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ВСТУП 

 

«Молодежь – будущее любого 

общества, его стратегический 

актив, неиссякаемый источник 

новых идей и нестандартных 

решений» 

П. Сорокин 

 

В останні два десятиріччя українське суспільство пережило 

значну кількість соціальних змін. Найбільш вагомими стали зміни 

соціально-політичного, соціально-економічного та 

соціокультурного характеру. У зв’язку з цим можна стверджувати 

про наявність трансформацій як на рівні суспільства загалом, так і 

на рівні окремих соціальних груп, соціальних інститутів. Суттєвих 

перетворень зазнав інститут освіти, що зумовило значне зростання 

кількості осіб із вищою освітою. При цьому цінності окремих 

видів праці часто нівелюються, оскільки на сьогодні престижність 

професії асоціюється не з її суспільним значенням, а з рівнем 

прибутків, що забезпечує відповідна професійна діяльність. Це 

своєю чергою, зумовлює деформацію трудових орієнтації та 

трудових цінностей майбутніх спеціалістів. До того ж основною 

умовою сучасних роботодавців є необхідність забезпечення більш 

високого рівня професійної адаптації, у тому числі соціально-

психологічної, до виконання посадових функцій конкретного 

фахівця. У таких умовах чи не єдиним шляхом забезпечення 

сучасних вимог до майбутніх працівників є їх соціальна адаптації 

(в ідеалі й соціалізація) до майбутньої професійної діяльності.  

Ускладнює ситуацію також той факт, що стан українського 

суспільства може бути охарактеризовано як перехідний – від 

кризи і реформування до соціальної стабільності, тому, щоб 

зрозуміти, яким наше суспільство буде в майбутньому, необхідно 

звернути увагу на сучасну молодь. Саме вона – будівничий 

майбутнього суспільства, а відтак вивчення особливостей трудової 

та професійної соціалізації молодого покоління як соціальної 

групи, а також виявлення проблем і зацікавленості молоді 
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певними видами трудової діяльності є важливим для подальшого 

розвитку суспільства. Навіть питання забезпечення працівниками, 

котрі мають мотивацію до певних форм трудової активності 

вбачається нами суспільно важливим завданням. До того ж ринку 

праці потрібні особистості, здатні до ефективної конкуренції 

незалежно від віку та стажу попередньої трудової діяльності.  

В умовах відкритості соціально-економічної системи 

зовнішньому світу необхідні молоді фахівці з високим рівнем 

компетенції, моральних цінностей, культури праці, раціоналізації 

та професіоналізму тому, що конкурентоспроможність будь-якої 

економіки визначається насамперед освітніми процесами, які, у 

свою чергу, залежать від зростання культурного рівня (капіталу) 

студентської молоді, накопичення інтелектуальних здібностей 

випускників, здатності студентства акумулювати нові знання, 

перетворювати їх в інноваційний ресурс суспільства. Відтак 

ефективність конкуренції на ринку праці безпосередньо 

залежатиме від суб’єктів, котрі братимуть участі у даному процесі. 

Все перераховане зумовлює актуальність теми дослідження та 

важливість оцінки ролі вищого навчального закладу (ВНЗ) у 

процесі формування фахівця. 

Аналізуючи актуальність та важливість зазначеної проблеми, 

варто зауважити, що принципового значення набуває проекція 

сучасних змін, що мають місце в нинішній системі набору до ВНЗ 

(незалежне оцінювання), на результати підготовки фахівців. 

Основним недоліком сучасної системи є те, що до навчальних 

закладів часто потрапляють «випадкові люди», які вступили на 

даний напрям навчання не за свідомим бажанням, а завдяки 

наявності прохідного рейтингу на дану спеціальність. Фактично 

зростає частка професійно дезадаптованого контингенту, що 

зумовлює потребу у професійній орієнтації та подальшій 

соціалізації відповідних осіб. Вирішенню низки суспільно-

важливих питань, окреслених у вступі, присвячено дану роботу. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЧИННИК 

ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

 

1.1. Диференціація молодіжних субкультур  

у сучасному українському суспільстві 

 

Актуальність дослідження в контексті професійної соціалізації 

представників молодіжних субкультур обумовлена тим, що 

класична школа соціології розглядає молодіжну субкультуру як 

соціальний феномен, що існує окремо від суспільства та культури 

в цілому. Разом з тим, молодіжна субкультура – багатогранне 

соціокультурне утворення, котре впливає на культурні й соціальні 

процеси суспільства і є однією з форм соціальної реалізації 

молоді. Важлива роль молодіжної субкультури вбачається також у 

процесі професійної соціалізації, що зумовлює значну увагу до 

цього питання. З цієї точки зору, проблематика молодіжних 

субкультур у соціальних науках у достатньому обсязі не 

досліджувалась. 

