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НОВІТНІ МЕДІАПРАКТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Анотація. В статті розглянута специфіка професійної соціалізації студентства в 

сучасних соціальних-економічних умовах. Розкрито як впорядкована та структурована 
активність в інформаційному просторі, спрямована на професійну інтеграцію, може 
посилювати конкурентні переваги при пошуці робочого місця. Розглянуті поширені 
медіапрактики, які застосовують студенти як інструмент професійної соціалізації. 

Ключові слова: студентська молодь; психологічні особливості студентської 
молоді; професійна соціалізація студентів; медіапрактики. 

 
Постановка проблеми. Студентська молодь, як соціально активна 

частина суспільства традиційно знаходиться в фокусі соціально-
психологічних досліджень з декількох причин. По-перше, саме в цій групі 
відбувається активне формування та поширення дискурсу майбутнього, яке 
покоління втілює впродовж подальшого дорослішання. По-друге, завдяки 
віковим особливостям молодіжні спільноти мають значний мобілізаційний 
потенціал, який реалізується завдяки сформованим мережам взаємодії. По-
третє, молодь володіє знаннями та вміннями, необхідними для оперування 
різними гаджетами, які істотно полегшують доступ до інформаційного 
контенту (на відміну від старших поколінь, які здебільш використовують ТБ, 
радіо та газети), що може надавати конкурентні переваги в професійній 

 фахівців гуманітарного профілю в умовах другої 
вищої освіти………………………………………….. 
 

340

Безсмертна В.І. Неформальна освіта в діяльності ґендерних 
освітніх центрів при ВНЗ…………………………… 
 

346

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 351



соціалізації. В силу інформаційної нерівності, медіапрактики студентської 
молоді більш різноманітні та сучасні порівняно з іншими спільнотами. 

В той же час, пошук першого робочого місця за фахом, соціалізація в 
обраній професії є складним завданням для багатьох випускників вищих 
навчальних закладів в умовах соціально-економічної кризи. Застосування 
новітніх медіапрактик розширює коло можливостей для апліканта робочого 
місця, може надавати конкурентні переваги в професійному середовищі, що 
визначає актуальність дослідження. 

Мета статті: визначити потенціал медіапрактик як інструменту 
професійної соціалізації студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Громадянська соціалізація 
особистості – багатоплановий процес, який відбувається одночасно в 
декількох сферах життєдіяльності особистості (професійній, політико-
правовій, інтимно-особистісній тощо). Тісно взаємопов’язані між собою 
напрями соціалізації сприяють заняттю особистістю своєї ніші у соціумі в 
якості повноправного громадянина. Розгляду соціально-психологічної 
сутності цих процесів було приділено значну увагу. Творення та перша 
апробація стратегічного реалістичного плану життя, як одне з головних 
завдань періоду студентства досліджували В.В. Барабанова, П. Бергер, 
І.В. Березко, О.В. Зазимко та ін. 

Взаємодію молоді та держави, становлення громадянської свідомості 
вивчали М.Й. Боришевський, І.А. Дідук, І.В. Жадан, Л.О. Кияшко, 
А.О. Краснякова, та ін. Розвиток інтелектуальних процесів, який корелює з 
процесом професійної соціалізації, зайняття своєї ніші в професійній сфері як 
провідною діяльністю студентського періоду розглядали Н.Ю. Єрмілова, 
Е.Ф. Зєєр, С.Д. Максименко, Л.Е. Орбан-Лембрик, Л.Г. Подоляк, 
М.В. Савчин, Е.Е. Симанюк, Н.В. Чепелєва та інші.Окремі аспекти взаємодії в 
інформаційному просторі стали предметом наукового дослідження: у роботах 
Л.А. Найдьонової описані стратегії спілкування у віртуальному просторі, що 
носять деструктивний характер (кібербулінг1, тролінг2) (Л.А. Найдьонова, 
2011). Їх широко використовують у тому числі й при обговоренні 
професійних тем. Вірусний маркетинг в інтернет-комунікаціях, як інструмент 
реклами певних професійних послуг описано М.І. Шульгою 
(М.І. Шульга,2013). Використання медіа в освіті, медицині та інших сферах 
життєдіяльності людини були в зоні уваги Г.В. Міхальової (Г.В. Міхальова, 
2015). Інтернет-практики, які реалізують соціальні спільноти при створенні 
віртуальних світів описувала О.М. Кочубейник (О.М. Кочубейник, 2014). 
                                                 
