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Abstract. The conditions and factors of the formation of both the innovative  activity and
the intellectual potential of the student youth are analyzed. The author accen-
tuates the ambivalent nature of the youth and pays a special attention to the
problem of reforming the higher education system with regard for the new
requirements to the process of education. It is shown that the process of demar-
ginalization has to be realized on the level of higher education. The conclusion
about the increasing role of higher education institutions in the development of
creative abilities and the intellectual potential of the modern Ukrainian youth
is drawn.

В умо вах пе ре хо ду до но во го со ці аль но го, еко но міч но го та по лі тич но го уст рою
змі ню ють ся кри те рії стра ти фі ка ції. Се ред них ос нов не міс це зай ма ють еко но міч ні
чин ни ки. В цих умо вах ве ли кий ін те рес у дос лід ни ків вик ли кає мо лодь, – со ці аль -
но� де мог ра фіч на гру па, з жит тє ді яль ніс тю якої пов’язу єть ся май бут нє сус пільс тва.
Ана лі зу со ці аль но го ста но ви ща і про фе сій них орі єн та цій мо ло ді прис вя че но чи ма ло
ро біт [1; 2; 3], де я кі дос лід ни ки звер та ють ува гу на проб ле ми со ці аль но го са мо по чут -
тя [4] чи особ ли вос ті фор му ван ня її суб куль ту ри. Ок ре мим об’єк том дос лід жен ня
су час не сту дент ство як спе ци фіч на час ти на мо ло ді зі сво ї ми особ ли вос тя ми вис ту -
пає, зок ре ма, в ро бо тах та ких ав то рів, як М.Л. Яко вен ко, С.В. Хоб та [5], Л.Г. Со ку -
рян ська [6], І.І. Хар чен ко [7], А.П. Лан тух [11] та ін.

Са ме сту дент ство роз гля да єть ся як про від ний фак тор ін те лек ту аль но го роз вит -
ку сус пільс тва, дже ре ло ін но ва цій і твор чос ті. До сить склад не ста но ви ще, де тер мі но -
ва не су куп ніс тю об’єк тив них і суб’єк тив них чин ни ків, не поз бав ляє сту дент ську 
мо лодь оз нак сфор мо ва ної со ці аль ної спіль но ти, яка ха рак те ри зу єть ся внут ріш -
ньо�г ру по вою со лі дар ніс тю.

Склад нос ті роз бу до ви но во го сус пільс тва в су час ній Ук ра ї ні, кри зо ві яви ща в
усіх сфе рах жит тя, ре фор ма сис те ми ос ві ти вза га лі і ви щої – зок ре ма, ак ту а лі зу ють
дос лід ниць кий ін те рес са ме до сту дент ської мо ло ді. Тож, ме та да ної  стат ті – ана ліз
особ ли вос тей жит тє ді яль нос ті сту дент ства, виз на чен ня фак то рів і умов фор му ван ня
ін но ва цій ної ак тив нос ті пред став ни ків оз на че ної гру пи. До сяг нен ня ме ти пе ред ба -
чає по шук від по ві дей на ці лий ряд пи тань, а са ме: як зов ніш ня си ту а ція впли ває на
сві тос прий нят тя та ре аль ну по ве дін ку сту дент ської мо ло ді і, від по від но, як змі ню -
ють ся її ос нов ні со ці аль ні фун кції в сус пільс тві, яким чи ном від би ва єть ся на про це -
сі фор му ван ня жит тє вої по зи ції мар гі наль ний стан пред став ни ків ці єї гру пи і чи
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фор мує су час на сис те ма ви щої ос ві ти та кі якос ті і влас ти вос ті, які б до по мог ли 
мо ло дій лю ди ні роз ви ну ти та ре а лі зу ва ти влас ний ін те лек ту аль ний по тен ці ал. 

