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НАУКА – ПРАКТИцІ

Общая идея статьи – проблемы социализации подростков, кроются в основании современного общества. В статье 
определены особенности процесса социализации подростков. Выделены типы адаптационного процесса. Предоставлен 
 теоретический анализ социально-психологической адаптации подростков. Очерчен круг вопросов, которые непосредствен-
но касаются социализации подросткового возраста.
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The general idea of the article – the problem of socialization of adolescents, which lies in the foundations of modern society. In the 
article the features of the process of socialization of adolescents. Provided by theoretical analysis of social and psychological adapta-
tion of teenagers. The range of problems that directly affect socialization adolescence.

Key words: social competence, social adaptation, personality, family, types of the adaptation process, the processes of socializa-
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Проблема соціальної адаптації в підлітковому 
віці актуальна через переформування світогляду осо-
бистості, зміну ціннісних орієнтацій, коли авторитет 
дорослих знижується. У цей період на перший план 
виходить думка однолітків, і, як наслідок, відбуваєть-
ся зміна самооцінки, образу «Я» і ставлення до навко-
лишнього світу [5].

Компетентність припускає знання, вміння, досвід, 
здібності до реалізації певного кола повноважень. По-
няття «соціальна» визначає коло повноважень, що на-
лежать до соціальної сфери, а саме, до суспільства, 
поведінки і взаємодії в ньому.

Соціальна компетенція – це соціальні навички 
(обов’язки), що дозволяють людині адекватно вико-
нувати норми і правила життя в суспільстві. Осно-
ву соціальної компетентності становлять знання про 
суспільство, правила і способи поведінки в ньому. 
Йдеться не лише про відомості про світ, країни, ре-
гіони, особливості їхніх соціальних інститутів, пред-
ставлених у них, навчальному закладі, сім’ї, але і про 
особливості взаємодії людей, традицій, норм і правил 
поведінки. Одним із важливих способів розвитку со-
ціальної компетенції вважаємо формування у підлітка 
знань про способи поведінки та взаємодії в кожному 
з цих оточень. Це неможливо обмежити разовими  
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заходами. Процес формування повинен містити сис-
тематичний характер. Учитель повинен вести ціле-
спрямовану діяльність зі згуртування дитячого ко-
лективу, залучати підлітків до вироблення правил 
взаємодії, обговорювати з ними ситуації взаємодії та 
стратегії, поведінки. Ознайомлення з правилами по-
ведінки і способами взаємодії здійснюється у процесі 
спеціально організованого спостереження, обгово-
рення літературних творів, інформування, розгляду 
конкретних ситуацій тощо.

Віддаючи належне набору соціальних знань, умінь 
та навичок у структурі соціальної компетентності, 
необхідно підкреслити, що цей набір не забезпечує 
соціально компетентної поведінки. Компетентність 
потрібно розглядати ширше набору знань та умінь,  
а саме, як: можливість встановлювати зв’язки між 
знаннями та ситуацією і здатність виявляти процеду-
ру, що підходить для проблеми. Соціальна умілість не 
може відбутися без сформованості у підлітка особис-
тісних утворень, що сприяють соціальній адаптації.

Висвітлення проблеми соціальної адаптації знай-
шло відображення у працях Т. Азарової, Н. Альоши-
ної, М. Антропової, М. Битянової, Ю. Волошкової, 
О. Власової, М. Галагузова, В. Гурова, Б. Єрасова, 
А. Коваленко, С. Козлової, М. Кольцової, Л. Корель, 
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М. Корнєв, А. Кравченко, Л. Мардахаева, В. Маркова, 
А. Мудрик, Л. Селюкова та ін. [5].

Вивчення проблем соціалізації підлітків є одним з 
напрямів соціології молоді – цікавою галуззю, важли-
вою для суспільства. Так, І. Кон пише про об’єкт со-
ціології молоді: «Молодь – це соціально-демографіч-
на група, що виділяється на основі сукупності вікових 
характеристик, особливостей соціального становища 
та зумовлених тими або іншими соціально-психоло-
гічними властивостями. Молодість є певною фазою, 
етапом життєвого циклу. Вона біологічно універ-
сальна, але має конкретні вікові рамки. Соціальний 
статус та соціально-психологічні особливості мають  
соціально-історичну природу і залежать від суспіль-
ного ладу, культури та властивих цьому суспільству 
закономірностей соціалізації.

Для того, щоб правильно організувати соціально-
психологічний супровід адаптації підлітків, необхід-
но визначитися з основними поняттями, з розкриттям 
змісту теоретичних положень. Це дозволить окресли-
ти коло питань, що безпосередньо стосуються соціа-
лізації підліткового віку, краще усвідомити підхід до 
проблем адаптації.

Головною метою цієї статті є теоретичний аналіз 
змісту важливих чинників соціально-психологічних 
особливостей процесу адаптації підлітків.

