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Як відомо, кожна окрема людина постійно бере участь у численних, 
найрізноманітніших сферах дій, заснованих на злагоді, й суспільних, її 
поведінка, як зазначає М.Вебер, може „теоретично в кожному даному своєму 
акті усвідомлено співвідноситися з іншою сферою поведінки і з іншими 
об’єднаннями на основі згоди і суспільного об’єднання. Чим чисельніші й 
багатоманітніші за типом конститутивних для них шансів сфери, на які 
індивід раціонально орієнтує свої дії, тим далі простягається „раціональна 
диференціація” суспільства; чим більш суспільними стають за своїм 
характером його дії, тим вищого ступеня досягає «раціональна організація 
суспільства” [1]. 

Отже, доходимо висновку, що визначальним показником розвитку 
суспільства, наближення його до визначення „громадянське” є особа, − 
„стійка система соціальне значущих рис, що характеризують індивіда як 
продукт суспільного розвитку і включення індивідів до системи соціальних 
відносин через активну предметну діяльність”. Прагнення до злиття з 
соціальною спільнотою і водночас до відмежування від неї робить 
„особистість і продуктом, і суб’єктом соціальних відносин, соціального 
розвитку” [2]. 

Отже, поняття „розвиток” означає становлення особистості як 
індивідуалізованої сукупності суспільних відносин. При цьому під 
індивідуалізацією маються на увазі всі специфічні, біологічно обумовлені 
особливості людини, які передаються їй у спадок від попередніх поколінь, а 
також те об’єктивно спільне, що притаманне кожному індивіду: фізіологічні 
потяги і потреби, побудова психіки і закони її функціонування. Проте все це 
не є раз назавжди даним, незмінним. У процесі життєдіяльності людини − від 
моменту народження і до самої смерті − ці якості піддаються впливу 
суспільства, перебудовуються ним, змінюються, набуваючи відповідної 
форми. Зумовлене це тим, що кожна людина як особистість має певні 
потенціали розвитку. Водночас соціальний розвиток не є механічним 
накладанням на індивіда готової соціальної „форми”. Це процес формування 
цілісної особистості, де індивідуальність є його передумовою і його 
результатом. 

Сучасне українське суспільство характеризується фахівцями як 
суспільство перехідного періоду з властивими йому духовними орієнтирами, 
нормами і цінностями. Соціальна нестабільність уможливлює зростання 
випадків порушення законів, норм і положень, спричинює підвищення рівня 
злочинності, кількості правопорушень. Усі ці явища не існують самі собою, 
вони активно, через різноманітні канали впливають на особу, на її соціальний 
розвиток. 



До того ж не треба забувати, що перехід суспільства до нової якості (від 
тоталітарного устрою до демократичного, громадянського суспільства) не 
означає миттєвої загибелі старого. Суть перехідного періоду, який нині 
переживає Україна, полягає в тому, що одна форма культури, як зазначав 
П.Сорокін, зникає, а з’являється інша. Однак вона не заперечує абсолютно 
попередню, а успадковує від неї найпрогресивніше і додає до неї своє, нове 
[3]. У зв’язку з цим актуалізується адаптивно розвиваюча концепція 
соціалізації, яка розглядає людину у взаємодії з навколишнім середовищем. 
При цьому означена взаємодія відбувається за допомогою адаптацій, котрі 
змінюють одна одну в кожній зі сфер життєдіяльності особистості. Пізнаючи 
і засвоюючи нову для себе (суб’єктивну) соціальну ситуацію, індивід набуває 
соціального досвіду, який об’єктивно існує, як елемент культури конкретного 
суспільства. Водночас відбувається зворотна дія: особа, впливаючи на 
суспільство з метою задоволення власних соціальних потреб, викликає зміни 
в самому суспільстві. У випадках виникнення деформацій в індивідуальному 
адаптивному механізмі, ситуацій, що перевищують за складністю адаптивні 
можливості індивіда, відбуваються відповідні відхилення і порушення в його 
соціальному розвитку. 

