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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА  СУТНІСТЬ  СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНОЇ  АКТИВНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ 
 

  В статье  рассматривается содержание понятия „социально-

коммуникативная активность”,  даётся  характеристика даного феномена. 

 The article is  discovered psychological  and pedagogical  content  

of  concept  „social  –  communicative activity”.      This  work  
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contains theoretical and experimental research   of  this  phenomenon. 

 
 
 
 
Перш за все виявимо онтологічний зміст і гносеологічне значення 

поняття „соціально-комунікативна активність”, використовуючи досягнення 
педагогічної і психологічної наук, а також дослідження загальносоціологічної 
літератури на сучасному етапі, визначивши найбільш строго виділені  
науковцями дефініції, які відображають  в їх сукупності ті сторони і явища 
туристсько-краєзнавчої діяльності підлітків, які безпосередньо і нерозривно 
пов’язані з соціально-комунікативною активністю. 

Що ж ми розумітимемо під змістом і сутністю досліджуваного нами 
явища ? 

Зміст прийнято розглядати як сукупність частин ( елементів, процесів) [1, 
412]. 

Категорія сутності „відбиває внутрішні суперечності об’єкта, які є 
джерелом його зміни і розвитку”, а також являє собою складну „синтетичну” 
категорію, яка включає в свій зміст категорії, які відбивають внутрішні, 
необхідні сторони і зв’язки об’єкта” [2,  437;1, 431]. 

Сутність соціальної активності  визначається як одна з ліній зв’язку 
людини між собою і соціальним середовищем, як одна із характерних рис 
способу життєдіяльності соціального суб’єкта ( особистості, соціальної групи, 
історичної спільноти, суспільства), що відображає рівень спрямованості 
здібностей, знань, навичок, концентрації вольових, творчих зусиль на 
реалізацію невідкладних потреб, інтересів, мети, ідеалів, завдяки освоєнню, 
збереженню, руйнуванню існуючих або створенню нових умов, життєво 
важливих зв’язків  з природним і соціальним середовищем, формуванню 
особистих соціальних якостей  [3, 8-9]. 

У визначенні поняття соціально-комунікативної активності трудність 
полягає в тому, що необхідно знайти таке формулювання, яке  охопило б те 
специфічне, що властиве цій активності підлітків як одному з видів соціальної 
активності, що дозволило б відрізнити  соціально-комунікативну активність  
( СКА) від будь-якого іншого соціального явища. 
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Із самого початку виникнення людського суспільства воно пов’язано з 
двоякого роду відносинами: з відносинами людей з природою і всередині 
людського суспільства. У першому виді відносини людини з природою – 
сторони фіксовані строго як суб’єкт і об’єкт. Відносини другого плану 
з’являються на основі соціальної практики, в процесі якої відбувається обробка 
„людей людьми” [4, 35]. Носії цього виду відносин являють собою соціальні 
сутності ( соціальні групи – первинні, вторинні, малі; колективи і т.д.), а також 
особи, коли вони виступають їхніми представниками. 

Суспільній природі людини відповідає  соціальна активність, але „людина 

є безпосередньо природною істотою...вона наділена природними силами, 

життєвими силами, будучи діяльною природною істотою”, – підкреслює 

К.Маркс [5, 188], повертаючись на арену філософії із зникненням тоталітарних 

орієнтацій, які він сам і створив. Особа ж підлітка є соціальним суб’єктом, як 

частина якогось цілого: суспільства, соціальної групи і т.ін. Під соціалізацією 

особи розуміється процес включення індивідуума в суспільство, що 

виявляється в засвоєнні їм досвіду соціального життя, зразків поведінки, 

соціальних норм, ролей і функцій, входження в соціальне середовище, в 

соціальні групи, пристосування до них [6, 138]. 

Процес соціалізації охоплює людину все життя, в якому розрізняють два 

органічно пов’язаних між собою складових елемента: соціалізація свідомості та 

соціалізація діяльності [7, 4]. У нашому дослідженні ми обрали одну з його 

стадій – підлітковий вік. Цей період розвитку і становлення особи вважається 

найважчим в системі виховання [8; 9] і пов’язаний з глибокою перебудовою 

психічних процесів, діяльності  особистості дитини, а також на цей період 

доводиться найістотніший якісний стрибок  розвитку його активності. Це вік 

формування етичних переконань, принципів і ідеалів, якими починає 

керуватись підліток у своїй поведінці. Активність же підлітка в суспільному 

житті знаходить себе  в його діях, вчинках, поведінці та діяльності. 

