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Необхідність успішного соціального розвитку особистості, її готовність до 

соціальної та професійної мобільності зосереджують увагу на вирішенні проблем 

забезпечення соціального виховання, розвитку соціальності індивіда, соціальної 

зрілості та соціальної активності. Особливого значення набуває ця проблема в 

студентському віці, періоді, коли у молодих людей відбувається повне 

переосмислення життєвої позиції, формування духовних цінностей, розвиток 

ініціативності та громадської свідомості, формування здатності до соціально 

активної поведінки. Соціальна активність студентської молоді в сучасних умовах 

надзвичайно значуща, насамперед у зв'язку зі зростаючими вимогами до формування 

активної творчої особистості, здатної взаємодіяти із соціальним світом. Термін 

«активність» (від лат. activus − діяльний, дійовий) у сучасній педагогічній науці 

пов’язують із діяльним ставленням людини до світу, її здатністю виробляти 

суспільно значущі зміни у матеріальному і духовному середовищі на основі освоєння 

суспільно-історичного досвіду людства [Косовець 2009: 4].  

Поняття «соціальної активності особистості» в психологічному плані 

Л. Божович, А. Леонтьєв, B. Мерлін, Л. Славіна розкривають з погляду уявлень про 

природу якості особистості як системи дій, потреб і мотивів поведінки. Вони 

відзначають, що соціальну активність як якість особистості, з одного боку, 

характеризують суспільно цінні мотиви, з іншого − активна поведінка, уміння не 

тільки пристосовуватися до обставин, а й враховувати і змінювати їх відповідно до 

засвоєних моральних вимог. Як показує аналіз педагогічних словників та 

енциклопедій, активність людини знаходить вияв у творчій діяльності, вольових 

актах, спілкуванні. Активність соціальна у педагогічному словнику Г. Коджаспірової 

виступає родовим поняттям щодо видових: суспільно-політичної, трудової, 

пізнавальної та ін. Як вказують його автори, соціальна активність реалізується у 

вигляді соціально-корисних дій під впливом мотивів і стимулів, в основі яких лежать 

суспільно значимі потреби.  

Як показують останні дисертаційні дослідження, дане поняття тлумачиться 

по-різному навіть у тому випадку, коли дослідження здійснюються із урахуванням 

особистісного підходу. Наприклад, як соціально важливу інтегральну властивість 

особистості, яка культурно розвивається та активно реалізується у процесах 

комунікації, соціальну активність особистості визначає Л. Нафікова [Нафікова 2009: 

8], у той час як В. Косовець соціальну активність розуміє як стійке особистісне 
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утворення, що характеризує молоду людину як соціальну істоту, котра має чітку 

особистісну спрямованість, володіє світоглядом як системою знань і переконань, має 

власну позицію, взаємодіє з навколишнім світом [Косовець 2009: 8].  

На думку О. Безпалько, соціальна активність - динамічне утворення, 

суб'єктом-носієм якої виступає людина; має різний ступінь прояву та залежить від 

співвідношення між соціальними обов'язками особистості у суспільно значущій 

діяльності та суб'єктивними установками на діяльність; її розвиток відбувається 

через систему зв'язків людини з навколишнім соціальним середовищем у процесі 

пізнання, діяльності і спілкування [Безпалько 2006: 56]. Соціальна активність 

виявляється як здатність діяти свідомо, не тільки пристосовуючись до зовнішнього 

середовища, але й цілеспрямовано змінюючи його. У практичному житті вона 

виступає як діяльність в організації та координації активності індивідів, в освоєнні 

ними зовнішнього середовища. Констатуючи множинність інститутів соціального 

впливу на особистість студента, необхідно визнати і вплив на нього культури 

інформаційного суспільства, яке виступає одним із чинників формування соціальної 

активності студентської молоді.  

Спираючись на результати наукових узагальнень В. Оржеховської, можемо 

стверджувати, що активність у ході діяльності спонукає особистість до розвитку, 

стимулює її подальше удосконалення та саморозвиток. Останнє обумовлено тим, що 

соціальна активність як якість особистості включає в себе потреби, мотиви, інтереси, 

установки. Дослідниця зазначає, що структурна складність соціальної активності 

зумовлює її поліфункціональність: ідентифікаційна функція полягає в усвідомленні 

свого «Я» як представника соціальної спільноти; цілеутвірна функція, за якої цілі 

даної спільноти перетворюються на особистісні цілі; мотиваційна функція 

виявляється в спрямуванні людини, її соціальній активності в процесах 

державотворення, різних видах суспільно корисної діяльності (еколого-економічній, 

навчально-трудовій, техніко-технологічній тощо). 

Схожою є позиція соціологів Н. Осипова, В. Воднік, Г. Клімова. Автори 

вказують на той факт, що соціальна активність характеризується не тільки 

усвідомленням та прийняттям інтересів суспільства і певних спільнот, а й готовністю 

та вмінням реалізовувати ці інтереси, активною діяльністю самостійного суб’єкта. 

