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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
 
Питання розвитку творчої особистості набуває особливої ваги в умо-

вах зміцнення та вдосконалення української державності, становлення 
України на міжнародній арені, що зумовлює необхідність підвищення ін-
телектуально-культурного потенціалу суспільства та вдосконалення всіх 
ланок навчально-виховного процесу. 

Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвит-
ку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості , 
диктують необхідність оновлення сфери освіти. Одним із пріоритетних її 
напрямків стає формування творчої особистості, здатної до гнучкої адап-
тації в будь-яких умовах. 

Особистість є поняття соціальне, вона виражає усе, що є в людині 
надприродного, історичного. Особистість формується в результаті культу-
рного і соціального розвитку. Як відзначає С.Л.Рубінштейн, «людина є 
особистість в силу того, що вона свідомо визначає своє відношення до на-
вколишнього».[1] 

Основою формування особистості є проблема індивідуальності. У 
поняття індивідуальності А.С.Макаренко включав прояв соціальної своєрі-
дності людини, повноту сформованості її особистості. Засвоюючи суспіль-
ні цінності, людина оволодіває певними знаннями, вміннями, еталонами 
діяльності і відносин, що забезпечують їй орієнтацію в оточуючому світі і 
творчу взаємодію з природою і суспільством. Щоб ефективно виховувати, 
потрібно знайти індивідуальність, зберегти її своєрідність, підняти особис-
тість до рівня творчості.  

У науковій літературі існують різні підходи до обумовлення розвит-
ку особистості. Дослідники Л.І. Божович, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, 
С.Л.Рубенштейн розглядають особистість з позицій соціальних умов, що їх 
формують , і аналізують структуру цієї досить складної властивості особи-
стості (С.Л.Рубінштен), що включає потреби, інтереси, ідеали людини. 

У самому загальному вигляді соціально-психологічні фактори, що 
впливають на формування особистості можуть бути об`єднані у дві великі 
групи: 1) соціальні , що відображають соціально-культурний аспект соціа-
лізації і торкаються проблеми її історичної, культурної та етнічної специ-
фіки; 2) індивідуально-особистісні, значною мірою обумовлені етапом 
життєвого шляху особистості. 

Соціалізація особистості являє собою процес формування особистос-



ті у певних соціальних умовах, опанування людиною соціального досвіду, 
у ході якого людина перетворює соціальний досвід у власні цінності та 
орієнтації, вибірково вводить у свою систему поведінки ті норми і шабло-
ни, що прийняті в суспільстві або групі. Норми поведінки, норми моралі, 
переконання людини визначаються тими нормами, що прийняті в даному 
суспільстві. Як відзначає А.П. Буєва, у загальному процесі розвитку особи-
стості діють,,…дві тенденції: засвоєння індивідом соціальних норм, тради-
цій і функцій як своєрідний аспект пристосування особистості до існуючих 
, соціальних умов і тенденція їхнього розвитку, перетворення , в якій яск-
равіше всього виявляється людська, творча індивідуальність».[3] Виходячи 
з цієї думки можна визначити ,що основним фактором формування особи-
стості є соціально-психологічна компетентність , яка являє собою спеціа-
льні знання про суспільство , політику, економіку, культуру. Вона дозволяє 
особистості орієнтуватися в будь-якій соціальній ситуації, приймати вірні 
рішення і досягати поставлених цілей. Соціально-психологічна компетент-
ність поділяється на два види: життєва і професійна. Життєва – це резуль-
тат соціалізації, тобто адаптації до конкретних умов і виявляється у таких 
сферах: сімейні, у міжнаціональних відносинах. Професійна – складається 
з наукових картин світу і знань в галузі спілкування.  

Відповідно до розуміння сутності середовища як сфери потреб осо-
бистості, можна визначити цілісність середовища особистості як єдність 
«світу людини « і людини з «її світом». Тут цілісність середовища особис-
тості розглядається як уся сукупність її життєдіяльності, забезпечуючи іс-
нування й активне життя в суспільстві. Формування особистості як зовні , 
та зсередини (самовиховання) проходить діалектично – у постійному русі і 
подоланні себе. Тому постає завдання допомогти людині «вирости» в осо-
бистість і озброїтись необхідними засобами життєвої компетентності. 

У соціально-психологічному контексті для позначення взаємозв`язку 
людини і суспільства широко використовується категорія «суспільні від-
носини», які в свою чергу , є загальними умовами, формами та передумо-
вами діяльності. У психологічній структурі особисті відносини виступають 
необхідними умовами суспільного становлення особистості; формою діаг-
ностичної взаємодії людини зі світом ; способом перекладу суспільного 
життя в індивідуальний зміст особистості; стійкою внутрішньою якістю, 
суттєвою основою для життя людини; універсальною формою самопізнан-
ня, самовизначення, самореалізації людини у світі; одним із способів зба-
гачення суспільних відносин. 
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