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ВСТУП
Актуальність. Хоча в кожну епоху розвитку людства формується і
трансформується певне відношення до різних вікових груп населення, все ж
проглядається особлива закономірність критичного ставлення до молоді
старшого покоління. Такий феномен можна пояснити тим, що молодь в житті
суспільства відіграє досить важливі функції (головна рушійна сила змін), а тому
до неї висуваються підвищенні вимоги та претензії.

Важливість молоді

підкреслюється в резолюції Генеральної Асамблеї ООН до «Всесвітньої
програми дій, стосовно молоді, до 2000 року і на подальший період» від
13.03.1996 року.
На жаль, наша сучасність характеризується тим, що значення молоді у
суспільному розвитку значно менше за її потенційні можливості.

Для

розуміння майбутнього розвитку всього людства і, зокрема, народу окремих
держав, важливо заново усвідомити особливості сучасної молоді: джерела,
чинники, психологічні механізми її соціальної активності тощо. Коло
дослідження проблем, що стосуються сучасної молоді, надзвичайно широке.
Теоретичні основи дослідження. Однією з найважливіших проблем
сучасності

є

розвиток

соціальної

активності

особистості

як

чинник

прогресивного суспільного розвитку. Це питання завжди перебувало в центрі
уваги

багатьох

дослідників.

Поняття

«соціальна

активність»

широко

використовується у працях філософів, психологів, педагогів і соціологів. Тема
формування соціальної активності особистості розкривається у працях
педагогів

Є. Белозерцева,

Л. Вохминової,

Б. Вульфова,

О. Газмана,

С. Дармодехіна, Л. Захарової, А. Зосімовского, Л. Іванова. Різні аспекти щодо
виховання соціально активної особистості розкриваються в працях І. Беха, О. Ч
угунової, Т. Мальковської, Н. Остапенко

та

інших. Природа

та

сутність

феномену соціальної активності, її структура та загальні закономірності
розвитку розкрито

у роботах К. Абульханової-Славської,

Є. Ануфрієва,

О. Леонт’єва, А.В. Мудрика, Т. Мальковської, В. Петровського, С. Рубінштейна
та ін. Окремі аспекти проблеми формування соціальної активності особистості
стали предметом досліджень останніх років: Н. Клімкіна «Формування

соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному
процесі основної школи», О. Тельна «Формування соціальної активності
незрячих

учнів

молодшого

Л. Нафікова «Формування

шкільного

соціальної

віку

засобами

активності

рольової

слабозорих

гри»,

молодших

школярів засобами музичного мистецтва», В. Косовець «Розвиток соціальної
активності молоді в умовах соціокультурного середовища села» та інших.
З’ясуванню соціальної активності присвячені праці зарубіжних та
українських психологів, зокрема: М. Левицької, Б. Левенштайн, Е. Шофер, Г.
Хім’як, Й. Дражкевіча, Л. Вітковські,Н. Осипова, А. Сєрьогіна, Є. Соколової, А.
Золотухіна, М. Твердохлєба, А. Мурзіної та ін. Певні дослідження присвячені
формуванню

соціальної

активності

особистості

(М.

Твердохлєба,

П.

Плотнікова, А. Мурзіної), однак аналізу психологічних механізмів соціальної
активності особистості, на нашу думку, здійснено недостатньо, що і обумовило
вибір теми «Психологічні механізми соціальної активності молоді»
Об’єкт дослідження – соціальна активність молоді.
Предмет дослідження – система психологічних механізмів соціальної
активності молоді.
Метою дослідження є проаналізувати систему психологічних механізмів
соціальної активності молоді.
Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання:
- здійснити теоретичний аналіз поняття «соціальна активність» та
особливостей психологічних механізмів цього феномену;
- емпірично дослідити особливості

дії психологічних механізмів

соціальної активності молоді;
- розробити програму формування та підвищення соціальної активності
молоді.
Методи

дослідження.

Для

розв’язання

використовувалися такі теоретичні методи як:

поставлених

завдань

аналіз та систематизація

наукової літератури та періодичних видань з питань соціальної активності та
психологічних механізмів соціальної активності; конкретизація, систематизація
наукових категорій; огляд найпоширеніших технологій із формування та

розвитку соціальної активності молоді. Із емпіричних методів дослідження
були обрані: методика «Рівень суб’єктивного контролю» Дж. Роттера у
модифікації

Е.