Важ ли вою ха рак те рис ти кою су час но го сус пільс тва ста ло ви ник нен ня та по ши -
рен ня різ но ма ніт них ри зи ків, пов’яза них з уск лад нен ням про це сів со ці аль ної 
вза є мо дії, та стре со вих си ту а цій. Ук ра їн ське сус пільс тво, що зна хо дить ся на ета пі
сут тє вих тран сфор ма цій, від різ ня єть ся та ки ми по каз ни ка ми, як пе ре хід ність, су пе -
реч ли вість, нес тій кість. Во но вис ту пає як мар гі наль не сус пільс тво, в яко му ще за ли -
ша ють ся до сить ді є ви ми взір ці ста рої сис те ми, ми ну ле ще про ду кує сте ре о ти пи 
по ве дін ки, а но ві мо де лі жит тє ді яль нос ті, ін но ва цій ні сис те ми цін нос тей ли ше 
дек ла ру ють ся. Та ким чи ном, ма є мо кла сич ну мо дель мар гі наль но го сус пільс тва, 
де не пе ред ба чу ва ність стає по туж ним фак то ром, який по род жує най різ но ма ніт ні ші
си ту а ції ри зи ку. Як вва жає У. Бек, “в сус пільс тві ри зи ку ми ну ле втра чає влас ти вість
виз на ча ти су час ність, на йо го міс це ви су ва єть ся май бут нє, як де що не іс ну ю че як
конс трукт, фік ція як “при чи на” су час них пе ре жи вань і вчин ків” [8, с. 39].

Ре аль ні по дії, що від бу ва ють ся в Ук ра ї ні, свід чать про бо ліс ний пе ре хід до но вої
мо де лі жит тя і мис лен ня, що уск лад ню єть ся про ти річ чя ми між ста рим і но вим. Пос -
тій не ви ник нен ня кон флік тів, нап ру же нос ті, си ту а ція не виз на че нос ті на всіх рів нях
уп рав лін ня по род жу ють від чут тя нев пев не нос ті, роз дра то ва нос ті і роз па чу се ред
всіх верств на се лен ня. Тоб то ри зик, до яко го, до ре чі, лю ди вже по ча ли зви ка ти в си -
лу нез дат нос ті за без пе чи ти со ці аль ну без пе ку со бі й сво їм близь ким, стає не від’єм -
ною ха рак те рис ти кою і ре аль ним ста ном сус пільс тва. То му і проб ле ми, що ви ни ка -
ють у пред став ни ків різ них со ці аль них груп і особ ли во у мо ло ді, в ці ло му зу мов ле ні
тим, що во ни ви му ше ні со ці а лі зу ва ти ся (ре со ці а лі зу ва ти ся) в умо вах під ви ще но го
ри зи ку. Особ ли вість си ту а ції, що скла лась, по ля гає в руй ну ван ні ми ну лих зраз ків
по ве дін ки і сис те ми її со ці аль ної ре гу ля ції без ви ник нен ня і без на яв нос ті но вих. 
То му мо ло ді лю ди пос тав ле ні в умо ви, які пот ре бу ють від них са мос тій но го ви бо ру
мо де лей по ве дін ки без на яв нос ті ана ло гів, що ве де до зрос тан ня ри зи ків. 

Змі ню єть ся роль і міс це ба га тьох со ці аль них груп, і мо ло ді зок ре ма, в мін ли во му
сус пільс тві. Всу пе реч стій ко му уяв лен ню про за ко но мір ний про цес від тво рен ня 
мо ло дим по ко лін ням взір ців жит тя ми ну лих по ко лінь сьо год ні ні стар ші по ко лін ня
не здат ні зап ро по ну ва ти оп ти маль ні мо де лі по ве дін ки, які б від по ві да ли вик ли кам
ча су, ні са ма мо лодь не згод на нас лі ду ва ти їх ній дос від. Нес фор мо ва ність сві до мос ті
мо ло ді, під влад ність зов ніш ньо му впли ву, від сут ність ме ха ніз мів со ці аль ної ін тег ра -
ції, які б спри я ли ус піш ній со ці а лі за ції, ви ма гає від мо ло дих лю дей са мос тій но го 
по шу ку сво го шля ху, іні ці а тив ної ак тив ної твор чої ді яль нос ті. То му мож на по го ди -
тись з ав то ра ми ро бо ти “Мо ло дежь в об щес тве рис ка”, що “не виз на че ність і нес та -
біль ність, по си лю ють ся  у сус пільс тві… вми ка ють сво го ро ду за хис ні ме ха ніз ми, 
ак ти ві зу ю чи ін но ва цій ний по тен ці ал мо ло ді” [3, с. 39]. Бе зу мов но, мо лодь вис ту пає
важ ли вим дже ре лом со ці аль них змін, сус піль но го роз вит ку. Ро сій ський дос лід ник
І.М. Ільїн ський вза га лі вва жає, що “гло баль ні проб ле ми людс тва і про цес гло ба лі за -
ції ма ють мо ло діж ний ви мір, мо ло діж не об лич чя” [цит. за 9, с. 92], під крес лю ю чи, що
сус пільс тво, яке зна хо дить ся на ета пі ре фор му ван ня, особ ли во гос тро від чу ває пот -
ре бу у но ва торс тві, у на ро щу ван ні ін но ва цій но го по тен ці а лу. Та ким чи ном, об’єк тив -
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ні умо ви іс ну ван ня сус пільс тва від во дять мо ло ді про від ну роль, виз на ча ю чи тим са -
мим її ін но ва цій ну фун кцію як до мі ну ю чу.