При вивченні активності підлітка основна увага прямує на дослідження 

його пізнавальної і суспільної діяльності [10; 11],  
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які, безумовно, відіграють важливу роль у шкільному житті. Проте, як правило, 

розуміння активності підлітка часто зводиться при цьому до реалізації його  

інтелектуальних і організаторських здібностей. У такому разі до категорії 

„активних” підлітків належить лише нечисленний актив класу, а серед інших, 

звичайно, виділялася категорія „важких”, „безініціативних”, „пасивних”. Щоб 

зрозуміти спрямованість і специфіку прояву СКА підлітка необхідно перш за 

все виходити з особливостей цього вікового періоду, який, як правило, 

характеризується різко збільшеними, у порівнянні з попередніми віковими 

етапами, ініціативністю, відповідальністю, самостійністю, чітко висловленим 

бажанням позначити свою індивідуальність, висловити і довести свою думку, 

проявити себе в очах оточуючих; діти прагнуть  активної участі  в суспільно 

корисній діяльності, в міжособистісному спілкуванні. Тому підлітковий вік – це 

найважливіший етап становлення і розвитку СКА особи дитини. У цьому віці 

підліток виходить на якісно нову соціальну  позицію, починає формуватися 

його свідоме ставлення до себе як члену суспільства [12]. А самоцінність 

людської індивідуальності стає однією з важливих характеристик 

гуманістичного ідеалу, який склався в сучасній культурі. 

Ш.А. Надірашвілі розуміє соціальну активність як „внутрішній регулятор 

активності людини,  що організує внутрішні і зовнішні дії на неї саму і її 

діяльність і на основі їх єдності формує активність індивіда у визначеному 

напрямку [13, 77]”. Соціальна активність в традиціях підходу Д.І. Фельдштейна 

визначається через аксіологічне позитивне ставлення особи до суспільно 

корисної діяльності, яка розвиває у підлітків здатність бути особистістю, 

відчувати свою відповідальність за загальну справу, прагнення знайти своє 

місце в житті суспільства [14]. 

Т.М. Мальковська стверджує, що соціальна активність – це така 

діяльність, яка „формує установки на співвідношення особистого і суспільного 

у всіх сферах життя школяра [15, 21]. 

Діяльність людини є активно перетворювальною, свідомою, 

цілеспрямованою.    А    сама    людина    стає      виразником 
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соціально типових відносин у своїй сукупності (економічні, соціально-

політичні і т.д.), але в тій мірі, в якій вона їх засвоїла. Активність особи свій 

найвищий вираз отримує в самодіяльності як особливому виді суспільно 

корисної діяльності, яка відзначається самодіяльністю і високою 

ініціативністю, джерелом яких  стають внутрішні, а не зовнішні спонукальні 

сили. Психологи розглядають дві сторони діяльності: наочну і спрямовану на 

розвиток взаємостосунків з людьми, суспільством. Остання діяльність по 

засвоєнню норм взаємостосунків з людьми впливає на формування соціально-

комунікативної активності [16, 36-37 ].  

Вибраний  вченими підхід дозволив виявити спрямованість мотиваційних 

структур діяльності: індивідуальну ( якщо індивідуальні мотиви переважають 

над груповими, а ті у свою чергу над суспільними),  групову, індивідуально-

суспільну, комунікативну  [16, 88]. 

Н.М. Тен виділяє такі переважаючі мотиви соціальної діяльності: 

адекватний суспільно значущому смислу; переживання інтересів соціальної 

групи; прагнення до комунікації; процесуальний ( діловий); престижний; 

виявлення негативного ставлення  [17, 132]. 

Аналізуючи спонуку особи до активної соціальної діяльності, ми 

пов’язуємо її з феноменом „самодіяльність” як провідною, сутнісною її 

характеристикою. Тому поняття „соціально-комунікативна активність” ми 

пов’язуватимемо з поняттям „самодіяльність”, яке виступає як сутнісна 

характеристика прояву діяльності. 

