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1. Поняття та етапи соціалізації. 

Соціалізація - процес засвоєння особистістю суспільного досвіду, зразків поведінки групи і 

суспільства, цінностей, норм, установок; це процес формування особистості, її життєвої позиції на 

основі впливу на людину системи навчання і виховання, включаючи сім’ю, ЗМІ, літературу, 

мистецтво. 

Соціалізація не обмежується періодом становлення особистості, а продовжується все життя, 

охоплюючи діяльність людини в трудових колективах, політичних організаціях, неформальних 

об’єднаннях, тому що впродовж життя кожна людина засвоює не одну, а багато різноманітних 

соціальних ролей; це процес, що охоплює всі сфери діяльності особистості. 

До глибокої старості людина змінює погляди на життя, навички, смаки, правила поведінки, 

тому соціалізація не обмежується конкретним періодом, а триває все життя індивіда. 

Індивід, соціалізуючись, включається у різноманітні форми соціальної діяльності, опановує 

характерні для нього соціальні ролі. 

Механізми соціалізації (по Фрейду): 

- імітація -  прагнення дитини копіювати визначену модель поведінки дорослих; як правило, 

зразками для імітації в першу чергу стають батьки, але діти можуть брати приклад і з учителів, і з 

інших людей, що володіють владою або високим статусом, якщо між ними теплі й емоційні 

відносини; одночасно з цим, діти  схильні копіювати поведінку тих дорослих, що їх карають; 

- ідентифікація - засіб засвоєння дітьми батьківської поведінки, установок, цінностей як своїх 

власних; 

- сором і провина - це негативні механізми, тому що вони забороняють визначену поведінку або 

придушують її; почуття провини і сорому пов'язані між собою і багато в чому збігаються. 

Існують відмінності між соціалізацією дітей і дорослих (за О.Брілем):  

- соціалізація дорослих виражається в зміні зовнішньої поведінки (пристосування, не 

зраджуючи себе), про те як дитяча соціалізація корегує базові ціннісні орієнтації, є можливість їх 

зміни;  

- дорослі можуть оцінювати норми, діти спроможні тільки засвоювати їх; 

- соціалізація дорослих передбачає напівтони, часто припускає розуміння того, що між 

«білим» і «чорним» існує множина відтінків «сірого», діти – максималісти, тому соціалізація 

базується на повному підкоренні дорослим і виконанні різних правил (різна «шкала оцінок», діти, як 

правило, не обговорюють та не оцінюють дії батьків); 

- соціалізація дорослих спрямована на те, щоб допомогти людині оволодіти визначеними 

навичками; соціалізація дітей формує мотивацію їхньої поведінки, дітей навчають виконувати 

правила, бути уважними. 

Фази соціалізації: 

- соціальна  адаптація (пристосування  до нових умов) - вид взаємодії особистості із 

соціальним середовищем; пристосування індивіда до нових умов, соціальних ролей, норм, 

соціальних спільностей, груп, інститутів, умов функціонування різноманітних сфер суспільства; 

- інтеріорізація - процес формування внутрішньої структури людської психіки, тобто 

прийняття норм, цінностей у внутрішній світ людини. 

У процесі соціалізації виокремлюють певні етапи, які часто співвідносять з віковою 

періодизацією життя людини. Так, на формування особистості впливають біологічні фактори, 
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фізичне оточення, загальні культурні зразки поведінки в окремій соціальній групі. Але головними 

чинниками, які зумовлюють процес формування особистості, є груповий досвід і унікальний 

особистісний досвід. Ці фактори певною мірою виявляються у процесі соціалізації особистості у 

трьох стадіях: 

 - дотрудова соціалізація (раннє дитинство, період навчання); 

 - трудова соціалізація (активна участь у трудовій діяльності); 

 - післятрудова соціалізація. 

