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Історичним  розвитком  суспільства  обумовлено  становлення

інформаційного  суспільства,  і  це  є  закономірним  явищем.  Зазнають

трансформацій  усі  сфери  суспільного  життя,  ми  входимо  в  нову  еру,  серед

найвагоміших  ознак  якої  слід  відзначити  прискорену  інформатизацію  та

комп’ютеризацію  всіх  сфер  суспільного  виробництва,  утворення  світової

мережі комунікаційних зв’язків. Інформаційна епоха – принципово новий етап у

розвитку цивілізації,  що характеризується новими якісними особливостями у

порівнянні з попередніми періодами історії людства, і найголовніше – це те, що

у наш час ключового значення набувають інформація та знання.

Аналіз  наукових  праць,  присвячених  розгляду  інформаційного

суспільства,  розвитку інформаційних технологій та  їх  впровадження у сферу

вищої освіти, показав, що цей феномен із кожним роком приваблює все більше

дослідників.  Обсяг  праць,  присвячених  дослідженню  ціннісних  орієнтацій

студентської молоді, є досить значним. Однак, не зважаючи на значну кількість

праць, ще й досі не вироблено чіткого визначення соціального аспекту Інтернет-

технологій, та їхнього місця в сучасному інформаційному полі. До того ж, немає

ґрунтовних  досліджень,  присвячених  аналізу  Інтернет-технологій  як  засобу

формування ціннісних орієнтацій студентської молоді [5].

Глобальній  комп’ютерній  мережі  Інтернет  належить  особливе  місце  в

процесі  становлення  інформаційного  суспільства.  Інтернет  змінює  як  життя
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людини,  так  і  її  саму.  На  планеті  поступово  зникають  просторові  та  часові

розмежування,  стираються  кордони  між  державами,  об’єднуються  в  єдину

мережу  найвіддаленіші  куточки.  Саме  за  допомогою  мережі  Інтернет  серед

молоді  пропагуються  певні  цінності,  світоглядні  стереотипи  та  моделі

поведінки. Новітні інформаційні технології, за допомогою Інтернету, впливають

на систему цінностей сучасної студентської молоді [4].

Значний  внесок  у  дослідження  «всесвітнього  павутиння»  і  віртуальної

комунікації,  вивчення ролі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах

становлення  інформаційного  суспільства  зробили  А.Арсеєнко,  Г.Батигін,

Н.Бойко,  В.Брижко,  Б.Веллман,  В.Гавловський,  О.Гальченко,  А.Гальчинський,

В.Гвоздєв,  А.Гирич,  О.Голобуцький,  Б.Докторов,  Д.Іванов,  М.Згуровський,

Р.Калюжний,  В.Карпенко,  В.Кашпур,  С.Мартинюк,  Г.Рейнгольд,  Н.Толстих,

Т.Філіппова, В.Цимпалюк, А.Шадрін, О.Шевчук та ін.

На  нинішньому  етапі  розвитку  суспільства  проблема  цінностей  знову

займає провідне місце в процесі пізнання соціальної реальності і пов’язано це, в

першу чергу, з трансформацією всіх сфер життєдіяльності людини. Процеси у

суспільстві,  обумовлені  переходом  від  індустріального  до  інформаційного

суспільства,  викликають  необхідність  перегляду  трансформацій,  які

відбуваються  у  всіх  сферах  життєдіяльності  під  впливом  інформаційних

технологій.

Інформаційне суспільство – це суспільство духовного та інтелектуального

розвитку людини. Тому в осмисленні духовної еволюції особливе місце займає

дослідження  становлення  нових  ціннісних  орієнтацій  під  впливом  новітніх

інформаційних технологій [5].

Соціальна  структура  інформаційного  суспільства  зазнає  суттєвих  змін,

збільшується рівень здійснення соціальної мобільності за рахунок збільшення

можливостей отримання новітніх,  сучасних знань,  які  в  попередні  часи були

локалізовані  у  просторі  і  часі,  та  доступу  до  них,  відповідно  -  зменшення

кількості часу, що витрачає на шляху до кар’єрного зростання сучасна молода

людина.
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Основною  характеристикою  інформаційного  суспільства  стає  те,  що

більшість  населення  задіяна  у  виробництві  знань.  Освітній  рівень  людини

відіграє значну роль, оскільки інформаційне суспільство висуває високі вимоги

як до освітнього  рівня кожної  окремо взятої  особистості,  так  і  до  інституту