З методологічної точки зору, проблеми молодіжної 

субкультури найчастіше розглядаються в межах концепції 

соціалізації, за якої входження до світу панівної культури, 

адаптація до неї – процес складний та суперечливий, пов'язаний із 

психологічними та іншими труднощами [52]. Тобто молодь шукає 

форми самостійної активності, котрі не регламентуються ззовні. 

Найчастіше такі самодіяльні форми знаходяться в сфері дозвілля 

та художньо-естетичній сфері. Саме в них молодь виступає 

суб’єктом молодіжної субкультури, котра, хоча і не викликає 

негайних змін у суспільстві, проте впливає на загальну культуру, 

моду, стиль життя, і загалом на соціальні й культурні 

характеристики епохи. Молодіжна субкультура виступає, з одного 
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боку, антагоністом щодо «офіційної» культури, з іншого, вона є 

перехідним етапом і доповненням до дорослої культури, 

привносить в неї нові традиції, способи пізнання, ставлення до 

світу. З урахуванням того, що частина дозвіллєвих практик може 

(за певних умов) перетворюватися на практики професійні, 

виникає потреба в дослідженні взаємозв’язку між культурними 

орієнтаціями представників молодіжних субкультур та проекцією 

їх культурних орієнтації на специфіку трудових цінностей. 

Дослідження субкультур – один з пріоритетних напрямів у 

соціології культури, що має певні специфічні підходи. За 

матеріалами західної наукової літератури можна окреслити 

наступні підходи: структурно-функціональний (Т. Парсонс), 

класовий (Д. Доунс, П. Уілліс), гендерний (Б. Хідсон, А. Мак 

Роббі), культурологічний (К. Маннгейм), теорія субкультур  

(Р. Мертон). Аналіз радянського доробка цієї проблематики 

дозволяє виділити ряд етапів її вивчення: дослідження 

неформального молодіжного руху (Орлова ЄА., Леванов Е.Е.), 

аналіз феномена субкультур (Сікевич З.В.), дослідження 

зарубіжного молодіжного руху і субкультур (Давидов Ю.Н.). 

Заслуговує на увагу концепція соціальної стратифікації М. 

Соколова, що характеризує субкультуру як явище художнє і 

соціально- психологічне. Згідно з нею субкультура – це картина 

світу, спільна для певної групи людей. Вагому роль у генезисі й 

еволюції субкультури відіграє творчість, що відображає картини 

світу різних субкультур, а також певним чином формує і змінює їх 

[135, с. 22]. Власне різниця в картинах світу утворює різноманітні 

субкультури суспільства. Все розмаїття субкультур в суспільстві 

інтегрується в єдину культурну систему «ядро культури». 

Тези Соколова знаходять підтвердження в дослідженнях 

музичних субкультур (І. Салтанович, В. Пушкар), ігрових 

субкультур (К. Єфимов). Саме тому дана концепція є найбільш 

перспективною для даного дослідження. Відзначимо, що зогляду 

на неї можна об'єднати в одне ціле різні підходи до вивчення і 

опису субкультур: структурно – функціональний, 

культурологічний, системно-динамічний, синергетичний, 

інформаційний. Категорія «картина світу» є універсальною 
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одиницею поєднання вище наведених підходів до визначення 

субкультур. Ураховуючи той факт, що «кожний клас, кожна 

соціальна група можуть мати свою особливу «субкультуру», 

категорія тісно перетинається з терміном «peer group» – іще одним 

підходом до вивчення молодіжних субкультур. 

Поняття «peer group» виникло в межах вивчення молодіжної 

субкультури в структурно-функціональній соціологічній школі. 

