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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Трансформації в усіх сферах життя нашого 

суспільства зумовлюють нові вимоги до підготовки кваліфікованого фахівця, 
високоморальної, зрілої, самореалізованої особистості з чіткою життєвою позицією, 

яка бере активну участь у соціальному житті країни. Унаслідок цього набувають 
особливої ваги питання формування соціально активної особистості молоді. 

Найбільш актуально проблема формування соціальної активності особистості 
постає у студентському віці, оскільки цей вік є сензитивним для розвитку основних 

соціогенних потенцій людини (Б. Ананьєв). Це зумовлює необхідність вивчення 
психологічних чинників формування соціальної активності студентської молоді. 

Слід зазначити, що окремі аспекти зазначеної проблеми вже були предметом 

уваги дослідників. Так, досліджено соціальну активність як психологічний феномен 

загалом (К. Абульханова–Славська, О. Брушлинський, І. Джидар’ян, М. Стегер, 

С. Ратнер та ін.) та особливості її прояву у різних вікових групах зокрема (І. Дралюк, 
К. Маркум, О. Піонтківська, О. Харланова та ін.), у тому числі, у студентської 
молоді (О. Кулінченко, А. Мазуренко, С. Шашенко та ін.). Виявлено вплив на 
формування соціальної активності: мотивації (І. Зарубінська, В. Новіков, С. Чолій та 
ін.), ціннісних орієнтацій (М. Боришевський, А. Волочков, Р. Павелків, Л. Романюк, 
Н. Шевченко та ін.), емоцій та вольових характеристик (Л. Божович, 

Ю. Гіппенрейтер, В. Іванніков, К. Шамлян та ін.). Вивчено різні види соціальної 
активності: громадянську (Л. Кияшко, А. Краснякова, Т. Саврасова-В’юн, 

О. Харланова та ін.), трудову (В. Мордкович, М. Рожков та ін.), творчу 
(В. Гаврилюк, В. Овчинніков та ін.), тощо. Вивчалася роль студентського 

самоврядування у контексті різних аспектів соціальної активності (Б. Вульфов, 
В. Караковський, Л. Шеїна, С. Яновська та ін.), але переважно у річищі педагогічної 
науки. 

Щодо психологічних чинників формування соціальної активності студентської 
молоді, то, попри всю актуальність, вони не виступали предметом спеціального 

наукового дослідження, тоді як їх дослідження дозволить розробити психологічно 

обґрунтовані засоби формування соціальної активності загалом і в умовах 

студентського самоврядування зокрема. 
Актуальність і недостатня розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження:«Психологічні чинники формування соціальної 

активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано в межах наукової тематики кафедри психології Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» «Професійна реабілітація 
осіб з обмеженими можливостями» (2015–2017 рр. № держреєстрації 0115U006634). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (протокол № 1 від  

14 лютого 2011 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді НАПН з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 202 від 

12.04.2012 р.). 

Об’єкт дослідження – соціальна активність студентської молоді. 
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Предмет дослідження – психологічні чинники формування соціальної 
активності студентської молоді. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити 

психологічні чинники формування соціальної активності студентської молоді; 
розробити та апробувати психологічну програму формування соціальної активності 
студентів на прикладі їх роботи в студентському самоврядуванні. 

В основу дослідження покладено загальне припущення про те, що на 
формування соціальної активності студентської молоді безпосередньо та 
опосередковано впливає сукупність психологічних чинників на макро- (рівні 
суспільства та державної політики в сфері освіти), мезо- (рівні освітнього 

середовища ВНЗ), мікрорівні (рівні особистості студента); урахування цих чинників 
у процесі спеціально організованого психологічного навчання, що передбачає 
залучення студентів до роботи студентського самоврядування, дозволить підвищити 

рівень соціальної активності студентської молоді. 
Відповідно до мети дослідження й висунутого припущення поставлено такі 

завдання дослідження: 

1) визначити основні наукові підходи до дослідження проблеми соціальної 
активності особистості; 

2) виявити й обґрунтувати структуру, критерії, показники та чинники 

соціальної активності студентської молоді; 
3) дослідити рівні та психологічні чинники соціальної активності студентської 

молоді загалом і в умовах студентського самоврядування зокрема; 
4) розробити та апробувати психологічну програму формування соціальної 

активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування). 
Для розв’язання поставлених завдань використовувались такі методи 

дослідження: а) теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація, класифікація, 
узагальнення, індукція, синтез даних теоретичних й експериментальних досліджень 
з метою виокремлення та обґрунтування психологічних чинників формування 
соціальної активності студентської молоді загалом і на прикладі студентського 

самоврядування зокрема; б) емпіричні – спостереження, психодіагностичні методи: 

анкетування, тестування, психологічний експеримент (констатувальний, 

формувальний); в) статистично-математичні методи обробки даних 

(кореляційний, кластерний, дисперсійний аналіз) з використанням комп’ютерної 
програми SPSS for Windows (версія 17.0) з їх подальшою якісною інтерпретацією та 
змістовим узагальненням. 

На різних етапах дослідження використано психодіагностичні методики, що 

спрямовані на вивчення компонентів соціальної активності студентської молоді: 
а) мотиваційного: «Тест опитувальник для вимірювання мотивації афіліації» 

(А. Мехрабіан, модифікація М. Магомед-Емінова), методика діагностики ступеня 
задоволення основних потреб (Д. Райгородський); б) ціннісного: «Морфологічний 

тест життєвих цінностей» (В. Сопов, Л. Карпушина); в) емоційно-вольового: 

«Діагностика емоційної зрілості особистості» (О. Чебикін), «Локус контролю» 

(Дж. Роттер, модифікація О. Ксенофонтової); г) пізнавально-рефлексивного: 

«Діагностика рівня розвитку рефлексивності» (А. Карпов), авторська методика 
«Вивчення рівнів та особливостей пізнавального і діяльнісного компонентів 
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соціальної активності студентів»; д) діяльнісного: авторська анкета «Вивчення рівня 
та особливостей пізнавального і діяльнісного компонентів соціальної активності 
студентів». 

Теоретико-методологічними основами дослідження стали психологічні 
принципи розвитку й становлення особистості (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

С. Максименко, В. Мясищев, С. Рубінштейн та ін.); положення про активну позицію 

особистості у власному життєтворенні та саморозвитку (К. Абульханова-Славська, 
Л. Анциферова, М. Боришевський, Г. Костюк, Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Л. Сердюк, 
В. Татенко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.), у тому числі, у процесі професійної 
діяльності та підготовки до неї (Г. Балл, О. Кокун, Г. Ложкін, С. Максименко, 

М. Смульсон, Ю. Швалб та ін.); концептуальні положення системно-структурного 

підходу до вивчення проблеми самореалізації та соціальної активності особистості 
(Е. Галажинський, Л. Коростильова, С. Кудинов, В. Циба та ін.); психолого-

педагогічні засади функціонування студентського самоврядування (О. Кулінченко, 

О. Подоляк, В. Юрченко та ін.); теоретичні положення та методи активного 

соціально-психологічного навчання (І. Вачков, Л. Карамушка, Н. Чепелєва, 
Т. Яценко та ін.). 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося впродовж 

2012–2017 рр. на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» та Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». У ньому взяли участь 817 студентів, з них 58 % дівчат і 
42 % юнаків. 