Важливими ознаками соціальної активності особистості є сильне, стале прагнення 

впливати на соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах, бажання 

змінити, перетворити або, навпаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний лад, 

його форми та елементи. 

Привертають увагу наукові доробки С. Гончаренко. Укладач «Українського 

педагогічного словника» зазначає, що активність − це здатність людини до свідомої 

трудової і соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення 

нею навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств 

матеріальної і духовної культури. Активність особистості виявляється у творчості, 

вольових актах, спілкуванні. Інтегральна характеристика активності особистості – це 

активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, послідовному 

відстоюванні своїх поглядів, ініціативності, діловитості, психологічній настроєності 

на діяльність. 

Дослідження психологів і педагогів (Л. Аза; О. Бабенко; В. Бігаєв; 

А. Камалетдинов, А. Остапенко) дозволяють стверджувати, що стійка система 

соціально значущих вчинків особистості репрезентує її соціальну поведінку, в якій 

відбивається усвідомлене ставлення до об’єкта діяльності. При цьому успіх прояву 
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соціальної активності забезпечується спрямованою соціальною культурою 

особистості. Всі складові структури соціальної активності особистості 

взаємопов’язані та взаємообумовлені, а сама вона є інтегративною якістю 

особистості, що визначає її місце, роль і становище в соціумі. 

Проблема соціальної активності особистості, як і формування цієї 

найважливішої інтегративної якості не належить до розряду минущих: людина в тій 

мірі соціальна істота, в якій вона самовизначається в соціумі, виявляючи в ньому 

активність, перетворюючи його і саму себе як суб'єкта соціальних відносин, а якість 

цього процесу визначається усім різноманіттям факторів, з якими взаємодіє 

розвивається особистість і які чинять на цей розвиток вплив. Зокрема, у Законі 

України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки» зазначено, що одним з головних пріоритетів України є прагнення 

побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 

розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися 

ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій 

потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові, бути активним у 

суспільстві та підвищувати якість життя.  

Так, зростаюча значимість інформаційного суспільства та інформаційної 

культури пояснює та детермінує одночасно не лише якість життєдіяльності 

студентської молоді у цифровому ХХІ столітті, а й способи її життя та взаємодії з 

іншими громадянами та владою, розвиток ефективних систем управління всіх сфер, 

які мають ґрунтуватися на інтелектуальних стратегіях та використанні цифрових й 

інформаційних технологій, сучасних інформаційно-аналітичних баз даних, засобів 

комунікації у процесі розвитку соціальної активності.  

Зокрема, аналіз сучасних українських досліджень дозволяє визначити такі 

характерні риси й ознаки інформаційного суспільства: формування єдиного 

інформаційно-комунікаційного простору країни як частини світового інформаційного 

простору, повноправна участь України в процесах інформаційної і економічної 

інтеграції регіонів, країн і народів; становлення і в подальшому домінування в різних 

сферах перспективних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки і 

телекомунікацій; створення і розвиток ринку інформації і знань як факторів 

виробництва на додаток до ринків природних ресурсів, праці і капіталу, перехід 

інформаційних ресурсів суспільства в реальні ресурси соціально-економічного 

розвитку, фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і 

послугах; зростання ролі інформаційно-комунікаційної інфраструктури в системі 

суспільного виробництва; підвищення рівня освіти, науково-технічного і культурного 

розвитку за рахунок розширення можливостей систем інформаційного обміну на 

міжнародному, національному і регіональному рівнях і, відповідно, підвищення ролі 

кваліфікації, професіоналізму і здібностей до творчості як найважливіших 

характеристик послуг праці; створення ефективної системи забезпечення прав 

громадян і соціальних інститутів на вільне одержання, поширення і використання 

інформації як найважливішої умови демократичного розвитку. 

Аналіз сучасних досліджень дозволяє стверджувати, що сучасна інформаційна 

культура увібрала до себе усі свої попередні форми та з'єднала їх в єдиний засіб. Як 

особливий аспект соціального життя, вона виступає як предмет, засіб і результат 

соціальної активності, відображає характер і рівень практичної діяльності людей. Це 

результат діяльності суб'єкта і процес збереження створеного, розповсюдження й 
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споживання об'єктів культури. Враховуючи, що сучасний студент існує у світі 

інформації, технологій й техніки, значною мірою змінюється уявлення, мислення, 

погляди, поведінка, спосіб життя і діяльність молоді, одночасно ставлячи до неї нові 

вимоги, найважливішою серед яких є розвиток інформаційної культури. У наш час 

практично не можна назвати сферу людської діяльності, яка б не залежала від ринку 

інформації та не мала б потреби у миттєвому її отриманні та вільному практичному 

доступу до будь-якої інформації, використанні багатофункціональних ноутбуків, 

інформаційних ресурсів, медіатек, відеофайлів, новітніх інформаційних технологій, 

сучасних технологій зв’язку.  

