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1. Поняття людини як біосоціальної істоти. 

  

         Сталий інтерес людини до самої себе пояснюється необхідністю її 

самовизначення. Кожне покоління шукає власні відповіді на запитання «Хто така 

«людина?». На сьогодні існує понад 150 наук, що займаються вивченням людини. 

         Концепції сутності людини: 

 

- натуралістична; 

- соціологічна. 

Людина органічно поєднує в собі натуралістичний (біологічний, природний) і 

соціальний аспект. 

Людина є суперечливою єдністю не лише біологічного та соціального,  

фізичного та психічного, а й загальнолюдського та індивідуального. 

          Людина – природна, діяльна, предметна, мисляча (духовна); соціальна 

(суспільна) істота. 

         Людина – родове поняття, що відображає загальні риси, притаманні людському 

роду; це душевно -  визначена, природно-соціальна істота; вказує на якісну відмінність 

людей і тварин. 

         Індивід – (лат. individuum – неподільний) – неперсоніфікований представник 

людського роду («один з …») із вираженими родовими ознаками. 

         Особа – людський індивід у всій повноті якостей: біологічних, соціальних, 

духовних, ментальних та тілесних; це окремий представник людського роду, який у 

процесі взаємодії саморозвитку і соціалізації стає індивідуальністю та особистістю. 

         Особистість (лат. persona) – людина як суб’єкт соціальних відносин і свідомої 

діяльності; усталений комплекс якостей і властивостей людини, які набуваються  під 

впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп та спільнот. 

          Індивідуальність – особливе і специфічне, що вирізняє одну людину з–поміж 

інших, включно з її природними та соціальними, фізіологічними та психічними, 

успадкованими та набутими якостями. 

          Громадянин – особа, що належить до певної держави, знаходиться під її владою 

та опікою, наділяється нею відповідними правами. 

 

2. Самосвідомість і світогляд як форми самовизначення людини у світі. 



Люди в усі часи не лише думали про те, як вижити, а й замислювались над тим, 

для чого вони живуть. І як тисячі років тому, так і зараз нас цікавлять відповіді на 

питання: 

 

                          - Хто ми? 

                          - Звідки ми? 

                          - Куди ми йдемо? 

 

     Неослаблений інтерес до цих питань пояснюється тим, що для нормального 

існування і розвитку людям потрібні знання про навколишній світ і про самих себе. 

Сукупність таких знань та уявлень людини про саму себе називають її 

самосвідомістю. Наявність останньої виокремлює людину серед усіх інших живих 

істот. 

 Якщо свідомість значною мірою є «знанням про іншого», то самосвідомість є 

«знанням людини про саму себе». 

      Виникнення самосвідомості (рефлексії) означає появу суб’єктивного часу – 

лише для людини існує минуле, сучасне та майбутнє як особливі внутрішні стани, 

різні часові виміри. 

 Свідомість має переважно екстравертний характер (спрямованість назовні); 

самосвідомість має інтравертний характер (спрямованість на самоаналіз). 

 Самосвідомість людини може існувати у різних формах. Найвищою формою 

людської самосвідомості є світогляд. 

      Світогляд – цілісне бачення  й переживання людиною світу і себе у цьому світі, 

розуміння свого місця у ньому та свого призначення. 

      Цінність світогляду зумовлена тим, що він дає змогу людині не просто 

визначити своє місце у світі і пізнати себе такою, якою вона є конкретної миті. У 

світогляді людина усвідомлює також, якою вона може, хотіла б або повинна бути й що 

є для неї найголовнішим у світі та найважливішим у житті. 

  Таке самовизначення людини є необхідною умовою її самореалізації та  

самовдосконалення. 

 

3. Роль сім`ї в процесі формування особистості. 

«Дитина – дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях 

відбивається моральна чистота матері і батька». Василь Сухомлинський. 

Сім`я є одним з найголовніших соціальних інститутів у всіх суспільствах. 

Поняття сім`ї, шлюбу, подружжя, сімейних відносин повинні розглядатись  передусім 

у тому смисловому контексті, який закладений у законодавстві нашої країни. 

Конституція України (Статті 51,52) визначає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді 

жінки і чоловіка. Сім`я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, 

а діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони 

у шлюбі чи поза ним. 

Сімейний кодекс України, ст. 3 (редакція від 06.02.18) передбачає, що:  

1. Сім`я  є первинним та основним осередком суспільства. 

2. Сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов`язки. 
3. Права члена сім`ї має одинока особа. 



4. Сім`я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 

також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не 

суперечать моральним засадам суспільства. 
З точки зору законодавства, поняття «шлюб» і «сім`я» не є тотожніми. 
Сім’я  - соціальний інститут і мала соціальна група, члени якої пов’язані між 

собою шлюбними та родинними стосунками, спільним побутом і взаємною 

відповідальністю. 

Типи сім`ї: 

- нуклеарна сім`я (від лат. nucleus – ядро) – складається з дружини, чоловіка та 

їхніх дітей; упродовж життя особа, зазвичай, буває членом двох нуклеарних 

сімей: спершу сім`ї своїх батьків, а потім – своєї); 

- розширена, складається з кількох поколінь родичів; в такій сім`ї дитина тісно 

пов`язана не лише з батьками, а й з іншими родичами; розширена сім`я 

характерна для традиційного суспільства, індустріалізація послабила розширену 

сім`ю, водночас сприяючи розвитку нуклеарних сімей. 

