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ПРОВІДНІ КОМПОНЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН 

 
У статті самоорганізація розглядається як  діяльність і здатність особистості, повʼязані з 
умінням організувати себе, які проявляються у цілеспрямованості, активності, 
обґрунтованості мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, швидкості 
прийняття рішень і відповідальності за них, критичності оцінки результатів своїх дій, 
почутті обовʼязку. Систематизовані соціально-психологічні критерії самоорганізації 
молоді, які включають інтегральні (інтра- та інтеріндивідні), особистісні (мотиваційно-
ціннісний, когнітивно-оцінний, антиципаційний), процесуальні (стимулюючий, 
організаційний), результативні (рефлексивний, соціально-діяльнісний), показники яких 
дозволили виокремити рівні самоорганізації молоді (високий, середній і низький). 
Створено концепцію самоорганізації молоді, що включає: принципи побудови 
(детермінізму, розвитку, гуманізму, субʼєкта діяльності, потенційного і актуального, 
моделювання, оптимальності, а також операційно-технологічний, зворотного звʼязку); 
модель, алгоритм, інтегровану систему самоорганізації. 
Обґрунтовано механізми самоорганізації молоді (адаптаційні, саморозвивальні і 
соціальні) і показано, що формування креативних і когнітивних здібностей є основою 
самопізнання і розвитку компонентів самоорганізації – готовності до саморозкриття і 
потреби у самореалізації. Ці механізми формують також самомотивацію і самостійність 
молодої людини. 
Ключові слова: молодь, самоорганізація, компоненти самоорганізації, механізми 
самоорганізації 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічні та політичні зміни, 

що відбуваються у сучасному суспільстві, відображаються на всіх 
соціальних групах, у тому числі й на молоді [1; 3; 4]. Поведінка молоді 
обумовлена як її суспільним становищем, так і характерними якостями, 
властивими даній групі: психічною рухливістю, професійною та 
соціальною мобільністю, переважанням емоцій тощо. Питання соціально-
психологічної регуляції поведінки, засвоєння соціальних і формування 
особистісних норм молодих людей мають особливу значимість, оскільки 
саме молодь представляє найближче майбутнє суспільства, найбільш 
яскраво виражає як його можливості, так і проблеми [2; 5; 6; 7]. У цих 
умовах важливим стає відстеження у межах психологічних досліджень 
основних тенденцій самоорганізації молодої людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми 
самоорганізації молоді підтверджує, що дана галузь наукових знань тільки 
починає оформлятися і її комплексні теоретико-прикладні дослідження 
залишаються поки недостатньо вивченими. 
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У контексті означеної проблеми найбільшу цінність представляють 
дослідження психологів, які вивчали процес розвитку особистості, 
закономірності її становлення, умови і механізми формування 
(Л. Анциферова, Л. Божович, Л. Виготський, Ю. Гіппенрейтер, В. 
Давидов, Ф. Дайсон, Д. Зіглер, С. Келвін, Г. Ліндсей, С. Максименко, B. 
Мерлін, Н. Рейнвальд, Р. Тайсон, Ф. Францелла, Л. Хьєлл ін.), 
співвідношення особистісного зростання, дозрівання і розвитку (В. 
Бочелюк, Е. Еріксон та ін.). 

На особливу увагу заслуговують дослідження процесів саморозвитку 
(C. Архипова, A. Деркач, О. Ємельянова, В. Лузгін та ін.), 
самоствердження та самовираження (І. Тарасова, В. Турбан та ін.), 
самоідентифікації, самоактуалізації, самовдосконалення та самореалізації 
(Н. Завацька,                       В. Москаленко, Л. Пілецька та ін.). 

Мета статті – визначити провідні компоненти та механізми 
самоорганізації молоді в умовах суспільних змін. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. 
Самоорганізація особистості розглядається як її діяльність, здатність і 
вміння організувати себе і свою життєдіяльність. Констатовано, що 
самоорганізація особистості виявляється у цілеспрямованості, самоаналізі 
та самоконтролі, самооцінці. Самоорганізована особистість вміє планувати 
час і роботу, швидко приймати рішення і виконувати їх, економно 
витрачати сили і засоби. Самоорганізована особистість працює над собою, 
своїм характером, особливо над емоційно-вольовою сферою. Це 
особистість з високим почуттям обовʼязку, з високо розвиненою 
особистою гідністю. 

Проведене дослідження показало, що вивчення проблеми 
самоорганізації молоді має спиратися на філософські та психологічні ідеї 
про розвиток, діяльність та перебуває на стику філософії, соціології, 
акмеології, соціальної психології, психології розвитку, психології 
особистості. 

Провідними підходами до дослідження самоорганізації молоді є 
системний, субʼєктний, рефлексивний, діяльнісний, особистісно-
орієнтований, парадигмальний, культурологічний, інноваційний підходи, 
що розкривають багатогранність самоорганізації молоді. 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що процес 
самоорганізації молоді має такі сутнісні ознаки: субʼєктність виступає як 
нове ціннісне утворення, основа і умова самореалізації у процесі 
самоорганізації молоді; роль самоактуалізації, самоздійснення, 
самореалізації набуває особливого змісту, перш за все, у контексті 
розгляду навчально-професійної діяльності, як підгрунтя досліджуваного 
процесу. 

Зʼясовано, що основними компонентами самоорганізації молоді 
виступають готовність до саморозкриття і потреба у самореалізації.  

