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АДАПТАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується 

перебудовою економічної та політичної систем, які зорієнтовані на 
демократичні перетворення в країні. Триває процес трансформації 
суспільних цінностей та ідеалів, виникають нові соціальні структури, 
зазнають змін старі. Все це висуває підвищені вимоги до особистості як 
суб'єкта соціального буття. Виникає потреба у створенні нових моделей 
соціальної поведінки, вибудові (або привласненні) певної системи цінностей. 
Фактично існування особистості в умовах соціальних змін можна прирівняти 
до її функціонування в ситуації невизначеності, коли основним завданням 
стає встановлення смислу та значення даної ситуації для себе особисто. У 
цьому контексті актуалізується проблема соціалізації молодого покоління. 

У сучасній науковій літературі (філософській, соціологічній, 
психологічній, педагогічній) проблема соціалізації молодого покоління 
посідає одне з провідних місць. Зумовлене це, на наш погляд, тим, що 
порівняно з вихованням (процесом і результатом цілеспрямованого впливу 
на формування особистості, її ставлення, риси, якості, погляди, переконання, 
способи поведінки в суспільстві), за якого означений вплив має позитивний 
зміст, соціалізація являє собою процес становлення особистості під впливом 
зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих соціальних процесів, який 
„передбачає засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків 
поведінки, властивих даному суспільству” [9]. 

Незважаючи на широке вживання, цей термін „не має єдиного 
визначення, наближаючись в одних випадках до виховання, а в інших – до 
формування особистості” [13]. 

Щодо загальних підходів до визначення сутності соціалізації, 
Л.Спиридонов розглядає цей феномен як „засвоєння індивідом 
соціальних норм (культури), процес перетворення соціального досвіду у 
власні установки, орієнтації, цінності особистості” [11]. 

На думку Ю.Смородської, соціалізація являє собою „процес 
формування соціальних якостей особистості, підготовленість людини до 
соціального життя у суспільстві, тобто здібність включитися у виробничу 
працю, її громадська активність, уміння співробітничати, адаптуватися у 
колективі товаришів, готовність до самостійного сімейного життя” [10]. 

Сучасний „Філософський енциклопедичний словник” детермінує 
соціалізацію як „процес засвоєння людським індивідом системи знань, норм 
і цінностей, які дозволяють йому функціонувати як повноправному члену 
суспільства” [13]. 

Соціалізація охоплює всі види взаємодії людини із сукупністю 
зовнішніх впливів та їх результати. Тобто, соціальна система визначає 



ціннісні орієнтації особистості, її установки, погляди, спрямованість, рівень 
прояву творчості тощо. Це відбувається тому, що конкретна сукупність 
суспільних умов (політичних, правових, економічних, культурних, освітніх, 
моральних, релігійних), в яких живе і діє індивід, вимагає, а отже, і формує, 
певний тип особистості, в якому розвиваються і встановлюються відповідні 
риси і якості. Це відбувається завдяки засвоєнню людиною ціннісного 
нормативного досвіду попередніх поколінь і виробленню на його основі 
власного досвіду діяльності, міжособистісної взаємодії і спілкування. 

За Б.Бім-Бадом та О.Петровським, соціалізація у широкому розумінні 
становить „процес і результат включення людини, що росте, у суспільство 
завдяки засвоєнню й більш або менш активному відтворенню особистістю 
соціального досвіду, історично накопиченої культури” [2]. 

Соціалізацію також розглядають як процес формування соціальних 
якостей, цінностей, знань і умінь, завдяки яким людина стає активним і 
повноцінним учасником соціальних зв'язків, інститутів і спільнот. Водночас 
соціалізація не суперечить і не виключає прояву індивідуальності з 
особистостями, що входять до певних спільнот, а передбачає створення 
оптимальних умов для їхньої взаємодії, самореалізації та саморозвитку [12]. 

За іншим трактуванням, соціальний розвиток – це процес 
„інтеграції індивіда в суспільство, в різні типи соціальних спільнот (групу, 
соціальний інститут, соціальну організацію) шляхом засвоєння елементів 
культури, соціальних норм і цінностей, на засадах яких формуються 
соціально значущі риси особистості” [3]. При цьому означений розвиток 
являє собою двоєдиний процес, який включає соціалізацію, тобто 
засвоєння, інтеріоризацію суспільних відносин, та індивідуалізацію – 
індивідуальний, притаманний лише цій особистості спосіб засвоєння 
відносин, у процесі якого розвиваються її індивідуальні якості, інтелект, 
світогляд, воля, моральні ідеали, естетичні смаки, творчі потенції. 

І.Кон під соціалізацією розуміє „сукупність усіх соціальних і 
психологічних процесів, завдяки яким індивід засвоює систему знань, норм і 
цінностей, що дозволяють йому функціонувати як повноправному члену 
суспільства”. І додає, що соціалізація „включає не тільки усвідомлені, 
цілеспрямовані впливи, які піддаються контролю (виховання в широкому 
розумінні слова), а й стихійні, спонтанні процеси, котрі тим чи іншим чином 
впливають на формування особистості” [4]. 

У контексті проблеми, що розглядається, не можна обійти увагою 
роботи Л.Колберга. Характеризуючи етапи розвитку моральної свідомості 
особистості, він виокремлює такі з них, як: 

– доморальний стан індивіда, що власне виступає передумовою 
генерування моральної свідомості. Головними регуляторами поведінки тут є 
підкорення та покарання, нагорода за слухняність. За допомогою цих 
регуляторів відбувається розрізнення добра і зла в кожній конкретній 
ситуації. Потім ці установки переростають в інструментально-релятивістську 
орієнтацію, коли особистість формує в собі толерантність до інших та до 
інакомислення; 



– пасивно-адаптивна поведінка, яка являє собою шлях автономної 
людини до злагоди з іншими (в перспективі). На цьому етапі особистість 
виявляє конформну поведінку по відношенню до свого соціального 
оточення; 

– пасивне прийняття норм і цінностей соціальних груп, до складу яких 
входить даний індивід; 

– орієнтація на закон і порядок; 
– орієнтація на соціальний договір і закон; 
–орієнтація на загальновизнані (загальнолюдські) норми та принципи. 

