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Самостійна робота 2. (2год), ЗМ2, Т2 

 

Тема: Соціологія особистості. 

Мета: навчити студентів розрізняти  поняття пов’язані з категорією 

"особистість", та соціологія молоді; 

розвивати уміння орієнтуватись в сучасних процесах соціалізації, 

відрізняти соціальний статус і соціальні ролі  особистості; 

 вчити творчо використовувати набуті знання. 

Міжпредметні зв’язки: психологія, політологія. 

Використана література: 

 

1. "Соціологія" за ред.. В.Г. Городяненка. Київ "Академія" 2008р. 

2. В.М. Піча. "Соціологія"  Київ "Каравела" 2015р. 

3. Лукашевич М.Й. "Соціологія". Підручник. Київ 2006. 

4. Соціологія: навч.посіб. /за ред. В.І. Докаша – Чернівці: Чернівецький нац.. 

ун-т, 2012 р. 

План  

1.Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота. 

2.Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до самостійної роботи слід звернути увагу на 

запропоновані підручники та нижче поданий матеріал. 

1. Конкретнішим є поділ молоді на внутрішні групи за соціально-

професійними та віковими ознаками у взаємодії з їх духовним світом і 

поведінкою. Такий підхід дає змогу адекватніше аналізувати окремі контингенти 

молоді під час емпіричних соціологічних досліджень. 

У вітчизняній соціології молодь трактується як соціальна спільнота, що 

посідає певне місце в соціальній структурі суспільства і набуває соціального 

статусу в різноманітних соціальних структурах (соціально-класові, професійно-

трудові, соціально-політичні тощо), має спільні проблеми, соціальні потреби та 

інтереси, особливості життєдіяльності тощо. 

Дискусійним і дотепер є питання вікової періодизації молоді. Згідно з 

найпоширенішою точкою зору віковими межами молоді вважається період від 16 

до 30 років. Існують й інші погляди на вікові межі молоді: 11—25, 15—28, 16—24 

роки тощо. Останнім часом нижньою межею молодіжного віку вважається 14, 

верхньою — 35 років. В основу цієї точки зору (14— 35 років) покладено тезу про 

«продовження юності», збільшення часу входження у соціальне життя. 

Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і політичне 

становище молоді, тому поняття, що характеризували молодь колишнього 

суспільства («соціальний портрет молоді», категорії «потреби», «поведінка», 

«діяльність»), потребують сучасного аналізу, переосмислення та уточнення. 

Предметом наукового аналізу стали соціально-психологічні особливості, 

розвиток інтересів та потреб молодих людей. На думку багатьох учених, 

соціально-психологічний розвиток молоді характеризується нерівномірністю, 
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напруженістю, наявністю і повторюваністю конфліктних ситуацій. Вважають, що 

вона, порівняно із старшими поколіннями, є нетерпимішою, гостріше реагує на 

суперечності дійсності, не так жорстко «вписана» у суспільство, мобільніша, 

швидше засвоює нове. її характеризують і підвищена вимогливість, критичність 

до старших поколінь, недооцінка об'єктивної зумовленості досвіду старших за 

віком, переоцінка власної здатності до самостійної діяльності.  

Серед методів дослідження молодіжних проблем найуживанішими є 

систематичні спостереження, інтерв'ювання та анкетування, тестування, аналіз 

особистих щоденників, біографічних описів, творів, у яких відображається процес 

формування і розвитку молодої людини. Але через розпорошеність і відомчу 

відокремленість науково-дослідних установ, які вивчають молодь та її проблеми, 

ще й досі не вироблено єдиної методики вивчення молоді, відсутні серйозні 

міждисциплінарні дослідження, сучасна молодіжна концепція. Це спричиняє 

певний розрив між теоретичним та емпіричним напрямами аналізу проблем 

молоді, збільшення кількості аматорських досліджень. 

Особливого значення надавалось вивченню робітничої молоді, джерел 

поповнення робітничого класу, мотивів обрання професії, інтересів і потреб, 

проведення вільного часу, поглядів молоді на тогочасні проблеми. Дослідники 

відзначали нерівність, суперечливість свідомості та поведінки молодих людей в 

різноманітних сферах соціального життя. Загалом тодішні дослідження були 

спрямовані на вивчення процесу формування нового покоління, але через 

негативне ставлення до соціології всі вони так і залишилися на рівні цікавих, 

багатих на статистичний матеріал соціологічних концепцій. Ще й досі цей 

матеріал належно не осмислений. 

Український науково-дослідний інститут проблем молоді зосередив свою 

діяльність на фундаментальних і пошукових дослідженнях проблем молоді, 

аналізі та прогнозуванні ситуації у молодіжному середовищі, встановленні та 

налагодженні зв'язків з організаціями в Україні та за її межами, які працюють у 

сфері молодіжної проблематики. Інститут підготував статистичний довідник 

«Молодь України», інформація якого охоплює основні сфери життєдіяльності 

юнаків і дівчат. 

Але економічна та соціальна криза наприкінці XX ст. ускладнила 

функціонування як загальнотеоретичної, так і галузевої соціології. За відсутності 

фінансування майже не проводяться масштабні дослідження, які б могли з'ясувати 

молодіжні проблеми в умовах трансформації політичної, соціально-економічної 

систем. Значно скоротилась кількість дослідних центрів, проблемних лабораторій 

з вивчення сучасної молоді. 

Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких 

найголовнішими є: 

низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна 

залежність від батьків; 

шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних 

конфліктів); 

низька народжуваність — вже протягом трьох з половиною десятиліть в  

Україні зберігається рівень народжуваності, який не забезпечує навіть 

відтворення поколінь; 
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матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення житлових 

умов; 

поганий стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень (злочинність,   

пияцтво, наркоманія, проституція); 

втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму. 

Постійно скорочується питома вага молоді щодо всього населення. В 

Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20%. За всіма 

прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі. 

Вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну практику 

державної молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на створення 

нової системи професійної підготовки молоді з урахуванням тенденцій сучасного 

соціально-економічного буття, потреб ринку праці, подолання відчуження молоді 

від політичних та суспільних процесів. Але на рубежі XX—XXI ст. ефективній 

молодіжній політиці стали на заваді: дефіцит соціально-економічних ресурсів, які 

б могли бути використані для вирішення молодіжних проблем; зниження 

життєвого рівня молоді, що спричиняє песимізм, соціальну апатію; 

невідповідність рівня професійної підготовки молоді реальним потребам 

суспільства; слабка консолідованість молодіжного руху. 

Головними структурними ланками такої політики повинні стати заходи 

щодо вдосконалення системи освіти молоді, формування та реалізації її 

соціальних та економічних інтересів, участь у політичній діяльності, реалізації 

духовних запитів і потреб. 

У зв'язку з цим нового значення набуває соціологія молоді як спеціальна 

наука, що вивчає закономірності формування розвитку і відтворення молодого 

покоління. 

Питання для закріплення матеріалу:  

1.Охарактеризуйте сучасну молодь? 


