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1. Соціалізація особистості та її соціальне середовище
Головним соціальним процесом, через який здійснюється взаємодія між
особистістю та суспільством, є процес соціалізації.
Соціалізація – процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи
соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом
засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких
формуються соціально значущі риси особистості.
Це є процес розвитку людини від індивідуального до соціального під
безпосереднім чи опосередкованим впливом таких факторів соціального
середовища, як сукупність ролей і соціальних статусів, соціальні спільноти, в
межах яких індивід може реалізувати певні соціальні ролі й набути конкретного
статусу; система соціальних цінностей і норм, які домінують у суспільстві й
унаслідуються молодшими поколіннями від старших; соціальні інститути, що
забезпечують виробництво й відтворення культурних зразків, норм і цінностей
та сприяють їх передачі й засвоєнню тощо.
Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства, засвоюючи звичаї,
традиції і норми певної соціальної спільноти, відповідні способи мислення,
властиві даній культурі, взірці поведінки, форми раціональності та чуттєвості.
Спрощеним є трактування соціалізації як одномірного, односпрямованого
процесу дії соціальних факторів на конкретну людину, де індивіду відводиться
пасивна роль об´єкта впливу.
До впливу соціального середовища людина ставиться вибірково на основі
сформованої у її свідомості системи цінностей. Індивідуальність особи, її
потенційні можливості засвоїти культурний пласт суспільства, потреби та
інтереси, спрямованість соціальної активності є найважливішими чинниками її
соціалізації. Агентами соціалізації є сім´я, сусіди, ровесники, вихователі та
вчителі, колеги і знайомі, засоби масової інформації, соціальні інститути,
насамперед культурно виховні, референтні групи тощо. Соціалізація
здійснюється протягом усього життя людини, поділяючись на первинну
(соціалізація дитини) та вторинну (соціалізація дорослих). Це відбувається тому,
що умови життя людини, а значить і вона сама, постійно змінюються, вимагають
входження у нові соціальні ролі та змін статусу, інколи докорінних.
Але якщо під час соціалізації дитини головною для неї є соціальна
адаптація (пристосування до суспільного середовища), то для соціалізації
молодої і навіть соціально зрілої людини основну роль відіграє інтеріоризація
(формування внутрішньої структури людської психіки, переведення елементів
зовнішнього світу у внутрішнє «Я» особистості). Результатом інтеріоризації є
індивідуальність особистості.
З. Фрейд виокремлює такі механізми соціалізації:

- імітація — усвідомлені спроби дитини копіювати і наслідувати поведінку
дорослих і друзів;
- ідентифікація — засвоєння дітьми поведінки батьків, соціальних
цінностей і норм як власних;
- почуття сорому і провини — негативні механізми соціалізації, що
забороняють і придушують деякі моделі поведінки.
Ці механізми спрацьовують переважно на стадії дитинства. Але думки
Фрейда були пристосовані деякими соціологами і до стадії дорослого життя
особистості. Так, Т. Парсонс вживає фрейдівські поняття у теорії соціальної дії.
Для нього імітація – це процес засвоєння елементів культури шляхом простого
наслідування, а ідентифікація – вияв ставлення до соціального середовища та
його складових, прийняття цінностей певних соціальних груп і спільнот, спосіб
усвідомлення своєї належності до них.
Теорія соціалізації виходить з того, що людина як активний суб´єкт
суспільства є одним з чинників, що створює умови і обставини для власного і
суспільного життя в цілому. Її дії органічно вплетені в механізм функціонування
різноманітних соціальних систем (підприємство, населений пункт тощо).
Особистість — об´єкт і суб´єкт соціальної взаємодії. Взаємодія соціальної
системи і особистості здійснюється за допомогою певних механізмів впливу як
на соціальні якості індивіда з боку соціальних систем, так і навпаки. Перша група
трактується як механізм соціалізації індивіда, друга — як механізм зміни
соціальної системи.
На процес інтеграції особистості в певну соціальну роль істотно впливають
«очікування» і «вимоги» її оточення. У систему особистості немовби
включаються спеціально вироблені засоби поведінки, які відповідають вимогам
соціальної системи і формують соціальний характер особистості. Вплив
соціальної системи, переломлюючись крізь внутрішнє «Я» людини, виявляється
у зміні її поведінки. Починається вона з порушення рівноваги, потім переходить
у стадію адаптації до особливостей даної системи і завершується стабілізацією,
але вже на новому рівні. Механізми динаміки соціальної системи виявляються в
появі або зникненні певних елементів, у зміні внутрішніх і зовнішніх зв´язків між
ними. Чинниками соціальних змін є об´єктивні передумови (передусім
економічні), індивідуальні особливості особистості, специфіка її взаємодії із
соціальною системою. Соціальним середовищем (соціальним простором)
функціонування особистості, соціальної системи є соціальні спільноти.
Залежно від віку індивіда розрізняють чотири основних етапи соціалізації:
1. Соціалізація дитини.
2. Соціалізація підлітка (нестійка, проміжна).
3. Тривала (концептуальна) цілісна соціалізація (перехід від юності до
зрілості у період від 17—18 до 23—25 років).
4. Соціалізація дорослих.
На кожному етапі існують «критичні періоди».
Щодо соціалізації дитини — це перші 2—3 роки і вступ до школи;
для соціалізації підлітка — перетворення дитини і підлітка на юнака;
для тривалої — початок самостійного життя і перехід від юнацтва до
зрілості.