Арсентьєва Г.О.[18, 3],  Б.О. Грудинін [19, 7], Л.Є. Серебряков  бачать 

соціальну активність як  „міру соціально діяльної діяльності” [20, 164], її 

якісно-кількісну характеристику.  В.І. Тернопільська, підкреслюючи якісно-

кількісну визначеність соціальної активності,  визначає її кількісні параметри: 

частотність, самодіяльність дій, вчинків, міру зовнішнього стимулювання і 

самостійності, ініціативності, творчості і т.ін. [21, 71-72].  
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У цих випадках нам пропонують визначення соціальної активності як 

міри кількісних і якісних характеристик діяльності. 

Ми дотримуємося висновків, запропонованих В.О. Смирновим і В.Е. 

Бойко [22, 34], розуміючи під якісними характеристиками свідомість, зміст, 

спрямованість діяльності, інтереси і мету, мотиви, потреби, а під кількісними 

характеристики процесу і результати діяльності ( інтенсивність, напруженість, 

тимчасові витрати.  

Т.М Мальковська визначає соціальну активність таким чином: „Соціальна 

активність – це інтегральна суспільна властивість, що характеризує стан 

суб’єкта в процесі взаємодії в діяльності, необхідність якої обумовлена 

суспільно значущими цілями [23, 70].” Ми дотримуватимемося цього 

положення, не ототожнюючи поняття „соціальна активність” і „суспільна 

активність”. Адже соціальна активність виступає як родове поняття щодо 

видових: суспільно-політичної, трудової, пізнавальної та ін. [15, c.16-17], тому 

соціально-комунікативна активність є одним із видів соціальної активності. Це 

підкреслює і академік О.В. Киричук [24, 37].  

На наш погляд, більш підходить конкретизуюче, узагальнююче  поняття 

соціально-комунікативної діяльності в єдності її якісних і кількісних 

характеристик, яку відрізняють такі ознаки: ступінь усвідомленості, 

самодіяльності, самостійності, енергійність дій, частота поведінкових актів і 

т.ін.  

С.О. Тарасюк  в широкому розумінні поняття „соціальна активність” 

передбачає наявність  трьох великих блоків, без урахування характеристик яких 

поняття „соціально-комунікативна активність” у його емпіричному уявленні 

стає недостатньо повним. Перший блок – це стійкі внутрішньо-ообистісні 

утворення, які характеризують людину як суспільну істоту, забезпечуючи її 

самоцінність як індивідуальності. Вони формуються в процесі розвитку і 

виховання, активної взаємодії людини з навколишнім світом. Другий 

блок – це сам процес діяльності. Третя складова соціальної активності 

–умови і фактори ситуації, в якій діє індивід  [17, 8]. Саме ця, третя,  
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складова найменш розроблена в психолого-педагогічній  літературі.  

Розуміння суспільної активності як діяльності, що характеризується 

особливим чином, іноді зводиться до активної життєвої позиції.  

Ми схильні розглядати активну життєву позицію як одну з форм прояву 

суспільної активності, дотримуючись визначення, даного Я. Ернекером, а саме: 

це цілісно впорядкована і стійка єдність ціннісно-мотиваційного і практично 

дієвого компонентів, що характеризується прогресивною, соціально 

спрямованою особистою системою ціннісних орієнтацій та її адекватним 

втіленням в практичній життєдіяльності особистості [25, 23]”. Таку позицію 

підтримує і О.В. Киричук  [24].  

Оскільки кожна властивість має ознаки, що її характеризують, 

зупинимось на ознаках соціальної активності. Учені виділяють такі: 

орієнтована цільова установка діяльності на суспільний прогрес; спрямована 

діяльність на виконання суспільних завдань; мотивація, що базується  на 

світогляді, моралі та ідеології суспільства; розуміння суспільно значущого 

значення справи; поєднання особистих і суспільних інтересів учнів; готовності 

прийти на допомогу; прагнення оволодіти необхідними уміннями для 

виконання конкретної справи; інтерес, готовність до суспільної діяльності; 

фактична участь в ній і прояв  соціальної відповідальності [21, 34]; 

самостійності, ініціативності; спілкування, як  форми і засобу прояву 

суспільних відносин, як особливого виду спільної діяльності [18, 2-3]. 