освіти  загалом.  Вища  освіта  стає  необхідною  передумовою  підвищення

соціального  статусу  та  отримання  особистістю  бажаного  місця  в  сучасному

суспільстві.  Отже,  ядром  соціальної  організації,  головним  соціальним

інститутом  стає  вища  школа  як  центр  виробництва,  перероблення  та

накопичення  знань.  Прослідковується  тенденція  поступового  збільшення

кількості людей, які бажають та отримують вищу освіту, не заради «документа

про  вищу  освіту»,  а  заради  набуття  нових  знань  та  можливості  бути

включеними у сучасний інформаційний простір [5].

Процес  цивілізаційного  розвитку  на  сучасному  етапі  поставив  перед

суспільством проблему формування освітніх потреб, які  ініціюють прагнення

до безперервного вдосконалення інтелекту й професіоналізму через реалізацію

індивідуальних здібностей,  надання кожному члену суспільства можливостей

для інтелектуального та професійного зростання. Все це вимагає від системи

сучасної  освіти  якісних  змін  у  формах  організації  та  реалізації  навчального

процесу, формуванні якісно нової концепції освіти [5].

Інтернет-технології та інтелектуальні комп’ютерні системи інтегруються

у систему вищої  освіти  та  відкривають  нові  обрії  для  сучасної  студентської

молоді. Вони дають можливість отримання новітніх знань, що виходять за межі

локальних  контекстів.  Мережа  Інтернет  стає  ключовим  елементом  у

забезпеченні  здійснення  комунікацій,  неосяжним  сховищем  і  джерелом

інформації,  середовищем  навчання  та  праці.  Середовище  Інтернету  –  це

сукупність технічних, інформаційних, соціальних, економічних та юридичних

компонентів,  що  забезпечують  існування,  функціонування  та  діяльність

індивідуальних  і  групових  користувачів,  які  складають  аудиторію  Інтернету.

Кількість  користувачів  зростає  за  геометричною  прогресією,  левова  частка

аудиторії Інтернету припадає на студентську молодь [6].
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Саме  студентська  молодь  –  це  потенційно  найбільш  перспективна  і

кваліфікована продуктивна сила,  яка щорічно поповнює ряди фахівців в усіх

галузях і сферах виробництва та управління.

Слід зазначити, що для студентського середовища характерне збільшення

ролі  спілкування  за  межами  сім’ї,  посилення  впливу  мережі  Інтернет  на

формування  системи  знань,  моральних  норм  та  умов  їх  дотримання.

Відбувається  значне  зростання  і  розширення кола  спілкування та  здійснення

комунікацій  у  віртуальному  просторі  «всесвітнього  павутиння».  Процес

комп’ютеризації  та  включення мережі Інтернет у систему формальної  освіти

відбувається,  перш  за  все,  у  вищих  навчальних  закладах  та  науково-

дослідницьких центрах.

Аналізуючи зміни у житті людини, які відбуваються завдяки становленню

інформаційного суспільства, нової інтерпретації набуває осмислення ціннісно-

світоглядного ставлення студентської молоді до світу. Саме тому характерною

особливістю нинішнього етапу розвитку є зміна ціннісних пріоритетів, основою

яких є діалектичне поєднання матеріальних та духовних складових життя [5].

Особистісні  потреби,  поведінкові  стереотипи  все  більшою  мірою

визначаються  індустрією  продукованих  «іміджів»,  «образів»  та  ідей,  які

поширюються  культурними  практиками  масової  культури  та  циркулюють  в

потоках  і  каналах  ЗМК.  Життєві  стандарти,  утворені  в  індустріальних,

економічно розвинутих суспільствах, набувають загальносвітового поширення

та  стають  «найбільш  доступним  засобом  самоствердження  в  соціумі  і

орієнтування своїх індивідуальних прагнень» [1].

Отже,  в  інформаційному  просторі,  який  є,  по  суті,  глобальним,

поширюються  культурні  зразки  універсалізованого  характеру,  утворені  поза

контекстом  національних  культур.  В  результаті  формується  специфічне

символічне  середовище,  «віртуальна  реальність»,  які  в  процесі  становлення

ідентичності як сенсової основи буття особистості призводить до опозиційності

між  віртуальним  світом  і  особистістю,  зокрема,  наділення  фантомних

артефактів онтологічним статусом.
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