проблем зайнятостi молодi, збiльшення кiлькостi робочих 

мiсць для неї, забезпечення охочих тимчасовою роботою у вiльний вiд 

навчання час, залучення учнiв, студентiв i безробiтної молодi до громадських 

робiт; 

- Створення умов для пiдприємницької дiяльностi молодi, зокрема 

пiдтримка її розвитку на селi, посилення контролю, зокрема громадського, за 

якiстю робочих мiсць, що бронюються для молодi; 

- Заохочення працедавцiв, що приймають на роботу випускникiв 

навчальних закладiв i безробiтну молодь, забезпечують студентськi й 

учнiвськi трудовi загони необхiдним об’ємом робiт; 

- Сприяння розвитку мережi служб працевлаштування молодi; 

- Полiпшення соцiальної роботи з молоддю, зокрема з молодими 

сiм’ями, молодими iнвалiдами, сиротами та дiтьми, позбавленими 



батькiвської опiки, з особами, що повернулися з мiсць позбавлення волi, 

залучення до цiєї роботи молодiжних громадських органiзацiй, волонтерiв; 

- Формування у молодi основ прiоритетностi високих моральних, 

культурних, загальнолюдських цiнностей, твердження в молодiжному 

середовищi вiдчуття патрiотизму i нацiональної самосвiдомостi; 

- Полiпшення здоров’я молодi, посилення профiлактичної роботи з 

запобiгання наркоманiї, захворювань ВIЛ/СНIДом, залучення молодi до руху 

за здоровий спосiб життя, залучення її до занять фiзичною культурою та 

спортом, формування навичок здорового способу життя; 

- Зниження рiвня антигромадських, негативних проявiв серед молодi, 

полiпшення правового виховання молодих людей; 

- Пiдвищення ефективностi дiяльностi суб’єктiв соцiального i 

правового захисту молодi, молодiжних громадських органiзацiй з 

профiлактики правопорушень серед хлопцiв i дiвчат, їх соцiальної 

реабiлiтацiї в суспiльствi; 

- Активiзацiя молодiжного руху, пiдвищення його масовостi й 

авторитетностi в суспiльствi, створення моделi взаємодiї мiсцевих органiв 

виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування i громадських 

органiзацiй у сферi молодiжної полiтики; 

- Вдосконалення механiзму вiдбору i залучення молодi до навчання у 

вищих навчальних закладах, що займаються пiдготовкою, перепiдготовкою i 

пiдвищенням квалiфiкацiї державних службовцiв, створення умов для 

професiйного зростання i просування молодi по службi; 

- Збiльшення об’ємiв наукових дослiджень молодiжних проблем, 

створення системи iнформацiйного забезпечення реалiзацiї молодiжної 

полiтики. 

Таким чином, запропонована нами Програми реалiзацiї молодiжної 

полiтики в регiонi є кiнцевим результатом магiстерського дослiдження iможе 

бути, на наш погляд, розглянутою в якостi основного елементу та продукту 

локального соцiального експерименту проблеми, що вивчається. 
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