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Вступ 

 

Актуальнiсть дослiдження. Молодiжнi проблеми в Українi мають 

свою специфiку, що зумовлено швидкими й непередбачуваними 

перетвореннями в суспiльствi на сучасному етапi. У найбiльш скрутному 

станi опиняється саме молодь, оскiльки, вступаючи в життя, вона повинна в 

складних умовах визначати своє мiсце i призначення. Особливiсть становища 

студентської молодi полягає в тому, що, з одного боку, вони входять у той 

соцiальний простiр, який було органiзовано незалежно вiд них попереднiми 

поколiннями; з iншого боку, студентська молодь може змiнити, перебудувати 

створенi структури й вiдносини. Крiм того, вихiд iз кризової ситуацiї нашого 

суспiльства, процес його розвитку також безпосередньо пов’язанi зi 

становищем молодi, її можливою участю в цьому процесi й небезпекою 

виявитися жертвою кардинальних соцiальних змiн. Tомуформування 

українського суспiльства супроводжується процесом соцiалiзацiї 

представникiв студентської молодi, не тiльки в процесi професiйної 

пiдготовки, а й у формуваннi громадської позицiї поза навчальною 

дiяльнiстю.  

Важлива роль у цьому процесi вiдводиться позанавчальнiй дiяльностi. 

Саме участь молодих людей у позанавчальнiй дiяльностi є значущою як для 

особистостi, так i для суспiльства в цiлому, тому що процеси, якi 

вiдбуваються в рiзних галузях дiяльностi, впливають на громадську 

соцiалiзацiю молодi. Громадська органiзацiя як соцiальний iнститут 

суспiльства єстiйкою органiзованою формою спiльної дiяльностi молодих 

людей та виступає головною ланкою громадської соцiалiзацiї молодi. Її роль 

також є досить важливою в життi молодої людини та суспiльства, тому що 

саме вона сприяє формуванню позитивного ставлення до громади та 

суспiльства як цiнностi та об’єкта перетворюючого впливу. 

Рiзнi аспекти соцiалiзацiї розглядались у роботах таких авторiв, як 

Г. Андреєва, H. Андреєнкова, С. Белiчева, В. Бочарова, А. Волохова, 



О. Газман, М. Гур’янова, Ю. Загороднiй, I. Звєрєва, А. Капська, I. Кон, 

О. Кузьменко, H. Лавриченко, Г. Лактiонова, М. Лукашевич, С. Савченко та 

iнших.  

Проте, саме незначна кiлькiсть дослiджень у сферi громадської 

соцiалiзацiї студентiв поза межами ВHЗ, зумовила вибiр теми нашого 

дипломного дослiдження: «Громадська соцiалiзацiя студентiв ВHЗ у 

позанавчальнiй дiяльностi». 

Об’єкт дослiдження – соцiалiзацiя студентської молодi. 

Предмет дослiдження – громадська соцiалiзацiя студентської молодi у 

позанавчальнiй дiяльностi. 

Мета дослiдження – дослiдити сутнiсть та фактори громадської 

соцiалiзацiї студентської молодi у позанавчальнiй дiяльностi. 

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати сутнiсть та основнi механiзми громадської 

соцiалiзацiї студентської молодi. 

2. Дослiдити фактори громадської соцiалiзацiї студентської молодi у 

позанавчальнiй дiяльностi. 

3. Розробити програму покращення позанавчальної громадської 

активностi студентської молодi. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано науковий аналiз психолого-педагогiчних 

джерел, тестування, анкетування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної 

обробки отриманих результатiв i т.д. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi Житомирського державного унiверситету 

iменiIвана Франка. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму розвитку позанавчальної громадської активностi студентської 

молодi. 



Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць Юрченко А.В. Громадська соціалізація студентів ВНЗ у 

позанавчальній діяльності /А. В. Юрченко // Актуальні проблеми соціальної 

сфери: [зб. наук. роб.]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 2015. – Вип. 4. – С. 134 – 136. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку використаних джерел (50 

найменувань, з яких 3 – iноземною мовою). Робота викладена на80сторiнках 

друкованого тексту та 6 сторiнках додаткiв. 



 

Загальнi висновки 

 

1. Охарактеризувавши сутнiсть та основнi механiзми громадської 

соцiалiзацiї студентської молодi, дiйшли до наступних висновкiв.Громадська 

соцiалiзацiя є макро факторомсоціалізації студентів ВНЗ у позанавчальній 

діяльності. Громадська соціалізація − це процес становлення громадянина 

шляхом засвоєння особистiстю понять, норм i цiнностей громадянського 

суспiльства, навичок їх реалiзацiї у певних нацiонально-державних умовах. 