Відомо, що наукові теорії виникають не випадково, а викликаються до 
життя історичною необхідністю, яка обумовлена суспільними відносинами. 
Україна нині активно інтегрується у світове співтовариство, прагне стати 
дійовим членом різноманітних міжнародних структур − проблеми, які не 
можуть бути вирішені на суто декларативних засадах, а потребують 
реалізації відповідних дій, процесів. Зважаючи на це, а також враховуючи 
значний науковий потенціал, накопичений в розглядуваному аспекті 
зарубіжною науковою думкою, зробимо спробу проаналізувати деякі з теорій 
з метою виявлення можливостей їх прийняття (неприйняття) для сучасного 
українського суспільства. 

Виникнення теоретичних розробок з означеної проблеми датується 
останньою третиною XIX ст. і пов’язане із суперечкою щодо співвідношення 
біологічних і соціальних факторів у розвитку людини. Одну з перших спроб 
дати відповідь на означене питання зробив у 1874 р. англійський дослідник 
Ф.Голтон. У своїй праці „English Men of Science: Their Nature and Nurture” він 
робить спробу сформулювати (відповідно до його визначення) антитезу 
„природи” (спадковість, вроджені задатки) і „виховання” (зовнішні впливи, 
яким дитина піддається після народження) [4]. Проте відсутність відповідних 
розробок, певна обмеженість поглядів на означені явища, а також значна 
глобалізація і абстрагування від реальності не дали йому змогу визначити і 
сформулювати науково обґрунтовані відповіді на поставленні запитання. 

У 20-ті роки минулого століття ця теорія, одержавши після певної 
трансформації назву „теорії культури і особистості”, проникає до 
Сполучених Штатів Америки, де, під впливом новітніх на той час ідей 
З.Фрейда в ній починають з’являтися і розроблятися глибші й складніші 
аспекти. Однак вона не стала єдиною ідейною течією, хоча й послужила 
основою для формування такого предметного напряму досліджень, як 



психологічна антропологія [5]. Однією зі складників теорії вважається 
детермінізм, суть якого може бути сформульована так: індивідуальні 
особливості й соціально характерний для даного суспільства тип особистості 
формується перш за все і навіть виключно, вихованням. 

На цей же час припадає і виникнення філософії прагматизму (термін 
вперше був уведений Ч.Пірсом). Основна риса цієї течії − заперечення 
матеріальності світу і можливості його пізнання. На переконання її 
послідовників, ідеї і теорії стають істинними тією мірою, якою вони 
слугують для нас „інструментами” в практичному житті. Прагматисти 
стверджують, що ідеї мають цінність лише в тому випадку, якщо вони ведуть 
до дій, і що ми самі завдяки власним зусиллям робимо наші ідеї істинними, 
якщо розвиваємо діяльність, що має за мету досягнення успіху. Тобто ідеї 
трактуються як правила поведінки людини. 

Це вихідне положення дозволило пізніше У.Джеймсу визначити 
розвиток як організацію в людині „таких засобів і сил для дії, котрі дадуть їй 
можливість пристосуватися до навколишнього соціального і фізичного 
середовища... словом, розвиток краще за все може бути визначений як 
організація набутих звичок поведінки і нахилів до дії” [6]. 

Таким чином, у процесі розвитку, за У.Джеймсом, людині треба 
прищеплювати ідеї, якими б вона як „інструментами” змогла користуватися в 
ім’я своєї практичної вигоди. Людина, на його переконання, приходить у світ 
з набором вроджених інстинктів, які й визначають її життєдіяльність і той 
щабель, на який вона зможе піднятися соціальною драбиною. До цих 
інстинктів він відносить: почуття суперництва, приватної власності, 
наслідування, страх, схильність до будівництва тощо [7]. І головне завдання 
тут полягає в тому, щоб розвивати в дітях такі інстинкти або звички, які в 
подальшому житті принесуть їм максимальну користь. 