Ксенофонтової;

методика

«Діагностика

соціально-

психологічних установок особистості у сфері мотивацій і потреб» О. Ф.
Потьомкіної; методика Б. Федоришина «КОС-2» (спрямована на дослідження
комунікативних та організаторських якостей молодої людини), авторська
анкета «Твоя соціальна активність».
Надійність та вірогідність дослідження забезпечувалися застосуванням
методів, що відповідають меті та завданням дослідження.
Наукова новизна та теоретичне значення:
- вперше було обґрунтовано та емпірично досліджено психологічні
механізми соціальної активності молоді;
- уточнено поняття соціальна активність та розкрито її види;
- було розроблено авторську анкету «Твоя соціальна активність».
Апробація результати дослідження було апробовано на І-й щорічній
регіональній студентській конференції «Актуальні проблеми особистісного
зростання» соціально-психологічного факультету 15 грудня 2017 року.
Публікації:
1. Павленко Б.О Поняття соціальної активності // Актуальні проблеми
особистісного зростання. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – с.111.
2. Павленко Б.О. Психологічні механізми соціальної активності //
Актуальні проблеми соціальної сфери за аг ред. Н. П. Павлик. – Житомир:
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – с.82.
Експериментальна база дослідження: 50 студентів
Бердичева

(Бердичівський

педагогічний

коледж,

коледжів м.

Бердичівський

коледж

промисловості, економіки і права, Бердичівський медичний коледж).
Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів ,
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (74
джерела), чотирьох додатків. Загальний обсяг роботи складає 107 сторінок, з
них 83 – основного тексту.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У результаті проведеної роботи ми вирішили наступні завдання, а саме:
1.

Визначили сутність і зміст поняття «соціальна активність» яке є

міжпредметним, а в руслі кожної окремої науки має різноманітні погляди і
трактування цього феномену.
Трансформація поглядів на соціальну активність проглядається не тільки
різноманітними науками, але й у історичному плані.

З початку ХХІ століття

соціальна активність молоді розглядається як якість особистості, що забезпечує
усвідомлене діяльнісне відношення до світу, спрямована на позитивне
перетворення

соціальної дійсності

через

задоволення

особистісних

та

соціально-значущих потребу у суб'єкт-суб'єктній взаємодії із соціумом.
В психології трактування поняття «соціальна активність» і особистості
розпочалося в кінці ХХ ст. Передумовами цього стало з’ясування активності,
соціальної діяльності людини тарозвиток психології особистості. Велика
кількість трактувань соціальної активності в психології можна поділити на дві
групи, коли одні вбачають соціальну активність як якість особистості, другі –
як соціальну життєдіяльність.
Так як соціальна активність є складноутворенним об’єктом, в ній
виділяються певні складові, а саме:
–

це

стійкі

особистісніякості,

що

характеризують

людину

як

суспільнуістоту, забезпечуючи її самоцінність якіндивідуальності;
- процес діяльності: інтенсивність тихзмін, які вона вносить у процес
свого навчання,

поза

навчальну

діяльність,

різноманітністьпоєднання

елементів практичної діяльності зіспілкуванням та пізнанням, що надає
соціальнійдіяльності індивідуально неповторногохарактеру;
– умови й факторисоціальної ситуації, в якій діє індивід.
У відповідності з основними сферами життя суспільства соціальну
активність поділяють на три основні види: трудову (виробничу), суспільнополітичну і соціальну активність в області духовного життя.
Психологічними

механізмами,

рушійними

силами

і регуляторами

соціальної активності індивіда є індивідуальні і суспільні потреби, інтереси,

мотиви, які зумовлєні впливом зовнішніх умов, тиском соціальної групи чи
суспільства загалом.Мотиви соціальної активності не є сталими і змінюються
на протязі життя людини і через зміну об’єктивних умов життя і разом із
розвиткомсуспільної свідомості. Ми поділяємо погляд О. Леонтьєва, який
мотиви соціальної активності і поділяє їх на:
–

провідні,

або

смислоутворюючі

(ці

мотиви

є

основними

у

здійсненнілюдиною певної діяльності, крім того, вони надають діяльності
особистогозмісту);
– мотиви-стимули – додаткові мотивуючі чинники, які можуть бути
позитивними або негативними (винагороди і покарання).
2.