Наукова новизна та теоретичне значення дисертаційного дослідження 
полягають у тому, що: 

вперше: систематизовано психологічні чинники соціальної активності 
студентської молоді на мікро- (рівні особистості), мезо- (рівні освітнього 

середовища) і макрорівні (рівні суспільства), які зумовлюють соціальну активність 
студентів; виявлено навчально-професійні, соціально-демографічні та організаційні 
особливості соціальної активності студентів; визначено, що студентське 
самоврядування є особливим соціальним середовищем, що сприяє формуванню 

соціальної активності студентської молоді через актуалізацію низки психологічних 

механізмів (ідентифікації з соціально активними особистостями шляхом 

наслідування та емпатії, інтеріоризації групових норм і цінностей, самопрезентації в 
соціальній діяльності, самозміни внаслідок референтного соціального порівняння, 
соціально-психологічної рефлексії через осмислення змісту діяльності 
студентського самоврядування та особистісної оцінки цієї діяльності, успішної 
соціалізації й набуття досвіду за допомогою наставників та ін.), що забезпечують 
суб’єктну активність, почуття відповідальності за наслідки своїх дій у соціумі; 
виокремлено типи студентів за ступенем задоволення потреби у самовираженні в 
соціальній діяльності; 

уточнено поняття «соціальної активності» як якісної характеристики 

просоціальної спрямованості особистості, внутрішньо детермінованої її 
індивідуальними потребами, ціннісними орієнтаціями, вольовими характеристиками 

та особливостями, і назовні проявляється у прагненні до перетворення соціуму і 
себе та відповідних діях (соціальній діяльності); зміст компонентів соціальної 



 4 

активності (мотиваційного, ціннісного, емоційно-вольового, пізнавально-

рефлексивного, діяльнісного) з урахуванням специфіки студентської молоді, рівні 
кожного з них (низький, середній, високий), а також загальні рівні соціальної 
активності (низький, нижче за середній, середній, вище за середній, високий); 

набули подальшого розвитку положення про психологічні чинники соціальної 
активності особистості, вікові особливості студентської молоді тощо. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що апробований пакет 
діагностичних методик та розроблена психологічна програма формування 
соціальної активності студентів можуть бути використані в освітньому процесі ВНЗ. 

Розроблений та апробований у дослідженні методичний інструментарій може стати 

складовою моніторингу сформованості соціальної активності студентів, створює 
можливість для їх психолого-педагогічного супроводу та підтримки. Теоретичні 
положення, одержані результати та висновки дослідження можуть 
використовуватись у процесі викладання навчальних дисциплін «Вікова 
психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Соціальний 

капітал та соціальна активність», «Проблеми мотивації поведінки та діяльності 
людини» при підготовці психологів, педагогів, соціальних працівників та 
підвищенні їх кваліфікації. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Шяуляйського 

Університету (Литва) (довідка № 5-40 (1.27) від 13.01.17), Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (довідка № 1 / 31-13 від 24.02.17), 

Інституту людини Київського університету ім. Бориса Грінченка (довідка № 136 від 

05.10.16), Полтавського національного педагогічного університету 

ім. В. Г. Короленка (довідка № 5366 / 01-55 / 28 від 24.10.16). 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 
дисертації доповідались та отримали схвалення на засіданнях кафедри психології 
Університету «Україна» (2012-2017 рр.), на всеукраїнських і міжнародних наукових 

форумах: IV Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в 
умовах трансформації освіти» (Київ, 2012), IV Міжнародній заочній науково-

практичній конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасної науки» 

(Чебоксари, 2012), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (Київ, 2012),  

V Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід 

фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації 
освіти» (Київ, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку 
особистості» (Херсон, 2016), ХVI Міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (Київ, 
2016), ІХ Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених (Київ, 
2012), ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції (з міжнародною 

участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (Житомир, 2016). 

Публікації. Основні результати відображено в 16 одноосібних наукових 

публікаціях, серед яких: 8 статей у вітчизняних фахових виданнях; 3 статті у 
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збірниках, включених до міжнародних наукометричних баз; 5 – матеріали науково-

практичних конференцій. 

Структура і обсяг роботи: дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел, що складає  
341 найменування (з них 14 – англійською мовою), 22 додатки. Дисертація містить 
35 таблиць та 7 рисунків на 17 сторінках. Основний зміст дисертації викладено на 
169 сторінках, загальний – 305 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ містить обґрунтування актуальності теми дослідження, розкриває 
об’єкт, предмет, мету, припущення та завдання дисертаційної роботи, теоретико-

методологічні підходи та методи дослідження. Викладено наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення роботи. Наведено відомості про апробацію 

результатів дослідження, публікації за темою дисертаційної роботи та структуру 
дисертації. 

У першому розділі роботи «Теоретичні основи дослідження психологічних 

чинників формування соціальної активності студентської молоді» висвітлено 

основні психологічні підходи до дослідження соціальної активності особистості; 
визначено структуру, критерії та показники соціальної активності студентів; 
теоретично обґрунтовано психологічні чинники формування соціальної активності; 
проаналізовано роль студентського самоврядування у формуванні соціальної 
активності студентської молоді. 

За результатами теоретичного аналізу літератури встановлено, що активність 
особистості розглядають як: суспільну позицію (О. Леонтьєв та ін.), властивість 

суб’єкта життєдіяльності, що забезпечує його самореалізацію (К. Абульханова-
Славська, О. Брушлинський, В. Татенко та ін.), процес діяльності (І. Джидар’ян, 

В. Мерлін, В. Петровський та ін.), внутрішнє самовизначення і засіб самовиховання 

(О. Киричук, Г. Костюк, С. Максименко та ін.), самотворення особистості 

(М. Боришевський, Л. Сердюк та ін.) тощо. Це дає підстави визначити активність 
особистості як готовність та прагнення до здійснення діяльності та сам процес 
ініціативної діяльності суб’єкта, що характеризується прагненням до самодіяльності 
та самовираження. 

Виокремлено основні підходи до вивчення сутності соціальної активності 
особистості у психології: діяльнісний (О. Леонтьєв, В. Петровський та ін.), 

акмеологічний (А. Мурзіна, М. Пряжніков, Л. Сердюк та ін.), системний (Б. Ломов, 
О. Малхазов, О. Харланова, В. Циба та ін.), суб’єктний (К. Абульханова-Славська, 
М. Боришевський, А. Брушлинський, та ін.), аксіологічний (О. Капто, З. Карпенко, 

Г. Радчук, Е. Шакірова та ін.), генетико-моделюючий (С. Максименко та ін.). 