Стадії соціалізації (за П.Сорокіним): 

- первинна (адаптація) – від народження до підліткового віку, дитина некритично 

засвоює досвід, повторює дії дорослих; 

- індивідуалізація – підлітковий вік («Я» і зовнішній світ), світогляд нестійкий, 

залежить від взаєморозуміння з оточуючим світом, небезпечними є авторитарні 

методи, слід пояснювати, виробляються стійкі ознаки особистості; 

- інтеграція – пошук місця у суспільстві, умова входження у суспільство – 

гармонізація ціннісних установ особистості і спільності (змінити себе, стати як 

усі; конформізм; агресивна модель поведінки); 

- трудова – охоплює період зрілості, особистість не лише засвоює суспільний досвід, 

а і відтворює його; 

- стадія похилого віку – передача суспільного досвіду наступним поколінням.    

На кожному етапі відбувається поступове формування власного «Я» особи. Людина не може 

остаточно сформуватися так, щоб уже більше ніколи не змінюватися. Ми часто переходимо з однієї 

групи в іншу, пристосовуючись до нових умов. Також змінюється світ, в якому ми живемо, 

вимагаючи змін і від нас.  

Етапи соціалізації: 

- первинна соціалізація, що стосується безпосереднього оточення людини та 

найбільш інтенсивна в першій половині життя; переважно представлена сферою міжособистісних 

відносин; 

- вторинна соціалізація - сфера соціальних відносин; безпосередньо чи 

опосередковано на становлення особистості впливають соціальні інститути, зокрема ЗМІ, керівники 

установ, викладачі ВНЗ, подружжя, політичні інститути тощо; роль вторинної соціалізації значна на 

пізніх етапах життя. 

Американський чений Ерік Еріксон вважав, що в процесі становлення особистість 

переживає низку послідовних стадій, кожна з яких характеризується специфічною кризою у 

взаєминах особистості з навколишнім світом, коли людина постає перед вибором між двома 

альтернативними можливостями, одна з яких має позитивний напрям, а інша – негативний. 

 Стадії розвитку Соціальні 

відносини 

Полярні якості 

особистості 

Результат прогресивного 

розвитку 

1 Період немовляти 

(0-1) 

Мати або особа, 

що її замінює 

Довіра до світу – 

недовіра до світу 

Енергія та життєва радість 

2 Раннє дитинство (1-

3) 

Батьки Самостійність - 

сумніви 

Незалежність 

3 Дитинство (3-6) Батьки, брати, 

сестри 

Ініціатива - 

пасивність 

Цілеспрямованість 

4 Шкільний вік (6-11) Школа, сусіди Компетентність - 

неповноцінність 

Оволодіння знаннями і 

вміннями 

5 Підлітковий вік та 

юність (11-20) 

Групи ровесників Ідентичність 

особистості - 

невизнання 

Самовизначення, 

відданість, вірність 

6 Рання зрілість (20-

25) 

Друзі, кохані Близькість-ізоляція Співпраця, кохання 

7 Середній вік (25-65) Колеги, близькі 

люди 

Продуктивність-

застій 

Творчість і турботи 

8 Пізня зрілість (після 

65) 

Близькі Цілісність 

особистості - відчай 

Мудрість 
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Стадії розвитку: 

- перша – від народження до одного року (період немовляти) - емоційне спілкування немовляти 

з дорослими є провідною діяльністю на цьому віковому етапі, впливає на розвиток його психіки й 

обумовлює позитивний чи негативний результат розвитку; 

- друга – від року до трьох - дитина починає активно пізнавати світ, випробувати невідоме, 

батьки привчають її до охайності, формується почуття сорому, впевненості в собі, гордості; 

- третя – вік гри (3-6 років) - формується ініціативність, активність, творчість, які закладаються 

у грі, дитина засвоює взаємини між людьми, розвивається воля, пам`ять, мислення; 

-  четверта – молодший шкільний вік (6 -11 років) - провідною діяльністю є навчання, якщо 

дитина успішно оволодіває знаннями, новими навичками, вона вірить у свої сили, спокійна та 

впевнена в собі; 

- п’ята – підлітковий та юнацькій вік (11-20 років) - бурхливе фізіологічне зростання, 