1 Кібербулінг - переслідування інших осіб з використанням сучасних електронних технологій: ІНТЕРНЕТу 
(електронної пошти, форумів, чатів, ICQ) та інших засобів електронної техніки – мобільних телефонів, 
пейджера. 
2 Тролінг - постинг провокаційних, підбурювальних повідомлень (в мережі) або аналогічне поведінка в 
реальному житті, спрямоване на розпалювання конфлікту серед членів якогось співтовариства або знущань, 
висміювання якогось суб’єкта. 



Конструктивні та деструктивні соціально-політичні практики в онлайн-
просторі сучасної РФ проаналізовано в роботах А.А. Гнедаш, Н.А. Рябченко 
(А.А. Гнедаш, Н.А. Рябченко, 2014). 

Вищезгадані наукові здобутки, становлять теоретичне підґрунтя нашого 
дослідження. Медіапрактики ми визначаємо як стереотипізовану та 
впорядковану активність, метою якої є опанування масивами 
медіаконтенту, який несе інформацію про події, соціальні явища і процеси в 
соціумі через включенність суб’єкта у взаємодію з інформаційними 
ресурсами, користування медіапродуктами завдяки використанню 
медіазасобів. 

Вважаємо, що критеріями, що визначають медіа практики, є: 
1) впорядкованість та стереотипізованість сукупності навичок взаємодії з 
медіапростором; 2) загальноприйнятність для спільнот, які їх застосовують; 
3) цілеорієнтована суб’єктна активність в медіапросторі [3]. 

За ступенем активністі медіапрактики можуть бути активними, 
реактивними, пасивними [1]. Для пасивного рівня активності притаманне 
одноосібне споживання інофрмації щодо обраної теми (читання, перегляд, 
прослуховування). Для реактивної активності притаманне реагування на 
медіапродукцію, створену іншими (коментування, перепост, обговорення, 
спростування тощо). Під найвищим ступенем активності ми маємо на увазі 
створення суб'єктом медіапродукції з подальшим її розміщенням, 
просуванням в інформаційному просторі. 

На наш погляд, сучасні медіапрактики є потужним інструментом 
соціалізації студентської молоді, особливо в сфері професійного становлення 
з декількох причин: потребу у підвищенні інформованості у певній сфері, 
розширення кола спілкування та посилення мережі соціальної підтримки 
тощо. 

Виклад основного матеріалу. Студентська спільнота – це середовище, 
в якому відбуваються інтенсивні і концентровані процеси конструювання 
можливого майбутнього, що проживаються не тільки в індивідуальному 
плані, а і на рівні мікрогруп і спільнот. Індивідуальна та групова 
міфотворчість „образу бажаного майбутнього” через індивідуальні, групові 
наративи формує дискурс покоління, який відображає майбутнє в декількох 
сферах: професійній, матеріальній, соціальній, інтимно-особистісній, 
громадянській тощо. А.П. Мацокіним вважає, що за характером своєї 
діяльності, поглядами, ціннісними орієнтаціями студентська молодь близька 
до інтелігенції та відіграє важливу роль у продукуванні й розповсюдженні 
ціннісно-нормативних орієнтирів суспільства [2]. Період, на який припадає 
студентський вік, має специфічні закономірності та являє собою важливий 
етап у розвитку особистості, впродовж якого відбувається становлення 