У контексті завдань нашого дослідження найбільш доцільним є суб’єктно-

діяльнісний підхід, у межах якого соціальна активність особистості розглядається як 
особистісне утворення просоціальної спрямованості, внутрішньо детерміноване 
індивідуальними потребами, ціннісними орієнтаціями, вольовими характеристиками 

та особливостями людини, і назовні проявляється у перетворенні соціуму та 
особистості, тобто в соціальній діяльності. 
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Розкрито вікові особливості соціальної активності особистості студента, 
зумовлені новою соціальною ситуацією розвитку – навчанням у ВНЗ, а саме: 
актуалізацією свідомих соціальних потреб у контексті професійного самовизначення 
і становлення (Н. Антонова, О. Скрипченко та ін.); зростанням інтересу до 
моральних і світоглядних проблем та їх розв’язання у навчально-професійній 
діяльності (І. Зимня та ін.); зміцненням цілеспрямованості, рішучості, впевненості у 
собі, наполегливості, самостійності у здійсненні соціально-корисної діяльності 
(Б. Ананьєв, О. Винославська та ін.); перетворенням в активних суб’єктів 
соціалізаційного процесу (Г. Овчаренко, О. Язловецька, В. Ямницький та ін.) тощо. 

На основі п’ятикомпонентної моделі активності В. Хайкіна з урахуванням 
специфіки соціальної активності студентства виокремлено її компоненти, критерії та 
показники (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Структура соціальної активності студентів 
 

Компоненти та критерії 
соціальної активності 

Показники соціальної активності 

МОТИВАЦІЙНИЙ 
Критерій: особистісна 

потреба у соціальній 

активності 

просоціальні мотиви (прагнення досягти 
суспільно значущих результатів в діяльності); 
мотиви афіліації й престижу (прагнення здобути 
чи підтримати високий соціальний статус); 
мотиви саморозвитку (прагнення 
вдосконалювати й розвивати компетентність у 

сфері соціальної активності) та ін. 

ЦІННІСНИЙ 

Критерій: ціннісне ставлення 

до соціальної активності 

пріоритети цінностей активного та 

продуктивного життя, духовних і гуманістичних 
цінностей (відчуття соціальної приналежності, 
значимість допомоги іншим, співучасті) та ін. 

ЕМОЦІЙНО–ВОЛЬОВИЙ 

Критерій: стійке емоційне 
ставлення до соціальної 

активності, здатність до 

досягнення мети 

здатність долати перешкоди на шляху 
здійснення соціальної активності; інтернальний 

локус контролю; розвинуті вольові якості; 
позитивне емоційне налаштування до соціальної 

активності та ін. 

ПІЗНАВАЛЬНО–
РЕФЛЕКСИВНИЙ 

Критерій: розуміння змісту 

соціальної активності, вміння 

його аналізувати 

прагнення отримувати та осмислювати нову 
інформацію про зміст, шляхи та можливості 
здійснення соціальної активності, у тому числі, в 
умовах студентського самоврядування та ін. 

ДІЯЛЬНІСНИЙ 
Критерій: дієвість у соціальній 

сфері 

вміння організовувати соціальну діяльність, 

залучати до неї інших стійкість проявів 

соціальної активності у різних її видах – 
навчальній, трудовій, науковій, творчій, 

спортивній, громадській та ін. 

 
Виокремлено психологічні чинники, що сприяють формуванню соціальної 

активності, й ті, що її гальмують, на трьох рівнях: макро- (рівень суспільства), мезо- 
(рівень освітнього середовища ВНЗ), мікрорівень (особистісний рівень). 
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На макрорівні сприятливими чинниками соціальної активності є: державна 
політика, що забезпечує причетність громадян до соціальних змін (Г. Нестеренко), 

врахування державними органами інтересів молоді при плануванні реформ 

(Л. Кияшко), актуалізація загальноприйнятих ціннісних орієнтацій, що формують 
просоціальну громадську позицію, а гальмівними: законодавча незахищеність 
(П. Плотніков), суспільна недовіра до державних органів влади (Л. Кияшко), 

суперечність соціально-моральних ідеалів (С. Чернета). 
На мезорівні до сприятливих чинників віднесено: врахування інтересів та 

потреб студентів керівництвом ВНЗ в організації соціального життя, підтримки 

студентів з активною соціальною позицією, позитивний імідж студентського 

самоврядування; а до чинників, що гальмують соціальну активність: 
несформованість або відсутність соціальних інститутів, покликаних організовувати 

й регулювати соціальну активність студентської молоді у процесі навчання у ВНЗ 

(А. Рижанова). 
На мікрорівні до сприятливих чинників соціальної активності віднесено: 

психологічні установки (Д. Узнадзе), у тому числі ті, що зумовлені сімейними 

традиціями активної соціальної діяльності (М. Пряжников), відчуття себе 
повноцінним членом студентської групи (В. Оржеховська), позитивний 

особистісний досвід (Є. Коротаєва); сформовані соціальні здібності (О. Власова); 
прагнення до самореалізації (Е. Галажинський), самопізнання (В. Семиченко), 

самотворення (Л. Сердюк), прагнення до відчуття особистісної цінності, 
усвідомлення наявності позитивних ресурсів і можливостей їх актуалізації, віра у 

власну цілісність, самозаохочення (О. Бондарчук), розвинуті уявлення про соціальну 

активність, здатність виявляти ініціативу(С. Савченко), здатність до саморегуляції 
(О. Огнев); до гальмівних: негативні мотиви вибору професії (С. Комарова, 
В. Оржеховська), зневіру в оточуючих (В. Вербець), у суспільних ідеалах, 

установки, що роблять людину негнучкою до змінних умов (М. Савчин), відсутність 
або послаблене почуття соціальної відповідальності (К. Ясперс). 

Показано, що студентське самоврядування відіграє важливу роль у 
формуванні особистості студента, розвитку його ціннісних орієнтацій, 

громадянської активності, лідерських якостей, суб’єктності (Г. Авдєєва, Р. Муртазін, 

Н. Нефьодова, В. Певзнер, О. Пономарьов, Г. Троцко та ін.), сприянні успішній 

соціалізації та набутті соціального досвіду шляхом наставництва (Л. Шеїна) тощо. 

Діяльність студентського самоврядування спрямована на: активну участь студентів 
в управлінні закладом вищої освіти; захист їхніх прав та інтересів; засвоєння 
професійних компетенцій (О. Кайріс); самореалізацію у різних сферах: 

організаційній, громадській, науковій, благодійній, інформаційній (А. Рижанова) 
тощо. 