Трансформаційні моделі сім`ї: 

- «Співжиття на віру» - дорослі люди живуть разом без офіційної  реєстрації 

шлюбу; у таких осіб виникають взаємні права та обов`язки щодо спільних дітей; 

майноваі відносини між ними регулюються Цивільним кодексом України. 

- Серійна моногамія – повторне офіційне укладання шлюбу після припинення 

попереднього; часто подружжя при цьому спільно виховують дітей від 

попередніх шлюбів. 

- Неповні сім`ї – утворюється, коли помирає один із подружжя, а також внаслідок 

розлучень та народження дітей поза шлюбом. 

- Візитний союз. 

- Гомосексуальний союз. 

- Шлюб з випробувальним терміном (без дітей). 

 

 Форми шлюбу: 

- Моногамія. 

- Полігамія: полігінія (чоловік має декілька дружин) і поліандрія (Південна 

Індія і Тибет). Амер. соціолог Дж. Мердок дослідив 250 суспільств і дійшов висновку, 

що в більшості з них надається перевага полігінії (145), у 40 – моногамія і лише в двох 

– поліандрія. 

Саме в сім`ї людина опановує мову, засвоює головні елементи культури. Сім`я 

формує ідентичність людина в категоріях статі, раси, нації, релігії. 

Формування особистості в сім`ї відбувається як унаслідок цілеспрямованого 

впливу дорослих, так і в результаті спостереження дитини за поведінкою всіх членів 

сім`ї. Дитина переймає не тільки те, що намагаються передати їй дорослі, а й 

неусвідомлювані батьками форми їхньої поведінки, ставлення до інших і до себе. 

На формування особистості в сім○6ї впливають такі чинники: 

1) склад сім`ї; 

2) позиція дитини в сім`ї (роль: старший, менший, усиновлений…); 

3) основні вихователі-соціалізатори (ті, хто найбільш вплинули на становлення 

дитини, найавторитетніші для неї); 

4) стиль виховання в сім`ї; 

5) особистий, моральний і творчий потенціал родини, сукупність позитивних 

якостей дорослих членів сім`ї. 



Нерідко деформація сім`ї призводить до негативних наслідків у розвитку особистості 

дитини. Виокремлюють два типи деформації – структурну і психологічну. 

Структурна деформація сім`ї – це порушення її структурної цілісності (відсутність 

одного з батьків). Психологічна деформація сім`ї пов`язана з порушенням взаємин її 

членів, а також із прийняттям та реалізацією в сім`ї системи негативних цінностей, 

асоціальних установок. 

У різних суспільствах по-різному розподіляють владу й авторитет у сім`ї: 

 - патріархат, що передбачає панівну роль чоловіка; 

 - матріархат, трапляється рідко і часто спричинений певними обставинами, 

зазвичай у наслідок відсутності чоловіка; 

 - егалітарна сім`я – передбачає рівність прав для обох членів подружжя; саме 

цей тип є найпоширенішим у розвинених країнах світу. 

Функції сім’ї: 

- репродуктивна; 

- виховна (задоволення індивідуальних потреб у батьківстві і материнстві, 

виховання дітей і самореалізація в них); 

- господарсько-побутова (задоволення матеріальних потреб сім○6ї; 

- економічна; 

- первинного соціального контролю; 

- духовного спілкування; 

- рекреативна (організація дозвілля відпочинку і відновлення сил); 

- соціально-статусна; 

- дозвільна; 

- емоційна (задоволення потреб в особистому щасті і любові); 

- фізіологічна; 

- психологічний захист (забезпечення почуття особистої безпеки в сімейному 

колі) 

 

 

 

4. Молодіжна субкультура. 

   Наслідком антропосоціогенези стало  становлення культури. Культура 

творилась людиною і творила людину, в ній і через неї формування «надприродний», 

суто людський спосіб буття у світі. 

          Культура (лат. cultura – обробка, вирощування) – результат суспільної 

діяльності, засобами якої людина практично і духовно перетворює дійсність і саму 

себе, створюючи власний, відмінний від природи духовно-практичний світ. 

          Культура має культивувати вищі духовні цінності та сутнісні сили людини 

– розум, волю, правду, красу, любов. 

 Окремим суспільним групам властиві особливі риси свідомості, поведінки, 

стилю життя. Вони створюють власну культурну нішу – субкультуру, яка є досить 

замкнута і автономна стосовно пануючої культури. 

 Під субкультурою розуміють: 

- трансформовану професійним мисленням систему цінностей традиційної 

культури, що отримує своєрідне світоглядне забарвлення; 

- специфічну форму організацій людей (найчастіше молоді), що характеризується 

певним способом життя та стилем мислення, звичаями, нормами, цінностями, 

манерою поведінки, сленгом; 



- сукупність деяких негативно інтерпретованих норм і цінностей традиційної 

культури, що функціонують як субкультури злочинного прошарку суспільства. 

Молодіжна субкультура – це об`єднання молоді, що мають власні елементи 

культури, а саме: мову (сленг), зовнішню атрибутику, тексти, норми і цінності. 

Про особливу молодіжну субкультуру стали говорити в країнах Заходу після 

Другої світової війни. Вона не однорідна, бо визначається статевими, етнічними, 

соціально-класовими відмінностями. 

Основні риси молодіжної субкультури: 

- особливий характер відносин, зосереджений на дружбі та приятелюванні; 

- суперечливе сполучення однаковості і неподібності; 

- виклик цінностям дорослих і експерименти з власним способом життя; 

- включення в різні групи однолітків; 

- своєрідні смаки (музика, одяг); 

- це швидше культура дозвілля, ніж культура роботи. 
 