Власне в інформаційному суспільстві скорочуються відстані, відбуваються 

глобалізаційні та інтеграційні процеси, створюються безпрецедентні можливості для 

вільного доступу до інформації та прозорого спілкування на усіх рівнях, 

створюються нові канали для отримання нових знань, самореалізації особистості 

студента, розвитку її культури та активності. Інформаційна культура розглядається 

як невід’ємна частина людської культури в цілому та як якісна характеристика 

особистості. У широкому сенсі під культурою інформаційного суспільства розуміють 

сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивну взаємодію 

етнічних і національних культур, їх з'єднання у загальний досвід людства. У 

вузькому сенсі – оптимальні способи поводження із знаками, даними, інформацією й 

представлення їх зацікавленому споживачеві для вирішення теоретичних і 

практичних завдань; механізми вдосконалення технічних засобів виробництва, 

зберігання та передачі інформації; розвиток системи навчання, підготовки людини до 

ефективного використання інформаційних засобів й інформації.  

Один з провідних фахівців в області інформатизації Е. Семенюк під 

культурою інформаційного суспільства розуміє інформаційний компонент людської 

культури в цілому, що об'єктивно характеризує рівень всіх здійснюваних у 

суспільстві інформаційних процесів та існуючих інформаційних відносин 

[Педагогический энциклопедический словарь 2008]. Поняття культури 

інформаційного суспільства пов’язане з двома загальнонауковими поняттями - 

інформація і культура. На думку М. Левшина, інформаційна культура у наш час 

асоціюється з техніко-технологічними аспектами інформатизації, оволодінням 

навичками роботи на комп’ютері, з так званим інформаційним бумом й значними 

обсягами інформаційних потоків, а можливо, й доступністю й вільним доступом до 

інформаційних масивів мережі Інтернет у різних точках планети [Левшин 2002: 68]. 

Так, студенту як і фахівцю будь-якої галузі для вільної орієнтації в 

інформаційному середовищі необхідно вміти отримувати, опрацьовувати й 

раціонально використовувати інформацію у різних видах діяльності з різних джерел і 

з використанням різноманітних засобів, зокрема й за допомогою комп’ютера, 

телекомунікацій, каналів зв’язку, мережі Інтернет, а не лише традиційної суб’єкт-

суб’єктної комунікації. Такі зміни у суспільстві позитивно відображаються на 

процесі розвитку соціальної активності  студентської молоді, адже широке 

розповсюдження культури інформаційного суспільства та паралельний розвиток 

активності особистості є інтегрованим результатом реалізації процесу соціального 

виховання, здатності людини взаємодіяти із соціальним світом, що базується на ідеях 

самозбереження соціуму, єдності та гармонійної взаємодії людей різних 

національностей, соціально-вікових груп, класової належності, стану здоров’я, рівня 

розвитку та можливостей, людства в цілому.  
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Розглядаючи розвиток соціальної активності студентської молоді, варто 

зазначити, що у процесі впливу культур інформаційного суспільства на індивіда 

справді формується інтегрована особистісна якість, що характеризує міру 

інтенсивності, напруженості, темпу здійснення суспільно значимої діяльності. 

Соціальна активність студента в умовах інформаційного суспільства відображає його 

потребу у саморозвитку, самозміні й спрямована на самовизначення його у світі та 

прийняття світу в собі.  

Найважливішими компонентами соціальної активності студентської молоді, 

що формуються під впливом культури інформаційного суспільства, вважаємо 

комунікативну, трудову, суспільно-громадську та інші види діяльності. На основі 

аналізу наукової літератури можна виокремити такі шляхи культурного впливу на 

розвиток і реалізацію соціальної активності студентської молоді у інформаційному 

суспільстві. Перший шлях полягає в можливості розвитку культурного потенціалу 

особистості студента і одночасно пристосуванню до конкретного виду діяльності. 

Його значення випливає з можливості отримання нової інформаційної технології та 

вміння її застосовувати в неординарних ситуаціях, що вимагають нетрадиційного 

творчого підходу, культурної взаємодії, активності, мобільності.  

Другий шлях − наповнення життя студента соціально значущим змістом, 

шляхом позитивної взаємодії етнічних і національних культур, їх поєднання в 

загальний досвід людства шляхом використання ЗМІ, Інтернет-ресурсів тощо. Третій 

− підтримка самостійності, лідерства. В умовах культурного обміну і взаємодії 

стираються просторові, часові, соціальні і інакші бар'єри, формується єдиний 

інформаційний простір, в якому особистість має можливості самостійно обирати 

суб’єктів взаємодії, реалізовувати ролі лідера тощо. Червертий – підвищення 

потенціалу культурного та інноваційного розвитку.  

Таким чином, можна стверджувати, що в сучасних соціокультурних реаліях 

інформаційне суспільство виступає осередком набуття студентською молоддю 

досвіду соціальної активності шляхом орієнтації в системі інформаційних зв’язків, 

оволодіння механізмами культурної поведінки, розвитку самостійності, лідерства, 

мобільності у соціально схваленій суспільній діяльності.  
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Summary 

The article reveals the essence of social activity, theoretical and practical principles of 

social activity in the information society. The article analyzes the views of scientists on the concept 

of "social activity", the concept of "culture" and "information society". The expediency of formation 

of social activity under the influence of the information society. 
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