Соціальна

активність

особистості,

як

складне

утворення,

регулюється ціннісно-мотиваційним механізмами (потреби, мотиви, інтереси,
установки), які проявляється в діяльності, спрямованій на самореалізацію в
соціумі. Рушійною,стимулюючою силою соціальної активності особистості є
внутрішня потреба цілеспрямованої участі в соціальному житті.
Дія механізмів соціальної активності проявляється на всіх етапах її
формування: 1.

розвиток соціальних потреб в соціальному середовищі

життєдіяльності особистості; 2) усвідомлення особистісних смислів конкретних
видів соціальної діяльності; 3) постановка особисто важливих цілей у обраній
соціальній діяльності; 4) вибір особистісно та соціально прийнятних форм і
методів обраної соціальної діяльності; 5) особистісне включення в обраному
соціальної діяльності і перетворення соціальної дійсності; 6) аналіз, особистісна
рефлексія і самооцінка процесу і результату власної соціальної діяльності.
2. За результатами емпіричного дослідження виявилося наступне:
- маргіналізм молоді простежується і в трансформації системи цінностей,
і в соціальному маргіналізмі і в професійному маргіналізму. Зміна системи
цінностей українського соціуму, обумовлена історичними змінами, призвела до
ціннісного

маргіналізму

молодих українців.

Ціннісний маргіналізм

української молоді характеризується балансуванням між самореалізацією і
соціальним престижем, та матеріальними цінностями і прагматичністю.

Ціннісна система української молоді трансформується швидше за систему
цінностей українського суспільства в цілому.
- лише у 27% досліджуваних високий рівень інтернальності і вони
відчувають високу відповідальність за події, що відбуваються в соціумі. Трохи
більше половини досліджуваної молоді (53%) мають низький показник
інтернальності,

які свідчать

скоріше

про

таку рису особистості,

як

безвідповідальність або небажання проявляти ініціативність у вирішенні будьяких проблем.
- досліджувана молодь вважає, що власні досягнення є результатом їх
особистісних зусиль, на відміну від невдач, причиною виникнення яких молодь
перекладає на плечі інших. Співвіднесення локус контролю досягнень та невдач
свідчать не тільки про вікову особливість локус контролю у молоді, а й про
притаманну людям особливість взагалі.
- найменш відповідальною молодь відчуває себе за стан власного
здоров’я та за виробничо-професійні відношення. Це може бути результатом
впливу таких факторів як: невпевненості у собі, невпевненості у майбутньому
нашої держави, проявом синдрому вивченої безпорадності.
- дані отримані за методикою «КОС» та анкетні данні свідчать про
тенденцію серед молоді до обмеження реального спілкування,та збільшення
віртуального спілкування;

недостатньому прояву ініціативи в громадській

діяльності, у багатьох справах небажання прийняття самостійних рішень.
Установка на результат, альтруїзм та егоїзм мають незначний рівень
розбіжностей і знаходяться на середньому рівні вираженості. Хоча певний
позитив все ж таки можна розгледіти в тому, що установка на альтруїзм дещо
вища за егоїзм. Підтвердились результати численних досліджень лише в тому,
що для молоді характерне домінування установки на процес, а не на результат.
Найбільш розвинена у досліджуваної молоді установка на свободу, що
цілком є закономірним явищем і для молодого віку і для напруженої ситуації в
країні, на території якої точаться воєнні дії.
Гуманістична

спрямованість

молодої

особистості

свідчить

про

недостатню економічну обізнаність і малі прагнення прикладати власні зусилля

в економічному перетворенню країни. А отже домінує у соціальній активності
особистості віра у ідеали, які є ситуативними і дещо відірваними від реального
життя, що дає можливість легкого маніпулювання свідомістю молодої людини.
3.

Для збільшення рівня

запропонований

тренінгова

соціальної активності молоді нами

програма, яка навчає молодь розвивати у

ровесників при проведенні тренінгів когнітивну та діяльні сну складову
соціальної активності за методикою «рівний – рівному». Запропонована
програма дозволяє вирішити наступні завдання: - розширення

світогляду

студентів стосовно рівних прав і можливостей особистості, як громадянина
держави;-

оволодіння сучасним рівнем культури творення;- профілактика

соціально-негативних явищ серед молоді;студентів;- залучення студентської молоді

поглиблення гендерних знань
до участі у громадському житті

коледжу, міста, держави;- формування професійного уміння та навичок
створення тематичних авторських тренінгів;- удосконалення

професійного

уміння та навичок проведення тематичних тренінгів за методикою «рівний –
рівному».
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