Психоаналітична теорія посідає важливе місце з-поміж численних 
концепцій, що стосуються виховання і соціального розвитку особистості, її 
предметом є людські емоції і міжособистісні стосунки. Іноді цю теорію ще 
називають теорією розвитку особистості або теорією взаємодії чинників 
розвитку особистості. Яскравий представник цього напряму 3.Фрейд. 

Зосереджуючи основну увагу на розвитку дитини як особистості, на 
проблемах, які виникають у неї в процесі становлення, він розглядав 
поведінку як біологічний вияв інстинктів і підсвідомих мотивів, вважаючи, t 
що людина не усвідомлює багатьох причин своєї поведінки, оскільки вони 
приховані від неї, а дії, що відбуваються з нею, є результатом діяльності 
підсвідомості, зміст яких накопичується протягом усього життя. При цьому в 
ході онтогенезу наявні різні фази психічного, а точніше, психосексуального 
розвитку дитини, характер перебігу кожної з яких здійснює певний вплив на 
формування цих особливостей. На кожній стадії інтереси дитини і людей, які 
її оточують зосереджуються навколо якоїсь однієї частини тіла, яка виступає 
для них джерелом одержання задоволення. 

Поряд з цими поглядами значного поширення набувають численні 
варіанти неофрейдизму, прихильники якого стверджували: різні типи 



„соціального характеру” (Е.Фромм) і культурні типи особистості (К.Дюбуа, 
А.Кардинер, Р.Лінтон, І.Халлоуелл) − „суть обмежені варіації, що виникають 
на основі одних і тих самих загальних, інваріантних закономірностей 
індивідуального розвитку” [8]. 

Досить ґрунтовний аналіз неофрейдистської теорії культури дав І.Кон. 
Так 

є в роботі „Дитина і суспільство” він зазначає, що головний постулат 
цього напряму полягав у тому, що в кожного народу визнавалася наявність 
специфічної для нього „базової структури характеру”, котра передається від 
покоління до покоління шляхом виховання дітей і тим самим визначає його 
історію [9]. 

Пізніше сутнісне, „глибинне” поняття „базової структури особистості” 
було доповнене емпіричним поняттям „модальної особистості”, що 
дозволило розмежувати ідеальну „соціально-потрібнісну” нормативну 
структуру особистості і реально дотримані, статистичне домінуючі в певного 
етносу конфігурації психічних рис. Досліджуючи означені питання, І.Кон 
звертає увагу на позитивний бік такого підходу: вперше було 
диференційовано поставлене питання про соціокультурні детермінанти 
виховання дітей і його значення в процесі міжпоколінної трансмісії культури, 
що збагатило методичний арсенал досліджень новими методами. Водночас 
відмічається, що теоретичні моделі „містили численні спрощення і вільні 
припущення”, до основних з яких відносяться: „наявність у всіх членів 
даного суспільства однакової структури особистості”, котра дорівнювалася 
до національного характеру; „абсолютизація міжкультурних і недооцінка 
внутрішньокультурних відмінностей між індивідами”; „фаталістичне 
трактування ролі дитинства в розвитку особистості”; „зведення складних 
процесів соціалізації до окремих елементів догляду за дитиною − тобто 
пелюшковий детермінізм” [10]. 

Вагомий внесок у розробку теорій, пов’язаних з формуванням дитячої 
особистості зробила американська дослідниця М.Мід. На противагу 
прихильників фрейдизму, учениця Ф.Боаса доводила, що дитина не є 
деміургом культури, а, навпаки, „культурні традиції, які розвиваються за 
власними законами, визначають зміст виховання”. На її думку, в будь-якому 
суспільстві „дитина народжується з певними універсальними біологічними 
передумовами (безпорадність, залежність від дорослих, особливості статі, 
темпераменту тощо), але кожна культура використовує ці „ключі” по-
своєму” (11). 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу тлумачення 
сутності розвитку особистості, сформульоване Дж.Дюї. На його думку, цей 
процес починається підсвідомо майже з народження і безперервно формує 
сили особистості, насичуючи її свідомість, формуючи її звички, створюючи 
уявлення, пробуджуючи почуття та емоції. Через таке підсвідоме навчання, 
зазначав Дж.Дюї, „особистість поступово підходить до користування тими 
інтелектуальними та моральними здобутками, які виробило людство”; вона 
стає „спадкоємцем нагромадженого капіталу цивілізацій” (12). 