Визначено, що студентське самоврядування є особливим соціальним 

середовищем, участь у якому сприяє активізації психологічних механізмів 
формування соціальної активності особистості: соціального порівняння  
та категоризації як члена студентського самоврядування; ідентифікації із 
референтними студентами, які мають високий рівень соціальної активності,  
та наслідування зразків їх поведінки; рефлексії власної соціальної активності та її 
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результатів; самопрезентації себе як соціально активного суб’єкта власної 
життєдіяльності. 

Визначені теоретичні положення було покладено в основу емпіричного 

дослідження психологічних чинників формування соціальної активності 
студентської молоді. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження особливостей та психологічних 

чинників соціальної активності студентської молоді» обґрунтовано добір 

психодіагностичного інструментарію дослідження рівнів та психологічних чинників 
соціальної активності, наведено та проаналізовано результати констатувального 

етапу емпіричного дослідження. 
У дослідженні взяли участь 817 студентів, які розподілені за соціально-

демографічними (стать, вік, регіон проживання), організаційними (форма власності 
ВНЗ) і навчально-професійними (напрям, курс, форма навчання) характеристиками. 

За результатами аналізу емпіричних даних констатовано недостатній рівень 
сформованості соціальної активності та її компонентів у переважної кількості 
студентів. 

Так, визначено недостатній рівень сформованості мотиваційного компоненту 

соціальної активності студентів: високий рівень виявлено лише у 25,6 %, середній – 

у 28,3 %, а низький – у 45,5 %. Отже, переважна частина досліджуваних 

характеризується низьким рівнем просоціальних мотивів, у тому числі орієнтації на 
задоволення потреби у самовираженні в соціальній діяльності, мотиву афіліації. 

За результатами кластерного аналізу показників задоволення потреби у 

самовираженні в соціальній діяльності виокремлено 4 кластери студентів: 
«Індивідуально-прагматичний тип» (33,8 %), який характеризується вираженим 

прагненням до суспільного визнання на основі самореалізації й досить значущими 

матеріальними потребами; «Соціально-прагматичний тип» (29,4 %) – прагненням до 

налагодження соціальних контактів й розвинутими матеріальними потребами, які не 
є самоціллю; «Прагматичний тип» (19,3 %), найважливішими для якого є 
матеріальні заохочення, а діяльність можлива лише за умови ретельного планування 
та передбачення результатів; «Гуманістичний тип» (17,5 %) характеризується 
значимими потребами у самовираженні, соціальними потребами, потребою у 

визнанні тощо. 

Щодо ціннісного компоненту соціальної активності високий рівень його 

сформованості виявлений у студентів із переважно гуманістичним типом ціннісних 

орієнтацій (10,5 %), середній – у студентів внутрішньоконфліктного та 
невизначеного типів (78,8 %), низький – у студентів егоїстично-прагматичного типу 
ціннісних орієнтацій (10,7 % досліджуваних). 

Недостатнім виявися й рівень емоційно-вольового компоненту соціальної 

активності студентів. Високий рівень визначено у студентів (13,3 % 

досліджуваних), які характеризуються високими показниками інтернальності 
загалом та в міжособистісному спілкуванні зокрема, емоційної зрілості, прагнення 
до активності й несхильності до самообвинувачення. В інших студентів ці 
показники виявляються на середньому (82,2 %) або низькому (4,5 %) рівнях. 

Подібні результати виявлено у дослідженні пізнавально-рефлексивного 

компоненту соціальної активності, високий рівень сформованості якого визначено у 
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студентів із високими рівнями рефлексивності й пізнавальної складової соціальної 
активності (1,4 %), низький – у разі низьких рівнів цих двох складових (6,9 %); 

середній – у разі всіх інших комбінацій рівнів цих складових (91,7 %). 
Також констатовано недостатній рівень сформованості діяльнісного 

компоненту соціальної активності студентів: високий рівень виявлено лише у 
9,5 %, середній – у 64,4 %, а низький – у 26,1 %. Отже, переважна частина 
досліджуваних характеризується нестійкою, але відносно самостійною соціальною 
активністю, з доволі високою частотністю самодіяльних вчинків, викликаних 
раціональними (зайняти високий статус у студентській групі, закладі вищої освіти) 
чи прагматичними мотивами. Такі студенти лише ситуативно беруть участь у 
соціальній (волонтерство, соціальні акції та ін.) та громадській діяльності (участь в 
управлінні закладом вищої освіти, захист прав та інтересів студентів та ін.), а їх 
участь у науковій чи творчій діяльності в межах ВНЗ не завжди супроводжується 
високою просоціальною мотивацією. 

Установлено, що загальна кількість студентів, які беруть участь у різних 
напрямах діяльності студентського самоврядування в ролі волонтерів і організаторів 
є недостатньо високою і складає лише 28,1 %. При цьому констатовано статистично 
значущий зв’язок (р < 0,01) між уявленнями студентів про власну соціальну 
активність та їх участю у діяльності студентського самоврядування. Так, серед 
досліджуваних, які вважають себе соціально активними, майже половина студентів 
беруть участь у різних напрямах діяльності студентського самоврядування, тоді як 
серед студентів, які не вважають себе соціально активними, цей показник становить 
лише сьому частину опитуваних. 

Також виявлено 15,8 % студентів, які не беруть участь у діяльності 
студентського самоврядування, але залучені до діяльності інших студентських 
структур у межах ВНЗ (наукове товариство, гуртки самодіяльності, клуби по 
інтересах тощо). Це свідчить про їх зацікавленість лише одним видом соціальної 
активності і потенційну можливість залучення до студентського самоврядування з 
метою сприяння збільшенню проявів соціальної активності. 

Отже, на основі порівняльного аналізу рівнів сформованості компонентів 
соціальної активності, можна дійти висновку, що найбільш сформованим виявився 
пізнавально-рефлексивний компонент, а найменш сформованими – мотиваційний і 
діяльнісний компоненти (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Розподіл студентів за рівнями сформованості компонентів  

соціальної активності 
 

Компоненти 

Рівні сформованості 
(кількість досліджуваних, у %) 

низький середній високий 

мотиваційний 45,8 28,5 25,7 

ціннісний 10,7 78,8 10,5 

емоційно-вольовий 13,3 82,2 4,5 

пізнавально-рефлексивний 6,9 91,7 1,4 

діяльнісний 26,1 64,4 9,5 
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За рівнями сформованості компонентів визначалися рівні соціальної 

активності студентської молоді в цілому: високий, вище за середній, середній, 

нижче за середній, низький. Студенти з високим рівнем соціальної активності 
(2,9 %) мають стійку потребу до її здійснення, гуманістичні цінності, позитивно 

ставляться до соціальної активності, усвідомлюють її зміст та роль особистої участі 
у студентському самоврядуванні, здатні до самосприйняття та аналізу власної 
соціальної поведінки та інших, виявляють стійку активність у соціальній сфері 
тощо. 

У студентів, віднесених до групи з рівнем вище за середній (25,2 %), 

спостерігається високий рівень дієвості в соціальній сфері, зумовлений 

недостатньою поінформованістю про соціальну активність або невизначеними 

ціннісними орієнтаціями. 