фахівця, формування його світогляду, ідеалів, переконань. А.В. Петровський 
зазначає, що студентству, як окремому періоду в онтогенезі людини 
притаманні специфічні завдання, розв’язання яких сприяє успішній інтеграції 
юнака або юнки в дорослість [4]. Ю.О. Самарін звертає увагу на формування 
в період студентства світоглядних, етичних та естетичні поглядів на основі 
синтезу наявних знань, життєвого досвіду, самостійних міркувань і дій [5]. 
Сукупність всіх названих соціальних і психологічних процесів, за допомогою 
яких молоді люди засвоюють систему знань, норм і цінностей у професійній, 
політико-правовій, інтимно-особистісній сферах, ми визначаємо як 
соціалізацію, в результаті якої стає можливим функціонування молодої 
людини в якості повноправного члена суспільства. 

У період навчання студенти активно опановують професію, здійснюють 
планування подальшого життєвого шляху, вибудовують стратегії соціалізації 
у всіх сферах дорослого життя. Активна взаємодія з різними соціальними 
прошарками соціуму, а також сама специфіка навчання у ВНЗ сприяють 
формуванню у студентів певної життєвої позиції та соціальної зрілості. 

Професійна соціалізація – складний і нелінійний процес, на який 
впливають різноманітні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього 
походження. Включення в самостійну суспільно-трудову діяльність 
передбачає виконання особистістю декількох важливих завдань: 

 опанування знаннями та навичками, необхідними для успішного 
виконання професійних обов’язків; 

 психологічна інтеграція в професійну спільноту завдяки 
привласненню її норм, цінностей, норм поведінки, професійного сленгу тощо. 
Результуючою цих процесів є саомідентифікація адепта себе як представника 
даної професійної спільноти; 

 побудова реалістичного плану кар’єри, яка в подальшому забезпечить 
бажаний рівень матеріального життя та соціального становища; 

 пошук першого робочого місця; 
 прийняття професійною спільнотою адепта завдяки процедурам 

професійних ініціацій тощо. 
Засвоєння системи знань, норм і цінностей професійної спільноти 

відбувається в процесі взаємодії з іншими суб’єктами професійної діяльності. 
Для студентської молоді такими важливими агентами професіоналізації є 
викладачі; потенційні роботодавці; наставники, що здійснюють супровід 
перших професійних кроків. У той же час в якості додаткового ресурсу 
можливо розглядати комунікації з іншими студентами, які також здійснюють 
перші кроки в професії та на рівні «рівний-рівному» здатні здійснювати як 
психологічну підтримку, так і бути джерелом інформації щодо наявних 
робочих місць. 



Зауважимо, що студентська спільнота специфічно організована, що 
відрізняє її від інших соціальних груп дорослої частини суспільства та 
зумовлює мобільність, високий рівень самоорганізації та здатність швидко 
реагувати на запити суспільства. Цьому сприяють: 

 щільна локалізованість в просторі та часі (студентські містечка, 
наприклад); 

 наявність сформованих формальних осередків самоврядування та 
великої кількості неформальних груп, які мають значний мобілізаційний 
потенціал; 

 апробовані стратегії та успішні практики мобілізації громади задля 
розв’язання значимих задач різного характеру (навчальний, розважальний, 
соціально-орієнтований, професійний тощо); 

 інтелектуальність середовища, яка є однією із головних запорук 
успішного навчання; 

 наявність великої кількості вільного часу (порівняно з іншими 
спільнотами), які студент може використовувати на власний розсуд тощо. 

В значній мірі особливості студентської спільноти зумовлені 
доступністю новітніх інтернет-технологій; використанню сучасних гаджетів, 
які суттєво спрощуюють доступ до інформації, сприяють встановлення нових 
соціальних контактів. В процесі взаємодії у інформаційному просторі 
користувачі віднаходять нові форми взаємодії, які набувають рис 
медіапрактик. Розглянемо ті з них, які можуть сприяти професійній 
соціалізації студентів. Однією з новітніх медіапрактик, яку активно 
застосовують в освітньому процесі є дистанційне навчання, яке може мати 
різний ступінь інтенсивності та часової тривалості. Перевагою цієї форми 
навчання є можливість приймати участь у освітніх заходах навчальних 
закладів, віддалених географічно. Також ця форма навчання зручна тим, що 
зазвичай передбачає можливість обирати зручний час для виконання 
навчальних завдань. Вебінари, як короткочасне навчання, також можуть бути 
спрямовані на підвищення компетентності студентів в конкретному сегменті 
професійних знань. 