Американська психоаналітична концепція виховання від класичного 
фрейдизму відрізняється як фундаментальними теоретико-методологічними 
засадами, так і спрямованістю не на клінічну практику, а на аналіз 
педагогічної практики на рівні родини, інститутів виховання, врешті решт 
самовиховання, що надзвичайно важливо для країни, де людина звикла до 
стереотипу, що кожний творить себе сам. Гуманістичний психоаналіз 
спрямовується не на пошуки шляхів оптимальної адаптації дитини до певних 
соціальних груп і суспільства в цілому. Його філософсько-педагогічна 
гіпотеза розкривається через вимогу розглядати дитинство як суттєвий 
чинник суспільних трансформацій. Послідовники цієї течії абсолютизують 
префігуративний тип культури (М.Мід), де стосунки між поколіннями 
демократизуються, а спосіб життя визначається молодими поколіннями 
внаслідок знецінення життєвого досвіду старшого покоління. 

Теоретичні розробки Л.Шеррода і О.Бріма базуються на узагальненні 
основних характерологічних чинників, які впливають на життєвий шлях 
людини. Американські вчені, зокрема зазначають, що розвиток людини 
відбувається протягом усього життя, при цьому різні процеси розвитку не 
мають „схожих траєкторій або навіть схожих принципів», тому результат 
розвитку не можна вважати єдиноспрямованим або таким, що веде до одного 
й того самого кінцевого стану. На їхнє переконання, «розвиток... 
детермінується значною кількістю факторів, які також можуть бути 
взаємопов’язані; він не зводиться до однієї, єдиної системи впливів, ... 
наприклад біології (розвиток не є простим процесом дозрівання, розгортання  
чогось заздалегідь даного) або середовища (розвиток не є простим процесом 
виховання і навчання)” [13]. 

Ми розглянули лише деякі з найбільш поширених теорій, які пов’язані з 
розвитком особистості і створюють певний вплив на розвиток наукових ідей 
зарубіжної педагогіки. Однак цей короткий огляд дозволяє одержати 
загальне уявлення про основні напрями пошуків фахівців, плюралізм яких, 
посилюючи методологічний’і когнітивний потенціал, підвищує дієздатність 
суспільно-соціальної практики. 

 
Список використаних джерел 

1. Вебер М. Избранные произведения. − М., 1990. С.532.  
2. Краткий словарь по социологии. − М., 1989. − С. 144.  
3. Сорокин П.А. Человек: Цивилизация: Общество. − М., 1992. − С.433.  
4. Golton F. English Men of Science: Their Nature and Nurtire. − London, 

1874. 
5. Кон И. Ребенок и общество. − М., 1978. − С. 13. 
6. Джеймс У. Беседы с учителями о психологии. − Пг., 1919. − С.21. 
7. Гончаров Л.И. Школа и педагогика США до второй мировой войны: 

Исторический очерк. − М.: Педагогика, 1972. − С. 138. 
8. Кон И. Ребенок и общество. − М., 1978. − С. 13. 
9. Кон И. Ребенок и общество. − М., 1978. − С. 14. 
10. Кон И. Ребенок и общество. − М., 1978. − С. 15-16. 



11. Mead М. Sex and Temperament in Three Primitive Societies. − N.Y., 
1950. − P.192. 

12.  Дюї Джон.  Моє педагогічне кредо //  Освіта сьогодні /  За ред.  та 
передмовою Дж.Райнера. − Нью-Йорк: Ван Рид пресс, 1940. 

13. Sherrod L.R., Brim O.G. Epilogue: Retrospective and Perspective View of 
Life-Course Research on Human Development. − Human Development and Life-
Course. − N.Y., 1985. − P.574-575. 
 
 


