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Анотація: Стаття присвячена питанням соціалізації підлітків в умовах 

інформаційного простору. Сучасні підлітки є представниками нового 

покоління Інтернету. Значна перевага віддається ними спілкуванню в 

Інтернет-мережах на протилежність особистісному спілкуванню. 

Внаслідок чого відбувається порушення діалогічності спілкування, що 

ускладнює процес соціалізації підлітків у інформаційному просторі. 

Формування в підлітків комунікативної здатності сприятиме процесу їх 

соціалізації в  умовах інформатизації суспільства. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам социализации подростков в 

условиях информационного пространства. Современные подростки 

являются представителями нового поколения Интернета. Значительное 

преимущество отдается ними общению в Интернет-сетях  нежели 

личностному общению. 
В результате происходит нарушение диалогичности общения, что 

затрудняет процесс социализации подростков в информационном 

пространстве.Формирование у подростков коммуникативной способности 

способствует процессу их социализации в условиях информатизации 

общества.  
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Summary: The article is devoted to the issues of socialization of adolescents in the 

information space. Modern teenagers are representatives of the new generation of 

the Internet. They give great preference to communication on the Internet as 
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opposed to personal communication. As a result, there is a violation of the dialogic 

nature of communication, which complicates the process of socialization of 

adolescents in the information space. The formation of adolescents' communicative 

ability will contribute to the process of their socialization in the context of 

informatization of society. 
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Інформатизація суспільства, зумовлена стрімким зростанням 

технічного та інформаційного рівнів життя, сьогодні висуває все більш 

високі вимоги до психічного розвитку особистості (особистості, здатної до 

самореалізації, до розкриття закладених у ній потенційних можливостей). 

Зазначимо, що в умовах інформаційної навантаженості усіх сфер суспільного 

життя відбувається становлення особистості підлітка. Сучасні підлітки є 

представниками нового покоління Інтернету. Їх світогляд не поділяється на 

«реальний» і «віртуальний» простори. Мислення підлітків має ознаки 

«кліповості», тобто швидкість опрацювання інформації при нездатності її 

логічного осмислення (Токарева, 2018, с. 228). На протилежність 

особистісному спілкуванню значна перевага віддається спілкуванню в 

Інтернет-мережах, яке характеризується мобільністю, доступністю, а іноді й 

анонімністю. Відомо, що формування особистості відбувається за допомогою 

власного досвіду і участі у соціальних контактах, в процесі яких передається 

й засвоюється соціальний досвід, відбуваються зміни структури і сутності 

взаємодіючих суб’єктів, формується уся різноманітність людських 

індивідуальностей, відбувається соціалізація особистості. Потреба у 

спілкуванні як базова потреба людини до саморозвитку, самореалізації 

задовольняється через діалог з іншими людьми (Корніяка, 2006, с 106). 

Комунікативно-мовленнєвий компонент спілкування в Інтернет-мережах 

представлений у вигляді лайків і репостів на відміну від діалогу як форми 

усного мовлення в підлітковому віці. Отже, внаслідок залежності від 

Інтернету відбувається порушення діалогічності спілкування, що ускладнює 

процес соціалізації підлітків у несталому інформаційному просторі, в якому 



вони зростають. Спроможність до побудови суб’єкт – суб’єктних відносин, 

тобто, до діалогічного виду спілкування визначаємо як комунікативну 

здатність. Комунікативна здатність як здатність до міжособистісної взаємодії 

є важливим чинником соціалізації підлітків. Компонентами комунікативної 

здатності є мотиваційний (спрямованість особистості, потреба у спілкуванні); 

вольовий (здатність до самоконтролю у спілкуванні); поведінковий (вміння 

розв’язувати конфліктні ситуації, вміння емоційно співпереживати) 

компоненти (Бучма, 2017, с. 63).  

