
 
 

Процеси соціалізації в сучасному суспільстві мають 

свою специфіку, пов’язану з особливостями соціальної 

структури й мобільності. Соціальна мобільність носить 

імовірнісний характер – з кожної стартової позиції людина 

може потрапити на безліч інших. Том заздалегідь 

неможливо підготувати людину до діяльності в усіх 

значущих групах. В результаті вона спочатку потрапляє в 

яку-небудь групу, а потім починає до неї адаптуватися 

(соціалізуватися). 

Для сучасного суспільства характерні рольові 

конфлікти як наслідок «мозаїчного» характеру 

соціалізації. Проблеми соціалізації в сучасному 

суспільстві пов’язані з трьома обставинами. 

1. Зміна (руйнування) системи цінностей, у результаті 

чого старше покоління не завжди може підготувати 

молодь до життя в нових умовах. 

2. Корінна й дуже швидка зміна соціальної структури 

суспільства. Нездатність багатьох нових соціальних 

груп забезпечити відтворення своїх рядів. 

3. Ослаблення системи формального й неформального 

соціального контролю як чинника соціалізації. 
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Серед проблем становлення й розвитку людини процес 

адаптації є одним із найбільш актуальних. Специфікою 

адаптації дитини є те, що цей процес пов'язаний із його 

соціалізацією, що передбачає активну участь як у 

споживанні, так і в передачі соціально значущих норм і 

цінностей наявного соціального середовища. 

Соціальна адаптація – процес і результат активного 

пристосування індивіда або соціальної групи до вимог та 

очікувань учасників нової або зміненої соціальної 

системи. 
 

Соціальна адаптація – це двосторонній процес, адже 

індивід не лише пристосовується до навколишнього 

середовища, змінюваних умов, а й сам змінює їх, що 

забезпечує еволюційний підхід від одного рівня 

функціонування суспільства до іншого, зазвичай вищого. 

 

У наслідок соціальної адаптації індивід: 

- Набуває здатності осмислено орієнтуватися в 

ситуаціях; 

- Вдаватися до адекватних моделей поведінки; 

- Обирати ресурси для реалізації своїх потреб і 

домагань. 

 

Основні ознаки соціальної адаптації: 

- Активне, творче доручення індивіда до 

суспільних процесів; 

- Готовність до взаємодії; 

- Пристосування до міжособистісних стосунків; 

- Належність до культурного оточення. 
 
 
 

 

 

Народившись, дитина відразу потрапляє у світ 

соціальних відносин – світ відносин між людьми, у якому 

кожен грає не одну, а безліч ролей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Освоюючи ці ролі, дитина соціалізується, стає 

особистістю. Оточення людини відіграє величезну роль. 

Від того, у яких відносинах із навколишнім середовищем 

вона перебуває, залежить формування особистості.  

Тільки активно і повноцінно беручи участь у системі 

соціальних відносин, засвоюються ролі, які доводиться 

виконувати в житті, формується своє ставлення до цих 

ролей, з’являється людина як соціальний феномен. 

Успішна соціальна адаптація передбачає оптимальне 

співвідношення  адаптивної та адаптувальної діяльностей 

відповідно до конкретних умов і ситуацій. 

 