гормональні зміни, занепокоєність тим, як сприймають інші, потреба знайти своє професійне 

покликання, провідною діяльністю, що впливає на розвиток особистості є спілкування з однолітками; 

- шоста – молодість (від 20 до 25-30 років) - відповідає вступу людини в інтенсивне особисте 

життя і професійну діяльність, періоду становлення, самоствердження людини в любові, кар`єрі, 

сім`ї, суспільстві; 

- сьома – дорослість, зрілість (від 30-65 років) - виокремлюються два кризові періоди: 1) 30-35 

років, коли досягнувши певного соціального становища, людина підводить підсумки, далі йде період 

стабілізації (35-43 роки); 2) криза 45-55 років настає, коли з’являються перші ознаки погіршення 

здоров`я, втрати краси і фізичної форми; 

- восьма (після 65 років) - людина переосмислює своє життя, усвідомлює своє «Я» в роздумах 

про прожиті роки, прагне використати шанси, надані життям. 

У ході соціалізації виокремлюють певні кризи, коли  люди відчувають розгубленість, 

тривогу. Життєві кризи можуть бути пов`язані з конкретними ситуаціями, наприклад одруженням, 

народженням дитини, зміною місця роботи, призовом до армії тощо. Проте в житті кожної людини 

виокремлюють три основні кризи: 

 - 16-17 років (закінчення школи, підготовка до вступу в ВЗО чи пошук роботи; не вистачає 

знань, життєвого досвіду); 

 - 35-45 років (криза середини життя, людина оцінює пройдений шлях, співставляє ідеальне і 

реальне, часто виникає невдоволення; вкрай важко змінити професію, звичне життя); 

 - завершення трудової кар’єри і вихід на пенсію. 

 

2. Агенти соціалізації. Родинна соціалізація. 

Без спілкування з іншими людьми неможливо усвідомити своє «Я». Американський соціолог 

Чарлз Кулі створив теорію «дзеркального Я», яка пояснює, як саме люди творять себе і свій світ 

завдяки участі в процесах соціальних взаємодій. Відповідно до цієї теорії людина творить себе, 

орієнтуючись на те, як її сприймають довколишні, приглядаючись до їхніх реакцій так само, як 

ми вдивляємось у дзеркало. Науковець виокремив три фази в процесі творення людиною свого 

«Я»: 

 - по-перше, ми уявляємо, який маємо вигляд в очах інших (чи пасує мені ця зачіска? чи 

правильно я повівся у відповідній ситуації?); 

 - по-друге, ми уявляємо, як інші люди оцінюватимуть нас; скажімо, з погляду певної групи 

якась модель поведінки вважається неприйнятною; 

 - по-третє, на підставі зазначених вище уявлень ми виробляємо певний тип внутрішнього 

самовідчуття — почуття сорому або гордості. 

Варто зазначити, що процес дзеркального відображення власного «Я» є суб’єктивним і не 

завжди відповідає об’єктивній дійсності. Наприклад, певний тип поведінки може бути неприйнятним 

для однієї групи, зате цілком прийнятним або навіть схвалюваним з погляду іншої соціальної 

спільноти. 

Осіб, які навчають людину культурним нормам і допомагають засвоїти соціальні ролі, 

називають агентами соціалізації. Розрізняють агентів первинної соціалізації й агентів вторинної 

соціалізації. 

Агенти первинної соціалізації — люди, які становлять найближче оточення особи (батьки, 

родичі, друзі). Агенти первинної соціалізації виконують багато функцій (наприклад, батьки щодо 
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дитини можуть бути водночас вихователями, друзями, опікунами, учителями тощо), їхні функції 

взаємозамінні (батько за певних умов може взяти на себе виконання функцій матері щодо дитини). 

Водночас кожен агент дає індивідові в процесі соціалізації дещо унікальне, що може дати тільки він. 

Крім того, агенти первинної соціалізації не отримують грошової винагороди за виконання своїх 

обов’язків (батьки виховують тебе, а друзі дружать із тобою не тому, що за це отримують 

зарплатню). 