Сам процес соцiалiзацiї громадянина виступає природною пiдставою 

формування його соцiального вигляду, зрiлостi та активностi.Соцiалiзацiя 

студентської молодi у взаємодiї з рiзними факторами i агентами вiдбувається 

за допомогою ряду «механiзмiв». Tрадицiйний механiзм соцiалiзацiї молодi 

являє собою засвоєння норм, еталонiв поведiнки, поглядiв, стереотипiв, 

якi характернi для її сiм’ї та найближчого оточення. 

Отже, громадську соцiалiзацiю можна розглядати як процес 

становлення соцiальної особистостi, навчання та засвоєння iндивiдом 

соцiальних норм i культурних цiнностей, установок та зразкiв поведiнки того 

суспiльства, соцiальної групи i громади, до яких вiн належить 

2. У ході експерименту було доведено, що громадська позанавчальна 

діяльність є фактором соціалізації студентської молоді, про що свідчать 

наступні дані. Для респондентів, якi не займаються позанавчальною 

громадською дiяльнiстю, притаманний страх самореалiзацiї. Вони мають 

нижчий рiвень: осмисленостi життя, цiлей в життi, iнтересу та емоцiйної 

насиченостi життя, результативностi життя, чи задоволеностi 

самореалiзацiєю, за показником локус контролю – Я (Я – господар життя), за 

показником локус контролю – життя, чи керованiсть життя, оцiнки успiху, 

доброзичливостi, самоприв’язаностi. Саме тому люди зi страхом 

самореалiзацiї не сприймають процес свого життя як цiкавий, емоцiйно 

насичений i наповнений сенсом, не усвiдомлюють того, чого вони справдi 



прагнуть i куди iде їхнє життя, що вони роблять для того, щоб отримати 

бажане, що ще треба зробити, заради чого вони докладають зусилля, i яких 

наслiдкiв очiкують.  Для них характерний нижчий рiвень самоприв’язаностi, 

нiж у людей з активною громадською позицiєю, що, на нашу думку, може 

свiдчити про те, що громадська діяльність студентів у позанавчальній 

діяльності є важливим фактором їх соціалізації, і тому вони не дуже сильно 

цiнують свої якостi, здiбностi, не вдоволенi ними, i, як наслiдок, не 

прив’язуються до них. Як вже було зазначено, такi люди вiддають перевагу 

хай i нецiкавому та обмеженому, але так чи iнакше налагодженому 

iснуванню, замiсть того, щоб пережити новий неординарний досвiд. На 

відміну від респондентів, якi не займаються позанавчальною дiяльнiстю, 

студенти-активісти, які є вдосконаленими особистостями, мають 

узгодженiсть внутрiшнього «Я» iз свiтом реалiй та життєвих перспектив. Їх 

моральна позицiя в процесi самовдосконалення обумовлена духовним 

потенцiалом: прагненням до краси, безкорисливостi, пiклування, самовiддачi, 

турботи про iнших, що свідчить про те, що громадська соціалізаці у 

позанавчальні діяльності і є тим важливим фактором соціалізації 

студентської молоді, від якого залежить реалізація індивідуальних 

можливостей студентів.  

3. Було розроблено програму покращення позанавчальної громадської 

активностi студентської молодi, а в її основу покладене створення системи 

правових та соцiально-економiчних умов для ефективної соцiалiзацiї та 

самореалiзацiї молодi, забезпечення всебiчної пiдтримки та розвитку її 

громадської активностi, реалiзацiї iнтелектуального, фiзичного, творчого 

потенцiалу молодi, формування патрiота i громадянина. Виконання програми 

сприятиме: активнiй участi студентської молодi у розбудовi громадянського 

суспiльства та прийняттi рiшень, залученню молодi до реалiзацiї державної 

молодiжної полiтики; пiдвищенню молодiжних iнiцiатив у рiзних сферах 

життєдiяльностi суспiльства; пiдвищенню якостi роботи органiв 

студентського самоврядування; створенню умов для повноцiнної 



самореалiзацiї молодi, її творчого потенцiалу; популяризацiї волонтерського 

руху; пiдвищенню нацiональної гiдностi та патрiотичної свiдомостi, 

популяризацiї нацiональної культури; зменшенню негативних явищ у 

молодiжному середовищi; iнтеграцiї молодi до свiтової та європейської 

молодiжної спiльноти, обмiну досвiдом молодi на обласному, 

всеукраїнському та мiжнародному рiвнях. 
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