Яку б наз ву в на у ко вій лі те ра ту рі не ма ло сус пільс тво, що фор му єть ся, – чи то
пос тмо дер ніст ське, як вва жає У. Бек, чи то пос те ко но міч не (В. Іно зем цев), пос тін -
дус трі аль не (О. Тоф флер, Д. Белл), тех нот рон не (З. Бже зин ський), про від ним фак -
то ром йо го роз вит ку стає ін фор ма ція. Ні ви роб ле ний про дукт, ні влас ність, ні тех но -
ло гія сьо год ні не вис ту па ють де фі цит ним ре сур сом, а но ві знан ня та здат ність 
опе ру ва ти ін фор ма ці єю, пе рет во рю ю чи її на дже ре ло при бут ку і роз вит ку, що пе ред -
ба чає фор му ван ня ін те лек ту аль но го по тен ці а лу сту дент сва.

Пе ре бу ва ю чи в ста дії фор му ван ня осо бис тос ті, уч нів ська і сту дент ська мо лодь
нап ра цьо вує вмін ня та на вич ки про ду ку ва ти но ве знан ня.

Ви ді ля ю чи сту дент ство як об’єкт дос лід жен ня, не об хід но під крес ли ти, що для
ці єї гру пи ха рак тер ні як за галь ні оз на ки, так і спе ци фіч ні ри си, при та ман ні мо ло ді в
ці ло му, і особ ли ві фор ми жит тє ді яль нос ті та сві тос прий нят тя, що від би ва ють бут тя
ос тан ньої. Та ким чи ном, ми бу де мо на ма га ти ся ви ок ре ми ти ці спе ци фіч ні по каз ни -
ки сту дент ства та дос лі ди ти їх вплив на роз ви ток і ре а лі за цію ін но ва цій но го, кре а -
тив но го по тен ці а лу. 

У чо му ж склад ність ста но ви ща сту дент ства в сус пільс тві, яке пе ре жи ває до ко рін -
ні змі ни в усіх сфе рах? На на шу дум ку, фак то рів, що зу мов лю ють проб ле ми ін тег ра ції
мо ло ді в со ці ум, іс нує ба га то. Се ред них і об’єк тив ні – за галь на кри за в 
сус пільс тві, стиль ке рів ниц тва, не ді є вість ба га тьох со ці аль них інс ти ту тів, нес при ят ли -
ве со ці аль не ото чен ня, ма те рі аль ні і по бу то ві труд но щі жит тє ді яль нос ті ро дин, проб -
ле ми ви хо ван ня і т. ін., і суб’єк тив ні – не під го тов ле ність до сприй нят тя но вих ре а лій,
від сут ність вмінь і на ви чок ін но ва цій ної ді яль нос ті внас лі док мар гі наль но го ста ну. 