У соціологічних дослідженнях критерії „факту”, „часу”, „відношення” 

застосовуються як критерії  соціальної активності. Інтенсивність „факту” 

з’ясовує участь школярів в суспільно значущих видах діяльності. Велике 

значення має визначення мотивів участі ( за власною ініціативою або з потреби) 

у виконанні  громадських доручень; критерій „факту” – сума витрат на 

соціально активні дії і відсоток витраченого часу  від загального бюджету часу 

учня; критерій соціально значущого результату діяльності. 
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Ми розглядаємо спілкування, комунікацію (лат. communication) як 

специфічну самостійну форму взаємодії та взаємозв’язків підлітків у процесі 

певної діяльності. 

Комунікативність і духовність являють собою ціннісні характеристики 

особи в сучасному світі, які  характеризуються наявністю в особистості 

здібностей і можливостей до зміни умов життя і самої себе, тобто прояву 

суспільно-комунікативної активності.  Нині комунікативність і духовність 

особи  виражають загальнолюдські та індивідуальні інтереси особистості.  

  Розвиток сучасної цивілізації пов’язаний саме з підвищенням значення  

діяльності окремої людини (особистості). Соціолог Макс Вебер у своїх 

дослідженнях розвинув поняття  „ідеального типу” для  розуміння соціальної 

дії [26]. 

Діяльність завжди певним чином пов’язана з проявом комунікативної 

активності  особистістю. Проблемами комунікації займаються представники 

різних наук: філософи, культурологи, лінгвісти, педагоги, психологи, 

соціологи. Але на сьогодні в науковій літературі відсутня чітка концепція 

вивчення „комунікації” як соціального  феномена. 

Л.І. Саввіна  механізм комунікації  розуміє як взаємодію, контакт суб’єкта 

і влади, який здійснюється через включення особи в діяльність суспільних 

інститутів [27, 14], тобто комунікація характеризується  соціальними і 

інтерсуб’єктивними відносинами. 

Проведений теоретичний аналіз Кручек В.А. дозволив виділити існування 

двох основних підходів до визначення сутності поняття „комунікації” 

(спілкування) – діяльнісного та інформаційного, різних поглядів на 

співвідношення понять „комунікація” та „діяльність”, хоча автор  стверджує, 

що „...діяльність є активністю, спрямованою на перетворення об’єкта, а 

спілкування – це взаємодія, де об’єкт і суб’єкт збігаються [28, 7]”.  

У психології одним з найбільш перспективних і динамічних розділі стала 

психологія міжособистісного спілкування. „Як би людина не намагалась, – зазначають 
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психологи, – вона не може не комунікувати [29]. І вже соціальна комунікація 

[27, 1] стає умовою консолідації і згоди в нашому роз’єднаному, 

індивідуалізованому, прагматичному суспільстві.      

 А.В. Петровський  виділяє три можливі сфери соціальної реалізації 

людини за критерієм „дія – взаємодія – результат цієї  дії” [30, 42-46] 

(відповідно інтраіндивідуальна, інтеріндивілуальна і метаіндивідуальна сфери, 

причому основою цієї активності є найважливіша соціогенна потреба людини – 

„потреба бути особою, потреба  в персоналізації  [31, 44-45]”. 

  Ми визначатимемо критерій СКА як співвідношення діяльності і 

самодіяльності в процесі міжособистісної взаємодії; переважання зовнішніх і 

внутрішніх спонук; домінування в діяльності репродуктивних або творчих 

компонентів; пристосування до обставин або творіння їх; співвідношення  

стійкого прояву даної якості особи в поведінці,  дійсності, соціально-

комунікативній діяльності. 

Проблема критеріїв СКА вельми дискусійна, але, без сумніву, критерій 

СКА має комплексну природу. Початковими соціологічними показниками 

цього феномена ми розглядаємо соціальну спрямованість і самодіяльний 

характер прояву суб’єктом активності.     

