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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Своєрідність сучасного етапу розвитку нашого суспільства, 

суперечність соціальних відносин, недостатня увага держави до 
соціального розвитку підростаючого покоління – все це вимагає глибокого 
переосмислення функцій інститутів соціалізації дітей і підлітків та 
створення сприятливих умов для їхнього соціального розвитку. 

Економічні реформи, що супроводжуються зниженням рівня життя 
населення, негативно впливають на етичне, фізичне і психічне здоров’я та 
соціальний захист дітей і підлітків. Наростаючий у суспільстві прагматизм, 
послаблення впливу соціуму як одного з чинників формування норм 
гуманних відносин у дитячому середовищі призвели до втрати розуміння 
таких суспільних цінностей, як інтерес до знань, до культури, до праці. У 
дитячому середовищі зростає рівень агресивності, роздратування, 
невпевненості у завтрашньому дні [5, с. 179]. 

Соціалізація розглядається як система, яка має загальний 
національний, філософський, соціологічний, політичний, психологічний, 
педагогічний та інші напрямки, які в сукупності формують людину як 
соціальну особу з її світоглядом, розумінням своєї місії в суспільному 
житті. За своїм змістом соціалізація визначається як процес перетворення 
людини у повноцінного члена суспільства, який відбувається під стихійним 
впливом соціального середовища і спеціально організованої, свідомо 
спрямованої виховної роботи [3, c. 29]. 

Соціалізація – це процес послідовного входження індивіда в 
соціальне середовище, що супроводжується засвоєнням та відтворенням 
культури суспільства, внаслідок взаємодії людини зі стихійними та 
цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх її вікових етапах 
(навчальний посібник «Соціальна педагогіка в схемах і таблицях», укладач 
О. Безпалько) [2, с. 23]. 

Соціалізація особистості – це взаємозумовлений процес взаємодії 
людини і соціального середовища, який передбачає її включення до 
системи суспільних відносин шляхом засвоєння соціального досвіду, і 
самостійного відтворення цих відносин, у ході яких формується унікальна, 
неповторна особистість (А. Капська); процес становлення особистості як 
суспільної істоти, під час якого складаються різноманітні зв’язки 
особистості із суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, 
відбувається розвиток особистісних властивостей, формуються активність 
та цілісність особистості, набувається соціальний досвід, що нагромаджений 
людством за весь період розвитку (М. Лукашевич) («Енциклопедія освіти») [4]. 

Отже, соціалізація особистості – двосторонній процес. З одного боку, 
індивід у процесі входження в соціальне середовище, в систему соціальних 
зв’язків, засвоює соціальний досвід, а з іншого – у процесі соціалізації він 
відтворює систему соціальних зв’язків за рахунок активного входження в 
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середовище. Таким чином, у процесі соціалізації дитина не тільки 
збагачується досвідом, але і реалізує себе як особистість, впливаючи на 
життєві обставини та людей, які її оточують. 

У цілому, процес соціалізації умовно можна уявити як сукупність 
чотирьох складових: 

– стихійної соціалізації людини у взаємодії і під впливом 
об’єктивних обставин життя суспільства, зміст, характер і результати якої 
визначаються соціально-економічними і соціокультурними реаліями; 

– відносно-спрямованої соціалізації, коли держава приймає певні 
економічні, законодавчі, організаційні заходи для вирішення своїх завдань, 
які об’єктивно впливають на зміну можливостей і характеру розвитку, на 
життя тих або інших соціально-професійних, етнокультурних і вікових 
груп; 

– відносно-соціально-контрольованої соціалізації (виховання) – 
планомірного створення суспільством і державою правових, організаційних, 
матеріальних і духовних умов для розвитку людини; 

– більш або менш свідомої самозміни людини, яка має 
просоціальний, асоціальний або антисоціальний вектор, у відповідності з 
індивідуальними ресурсами і відповідно до об’єктивних умов життя  
[1, c. 13–16]. 

На основі проведеного аналізу поняття «соціалізація», можна 
зробити висновок, що соціальний розвиток не відбувається тільки 
стихійно. Для того, щоб дитина навчилася бачити і з цікавістю сприймати 
навколишній світ, радіти близьким дорослим, говорити і думати, потрібні 
спеціальні умови. Уже з перших місяців життя дитини перед дорослими 
постає завдання спеціально розвивати слух, рухи, емоції, зір маленької 
людини, виховуючи її, вводити активно у світ людських предметів і 
відносин, формувати основи гармонійного світосприймання, тобто навчати 
відчувати радість життя, бачити прекрасне, уміти долати труднощі життя 
без зайвих нервових перенапружень та хвилювань. 
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