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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Питання формування політичної культури є однією з актуаль-
них проблем для сучасного українського суспільства, що обумо-
влено трансформаціями, які відбуваються в політичній системі. 
По-перше, триває процес розвитку демократії, відбуваються 
структурні зміни органів влади, їх повноважень, зростає політи-
чна свідомість і політична активність мас, що вимагає форму-
вання відповідної політичної культури як у суб’єктів влади, так і 
в населення. По-друге, глобалізаційні процеси, що позначились 
практично на всіх сферах життя людей, вимагають звернення до 
міжнародного досвіду формування політичної культури у насе-
лення. По-третє, окреслена проблема є однією з центральних у 
політичній науці, оскільки без її наукового аналізу неможливо 
знайти відповіді на питання формування та розвитку політичної 
культури нового покоління українців. Загалом сучасний політи-
ко-культурний простір є сприйнятливим до трансформацій, а це 
потребує адаптації політичної свідомості громадян до нових об-
ставин соціально-політичних відносин. Окреслена ситуація 
обумовлює необхідність формування нової політичної культури, 
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особливо в молоді, адже від її громадянської позиції, соціально-
політичної активності, духовно-моральних орієнтацій і політич-
ної культури значною мірою залежить доля українського суспіль-
ства. Важлива роль у цьому процесі належить університету, для 
якого важливим завданням, поряд з якісною підготовкою спеці-
алістів, здатних на високому рівні здійснювати свою професійну 
діяльність, є формування соціально орієнтованого й політично 
активного покоління українців [2, с. 159]. Це актуалізує необ-
хідність політичного виховання студентів, тобто формування 
їхньої політичної культури.  

Першочерговим завданням у процесі формування політичної 
культури є руйнування моральних стереотипів, які панують у 
сучасному українському суспільстві і пов’язані вони з пріорите-
том особистого над суспільним, що виявляється в нівелюванні 
загальнолюдських політичних цінностей заради особистих інте-
ресів. Тому формування політичної культури студентів треба 
починати з виховання моральних і політичних переконань, полі-
тичних цінностей, політичних орієнтацій, які стануть основою 
формування активної життєвої позиції студентів як громадян. 

Зауважимо, що ми розглядаємо політичну культуру не тіль-
ки як соціальний інститут і складову суспільної свідомості, а 
передусім як систему цінностей, які формують національну іден-
тичність й державну єдність. Формування політичної культури у 
студентів дозволить виробити зразки політичної поведінки й 
моделі діяльності, що, в свою чергу, сприятиме стійкості й цілі-
сності розвитку суспільства й особистості. Саме політична культу-
ра визначає політичну спрямованість і сутність людини, її взає-
мини з суспільством і державою, погляди щодо перспектив 
суспільного розвитку, ставлення до світових проблем, інших 
народів і країн, її громадянську позицію. Таким чином, політич-
на культура виступає основою для формування готовності до 
громадської участі в політичній сфері.  

У контексті, коли політична культура розглядається як сут-
нісна характеристика соціального суб’єкта, вона виявляється 
через реалізацію політичних знань, політичних цінностей, полі-
тичних орієнтацій, поведінки особистості, а також засвоєних 
умінь і навичок політичної діяльності в історично певній систе-
мі суспільно-політичних відносин. Політична культура студен-
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тів демонструє рівень засвоєння ними політичних знань про по-
літичну владу й політичні відносини; вміння давати об’єктивну 
оцінку процесам і явищам суспільно-політичного життя; здат-
ність мати певну політичну позицію, що виражається в конкрет-
них політичних діях. 

Процес формування політичної культури студентів необхід-
но розглядати на тлі соціально-економічних, політичних змін у 
розвитку сучасного суспільства, адже особистість молодої лю-
дини формується під впливом соціально-культурного простору, 
в якому відбувається її соціалізація й формуються особисті по-
літичні відносини й образ життя. Трансформації, що відбува-
ються в економічній, політичній, соціальній сферах життя краї-
ни, позначаються на особистій позиції сучасного студента у 
ставленні до себе, до інших людей, до соціуму, що характеризу-
ється перебудовою їхньої ментальності, зміною цілей, політич-
них цінностей і орієнтацій, появою в них нових потреб і можли-
востей їх реалізації. У результаті відкриваються нові якості 
студента і як особистості, і як суб’єкта діяльності.  