У студентів з середнім рівнем (51,1 %) соціальної активності наявна 
ситуативна потреба до здійснення соціальної активності, одночасно прагматичні і 
гуманістичні цінності, неглибока обізнаність зі змістом та формами соціальної 
активності, середній рівень дієвості у соціальній сфері. 

Рівень нижче за середній (19,5 %) визначався у студентів з низьким рівнем 

дієвості у соціальній сфері, що зумовлений непоінформованістю про соціальну 

активність, або ж переважанням у структурі особистості прагматичних мотивів та 
ціннісних орієнтацій. 

Студенти з низьким рівнем (1,3 %) соціальної активності характеризуються 
низькою особистісною потребою до її здійснення, переважанням прагматичних 

цінностей, негативним ставленням до соціальної активності, нерозумінням її змісту, 
невмінням аналізувати власну соціальну поведінку та інших, низьким рівнем 

дієвості у соціальній сфері. 
Досліджуючи вплив чинників макрорівня на формування соціальної 

активності студентів та орієнтуючись на соціально-політичну ситуацію в країні на 
момент емпіричного дослідження, було проведено додаткове опитування  
102 студентів з різних ВНЗ, які брали участь у Євромайдані в лютому 2014 р., за 
результатами якого високий рівень соціальної активності виявлено у 13,3 % 

досліджуваних, середній – у 82,5 %, а низький рівень – у 4,2 % студентів. При цьому 
рівень соціальної активності студентів був суттєво вище, якщо в тих ВНЗ, в яких 

вони навчались, було ініційовано заходи на підтримку Євромайдану. В останньому 
випадку студентів з низьким рівнем соціальної активності виявлено не було, 

натомість кількість студентів з високим рівнем соціальної активності зросла з 9,5 % 

до 18,2 % (р < 0,01). 

Примітно, що повторне обстеження студентів-учасників Євромайдану  
у 2016 р. засвідчило значне зростання високого рівня просоціальної мотивації. Якщо 

у 2014 р. переважна більшість студентів зазначали в якості основного мотиву: 
«випадково» (40,8 %), «бажання піти разом з друзями» (29,6 %), «запропонували 

гроші» (3,7 %), і лише 25,9 % зазначили, що «не могли залишатись вдома, коли в 
країні такі доленосні події», то в 2016 р. кількість студентів, які зазначили, що зараз 
«узяли б участь в актуальних для них мітингах лише з принципових переконань» 

зросла до 54,5 %. Одержані результати, на наш погляд підтверджують вплив 
чинників макрорівня на формування соціальної активності студентської молоді. 



 11

За результатами дисперсійного аналізу виявлено навчально-професійні 

особливості (за балами навчальної успішності) соціальної активності студентів: 
встановлено, що студенти з високими балами навчальної успішності мають вищий 

рівень соціальної активності, ніж студенти з низькими балами (р < 0,01). Такі 
відмінності зумовлені близькістю мотиваційних характеристик та сформованості 
вольових якостей особистості, що сприяють навчанню студентів і проявам їх 

соціальної активності. Натомість за соціально-демографічними, організаційними та 
іншими навчально-професійними особливостями статистично значущих 

відмінностей у загальному показнику соціальної активності виявлено не було. 

Більш детальний аналіз показав особливості рівнів сформованості окремих 

компонентів соціальної активності. Так, виявлено соціально-демографічні 

особливості (за статтю) соціальної активності студентів: констатовано, що жінки 

мають вищий рівень ціннісного компоненту, ніж чоловіки (р < 0,02), що 

узгоджується з даними інших досліджень щодо більш високого рівня гуманістичної 
спрямованості особистості жінок порівняно з чоловіками (Н. Гаркавець). 
Установлено вищий рівень пізнавально-рефлексивного компоненту у жінок, ніж у 
чоловіків (р < 0,03). Виявлено організаційні особливості (за формою власності ВНЗ) 

соціальної активності студентів: вищий рівень пізнавально-рефлексивного 

компоненту соціальної активності (р < 0,02) у студентів приватних ВНЗ порівняно зі 
студентами державних ВНЗ. 

Таким чином, за результатами констатувального етапу емпіричного 

дослідження показано значущий вплив чинників макрорівня на формування 
соціальної активності (суспільна недовіра до державних органів й актуалізація 
загальнолюдських ціннісних орієнтацій, що формують просоціальну громадську 

позицію); мезорівня (врахування інтересів та потреб студентів керівництвом ВНЗ в 
організації соціального життя, підтримка студентів з активною соціальною 

позицією, позитивний імідж студентського самоврядування); мікрорівня (рівень 
успішності навчання, який свідчить про здатність до саморегуляції, соціальні 
здібності, прагнення до самореалізації, само творення, усвідомлення наявності 
позитивних ресурсів і можливостей їх актуалізації, розвинуті уявлення про 

соціальну активність та ін.). 

У третьому розділі «Психолого-педагогічні засади формування соціальної 

активності студентської молоді» визначено програму формування соціальної 
активності студентів, її зміст і структуру, психолого-педагогічні засоби реалізації 
формувального експерименту; наведено аналіз результатів експериментальної 
перевірки її ефективності в умовах освітнього процесу закладу вищої освіти. 

Для реалізації мети, що була поставлена у формувальній частині емпіричного 

дослідження – сприяння проявам соціальної активності студентів (на прикладі 
студентського самоврядування), розроблено та впроваджено психологічну програму 
формування соціальної активності, яка складалася із трьох тематичних модулів. 
Модуль 1. «Сенс та цінності вашого життя», що спрямований на усвідомлення 
студентами змісту соціальної активності, аналіз сприятливих та гальмівних 

чинників соціальної активності, формування прагнення до високих стандартів 
виконання соціальних ролей, соціальної діяльності, активного та продуктивного 

життя, добробуту інших, активізацію ініціативності, формування позитивних 
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міжособистісних стосунків у групі, позитивного ставлення студентів до власної 
діяльності, навчання самопереконанню та самомотивації у діяльності, виховання 
толерантності тощо. Модуль 2. «Соціальна активність та особистісна 
відповідальність», спрямований на усвідомлення видів та форм соціальної 
активності, її значення у житті, розвиток емпатії, формування вміння розуміти 

почуття та поведінку оточуючих, програвання ролей учасників студентського 

самоврядування, актуалізацію наполегливості, сили волі та підвищення мотивації 
досягнення, усвідомлення своєї ролі у результатах власної діяльності, формування 
навичок самопізнання, адекватної самооцінки, групової ідентичності, ефективної 
комунікації, розвиток почуття впевненості у собі, почуття відповідальності та ін. 

Модуль 3. «Студентське самоврядування на практиці» націлений на усвідомлення 
шляхів і можливостей задоволення власних потреб в умовах студентського 

самоврядування, формування позитивного емоційного ставлення до соціальної 
активності, навичок самопрезентації, ефективного створення соціальних проектів, та ін. 

