
УДК 159.94 (07); 159.923                                                                                      Л.Б. Наугольник 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

Проблема особистості, її формування, розвитку та становлення належить до 

споконвічних проблем людства і завжди привертала увагу науковців, громадських та 

політичних діячів. Значної уваги проблема набувала в умовах соціальних трансформацій, на 

зламі цивілізацій і переходу людства до нових історичних епох. Кожна нова історична епоха 

висуває нові вимоги не лише до соціально-типологічних та індивідуально-психологічних 

якостей, якими має володіти особистість у нових умовах буття соціуму, але й до процесу її 

формування і становлення. Проблема становлення особистості завжди була й залишається 

предметом досліджень науковців, політиків, письменників і діячів мистецтва. Першими 

кроками в дослідженні проблеми у вітчизняній гуманітарній науці стали роботи, присвячені 

сутнісним силам людини, структурі та умовам їх реалізації. Психологічними аспектами 

становлення особистості займалися такі вчені, як К.О. Абульханова-Славська, А.В. Грибакін, 

Є.І. Головаха, І.О. Мартинюк, Н.В. Паніна, С.Л. Рубінштейн, Л.В. Сохань, В.О. Тихонович та 

ін., В.С. Струтинського, А.А. Хамідова та ін.  

Соціальний механізм формування особистості в умовах розбудови інформаційного 

суспільства – це детермінований потребами суспільства й особистості спосіб 

цілеспрямованого й опосередкованого впливу соціально-інформаційного простору на процес 

розгортання природи і психіки людини, свідомість, стиль життя та діяльність, ціннісні 

орієнтації та громадську позицію індивіда з метою набуття й трансформації індивідуальних 

соціокультурних і соціально-типологічних якостей соціуму, соціально-професійних груп і 

відповідної ментальності, який реалізується через систему суб’єкт-суб’єктних та суб’єкт-

об’єктних відносин і зумовлюється об’єктивними закономірностями процесу формування 

особистості. 

Процес соціального формування особистості має багатоаспектний характер і може 

розглядатися за декількома засадами. У функціональному плані – як процес формування 

соціально-типологічних та індивідуально-психологічних рис, необхідних для 

життєдіяльності суспільства, соціальних спільностей і груп, окремої особистості. У 

змістовному плані – як сукупність органічно взаємопов’язаних процесів, певна сукупність 

яких залежить від засад їхньої класифікації. 

У процесі соціального формування та становлення особистості відбувається набуття 

та трансформація соціально-типологічних та індивідуальних соціальних якостей індивіда. 

Процес становлення особистості є складною динамічною системою, яка зумовлена 

впливами різноманітних факторів, що детермінують її стан, динаміку та тенденції, 

визначають зміст, особливості функціонування та розвитку на певних етапах існування 

суспільства та життєдіяльності соціуму. Соціальне формування особистості обумовлене 

трьома органічно взаємопов’язаними групами факторів: природними, соціокультурними та 

індивідуально-особистісними. До природних факторів віднесені космічні, біосферні та 

географічні. Соціокультурні фактори: економічні, соціальні, політичні та духовні. 

Індивідуально-особистісні фактори соціального формування особистості мають прояв через 

біогенетичні, фізіологічні та психологічні особливості особистості (специфіка психічних 

процесів, властивостей і станів), особливості її психічної діяльності на рівні умовного 

рефлексу та життєдіяльності як процесу адаптації; через специфіку функціонування 

колективного та індивідуального неусвідомленого, формування певних стереотипів та 

архетипів, життєвий та історичний досвід індивіда. 



Центральну роль серед архетипів Юнг відводив архетипу «самості» як потенційному 

центру особистості на відміну від «Его» («Я») як центру свідомості. Інтеграція змісту 

колективного несвідомого – мета прогресу становлення особистості. 

Оллпорт виокремлює сім стадій становлення особистості. За Оллпортом, не раніше ніж 

у підлітковому віці людина чітко усвідомлює себе як особистість, здатна діяти відповідно до 

власних прагнень. 

В цілому, під становленням особистості у психології мається на увазі насамперед 

самореалізація особистості, її індивідуація. 

Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства мають стати 

інформація і знання. Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є: 

збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання кількості людей, зайнятих 

інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і 

послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті; зростання інформатизації та 

ролі інформаційних технології в суспільних та господарських відносинах; створення 

глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію 

людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо 

інформаційних продуктів і послуг. 

Узагальнену модель змін, які виявились у ході розвитку інформаційної революції, 

описав У. Дайзард, виокремивши три сфери, в яких наслідки інформатизації безпосередньо 

даються взнаки. Це становлення основних економічних галузей виробництва та розподіл 

інформації, розширення номенклатури інформаційних послуг для інших галузей 

промисловості й уряду; створення широкої мережі інформаційних засобів на споживчому 

рівні. 

В умовах розбудови інформаційного суспільства відбувається трансформація ієрархії 

детермінант у системі чинників формування особистості: зменшується залежність процесу 

формування особистості від безпосередніх природних і соціокультурних умов буття; зростає 

значення зовнішнього соціокультурного середовища; підвищується роль індивідуальних 

психологічних особливостей індивіда; актуалізується значення інтелектуальних якостей у 

процесі формування особистості; зменшується роль фізичних якостей і фізіологічної 

обумовленості процесу формування особистості. 

Вплив процесу розбудови інформаційного суспільство на процес соціального 

формування особистості знаходить свій прояв як у всебічному розкритті та прояві 

індивідуально-особистісних якостей індивіда, реалізації його прагнень до соціальної 

ідентифікації і соціальної динаміки, перетворенні в активного суб’єкта суспільних відносин, 

соціальної й культурної творчості, так і втраті особистістю своєї індивідуальності та 

національної соціокультурної ідентичності, соціальній інфальтильності, падінні моральності, 

абсолютизації прагнень до задоволення матеріальних і природних потреб. 

Тенденції глобальних перетворень істотно змінюють і політичні процеси. Лідерство 

стає дедалі персоніфікованішим, а шлях до влади лежить через створення іміджу - політичні 

діячі втягуються в гру, що проводиться самими ЗМІ та через них. «Залежність від мови 

засобів масової інформації, що мають під собою електронну основу, призводить до 

подальших наслідків для характеристик, організацій і цілей політичних процесів, політичних 

діячів і політичних інститутів. 

Як бачимо, особливо важливого значення набувають такі риси особистості, як 

схильність до інновації, креативність, постійне прагнення до збагачення новими знаннями і 

самовдосконалення та ін.  
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