Вив чен ня яви ща мар гі наль нос ті вже дав но ста ло пред ме том дос лід ниць ких ін те -
ре сів не тіль ки со ці о ло гів, але й пред став ни ків ба га тьох ін ших га лу зей на у ко во го
знан ня. Про те са ме в су час них умо вах фе но мен мар гі наль нос ті на бу ває но во го зна -
чен ня, но вих ха рак те рис тик [див. док лад ні ше 10]. Мар гі наль ність сту дент ства є спе -
ци фіч ною. ЇЇ мож на роз гля да ти в де кіль кох ас пек тах. По� пер ше, мож на го во ри ти
про об’єк тив ну мар гі на лі за цію сту дент ства, яка від бу ва єть ся в ме жах по ши рен ня
явищ пе ре хід нос ті на за галь но сус піль но му рів ні. Цей факт ми вже ра ні ше від мі ча ли,
ква лі фі ку вав ши ук ра їн ське сус пільс тво як мар гі наль не. По� дру ге, мар гі наль ність
вис ту пає сут ніс ною оз на кою мо ло діж но го ві ку. Цей пе рі од жит тя кож ної лю ди ни є
виз на чаль ним, то му що са ме в цей час від бу ва єть ся змі на ста тус них по зи цій,
пов’яза на з ви хо дом з ди тинс тва і всту пом у до рос ле жит тя, фор му ють ся уяв лен ня
про май бут нє про фе сій не са мо виз на чен ня, влас не жит тя і пла ну єть ся май бут нє.
По� тре тє, має міс це в ба га тьох ви пад ках і кла сич ний ва рі ант мар гі нальн сті, тоб то
змі на со ці о куль тур но го се ре до ви ща жит тя сту ден та з від по від ни ми проб ле ма ми
адап та ції та при лаш ту ван ня до но во го міс ця меш кан ня, що бе зу мов но по си лює дію
пер ших двох фак то рів і пев ною мі рою на де я кий час знач но уск лад нює жит тя ці єї
ко гор ти сту дент ської мо ло ді.

Спе ци фіч ною оз на кою сту дент ської мо ло ді є не виз на че ність влас но го со ці аль -
но го ста ту су, ос кіль ки те ста но ви ще, що во на зай має у сус пільс тві, ба га то в чо му обу -
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мов лю єть ся со ці аль ним ста ту сом бать ків. Тоб то пе рі од нав чан ня у ви що му  нав чаль -
но му зак ла ді для ба га тьох мо ло дих лю дей є ви рі шаль ним у виз на чен ні сво го 
ста но ви ща в жит ті. От же, мар гі наль ність як стан пе ре хід нос ті, не виз на че нос ті, дис -
фун кці о наль нос ті є внут ріш ньо при та ман ним для всіх пред став ни ків сту дент ства.
Та чи слід пов’язу ва ти йо го ли ше з не га тив ни ми оз на ка ми іс ну ван ня лю ди ни? Зви -
чай но, ні, бо особ ли вість цьо го ста но ви ща про яв ля єть ся в ам бі ва лен тнос ті. На віть 
Р. Парк – зас нов ник те о рії мар гі наль нос ті, вив ча ю чи склад нос ті ви жи ван ня еміг ран -
тів в но во му куль тур но му і со ці аль но му се ре до ви щі, виз на чав ці лий ряд проб лем, з
яки ми во ни зус трі ча ють ся, але в той же час під крес лю вав, що “мар гі наль на лю ди на
стає ін ди ві дом з більш ши ро ким кру го зо ром, більш тон ким ін те лек том, більш від -
сто ро не ною та ра ці о наль ною точ кою зо ру” [12, с. 175]. Слід заз на чи ти, що об’єк тив -
ні умо ви, в яких сьо год ні жи ве та нав ча єть ся сту дент ська мо лодь, по род жу ють ці лий
ком плекс про ти річ, уск лад ню ю чи про цес со ці а лі за ції та ін тег ра ції ці єї гру пи в сус -
пільс тво. З од но го бо ку, від сут ність чи не ді є вість ба га тьох со ці аль них ме ха ніз мів та
со ці аль них норм у сус пільс тві ство рю ють си ту а цію, ко ли мо ло ді пев ною мі рою не ма
чо го зас во ю ва ти (ін те рі о рі зу ва ти), і уяв лен ня про те, як усе по вин но бу ти, мо ло ді
лю ди фор му ють са мо туж ки, спи ра ю чись на свій не ве ли кий жит тє вий дос від. От же,
мо ло ді лю ди не ма ють ви бо ру, їм не об хід но са мим, виз на ча ти свій шлях. Са ме то му
су час не мо ло де по ко лін ня, що ви рос ло в умо вах роз бу до ви но во го сус пільс тва, по єд -
нує у сві до мос ті но ві цін нос ті, при та ман ні рин ко вій еко но мі ці (ін ди ві ду а лізм, праг -
ма тизм) і цін нос ті ми ну ло го (ба жан ня не ви ді ля ти ся, ко лек ти візм). Та кий сим бі оз
не од мін но при ве де (й уже при во дить) до фор му ван ня но вої мо де лі цін ніс но го
сприй нят тя сві ту, яке ста но вить ос но ву май бут ніх жит тє вих стра те гій.