«Рeer group» – це дещо більше , ніж «група однолітків» чи 

«гомогенна вікова група». «Рeer» – це не просто синонім слова 

«одноліток», межі цього поняття набагато ширші: воно означає 

рівність у стосунках, поглядах, цінностях та формах поведінки. 

Тобто рівні групи керують рухом з огляду на позицію особистих 

цінностей до загальних із соціального світу, в якому рішення 

приймаються з урахуванням батьківського авторитету та сімейних 

традицій, до світу, в якому рішення має бути віднесено до 

раціонально зрозумілих і узгоджених з раціональними 

принципами [109]. Рівні групи (групи однолітків) підтримують 

перші кроки виходу молодих людей із сімей, знайомлять їх з 

іншими можливими шляхами в житті. «Рeer group» – не джерело 

цінностей, а спосіб знаходження свого місця у світі, спосіб 

соціальної реалізації й ідентифікації. При цьому зазначені групи 

суттєво впливають на всю систему цінностей молодої людини. На 

нашу думку, можливою є домінація цінностей «peer group» в 

окремих видах трудової активності.  

У сучасних дослідженнях молоді під поняттям «рeer group» 

розуміють усі гомогенні групи молодих людей незалежно від того, 

чи мають вони формальний або неформальний характер. Члени 

групи «рeer» характеризуються низкою загальних ознак. 

Визначальною загальною ознакою безперечно є вік. Одночасно 

наявні й інші загальні ознаки, такі, наприклад, як стать, соціальна 

роль, соціальне походження, сусідські стосунки, спосіб мислення і 

форми поведінки. «Рeer group» створюються, як правило, 

незалежно від бажання батьків у результаті відповідних дій самих 

молодих людей. З одного боку, наявність власної субкультури 

розглядається як типова ознака «рeer group», а з іншого – 

вважається , що субкультури виникають у неформальних малих 



10 

групах. На увагу заслуговує також те, що формальні групи, 

наприклад, академічні групи у ВНЗ можуть мати власні спільні 

цінності та забезпечувати вплив певної системи культурних 

цінностей на всіх своїх членів.  

Перед розглядом поняття «субкультура», необхідно визначити 

поняття «культура». Культура – система надбіологічних програм 

людської життєдіяльності (діяльність, поведінка, спілкування), що 

історично розвивається та забезпечує відтворення та зміну 

соціального життя у всіх його основних виявах [145, с. 61-71]. 

Якщо намагатись конкретизувати дане поняття, то під культурою 

розуміють програму діяльності, поведінки та спілкування. Дані 

програми представлено широким колом знань, норм, навичок, 

ідеалів, зразків діяльності й поведінки, ідей, цілей, ціннісних 

орієнтацій тощо. У сукупності й динаміці вони утворюють 

історично накопичений соціальний досвід [134, с. 117-127]. 

Культура зберігає, транслює цей досвід, генерує нові програми 

діяльності, поведінки і спілкування людей, котрі реалізуються 

певними видами і формами людської активності, породжує 

реальні зміни в житті суспільства [145, с. 61.].  

Молодіжні культури виникають як продукт інтеграції 

спільноти людей, які не можуть чи не хочуть вписуватись у 

встановленні основною культурою межі й патерни поведінки. 

Соціокультурними і соціально-психологічними особливостями тут 

виступає низка факторів і потреб, котрі «офіційна» культура не в 

змозі задовольнити. У першу чергу, це комунікативна складова 

соціалізації особистості. Субкультури ХХ століття задовольняли 

комунікативні потреби в частині створення неформальних, 

контркультурних явищ, які пропонували молоді альтернативне 

культурне середовище зі своїми законами і правилами. 

Неформальна (а особливо контркультура) є протестною до 

офіційної системи однак певною мірою, також залежна від неї. 

Основне завдання неформальної культури – побудувати нову 

соціальну структуру, що буде задовольняти специфічні культурні 

вимоги. Завдання загальної культури в цьому контексті – 

забезпечити контрольованість субкультури. Способи досягнення 

зазначених цілей культур – це способи взаємовпливу. Приклади 
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подібного взаємовпливу на сьогодні стають усе більш 

поширеними, наприклад, в метро – це графіті, чи в спорті – поява 

нових (експериментальних) видів спорту в програмах 

міжнародних ігор – сноуборд, скейтборд. Закріплення відповідних 

практик у соціальному просторі загальної культури зумовлює 

інтерес її представників до виявів культури неформальної, зокрема 

власники деяких магазинів звертаються за допомогою до 

графітчиків з проханням зробити оригінальний дизайн. 