Соціалізація дорослих націлена на зміну поведінки в новій ситуації, дітей —
на формування ціннісних орієнтацій. Дорослі, спираючись на свій соціальний
досвід, здатні оцінювати, сприймати норми критично, тоді як діти спроможні
лише засвоювати їх. Соціалізація дорослого допомагає йому набути необхідних
навичок (часто конкретних), а соціалізація дитини пов´язана здебільшого з
мотивацією.
Отже, соціалізація особистості є специфічною формою привласнення нею
тих суспільних відносин, що існують в усіх сферах суспільного життя.
Основою соціалізації є освоєння індивідом мови соціальної спільноти,
мислення, форм раціональності й чуттєвості, сприйняття індивідом норм,
цінностей, традицій, звичаїв, зразків діяльності тощо. Індивід соціалізується,
включаючись у різноманітні форми соціальної діяльності, засвоюючи характерні
для них соціальні ролі. Тому соціалізацію особистості можна розглядати як
сходження від індивідуального до соціального. Водночас соціалізація
передбачає індивідуалізацію, оскільки людина засвоює існуючі цінності
вибірково, через свої інтереси, світогляд, формуючи власні потреби, цінності.
Завдяки соціалізації людина залучається до соціального життя, одержує і
змінює свій соціальний статус і соціальну роль. Соціалізація — тривалий і
багатоактний процес. Адже суспільство постійно розвивається, змінюються його
структура, мета і завдання, цінності й норми. Водночас протягом життя
багаторазово змінюються людина, її вік, погляди, уподобання, звички, правила
поведінки, статуси і ролі. Завдяки соціалізації люди реалізують свої потреби,
можливості й хист, налагоджують відносини з іншими членами суспільства, їх
групами, соціальними інститутами і організаціями, з суспільством загалом. Все
це дає змогу їм почуватися в суспільстві, соціальному житті впевнено. Водночас
соціалізація — найважливіший чинник стабільності суспільства, його
нормального функціонування, наступності його розвитку.
Процес, зворотний соціалізації, називається десоціалізацією. Внаслідок
нього людина може частково або повністю втратити засвоєні норми і цінності.
Це може бути зумовлено ізоляцією людини, уніфікацією, обмеженням
спілкування та можливостей для підвищення культурного рівня та ін.
У перехідних суспільствах часто простежується явище ресоціалізації —
докорінної зміни соціального середовища, яке зумовлює необхідність
особистості пристосуватися до нових соціальних обставин, норм і цінностей. Це
болісний процес, який нерідко вимагає цілковитої зміни поглядів на суспільство,
переоцінки свого життя, руйнування попереднього і нового світорозуміння,
розриву з традиційними культурними цінностями, необхідності брати на себе
незвичну соціальну роль тощо.
2. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості
Середовище – це сукупність умов існування людини та суспільства. У
соціології під соціальним середовищем людини розуміють економічні,
політичні, соціальні, духовні, територіальні умови, що впливають на
становлення особистості. Соціальна педагогіка, базуючись на цьому визначенні,
розглядає соціальне середовище як сукупність соціальних умов життєдіяльності

людини (сфери суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи), що
впливають на її свідомість та поведінку.
У структурі соціального середовища виділяють макро- та мікрорівні. До
макрорівня належить матеріальне, культурне, політичне середовище.
Мікрорівень - це конкретні умови життя особистості (сім’я, сусідство) та умови
в середовищі найближчого оточення (вулиця, тип поселення, навчальний чи
трудовий колектив, громадські організації, формальні та неформальні
об’єднання).
Соціальне середовище як сукупність соціальних умов виховання
безпосередньо впливає на механізми його регулювання. Зміни у виховному
процесі обов’язково обумовлюються реформаціями у структурі та
функціонуванні соціального середовища.
Соціалізація особистості невід’ємна від соціального середовища. Воно
охоплює людину від моменту її народження і впливає на неї до самої смерті.
Саме соціальне середовище, зокрема його сфери – політична, соціальна, духовна
– формують певні очікування щодо поведінки особистості. Ці очікування
перетворюються відповідними соціальними інститутами у цілі, завдання, зміст
соціального виховання. Соціальне середовище існує завдяки численним
взаєминам його членів та соціальних інститутів. Чим більша і різноманітніша
палітра складових соціального середовища, тим інтенсивніше його розвиток та
різноманітніші умови життєдіяльності особистості.
Розвиток людини від індивідуального до суспільного відбувається у
певному середовищі і під його впливом.
Середовище – комплекс зовнішніх явищ, які стихійно діють на людину і
значною мірою впливають на її розвиток.
Середовище, що оточує людську особистість, поділяють на природне
(географічне), соціальне і домашнє, кожне з яких відіграє певну роль у її
розвитку. Природне середовище, у тому числі клімат, різноманітні природні
умови та ресурси, безсумнівно, впливає на спосіб життя людини і характер її
трудової діяльності. Соціальне середовище як сукупність суспільних і
психологічних умов, у яких людина живе, позначається на її розвитку
найбільшою мірою. Тому потенційні можливості навколишнього середовища
слід уміло використовувати в процесі виховання.
"Головна справа виховання якраз у тому й полягає, - вважав російський
психолог Сергій Рубінштейн (1889- 1960), - щоб тисячами ниток зв'язати людину
з життям - так, щоб з усіх боків перед нею поставали завдання, для неї значущі,
для неї привабливі, які вона вважає своїми, до вирішення яких вона залучається.
Це важливо тому, що головне джерело всіх моральних негараздів, усіх відхилень
у поведінці - це та душевна порожнеча, яка утворюється в людей, коли, вони
стають байдужими до життя, що їх оточує, відходять убік, відчувають себе в
ньому сторонніми спостерігачами, готовими на все махнути рукою, - тоді все їм
стає ні до чого".