Пос лі дов ни ки куль ту ро ло гіч но го нап ря му в ін тер пре та ції мар гі наль нос ті 
(Е. Сто ун квіст, М. Гол дберг) ак цен ту ють ува гу са ме на по зи тив них ас пек тах да но -
го яви ща. А як заз на чає В.О. Ша пін ський, “втра тив ши опо ру у сприй нят ті сві ту,
яку за дає кож на куль ту ра сво є му суб’єк ту, він от ри мує мож ли вість ба чи ти світ з
різ них ра кур сів, на бу ває плю раль но го ха рак те ру. Світ стає в йо го сві до мос ті прин -
ци по во ва рі а тив ним, тоб то та ким, який він є в дій снос ті, по за меж куль ту ри” 
[13, с.16].

На бу ва ю чи ха рак те рис тик мар гі наль нос ті, лю ди на пе рес тає іден ти фі ку ва ти се -
бе вик люч но з куль тур ною спад щи ною і пев ною гру пою, фор му єть ся більш ши ро -
кий прос тір для са мо виз на чен ня. Мо лодь, що пе ре бу ває в пос тій но му по шу ку, час -
то нес ві до мо ро бить ви бір між ві до ми ми їй взір ця ми. Од нак, цей ви бір не зав жди
за до воль няє її, то му мо ло да лю ди на по чи нає при лаш то ву ва тись до зов ніш ньо го сві -
ту шля хом ство рен ня но вої мо де лі по ве дін ки. Про те ви ни кає пи тан ня, чи зав жди
во на адек ват на пот ре бам сус пільс тва, йо го ци ві лі за цій но го роз вит ку. Од ноз нач ну
від по відь да ти до сить важ ко, ос кіль ки ре аль не жит тя по ка зує, що фор му ють ся різ -
ні,на віть у де я ких ви пад ках по ляр ні сис те ми цін ніс но� нор ма тив но го сприй нят тя
дій снос ті.

Та ким чи ном, не об хід но за у ва жи ти, що мар гі наль ність вис ту пає су пе реч ли вою
ха рак те рис ти кою, ос кіль ки є, з од но го бо ку, дес та бі лі зу ю чим фак то ром, за пе ре чу ю -
чи ефек тив ність ста рої сис те ми цін нос тей і прі о ри те тів та не на да ю чи но вої, більш
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адек ват ної су час ним ви мо гам, по род жу ю чи від чут тя нев пев не нос ті, роз губ ле нос ті,
від чаю, а з ін шо го бо ку, – є сти му лом для фор му ван ня кре а тив них здіб нос тей та роз -
вит ку і ре а лі за ції ін но ва цій но го по тен ці а лу. Тож го лов на проб ле ма по ля гає в то му,
що не кож на мо ло да лю ди на здат на са мос тій но по до ла ти не га тив ні про я ви ста ну
мар гі наль нос ті та роз ви ну ти йо го по зи тив ні ха рак те рис ти ки. Ми вва жа є мо, що сис -
те ма ос ві ти по вин на сти му лю ва ти роз ви ток твор чих здіб нос тей, ін те лек ту аль но го
по тен ці а лу в мо ло ді, тоб то про цес де мар гі на лі за ції має про хо ди ти в ме жах нав чаль -
но го зак ла ду і скла да ти ся з де кіль кох важ ли вих ета пів. 