На думку дослідника, людина може вважатися дійсно морально розвиненою 
тільки після досягнення останньої, шостої, стадії. А для цього вона має 
поступово засвоювати моральні норми співжиття, виробляти в собі 
універсальні цінності [14]. 

В.Піча під цим поняттям розуміє „процес засвоєння людиною 
особистісних якостей на різних етапах її існування”. І додає, що  соціалізація 
– це „процес входження (включення) індивіда в соціум, що породжує зміни в 
соціальній структурі суспільства і в структурі  особистості” [7]. Останнє 
обумовлюється соціальною активністю людини та її здатністю при взаємодії 
із середовищем не лише засвоювати його вимоги (адаптація), а й змінювати 
це середовище, активно впливати на нього (інтеграція), визначати свій 
„життєвий світ”. Тобто, в широкому розумінні слова, соціалізація – це 
складний процес засвоєння соціальних ролей і культурних потреб, який 
починається з раннього дитинства, триває протягом усього життя людини і 
закінчується з її смертю. 

Таким чином, адаптація (від лат. пристосовую) означає пристосування 
індивіда до умов та змін навколишнього середовища. У людському 
суспільстві розрізняють адаптацію на біологічному, фізіологічному, 
психічному та соціальному рівнях. 

З огляду на викладене вище, під соціальною адаптацією розуміється 
пристосування індивіда до вимог суспільства за допомогою соціальних 
засобів. У педагогічному сенсі це поняття тлумачиться як „процес звикання, 
коли зближуються цілі й ціннісні орієнтації індивіда як члена групи, 
засвоюються її норми та вимоги, відбувається входження у її рольову 
структуру” [6]. Іншими словами, адаптація – це один із соціально-
психологічних механізмів соціалізації особистості, перший щабель, елемент 
діяльності людини у пристосуванні до умов суспільного життя. 

Аналогічні думки знаходимо у Ю.Прохорова, який, звертаючись у 
своїх дослідженнях до аналізу суті й особливостей процесу соціального 
розвитку дитини, вирізняє в ньому три основні етапи, а саме: соціальну 
адаптацію, інтеріоризацію та екстеріоризацію [8]. 

Першому етапу – соціальній адаптації – притаманна початкова фаза 
соціалізації індивіда, його пристосування до соціально-економічних умов, 
рольових функцій, соціальних норм, які утверджуються на різних рівнях 
буття суспільства, до соціальних груп і соціальних організацій, соціальних 
інститутів, котрі є середовищем його життєдіяльності. 



Другий етап – процес включення соціальних норм і цінностей до 
внутрішнього світу людини. Характер переведення норм, цінностей та інших 
компонентів зовнішнього середовища у внутрішнє „Я” неоднозначний і 
залежить від структури кожної особистості; він формується на основі її 
попереднього життєвого досвіду. 

Третій етап може бути визначений як етап усвідомлення, прояву 
соціальної активності індивіда, засвоєння значного масиву знань, оволодіння 
різноманітними вміннями і навичками практичної діяльності. 

Таким чином, можна твердити, що позитивно орієнтована соціалізація 
особистості сприяє соціальному розвитку, самовдосконаленню та 
самореалізації особистості, що в кінцевому рахунку впливає на відродження 
суспільства. Соціалізація зумовлена характером відносин, що існують у 
мікро-  і макросоціумі,  а також довкіллям,  в якому живе людина.  Звідси 
головним завданням соціалізації молодого покоління виступає „допомога в 
орієнтації у суспільному вирі подій та явищ - соціальних, економічних, 
інформаційних, а також в оволодінні досвідом старших генерацій, 
самостійному знаходженні свого професійного та життєвого шляху” [5]. Це 
процес засвоєння і використання дитиною у поведінці та діяльності системи 
морально-духовних цінностей, до якої вона включена і під якою розуміється 
„складно побудований регулятор людської життєдіяльності, що відображає у 
своїй структурній організації і змісті особливості об'єктивної дійсності й 
охоплює зовнішній для людини світ та саму людину в усіх її об'єктивних 
характеристиках”. При цьому ієрархія цінностей, які входять до цієї системи, 
„не дозволяє особистості, з одного боку, розчинитися в емпіричному бутті, 
втратити дійсні сутнісні потенції, оскільки розвинені особистісні цінності 
становлять основу внутрішнього світу особистості, виявляючись виразником 
стабільного, інваріантного, а з другого – дає можливість існувати і діяти 
вільно, тобто свідомо, цілеспрямовано, виходячи з власних  особливостей” 
[1]. 

Підсумовуючи викладене, можна твердити, що соціалізація становить 
складну нелінійну систему, яка ґрунтується на нерозривній єдності 
індивідуального, набутого генетично, і того, що формується під впливом 
зовнішнього середовища. При цьому останній чинник виявляється у двох 
планах: цілеспрямованому впливові (навчання, виховання) і стихійних 
факторах, що існують об’єктивно і діють на особистість на різних рівнях 
(свідомому та несвідомому) сприйняття. Сукупність цих зовнішніх реалій 
виступає стосовно дитини соціальним середовищем її життєдіяльності, яке 
певним чином визначає напрям її соціального розвитку, його зміст і, в 
кінцевому рахунку, прогнозує результат – ступінь адаптації та інтеграції у 
великий соціум. 
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