Студентська молодь, перебуваючи в стані невлаштованості й 
пошуку, використовує досвід старших поколінь, але керується 
при цьому новими принципами життя, намагаючись більш акти-
вно осмислити суспільно-політичну дійсність. Соціально-психо-
логічні властивості й соціальні цінності студентської молоді 
обумовлюються не тільки рівнем соціально-економічного, куль-
турного розвитку, а й рівнем політичного розвитку суспільства. 
При цьому політика, політичні відносини присутні як необхід-
ний атрибут усіх сфер і відносин життєдіяльності молоді, навіть 
якщо вона принципово займає пасивну позицію; тим істотнішим 
є вплив тієї чи іншої політичної системи, характеру політичного 
режиму на розвиток політичної культури студентів. 

Серед соціально-психологічних особливостей розвитку сту-
дентської молоді зазначимо такі: усвідомлення власної індиві-
дуальності; підвищена увага до власного внутрішнього світу; 
бажання створити своє коло спілкування; підвищена емоцій-
ність, доповнена яскраво вираженою диференційованістю емо-
ційних реакцій; засвоєння навичок самоконтролю та саморегу-
ляції; усвідомлення своєї наступності, стійкості особистості в 
часі; уявленнями про свою життєву перспективу і розуміння пер-
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спектив соціального характеру. Активізація суб’єктних зусиль 
студентів відбувається не тільки в соціально-психологічній сфері, 
але і в освоєнні соціальних цінностей та норм, у результаті чого 
складається система ціннісних орієнтацій, яка відображає най-
більш загальні соціальні детермінанти поведінки, що, з одного 
боку, свідчить про усвідомлення й прийняття індивідом ціннос-
тей суспільства, а з іншого, – про процес самовиховання, само-
творення особистості і самоствердження її в соціумі. Отже, полі-
тична культура студентів – це сукупний результат навчання й 
виховання, що являє собою комплексну характеристику освоєно-
го політичного досвіду й сформованої політичної свідомості, що 
реалізується у зацікавленості у вирішенні наявних суспільно-
політичних проблем, готовності до участі у політичному житті 
суспільства, здатності взаємодіяти з державними інститутами. 

Отже, одним з пріоритетних завдань сучасного університету є 
формування політичної культури студентів, оскільки політичні 
знання й культура необхідні сьогодні кожній молодій людині не-
залежно від її професійної підготовки. Вони допомагають їй орієн-
туватись у складних політичних ситуаціях, грамотно вибудовува-
ти відносини з владою, здійснювати контроль за її діяльністю. 

Важливо враховувати, що розвиток політичної культури 
студентської молоді відбувається в процесі навчання й вихован-
ня, а ефективність формування залежить від правильної органі-
зації цього процесу. Його основою має бути формування науко-
вого світогляду, поглядів і переконань, громадянських якостей і 
почуттів, ціннісних орієнтацій, політичної спрямованості особи-
стості майбутнього фахівця. Правильно побудований і належ-
ним чином організований процес політичного виховання сприяє 
формуванню патріотизму, національної свідомості, інтернаціо-
налізму, миролюбності, політичної культури. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ  

З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ  
В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ  

Сьогодні в Україні підготовка спеціалістів соціальної сфери 
відбувається за освітньо-професійною програмою галузі знань 23 
«Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» освіт-
нього ступеня фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр. 
Підготовка соціальних працівників здійснюється в професійно-
технічних училищах, фахових коледжах, закладах вищої освіти, 
колегіях, академіях. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
передбачає вивчення загальних, спеціальних (фахових, предмет-
них) компетентності та програмні результати навчання.  

Різні аспекти готовності майбутніх соціальних працівників 
до професійної діяльності розглядали такі вчені, як А. Мудрик, 
В. Камаєва, І. Зимня, К. Рейда, Н. Горішна, Н. Сейко, 
О. Плахотнік, О. Тополь, Р. Санжаєва, С. Товщик, Т. Аветісян, 
Т. Голубенко та ін. Практичні аспекти підготовки соціальних 
працівників висвітлено у працях Г. Лещук, І. Парфанович, 
М. Гур’янова, Н. Олексюк, О. Безпалька, О. Москалюк та ін. 
Фундаментальні підходи до визначення професіоналізму в соці-
альній роботі досліджені Г. Лактіоновою, І. Пєшою, 
І. Трубавіною, М. Фірсовим, С. Калаур. 

Аннєнкова І., Н. Горбунова, В. Гриньова, В. Лівенцова, 
О. Пехоти, присвятили свої дослідження проблемним питанням 
професійного спілкування та комунікативної культури в спілку-
ванні соціальних працівників. Відомий американський викладач 
школи ораторського мистецтва Д. Карнегі дослідив, що «лише 