У процесі реалізації програми було передбачено такі психолого-педагогічні 
засоби формування соціальної активності студентів: надання індивідуальної 
допомоги студентам у процесі адаптації до умов ВНЗ; організація зустрічей з 
провідними спеціалістами з фаху студента; активне залучення студентів, особливо 

першокурсників, до діяльності студентського самоврядування; наставництво членів 
студентського самоврядування; залучення до волонтерської діяльності в межах 

студентського самоврядування; організація спеціального психологічного навчання з 
використанням інтерактивних форм і методів: лекцій полілогічної природи 

(«Соціальна активність у студентському житті», «Для чого потрібна соціальна 
активність?» та ін.), групових дискусій («Сенс життя та ціннісні орієнтації»), 

мозкових штурмів («Які, на Вашу думку, доцільні стимули для залучення студентів 
до творчої, громадської, соціальної, наукової, навчальної роботи?»), ділових ігор за 
професійним спрямуванням («Телефон довіри», «Соціальне інспектування» та ін.), 

проектних завдань («День відкритих дверей», фестиваль «Сяйво надій» та ін.), 

психологічних вправ («Представлення партнера», «Біла ворона»), методу кейсів, 
групової рефлексії занять тощо. 

Програма формування соціальної активності була впроваджена у межах 

спецкурсу для студентів спеціальності «Соціальна робота», який узгоджувався з 
основною науковою темою і напрямом діяльності студентського наукового 

товариства «Соціальна служба «Центр соціальної активності» Університету 

«Україна». Програма розрахована на 60 год., із яких: 46 год. – аудиторних занять, 
14 год. – самостійна робота. 

Формувальний експеримент тривав протягом ІІ семестру 2015–2016 н. р. на 
базі Інституту соціальних технологій Університету «Україна». У дослідженні взяли 

участь 52 студенти. З них: 26 осіб утворили експериментальну групу, в межах якої 
реалізовано авторську психологічну програму формування соціальної активності, а 
інші 26 осіб були включені до контрольної групи, в якій освітній процес мав 
виключно традиційний характер. Учасники експериментальної та контрольної груп 

не відрізнялися за рівнями сформованості соціальної активності, які до та після 
формувального експерименту оцінювались за тими самими показниками й 

методиками, що й на констатувальному етапі дослідження. 
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За результатами порівняльного аналізу першого (до формувального 

експерименту) та другого (після формувального експерименту) зрізів в 
експериментальній групі зафіксовано статистично значущі позитивні зміни (р≤0,05) 

у рівнях соціальної активності студентів, у той час, як у контрольній групі 
зафіксовано незначні зміни, які не є статистично значущими і в цілому не змінюють 
ситуацію щодо формування соціальної активності (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Кількісні показники рівнів соціальної активності студентів до (1 зріз)  
і після (2 зріз) формувального експерименту 

 

Рівні соціальної 
активності студентів 

Групи студентів 
(кількість досліджуваних у %) 

Експериментальна група Контрольна група 

1 зріз 2 зріз 1 зріз 2 зріз 

низький 3,8 0* 7,7 3,8* 

нижчий за середній 19,2 3,8* 15,4 19,2* 

середній 50,0 38,5* 46,2 38,5* 

вищий за середній 23,1 38,5* 26,9 34,6* 

високий 3,8 19,2* 3,8 3,8* 
 

Примітка. * – відмінності значущі на рівні (р≤0,05) 

 

Крім того, аналіз динаміки рівнів компонентів соціальної активності дозволив 
констатувати збільшення кількості досліджуваних експериментальної групи з 
високим рівнем мотиваційного компоненту з 19,2 % до 42,3 %, ціннісного – з 11,5 % 

до 38,5 %, емоційно-вольового компоненту – з 7,7 % до 38,5 %, пізнавально-

рефлексивного компоненту – з 3,8 % до 34,6 %, діяльнісного компоненту – з 7,7 % 

до 34,6 %. Водночас, у контрольній групі суттєвих змін у сформованості 
структурних компонентів соціальної активності не виявлено. 

Для отримання зворотного зв’язку зі студентами експериментальної групи 

було проведене підсумкове анонімне опитування. У цілому оцінка програми 

учасниками є позитивною. Особливо вони виділили значущість: спільних заходів зі 
студентським самоврядуванням для формування почуття відповідальності; кейсів та 
ділових вправ для професійної ідентифікації; тренінгових вправ та спільної 
організації соціальних проектів для групової самоідентифікації. Крім того, 35 % 

учасників експериментальної групи після формувального експерименту долучились 
до роботи студентського самоврядування. Таким чином, можна констатувати 

узгодження суб’єктивної оцінки програми її учасниками й об’єктивної, отриманої за 
результатами тестування. 

Це підтверджує ефективність психологічної програми формування соціальної 
активності та доцільність її впровадження в освітній процес і в діяльність 
психологічної служби закладів вищої освіти. Студентське самоврядування 
визначене тим особливим соціальним середовищем, що сприяє формуванню 

соціальної активності студентської молоді. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено результати теоретичного узагальнення та 
експериментального дослідження проблеми соціальної активності студентської 
молоді та психологічних чинників її формування; емпіричного визначення її 
особливостей та чинників; розробки, апробації та впровадження авторської 
психологічної програми формування соціальної активності. 

1. У результаті теоретичного аналізу основних підходів до вивчення проблеми 

активності особистості загалом та соціальної активності студентської молоді 
зокрема, в межах суб’єктно-діяльнісного підходу уточнено поняття соціальної 
активності як якісної характеристики просоціальної спрямованості особистості, 
внутрішньо детермінованої її індивідуальними потребами, ціннісними орієнтаціями, 

вольовими характеристиками та особливостями, яке назовні проявляється у 

прагненні до перетворення соціуму і себе та відповідних діях (соціальній 

діяльності). 
Визначено, що студентське самоврядування є особливим соціальним 

середовищем, що сприяє формуванню соціальної активності студентської молоді 
через актуалізацію низки психологічних механізмів (соціального порівняння  
та категоризації як члена студентського самоврядування; ідентифікації із 
референтними студентами, які мають високий рівень соціальної активності,  
та наслідування зразків їх поведінки; рефлексії власної соціальної активності та її 
результатів; самопрезентації себе як соціально активного суб’єкта власної 
життєдіяльності тощо). 