По� пер ше, нав чаль ний зак лад по ви нен сфор му ва ти в мо ло ді пот ре бу у пос тій но -
му са мос тій но му при ро щу ван ні но во го знан ня че рез на бут тя нею вмінь та на ви чок
по шу ку ін фор ма ції та її об роб ки. По� дру ге, на дати мож ли віс ть про я ви ти кож но му
сту ден ту осо бис тіс ні якос ті, влас ти вос ті, вмін ня. По� тре тє, спри я ти роз вит ку твор -
чих здіб нос тей, ство рю ю чи умо ви для са мо роз вит ку і са мос тій но го виз на чен ня га лу -
зі ре а лі за ції влас них зу силь. По� чет вер те, ство ри ти ефек тив ну сис те му вза є мо дії ви -
що го нав чаль но го зак ла ду з під при ємс тва ми і ус та но ва ми, для яких ве деть ся під го -
тов ка від по від них фа хів ців, тоб то удос ко на ли ти та уріз но ма ніт ни ти фор ми прак ти -
ки та в ці ло му про фо рі єн та ції. Усе це по вин но пра цю ва ти на під ви щен ня прес ти жу
ви щої ос ві ти як ді є во го ме ха ніз му вер ти каль ної вис хід ної мо біль нос ті. 
На сьо год ніш ній день, на жаль, ос ві та пе рет во ри лась на фор маль ну умо ву, не мо ти -
ву ю чи мо лодь на от ри ман ня не об хід них знань та роз ви ток влас них здіб нос тей. 
Та ким чи ном, зав дан ня, що пос тає пе ред ви щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми зок ре ма і
в ці ло му сис те мою ос ві ти, є ду же склад ним і не од ноз нач ним. Во но сто су єть ся пе ре -
бу до ви її за галь них прин ци пів та нав чаль них прак тик.

Сут тє ві зру шен ня вже по ча ли від бу ва ти ся в ос віт ньо му прос то рі єв ро пей ських
кра їн та на шої дер жа ви. Ці змі ни пов’яза ні з під пи сан ням у 1999 р. мі ніс тра ми ос ві -
ти кра їн Єв ро пи Бо лон ської дек ла ра ції “Прос тір Єв ро пей ської ви щої ос ві ти”. Ме та
цьо го до ку мен та – ство рен ня єди но го куль тур но� ос віт ньо го по ля. При єд нан ня 
Ук ра ї ни до цьо го про це су, на дум ку ба га тьох дос лід ни ків та дер жав них ді я чів, по вин -
но прис ко ри ти єв ро ін тег ра цію на шо го сус пільс тва та роз ши ри ти мож ли вос ті со ці -
аль но� про фе сій ної мо біль нос ті як сту дент ства, так і про фе сор сько� вик ла даць ко го
скла ду. Бе зу мов но, в цих пе рет во рен нях є ба га то по зи тив них мо мен тів, пов’яза них,
у пер шу чер гу, з роз ши рен ням сві тог ля ду та спро щен ням вза є мо дії і вза є мо об мі ну
на у ко ви ми роз роб ка ми, а та кож мож ли віс тю пра цев лаш ту ван ня в ін ших кра ї нах, але
від мі ча єть ся та кож і не без пе ка вве ден ня за галь них ос віт ніх стан дар тів без ура ху ван -
ня со ці о куль тур них, мен таль них особ ли вос тей, ос віт ніх тра ди цій. Са ме з цьо го при -
во ду О.І. Нав роць кий пи ше, що “з по зи ції ін но ва ти ки... це не ми ну че зву зить ін но ва -
цій ний по тен ці ал май бут ньої єди ної сис те ми що до ге не ра ції но вов ве день, змен шить
її ор га ні за цій не різ но ма ніт тя. Крім то го, го лов ній ме ті Бо лон сько го про це су влас ти -
ва фун кці о наль на ам бі ва лен тність, яка по ля гає в то му, що, з од но го бо ку, ство рю ють -
ся мож ли вос ті ін но ва цій ної мо дер ні за ції ви щої ос ві ти в ці ло му..., а з ін шо го – галь -
му ють ся са ме ті нап ря ми ін но ва цій, які спри я ють де мок ра ти за ції ук ра їн сько го сус -
пільс тва в ці ло му, а та кож пе реш код жа ють пе рет во рен ню на ці о наль ної ви щої шко ли
в ін те лек ту аль ний при да ток роз ви не них кра їн” [14, с.130–131].
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У цих умо вах вик ли кає за не по ко єн ня той факт, що пе ред ба чи ти та про ра ху ва ти
до кін ця мож ли ві нас лід ки та ких гло баль них за ха рак те ром ре форм не ви яв ля єть ся
мож ли вим, то му ми ста є мо свід ка ми ду же склад ної тран сфор ма ції, об’єк том і суб’єк -
том якої вис ту пає мо лодь.