У середовищі людина соціалізується. Соціалізація - процес інтеграції
індивіда в суспільство, в соціальні спільноти шляхом засвоєння елементів
культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально
значущі риси особистості. Цей процес є двобічним: з одного боку, індивід
засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству й
соціальним групам, до яких він належить, з іншого - активно прилучається до
системи соціальних зв'язків і набуває соціального досвіду. Мета соціалізації допомогти індивідові вижити в суспільному потоці криз і революцій, оволодіти
досвідом попередніх поколінь, зрозуміти своє покликання, самостійно знайти
шляхи найефективнішого самовизначення в суспільстві. При цьому людина
прагне до самопізнання, само осмислення, самовдосконалення.
Соціалізація залежить від макрочинників (суспільство, держава, планета,
світ і космос), мезочинників (етнокультурні умови і тип поселення, в яких живе
і розвивається людина) та мікрочинників (сім'я, дитячий садок, школа,
позашкільні виховні установи, релігійні організації, товариства однолітків,
засоби масової комунікації та інші інститути виховання). Вони по-різному
впливають на кожну конкретну людину, динамічно змінюються в умовах
науково-технічної революції, змінюється і їх питома вага в соціалізації
підростаючих поколінь.
Головним критерієм соціалізованості особистості є не міра її
пристосування, конформізму, а міра її незалежності, впевненості, розкутості,
ініціативності, що виявляється у реалізації соціального в індивідуальному,
забезпечує реальне відтворення людини і суспільства. Різним віковим етапам
становлення особистості властиві специфічні особливості розвитку
самосвідомості, самореалізації, творчої активності, соціальної зрілості, різні
процесуальні характеристики соціалізації. Свідченням соціалізації індивіда є
набуття ним певного для кожного вікового етапу рівня самості та самосвідомості
як першооснови формування індивідуальності. Чим розвиненішими є
самосвідомість і самовизначення індивіда, тим більше він індивідуально
визначений.
Відчутним є виховний вплив домашнього середовища, тобто сімейного
оточення, а також оточення дитини поза школою (двору, вулиці), сусідів.
Підтримуючи з ними добрі стосунки, батьки вводять дітей у громадське життя,
навчають їх жити з людьми і для людей.
Родинна педагогіка вчить дітей вибудовувати розумні взаємини з
однолітками у дворі. Тут дитина шліфує свій характер, позбувається недоліків,
що неможливо за перебування її тільки в оточенні дорослих. Щоправда, на
вулиці збираються не лише ідеальні діти. Тому в цій справі необхідно виявляти
обережність. Однак надмірна обережність може зашкодити, оскільки взаємодія з
однолітками сприяє фізичному, розумовому, духовному розвитку дитини і
далеко не завжди псує її.

Водночас спеціальної виховної роботи потребує профілактика таких
патологічних явищ суспільного життя, як пияцтво, наркоманія, куріння,
хабарництво, злодійство, рекет, проституція.
Певний позитивний виховний вплив на розвиток особистості мають і засоби
масової інформації (телебачення, радіо, преса) як один з компонентів
соціального оточення. Повідомляючи про соціально значущі факти, явища, події,
процеси, вони виховують у підростаючого покоління певне ставлення до них,
сприяють його духовному збагаченню, соціальному зростанню, виробленню
правильного ставлення до життя, активної життєвої позиції. Все це позначається
на позитивному ставленні до навчальної праці як основного виду діяльності
учня.
Педагогам і батькам слід мати на увазі, що окремі телепередачі, статті у
газетах негативно впливають на розвиток неповнолітніх. Найчастіше школяр
обирає сам, який телефільм дивитися, проте йому не завжди легко розібратися в
побаченому на екрані, зробити правильні висновки. Тому нерідко він схвально
сприймає те, що заслуговує осуду, намагається наслідувати "телегероя".