2. У структурі соціальної активності студентської молоді виокремлено такі 
компоненти: мотиваційний (просоціальні мотиви; мотив афіліації; престижу; 
саморозвитку; процесуально-змістові мотиви; критерій: особистісна потреба до 

здійснення соціальної активності), ціннісний (цінність соціальної складової у 

майбутній професійній діяльності та в процесі навчання, виконання соціальних 

ролей; пріоритети цінностей активного та продуктивного життя, духовних і 
гуманістичних цінностей; цінність суспільного визнання; критерій: ціннісне 

ставлення до соціальної активності), емоційно-вольовий (здатність долати 

перешкоди на шляху здійснення соціальної активності; інтернальний локус 
контролю; розвинуті вольові якості; позитивне налаштування до соціальної 
активності; критерій: стійке емоційне налаштування до соціальної активності, 

здатність до досягнення мети); пізнавально-рефлексивний (прагнення отримувати 

та осмислювати нову інформацію про зміст, шляхи та можливості здійснення 
соціальної активності, зміст діяльності студентського самоврядування; інтерес до 

громадсько-соціальних подій; прагнення самостійно поповнювати соціальні знання; 
здатність до самосприйняття та аналізу власної соціальної поведінки та інших, 

передбачення її наслідків; вміння співвідносити свої можливості у перетвореннях 

соціального середовища із суспільними вимогами; критерій: розуміння змісту 

соціальної активності, вміння його аналізувати); діяльнісний (здатність до 

самостійної соціальної діяльності; стійкість проявів соціальної активності; вміння та 
навички співпраці, захисту своїх інтересів, поваги до інтересів і прав інших, вміння 
ставити мету та планувати результат; активна участь у різних видах соціальної 
активності; вміння організовувати соціальну діяльність, залучати до неї інших; 
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критерій: дієвість у соціальній сфері). Обґрунтовано чинники соціальної активності 
на макро-, мезо-, мікрорівні, які зумовлюють соціальну активність студентів. 

3. Результати емпіричного дослідження соціальної активності студентів 
свідчать про середній рівень її сформованості у більше ніж половини студентів, 
яким властива нестійка потреба до соціальної активності; нестабільне емоційне 
ставлення до неї; недостатня обізнаність зі змістом соціальної активності; низький 

рівень аналізу власної соціальної поведінки та інших; ситуативна дієвість у 

соціальній сфері. 
Результати дослідження рівнів сформованості компонентів соціальної 

активності показали, що найбільш сформованим у структурі соціальної активності 
виявився пізнавально-рефлексивний компонент, а найменш сформованими – 

мотиваційний і діяльнісний компоненти. 

Необхідними для формування соціальної активності визначено психологічні 

чинники макрорівня (суспільна недовіра до державних органів, актуалізація 
загальноприйнятих ціннісних орієнтацій, що формують просоціальну громадську 
позицію); мезорівня (врахування інтересів та потреб студентів керівництвом 

закладів вищої освіти в організації соціального життя, підтримка студентів з 
активною соціальною позицією, залучення їх до діяльності студентського 

самоврядування, позитивний імідж студентського самоврядування); мікрорівня 
(рівень успішності навчання, який свідчить про здатність до саморегуляції, соціальні 
здібності, прагнення до самореалізації, самотворення, усвідомлення наявності 
позитивних ресурсів і можливостей їх актуалізації, розвинуті уявлення про 

соціальну активність та ін.). 

4. Ефективність психологічної програми формування соціальної активності, 
проведеної із залученням досліджуваних до діяльності студентського 

самоврядування, проявилась у позитивних змінах в експериментальній групі у 
рівнях усіх компонентів, збільшенні кількості студентів із високим, вищим за 
середній і середнім рівнями соціальної активності та зменшенні кількості з нижчим 

за середній і низьким рівнями, а саме в актуалізації прагнення студентів до 

соціальної активності, орієнтації на гуманістичні життєві цінності, розвитку у 
студентів відповідних знань, умінь та навичок, формуванні позитивного ставлення 
до соціальної активності, зростанні кількості учасників студентського 

самоврядування тощо. 

Щодо перспективи подальших досліджень актуальним є вивчення 
психологічних особливостей та чинників соціальної активності під впливом 

соціально-політичних подій на широкій вибірці. Доцільним уявляється дослідження 
психологічної готовності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 

до сприяння соціальній активності студентської молоді. 
 

Основні результати дослідження відображено у таких публікаціях автора: 

У вітчизняних фахових наукових виданнях,що включені до переліку МОН: 

1. Базиленко А. К. Соціальна активність студентів як важлива складова 
їхнього професійного зростання / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти : 

зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та 
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ін.]. – К., 2005. – Вип. 6 (19) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2012. –

 С. 189–196. 

2. Базиленко А. К. Методи дослідження соціальної активності студентської 
молоді / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т 
менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. –

 Вип. 9 (22) / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2013. – С. 22–28. 

3. Базиленко А. К. Особливості мотивації соціальної активності студентської 
молоді / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, 
Л. М. Карамушки. – Т. 1, вип. 39. – К. ; Алчевськ : ЛАДО, 2013. – С. 91–95. 

4. Базиленко А. К. Особливості ціннісного компонента соціальної активності 
студентської молоді / А. К. Базиленко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. 
пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 

2005. – Вип. 10 (23) /  голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ, 2014. – С. 155–163. 

5. Базиленко А. К. Особливості вольової складової соціальної активності 
студентської молоді / А. К. Базиленко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : 
зб наук. пр. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля ; 

Н. Є. Завацька [та ін.]. – Луганськ, 2014. – № 2 (34). –  С. 17–23. 

6. Базиленко А. К. Особливості рівнів сформованості соціальної активності 
студентів / А. К. Базиленко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. 
пр. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля ; Н. Є. Завацька [та 
ін.]. – Луганськ, 2014. – № 3 (35). – С. 42–50. 

7. Базиленко А. К.Самоврядування як вид соціальної активності студентської 
молоді / А. К. Базиленко // Вісник Національного університету оборони України : зб. 

наук. пр. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 3 (40). – 372 с. – С. 194–198. 

8. Базиленко А. К. Психологічний тренінг соціальної активності студентів: 
зміст та ефективність застосування в освітньому процесі ВНЗ / А. К. Базиленко // 

Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені 
К. Д. Ушинського. – № 9. – 2016. – С.16–23. 

у наукометричних виданнях: 

9. Базиленко А. К. Теоретичний аналіз чинників формування соціальної 
активності студентської молоді / А. К. Базиленко //  ScienceRise : наук. журн. –  

2016. – № 10/1 (27). – С. 23–29. 

у тому числі у зарубіжних виданнях: 

10. Bazilenko A. K.The Features Of Operational Component of Social Activity of 

Students’ Youth / A. K. Bazilenko // Social welfare interdisciplinary approach. – 2014. – 

№ 4 (2). – Р. 57–67. 

11. Базиленко А. К. Особливості пізнавально-рефлексивного компоненту 

соціальної активності студентської молоді / А. К. Базиленко // Scientific Research. – 

2017. – № 6 (червень). – С. 18–26. 