Іс то рія по ка зує, що слі пе ко пі ю ван ня мо де лей роз вит ку чи форм не дає очі ку ва -
но го ефек ту. Ук ра ї на по вин на роз ро би ти влас ну стра те гію роз вит ку в ці ло му й сис -
те ми ви щої ос ві ти зок ре ма, взяв ши все най кра ще зі сво го ми ну ло го, з ін ших 
мо де лей, інак ше всі но вов ве ден ня бу дуть зус трі ча ти про ти дію з бо ку різ них со ці аль -
них груп, ор га ні за цій, інс ти ту тів, бо ук ра їн цям при та ман на своя сис те ма цін нос тей,
іде а лів, ін ша мо дель сві тос прий нят тя, мен та лі тет, які не вра хо ву ва ти не мож на. 
“Так, за пе ре хід них умов будь� я ка сис те ма від во дить мо ло ді аван гар дну роль, спря -
мо ва ну на здій снен ня со ці аль но� е ко но міч них пе рет во рень” [5, с. 330]. Тож сис те ма
ви щої ос ві ти по вин на пос та ви ти за ме ту ви хо ван ня та роз ви ток та ких якос тей мо ло -
дої лю ди ни, які б пе рет во ри ли її на ар хі тек то ра но вої мо де лі мо раль но� цін ніс но го
сприй нят тя дій снос ті, ос кіль ки во на має здіб нос ті, дос туп до но віт ніх тех но ло гій,
опе рує но вою ін фор ма ці єю. 

У мо ло ді фор му єть ся більш ши ро кий сві тог ляд, що за без пе чує їй всі умо ви для
мно жин ної іден тич нос ті, яка доз во ляє ви ко рис то ву ва ти дос від не од ні єї гру пи чи
куль ту ри, а де кіль кох од но час но, при цьо му бу ду ва ти май бут нє, не від мов ля ю чись
від сво го ми ну ло го.

Так, од ні єю з умов виз на чен ня сту пе ня ін но ва цій ної ак тив нос ті мо ло ді 
М.Л. Яко вен ко на зи ває ін но ва цій ний клі мат, при та ман ний най ближ чо му ото чен ню
[5, с. 327]. Тоб то зна чен ня нав чаль но го зак ла ду та внут ріш ньог ру по во го клі ма ту мо -
же роз гля да ти ся як важ ли вий чин ник фор му ван ня со ці аль но ак тив ної осо бис тос ті.
Та ким чи ном, у ме жах ви що го зак ла ду ос ві ти по ви нен ре а лі зу ва ти ся про цес де мар -
гі на лі за ції мо ло ді, який має ба зу ва ти ся на та ких мо мен тах: по� пер ше, пос лаб лен ня
об’єк тив них чин ни ків, що по род жу ють мар гі наль ність мо ло ді, – на бут тя нею ос ві ти
і на ви чок та пер шо го дос ві ду про фе сій ної ді яль нос ті, що зак ла дає фун да мент со ці -
аль но� про фе сій но го ста ту су мо ло дих лю дей; по� дру ге, орі єн ту ван ня пред став ни ків
ці єї гру пи на цін нос ті і до сяг нен ня, що ма ють фор му ва ти ся як про яв внут ріш ньої
твор чої ак тив нос ті, роз ви ток при хо ва них по тен цій них мож ли вос тей та здіб нос тей,
їх ін те лек ту аль но го по тен ці а лу; по� тре тє, на дан ня біль ш�менш чіт кої уя ви про роз -
ви ток сус пільс тва в ці ло му і да ної со ці аль но� де мог ра фіч ної гру пи зок ре ма, що, на
наш пог ляд, кон кре ти зує та струк ту рує пот ре би та ін те ре си кож ної мо ло дої лю ди ни,
тим са мим по си лю ю чи зв’яз ки її з со ці аль ним ото чен ням.
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