Зазначимо, що сучасний освітній ринок надає можливості навчатися і 
на платних умовах, і безкоштовно. Провідні університети світи (Оксфорд, 
Кембрідж тощо) активно розвивають дистанційні навчальні цикли на 
безоплатній основі, що є значним ресурсом для студентів, які бажають 
підвищити власний професійний рівень у всесвітньо відомих навчальних 
закладах. 

Психологічна інтеграція у професійних спільнотах та налагодження 
комунікацій із потенційними роботодавцями, колегами стають можливими 
завдяки членству в тих групах соціальних мереж, які мають професійне 
спрямування. Основними перевагами цього виду медіа-активності є: 



відсутність посередництва служб занятості або рекрутингових агенцій; 
можливість налагоджувати неформальні контактів; поступова психологічна 
адаптація до норм комунікацій та звичних стратегій взаємодії у певній 
професійній спільноті. Також цей тип медіапрактики може сприяти 
підвищенню професійної компетентності, адже зазвичай в таких групах 
обговорюються цікаві або складні випадки з професійної практики, 
особливості взаємодії найманих працівників та роботодавців в певній 
професійній галузі. 

Окрім професійних груп в соціальних мережах, додаткові можливості 
пошуку робочого місця надають спеціалізовані сайти, які містять як базу 
потенційних роботодавців та вакансій, так і базу пошукувачів робочих 
місць34. Розміщення резюме з інформацією про професійну кваліфікацію 
пошукувача у віртуальному просторі суттєво розширює можливість 
влаштування на роботу. 

Робота в режимі віддаленого доступу сучасноюю молоддю також 
розглядається як привабливий варіант працевлаштування з декількох причин: 
можливість самотійно регулювати режим роботи та професійне 
навантаження; можливість поєднувати роботу та відпочинок (особливо для 
представників творчих, ІТ-спеціальностей); відсутність потреби витрачать час 
та фінансові ресурси на транспортні витрати. Зазначимо, що на ринку праці 
такий вид працевлаштування стає все більш поширеним і через вигоди, які 
отримують роботодавці (наприклад, – економія коштів на облаштування 
робочого місця). 

Волонтерство як виконання професійних обов’язків на безоплатній 
основі та засіб проявити себе, прорекламувати власні професійні та особисті 
якості також може знайти своє відображення в медіапросторі. Яскравим 
прикладом професійної соціалізації, якій сприяла медіапрактика активного 
типу є Ю. Марушевська, яка записала відеозвернення на англійській мові під 
час Революції Гідності (2013-2014 рр.)5. Самореклама довзолила дівчині 
заявити про себе широкому загалу, внаслідок чого її професійна кар’єра 
стрімко розвивається. 

Висновки. Медіапрактики в онлайн-просторі, що застосовують 
представники студентства з метою соціалізації в професії сприяють успішній 
психологічної адаптації до норм, цінностей, притаманних професійній 
спільноті. Розширення кола спілкування з колегами по професії, що 
відбувається в період професійного навчання дозволяє прискорити 
професійну соціалізацію, віднайти перше робоче місце. 
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика профессиональной социализации 

студенческой молодежи в современных социально-экономических условиях. Описано, как 
упорядоченная и структурированная активность в информационном пространстве, 
направленная на профессиональную интеграцию, может усиливать конкурентные 
преимущества при поиске рабочего места. Рассмотрены распространенные 
медиапрактики, которые используют студенты как инструмент профессиональной 
социализации. 

Ключевые слова: студенческая молодежь; психологические особенности 
студенческой молодежи; профессиональная социализация студентов; медиапрактики. 

 