Систематизовані соціально-психологічні критерії самоорганізації 
молоді, які включають інтегральні (інтра- та інтеріндивідні), особистісні 
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(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-оцінний, антиципаційний), 
процесуальні (стимулюючий, організаційний), результативні 
(рефлексивний, соціально-діяльнісний), показники яких дозволили 
диференціювати рівні самоорганізації молоді: високий, середній і низький. 

Запропоновано концепцію самоорганізації молоді, що включає: 
принципи побудови (детермінізму, розвитку, гуманізму, субʼєкта 
діяльності, потенційного і актуального, моделювання, оптимальності, 
операційно-технологічний, зворотного звʼязку); модель, алгоритм, 
інтегровану систему самоорганізації молоді. 

Показано, що розроблена модель самоорганізації молоді включає: 
інтегративний, критеріально-оцінний, цільовий, проектувально-
змістовний, технологічний, результативно-аналітичний блоки. 

Алгоритм, як послідовність соціально-психологічних процесів, що 
реалізуються, зокрема, в системі освіти, орієнтований на самоорганізацію 
молоді. 

Наголошується, що впроваджена у практику інтегрована система 
самоорганізації молоді відповідає таким показникам: цілісності; 
структурності; взаємозвʼязку системи і середовища; ієрархічності; 
цілеспрямованості; відкритості; саморозвитку, завдяки розвитку творчості 
та зворотного звʼязку, і має цільовий характер.  

Доведено, що програма оптимізації процесу самоорганізації молоді 
буде ефективною за умови реалізації стратегічних напрямків: організація 
реалізації потенціалу та систематизація ресурсів самоорганізації молоді, 
організація спільної діяльності, урахування навчально-професійної 
діяльності, як підстави самоорганізації молоді, врахування впливу 
регіонального соціокультурного середовища на самоорганізацію молоді та 
формування мультикультурного освітнього простору з метою її 
самоорганізації. 

Виявлено закономірності розвитку самоорганізації молоді: 
соціально-психологічні, особистісні і соціокультурні. Визначено провідні 
механізми, що забезпечують самоорганізацію молоді: особистісні, 
саморозвивальні і соціальні. 

Встановлено, що самоорганізація молоді має здійснюватися з 
урахуванням соціально-психологічних умов і чинників. Оптимізація 
самоорганізації молоді залежить від успішності впровадження системи 
соціально-психологічних технологій підвищення ефективності цього 
процесу. 

 Висновки. Самоорганізація – діяльність і здатність особистості, 
повʼязані з умінням організувати себе, які проявляються у 
цілеспрямованості, активності, обґрунтованості мотивації, плануванні 
своєї діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішень і 
відповідальності за них, критичності в оцінці результатів своїх дій, почутті 
обовʼязку. 

Обґрунтовано механізми самоорганізації молоді, які доводять, що 
формування креативних і когнітивних здібностей є основою самопізнання і 
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розвитку компонентів самоорганізації – готовності до саморозкриття і 
потреби у самореалізації. Ці механізми формують самомотивацію та 
самостійність молоді. Виявлено, що такі механізми забезпечують 
самоорганізацію молоді завдяки формуванню особливостей вікового 
розвитку психіки; при цьому враховуються неоднорідність і різний темп 
розвитку компонентів самоорганізації молодої людини. Урахування 
вікових особливостей даного процесу, з одного боку, веде до 
прогнозованої динаміки самоорганізації молоді на різних стратах цього 
вікового періоду. З іншого боку, вікові механізми дозволяють визначити 
напрямки соціально-психологічної роботи, що сприяють оптимізації цього 
процесу: формування спеціально організованої навчально-професійної 
діяльності, розвиток мотиваційної, інтелектуальної та емоційно-вольової 
сфери (р≤0,01). Показано, шо механізми самоорганізації молодої людини – 
це сукупність явищ і процесів, за допомогою яких здійснюється її розвиток 
у субʼєкт-субʼєктній взаємодії. Механізми самоорганізації молоді 
необхідно враховувати при побудові соціально-психологічних технологій 
оптимізації цього процесу. 
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Hoian I.M. 
Leading components and mechanisms of youth self-organization in the conditions of 
social change 
The article considers self-organization as the activity and ability of a person associated with 

the ability to organize oneself and manifested in dedication, activity, justification of motivation, 
planning one's activities, independence, speed of decision-making and responsibility for them, 
criticality of assessing the results of one's actions, a sense of duty. The socio-psychological 
criteria of youth self-organization are systematized, including integral (internal and external), 
personal (motivational-value, cognitive-evaluative, anticipatory), procedural (stimulating, 
organizational), effective (reflexive, social-activity), indicators of which made it possible to 
identify levels self-organization of youth (high, medium and low). 

The concept of self-organization of youth is proposed, including the principles of 
construction (determinism, development, humanism, subject of activity, potential and actual, 
modeling, optimality, as well as operational and technological, feedback), a model, an algorithm, 
an integrated system of self-organization. 

The mechanisms of self-organization of youth (personal, self-developing and social) have 
been substantiated, which prove that the formation of creative and cognitive abilities is the basis 
of self-knowledge and development of components of self-organization of youth - its readiness for 
self-disclosure and the need for self-realization. These mechanisms also form the self-motivation 
and independence of the young person. 

   The program of optimization of the process of youth self-organization will be effective if 
the strategic directions are implemented: organization of potential realization and systematization 
of youth self-organization resources, organization of joint activities, taking into account 
educational and professional activities as a basis for youth self-organization. for the purpose of its 
self-organization. 

Keywords: youth, self-organization, components of self-organization, mechanisms of self-
organization 

 
 