На основі проведених нами досліджень, відповідно до наведених 

критеріїв, можна виділити основні ознаки соціально-комунікативної 

активності: в діяльності – готовність ініціативно включитися в усі види 

діяльності (фізично-оздоровча, художньо-образна, предметно-

перетворювальна, навчально-пізнавальна, соціально-комунікативна, суспільно 

корисна, національно-громадянська, духовно-катарсична) в процесі 

міжособистісної взаємодії (ми  додержуємося  класифікації видів діяльності, 

поданої академіком О.В. Киричуком; прагнення оволодіти для цього уміннями, 

навичками, отримати знання; прояв активної позиції в міжособистісних 

відносинах; непримиренне ставлення до антигромадських проявів і негативних 

якостей особи підлітка; виражені ініціативність, відповідальність і 

самостійність у виконанні суспільної справи, комунікативність. 
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Тісно пов’язана з розумінням критерію соціально-комунікативної 

активності і проблема її структури., яку пропонує В.О.Киричук, виділяючи в 

структурі вивчаємого нами феномена чотири провідні компоненти: 

акселогічний, когнітивний, афективний,  праксеологічний [32, 77]. 

С.О. Тарасюк  доводить, що  СКА  як системне утворення містить три 

компоненти: афективний, праксеологічний і об’єднує разом когнітивний і 

аксіологічний компоненти [17, 9]. 

 Наявність вищенаведених критеріїв, структури і ознак соціально-

комунікативної активності, говорить про існування різних рівнів сформованості 

даного феномена. 

Нам більш імпонують положення, які виділяють 4 рівні соціально-

комунікативної активності  [32; 33, 40-42] і визначають їх таким чином:  

нульовий ( стійка соціально-комунікативна пасивність учня); низький  

( ситуативна, нестійка соціально-комунікативна активність школяра); середній  

(стійка соціально-комунікативна активність учня, але творчі  елементи 

виявляються в діяльності ситуативно); високий ( стійка соціально-

комунікативна активність з перевагою в діяльності творчих елементів). 

 Отже,  якщо соціальна активність є загальною соціологічною категорією, 

яка відображає атрибутивну властивість соціального об’єкта, обумовлює його 

здатність до соціальної діяльності і виявляється в ній  [34, 65-66], то соціально-

комунікативну активність  можна визначити як „ стійке, особистісне утворення  

динамічного характеру, що репрезентує не окрему рису особистості, а її 

інтегральну якість, яка складається з цілого комплексу емоційно-почуттєвих, 

інтелектуальних, характерологічних властивостей і якостей, що проявляються у 

вільному, свідомому й ініціативному, внутрішньо необхідному спілкуванні 

індивіда із собі подібними [32, 67]”. 

Це визначення ми розглядатимемо як онтологічне, адже воно містить в 

собі уявлення про носія цієї властивості і про те, що ця властивість сутнісна. 

Соціально-комунікативну активність ми розглядатимемо як властивість 

соціального суб’єкта , яка реалізовує його здатність до соціальної діяльності 
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і яка виявляється в груповій діяльності і самодіяльності суб’єкта в процесі  

міжособистісної взаємодії.  

Спробуємо конкретизувати визначення соціально-комунікативної 

активності. 

Ціннісне ставлення суб’єкта до суспільства є тією самою атрибутивною 

властивістю особи, яка обумовлює її включення в соціальну діяльність. Як 

ціннісне ставлення виступають: ціннісні орієнтації, потреби та інтереси, 

соціальні установки, мотиви, мета – все те, що є й характеризує свідомість, 

самодіяльність, цілеспрямованість, самостійність діяльності. 

Це визначення дозволяє врахувати  те позитивне, що зроблено в теорії 

активності на сьогодні, а також і  в радянські часи, і уточнює визначення 

соціально-комунікативної активності, а саме: 

1. Указує місце соціально-комунікативної активності в загально-

педагогічному розумінні активності особи. 

2. Дозволяє фіксувати соціально-комунікативну активність особи і вказує 

на способи  її вимірювання. 

3. Сприяє виявленню найперспективніших напрямів дослідження ролі  

людського чинника в соціальному житті нашого суспільства. 

4. Допомагає упорядкувати наявне різноманіття знань про активність. 

Як на загальносоціальному, так і на конкретно-соціологічному рівні, 

соціально-комунікативна активність  відображає високий рівень суспільної 

зрілості, є результатом тривалого процесу виховання й самовиховання 

особистості, впливу на неї  соціально-комунікативних відносин. 
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