Матеріали та тези конференцій: 

12. Базиленко А. К. Програма формування соціальної активності студентської 
молоді [Електронний ресурс] / А. К. Базиленко // Особистісне зростання: теоретичні 
та практичні аспекти : зб. тез за результатами ІІ Всеукр. Інтернет-конф. – Житомир, 

2016. – С. 6–9. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/21598 
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13. Базиленко А. К. Социальная активность личности: основные 
концептуальные подходы / А. К. Базиленко // Приоритетные направления развития 
современной науки : материалы IV Междунар. заочной науч.-практ. конф., 10 дек. 
2012 г. / науч. ред. М. В. Волкова. – Чебоксары : НИИ педагогики и психологии, 

2012. – С. 68–74. 

14. Базиленко А. К. Студентський вік як сензитивний період для формування 
соціальної активності / А. К. Базиленко // Актуальні проблеми навчання та 
виховання людей з особливими потребами : тези доп. XII Міжнар. наук.-
практ. конф. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – С. 124–127. 

15. Базиленко А. К. Структура соціальної активності студентської 
молоді / А. К. Базиленко // Молодь, освіта, наука, духовність : тези доп. ІХ Всеукр. 

наук. конф. студ. і молодих вчених. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – Ч. 2. – С. 399–401. 

16. Базиленко А. К. Особливості формування соціальної активності 
студентської молоді / А. К. Базиленко // Інсайт : зб. наук. пр. студ., асп. та молодих 

вчених / ред. кол.: І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова [та ін.]. – Херсон : ПП 

Вишемирський В. С., 2016. – С. 38–44. 

 

АНОТАЦІЇ 
Базиленко А. К. Психологічні чинники формування соціальної активності 

студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню психологічних чинників формування 
соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування). 

У роботі визначено основні наукові підходи до проблеми соціальної 
активності особистості, уточнено її сутність, виокремлено мотиваційний, ціннісний, 

емоційно-вольовий, пізнавально-рефлексивний та діяльнісний компоненти, критерії 
та показники. Досліджено рівні та особливості соціальної активності студентської 
молоді. Визначено психологічні чинники формування соціальної активності 
студентської молоді на макро-, мезо-, мікрорівні. Обґрунтовано роль студентського 

самоврядування як особливого соціального середовища, що сприяє формуванню 

соціальної активності студентської молоді через актуалізацію низки психологічних 

механізмів. Розроблено психологічну програму формування соціальної активності, 
доведено ефективність її використання в освітньому процесі ВНЗ. 

Ключові слова: соціальна активність, студентська молодь, структура 
соціальної активності, чинники формування соціальної активності, студентське 
самоврядування. 

 

Базиленко А. К. Психологические факторы формирования социальной 

активности студенческой молодежи (на примере студенческого 

самоуправления). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Открытый 

международный университет развития человека «Украина». – Киев, 2017. 
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Диссертация посвящена исследованию психологических факторов 
формирования социальной активности студенческой молодежи (на примере 
студенческого самоуправления). 

На основе анализа основных подходов к исследованию социальной 

активности уточнена ее сущность как личностного образования, внутренне 
детерминированного индивидуальными потребностями, ценностными 

ориентациями, волевыми характеристиками и особенностями человека, что внешне 
проявляется в качественном преобразовании социума и личности, тоесть в 
социальной деятельности, при условии ее просоциальной направленности. В 

структуре социальной активности выделены следующие компоненты: 

мотивационный, ценностный, эмоционально-волевой, познавательно-рефлексивный 

и деятельностный, а также критерии и показатели формирования компонентов 
социальной активности студентов. 

Обоснована роль студенческого самоуправления как специальной социальной 

среды, которая способствует формированию социальной активности студенческой 

молодежи через актуализацию ряда психологических механизмов (идентификации с 
социально активными личностями путем подражания и эмпатии, интериоризации 

груповых норм и ценностей, самопрезентации в социальной деятельности, 

самоизменения вследствие референтного социального сравнения, социально–

психологической рефлексии через осмысление сущности деятельности 

студенческого самоуправления и личностной оценки этой деятельности, успешной 

социализациии и получения опыта с помощью наставников и т. д.), которые 
обеспечивают субьектную активность, чувство ответственности за последствия 
своих действий в социуме. 

Изложена общая стратегия эмпирического исследования, обоснован отбор 

диагностического инструментария для изучения уровней и факторов формирования 
социальной активности студенческой молодежи в целом и отдельных ее 
компонентов. Установлено, что преобладает средний уровень социальной 

активности, который характеризует более половины исследуемых студентов; 
уровень социальной активности выше среднего выявлен у чуть больше четверти 

студентов; уровень ниже среднего – у менее пятой части испытуемых; низкий и 

высокий уровень социальной активности – у незначительной части испытуемых. 

Анализ уровней сформированности компонентов социальной активности позволил 
констатировать, что самыми слабыми в структуре социальной активности являются 
мотивационный и деятельностный компоненты, а наиболее сформированным 

является ценностный компонент социальной активности. 

Исследованы учебно-профессиональные особенности социальной активности 

студентов: студенты с лучшей успеваемостью имеют уровень социальной 

активности выше, чем студенты с худшей успеваемостью. Это связано с их более 
выраженным стремлением к получению информации о содержании, путях и 

возможностях социальной активности, способности к самовосприятию и анализу 
социального поведения. 

Разработана модель и психологическая программа формирования социальной 

активности студенческой молодежи, доказана эффективность ее использования в 
образовательном процессе ВУЗа. Так, в экспериментальной группе студентов с 
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низким уровнем социальной активности не выявлено, уменьшилась численность 
студентов на уровне ниже среднего, возросла – на уровне выше среднего, возросла 
численность студентов высокого уровня социальной активности. Это позволяет 
рекомендовать внедрение психологической программы формирования социальной 

активности в образовательную деятельность ВУЗа. 
Ключевые слова: социальная активность, студенческая молодежь, структура 

социальной активности, факторы формирования социальной активности, 

студенческое самоуправление. 
 

Bazilenko A. K. Psychological Factors in the Formation of Social Activity of 

Student’s Youth (on the example of student government). – Qualifying scientific work 

on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of a candidate of psychological sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 19.00.07 «Pedagogical and Age Psychology». – Open 

International University of Human Development «Ukraine», G. S. Kostiuk Institute of 

Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the research of psychological factors in the formation of 

social activity of student’s youth (on an example of student government). 

The theoretical approaches to the study of problem of social activity of the 

individual, the motivational, value, emotional and volitional, cognitive and reflexive, 

operational components, the criteria and indicators of social activity of the individual are 

determined in the work. The levels and features of social activity of student’s youth were 

investigated. The psychological factors that determined to the formation of social activity 

of student’s youth were outlined: macro- (level of society), meso- (level of educational 

environment of higher educational establishment), micro level (personal level). Student 

government is defined by a special social environment of the formation of social activity 

of student’s youth, through: actualization of number of psychological mechanisms. The 

psychological program of formation of social activity was developed; efficiency of its use 

in educational process of higher educational institutions is proved. 

Keywords: social activity, students’ youth, structure of social activity, forming of 

social activity, student government. 
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