Агенти вторинної соціалізації — це представники адміністрації навчального закладу, армії, 

підприємства, партій, засобів масової інформації, церкви тощо. Контакти із цими агентами є зазвичай 

нечастими, менш тривалими, а їхній вплив, як правило, слабший, ніж в агентів первинної 

соціалізації. Кожен із них виконує не більше однієї-двох функцій, які є спеціалізованими, а тому не 

можуть бути взаємозамінними (наприклад, функції поліцейського і священика). Особливістю цих 

агентів є те, що вони зазвичай отримують грошову винагороду за виконання своїх функцій. 

Установи, що впливають на процес соціалізації, спрямовують його, називають 

інститутами соціалізації. Вони розвивають особистість, розширюють її знання про світ, її розуміння 

того, якою є бажана й небажана соціальна поведінка. Різноманітні формальні організації та офіційні 

установи, такі як школа, армія, суд, церква, засоби масової інформації, партії відповідають за набуття 

специфічно-рольового знання, коли ролі прямо або побічно пов’язані з трудовою діяльністю. 

Чому ж діти, які виросли у тій самій сім’ї, іноді відрізняються одне від одного, навіть якщо 

вони мали подібний груповий досвід, тобто на них впливали ті самі агенти соціалізації? Тому що 

вони не мали повністю ідентичного групового досвіду, їхній досвід був подібним, але чимось і 

різнився. Варто також підкреслити, що картина індивідуального досвіду ускладнюється тим, що 

особистість не просто накопичує досвід, а й засвоює його. Кожна людина по-своєму, відповідно до 

власного досвіду, інтерпретує ті події, які відбуваються з нею, її близькими та знайомими. Ці події, 

немов цеглинки, з яких особистість вибудовує власну споруду. 

 

3.Теорія соціалізація І. Гоффмана. 

 Процес соціалізації має дві сторони:  

- десоціалізація – добровільне або примусове відмовлення від старих цінностей і норм, 

правил поведінки, ролей. 

- ресоціалізація – наступний  етап засвоєння нового (нові цінності, норми, ролі, правила 

поведінки, традиції, звичаї), принцип, згідно якого особистість протягом життя розвивається по 

висхідній, риси особистості не мають абсолютизуватися , це засвоєння нових цінностей замість 

попередніх, застарілих або незасвоєних. 

У дитячому і підлітковому віці, поки індивід виховується в сім’ї і школі, як правило, ніяких 

різких змін у його житті не відбувається, крім розлучення або смерті батьків, продовження виховання 

в інтернаті або в дитячому будинку. Його соціалізація проходить повільно і являє собою 

накопичення нових знань, цінностей і норм. Перша значна зміна відбувається тільки з вступом у 

доросле життя. 

Іноді людина потрапляє в такі екстремальні умови, де десоціалізація заходить так глибоко, 

що перетворюється в руйнацію моральних основ особистості, а ресоціалізація є поверхневою. Вона 

не спроможна відновити все багатство втрачених цінностей, норм і ролей. Саме з такими умовами 

зштовхуються ті, хто потрапляє в концтабори, в’язниці і колонії, психіатричні лікарні, а в деяких 

випадках і ті, що проходять службу в армії. 

Відомий  американський соціолог Ірвінг Гоффман (1922 – 1982), що старанно вивчив ці, як 

він висловився, «тотальні інститути», виділив такі ознаки десоціалізації в екстремальних умовах: 

*ізоляція від зовнішнього світу (високі стіни, штахет, спецперепустки); 

*постійне спілкування з одними і тими ж людьми, із якими індивід працює, відпочиває, спить; 

* перевдягання (спецодяг); 

*перейменування; 

*заміна обстановки на знеособлену; 

*втрата свободи дій. 

У подібних умовах індивід не просто дезорієнтується, але й  деградує. Справа в тому, що те 

виховання і та соціалізація, що людина одержала в дитинстві, не могли підготувати її до виживання в 

подібних умовах. 
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