Тобто на основі вище викладеного матеріалу під субкультурою 

в межах даного дослідження ми будемо розуміти частину 

культури, чи частину програми – її підпрограму. Необхідно також 

відзначити, що програма реалізується саме завдяки своїм 

підпрограмам. Проте субкультура може виступати не тільки як 

засіб реалізації програми, але і як певна альтернатива програми, 

цілісна і самодостатня програма, що може існувати як частина 

програми і як самостійне соціокультурне утворення. Таким чином, 

субкультура – це частина загальної культури, сукупність норм і 

цінностей, елітарна підсистема, що має певні специфічні 

особливості й характеристики. Специфічне розуміння цих 

особливостей, на думку Н. Слюсаревського принципово 

відрізняють субкультуру від офіційної культури. До таких ознак 

належать знання, цінності, стиль та спосіб життя, соціальні 

інститути як системи норм, навички, вміння, способи здійснення 

та методи, потреби, схильності [134, с. 117-127]. 

З точки зору структури суспільства, субкультура являє собою 

певний сегмент проміжного положення в загальній ієрархії й 

структурі соціальної взаємодії. А молодь як її елемент, у даному 

випадку, – це особистості, які мають внутрішню кризу статусної 

самоідентифікації (у тому числі професійної). Їхнє внутрішнє 

відчуття статусу не збігається із зовнішнім, реально встановленим 

суспільством. Унаслідок цього молодій людині необхідно знайти 

певне положення (стиль життя), який її задовольняв би. Зазначене 

повною мірою характерне і для етапу професійної соціалізації, 

адже у випадку, коли первинна професійна соціалізація 

відбувається в межах «дорослого» колективу, котрий керується у 

своїй діяльності нормами та цінностями «загальної» культури, у 
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молодої людини виникає когнітивний дисонанс, пов'язаний із 

невідповідністю її місця в соціальній ієрархії навчальної групи та 

в соціальній ієрархії трудового колективу. 

Для будь-якої субкультури існує обов’язковий набір певних 

ознак, за допомогою яких можна визначити, чи належить та чи 

інша соціальна група до поняття «субкультура». Узагальнюючи 

характеристики, наведені в сучасній літературі, доходимо 

висновку, що це: 

- сигніфікація – своєрідна мова знаково-символічного 

спілкування; 

- легітимація – правила та способи нормативного регулювання 

всередині даної субкультури; 

- певний стиль та спосіб дій – один з найбільш яскравих 

соціальних параметрів, за допомогою якого визначається 

приналежність до тієї чи іншої соціальної групи; 

- усталена світоглядна позиція певної субкультури відносно тієї 

чи іншої соціальної реальності; 

- наявність соціальних інститутів і рольових структур; 

- сукупність потреб та схильностей представників певної 

субкультури. Визначення мотивів та цілей представників певної 

субкультури є відправною точкою вивчення соціально-

психологічних аспектів даного елемента внутрішньої структури: 

- конвенціональні взаємозв'язки (договірні чи символічно 

обумовлені). Вони мають не політичне чи релігійне вираження, як 

більшість сучасних субкультур, а швидше соціально-

психологічне. Конвентаційні взаємозв’язки засновано на 

суспільній домовленості. Одні з них мають внутрішньо груповий 

статус, інші – неусвідомлені угоди, які виникають унаслідок 

навчання на конкретному прикладі в процесі дії. 

Одночасно відповідну прикладну ідентифікацію культурних 

утворень пов’язано із проблемою інтерпретації понять 

«субкультура» і «контркультура». Це тісно взаємопов'язані 

категорії. Часто науковці ототожнювали ці два поняття, однак ми з 

цим не погоджуємося. Етимологічно префікс «суб» означає «під», 

тобто вказує на певну ієрархічність. У той же час префікс «контр» 

означає протиставлення, інакше – контрієрархічність. У такому 