Потреба у спілкуванні є важливим компонентом спілкування як 

провідного виду діяльності в підлітковому віці. В процесі спілкування 

реалізуються різноманітні потреби особистості, які в сукупності створюють 

комплекс комунікативних потреб (потреба в емоційнім контакті з іншими 

людьми, потреба у мовному спілкуванні). Як свідчать результати 

дослідження комунікативної здатності підлітків (експериментальну вибірку 

склали 62 особи) 77% учнів мають дуже низьку потребу у спілкуванні, із 

домінуванням спрямованості на спілкування, яка детермінує реалізацію 

особистістю її комунікативних можливостей. Серед способів регулювання 

конфліктів вони обирають співробітництво (пошук рішення, яке б 

задовольняло інтереси обох сторін). В них високий комунікативний 

контроль, що означає вміння слідкувати за собою та управляти своїми 

емоційними проявами; співчутливість та вміння швидко встановлювати 

контакти свідчать про наявність в учнів високого рівня розвитку емпатії. 23% 

учнів – низьку потребу у спілкуванні. Серед способів регулювання 

конфліктів вони обирають уникання (відсутність прагнення як до конкуренції 

так і до співпраці). В них низький комунікативний контроль, що 

характеризується імпульсивністю у спілкуванні, труднощами в зміні 

поведінки в залежності від ситуації спілкування. Низький рівень розвитку 

емпатії вказує на труднощі учнів у встановленні емоційних контактів. Вони 

не завжди здатні співвідносити свою поведінку із поведінкою інших людей. 

Як бачимо, дуже низькі та низькі бали отримав такий важливий показник 



мотиваційного компоненту комунікативної здатності як потреба у 

спілкуванні, що мотивована потребою у пізнанні іншого та у самопізнанні. 

Отже, в підлітків практично відсутній мотив взаємопізнання, а також 

самопізнання, що значно знижує їх здатність до діалогічного спілкування. 

Важливу роль у процесі соціалізації особистості підлітка в сучасному 

інформаційному просторі відіграє освіта, пріоритетним напрямком якої є 

орієнтація на самоцінність особистості людини, її внутрішні ресурси і 

саморозвиток (Г. О. Балл, Т. Г. Григорьева, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, 

В. В. Рибалка, М. В. Савчин, В. І. Слободчиков, С. О. Смирнов, С. Ю. 

Степанов та ін.). Основним психологічним механізмом супроводу 

особистості у підлітковому віці є співробітництво у формі діалогічного 

спілкування (І. В. Дубровіна, B. C. Грехнєв, В. Г. Казанська, А. К. Маркова, 

Л. М. Мітіна, О. В. Сидоренко, Л. М. Шипіцина та ін.). Саме через таке 

співробітництво здійснюється взаємодія вчителя та учнів, у процесі якої 

відбувається формування ключових компетентностей учнів 

(компетентностей для життя у сучасному світі), що є головним завданням 

реформи загальної середньої освіти. Зазначимо, що співробітництво 

ґрунтується на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями. Мається на 

увазі взаємодія особистостей з певною системою загальнолюдських потреб і 

цінностей (потребою у підтримці, заохоченні, схваленні з боку інших, у 

самореалізації, потребою виявити свою індивідуальність, бути значущим). 

Педагогічна взаємодія у формі діалогічного спілкування передбачає 

існування суб’єкт-суб’єктних взаємин, за яких педагог взаємодіє із учнями на 

основі співробітництва (партнерських стосунків, а не статусних) (Шеин, 

1991, с. 51). Як форма взаємодії діалогічне спілкування здійснюється за 

умови наявності у вчителя професійно-педагогічної, мовно-комунікативної 

та загальнокультурної компетентностей.  

Таким чином, соціалізація підлітків в сучасних умовах несталого 

інформаційного суспільства можлива за умов цілеспрямованого формування 

комунікативної здатності як здатності до діалогічного спілкування. 



Психологічні дослідження свідчать, що значний резерв у формуванні 

комунікативної здатності закладено в самій особистості, в її потенціях, у 

вмінні індивіда пізнавати самого себе. Саме тому важливо й необхідно 

здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, проводити інтенсивну 

роботу з профілактики, виявлення та подолання окремих явищ 

комунікативної некомпетентності серед учнівського колективу. Основними 

принципами діалогічної взаємодії є емоційна та особистісна розкритість 

вчителя й учня, психологічна налаштованість на актуальні стани один 

одного, безцінність, довірливість та щирість спілкування.  
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