Обов’язковим компонентом психолого-педаго-
гічного супроводу обдарованих учнів є діяльність  
з батьками, вихователями та вчителями, оскіль-
ки від них залежить не лише успішний розвиток  
здібностей та схильностей підлітка, а й гармоній-
ність особистості.

У процесі соціалізації формується особистість. 
Вона визначається тим, яке місце займає підліток у 
системі соціальних відносин (дружніх, любовних, сі-
мейних, виробничих, політичних тощо). Особистість 
підлітка – це складна система соціально значущих 
фактів, з проявом здібностей у соціальному світі. Ві-
домо, що соціалізація людини здійснюється за допо-
могою широкого набору засобів, специфічних для того 
чи іншого суспільства, а також певного віку. Особ- 
ливої значущості для педагогічного розуміння сут-
ності соціалізації та особистості підлітка має вивчен-
ня факторів і механізмів її соціалізації.

Сьогодні багато уваги приділяють проблемі со-
ціалізації підлітків, залежності формування успішної 
особистості від успішної соціальної адаптації. Що ж 
таке соціальна адаптація?

Соціальна адаптація (від латин. adapto – присто-
совую і socialis – громадський):

1)  постійний процес активного пристосування 
підлітка до умов соціального середовища;

2)  результат цього процесу – співвідношення ком-
понентів, характер поведінки залежить від цілей та 
ціннісних орієнтацій, можливостей їх досягнення в 
соціальному середовищі. Незважаючи на безперерв-
ний характер соціальної адаптації, її пов’язують з 
періодами кардинальної зміни діяльності підлітка та 
соціального оточення.

Основні типи адаптаційного процесу формуються 
залежно від структури потреб і мотивів підлітка. Це 
тип, що характеризується переважанням активного 
впливу на соціальне середовище, і тип, який визна-
чається пасивним, конформним прийняттям цілей та 
ціннісних орієнтацій групи.

Важливим аспектом соціальної адаптації є прий-
няття індивідом соціальної ролі. Це зумовлює від-
несення соціальної адаптації до одного з основних 
соціально-психологічних механізмів соціалізації осо-
бистості підлітка. Ефективність соціальної адапта-
ції залежить від того, наскільки адекватно підліток 
сприймає себе і власні соціальні зв’язки. Спотворене 
або недостатньо розвинене уявлення про себе при-
зведе до порушень соціальної адаптації (невротичних 
та психосоматичних розладів, алкоголізму, нарко- 
манії тощо).

Народившись, дитина потрапляє у світ соціальних 
відносин, відносин між людьми, де кожен відіграє не 
одну, а безліч ролей (сім’янина, політика, жителя села 
або міста тощо). Засвоюючи ці ролі, підліток соціалізу-
ється, стає особистістю. Його оточення відіграє знач- 
ну роль. Від того, в яких відносинах з навколишнім се-
редовищем перебуває підліток, залежить формування 
особистості. Лише за активної та повноцінної участі 
в системі соціальних відносин засвоюються ролі, що 
доводиться виконувати у житті, виробляється власне 
ставлення до цих ролей, з’являється особистість, як 
соціальний феномен.

Процеси соціалізації у сучасному суспільстві ма-
ють специфіку, пов’язану з особливостями соціальної 
структури та мобільності (розподіл діяльності, про-
никність соціальних кордонів).

У традиційному суспільстві життєвий шлях під-
літка багато в чому зумовлено тим, до якої соціаль- 
ної групи належать його батьки. Від народження до 
смерті людина послідовно проходить декілька віко-
вих ступенів і на кожному піддається «попередній 
соціалізації». У сучасному суспільстві соціальна мо-
більність містить імовірнісний характер – з кожної 
стартової позиції підліток може потрапити на безліч 
інших. Заздалегідь неможливо підготувати підлітка 
до діяльності у значущих групах. У результаті він спо-
чатку потрапляє в яку-небудь групу, а потім починає 
до неї адаптуватися (соціалізуватися).

Друга особливість соціалізації у сучасному сус-
пільстві, порівняно з традиційним, – множинність 
та взаємонезалежність агентів соціалізації. У тради-
ційному суспільстві норми, що діють у різних аген-
тах соціалізації, більш узгоджені. Для сучасного сус- 
пільства характерні рольові конфлікти, що є наслід-
ком «мозаїчного» характеру соціалізації.

Проблеми соціалізації у сучасному українському 
суспільстві пов’язані з трьома обставинами:

1) зміною (руйнуванням) системи цінностей,  
у результаті чого старше покоління не завжди може 
підготувати молодь до життя в нових умовах;

2) корінною швидкою зміною соціальної структу-
ри суспільства, а також з нездатністю багатьох нових  
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соціальних груп забезпечити відтворення влас- 
них лав;

3) ослабленням системи формального та нефор-
мального соціального контролю, як чинника соціа- 
лізації.

До однієї з явних особливостей сучасної соціалі-
зації належить її тривалість, порівняно з попередні-
ми періодами. Юнацтво, як період соціалізації, знач-
но збільшилося порівняно з попередніми епохами.  
В цілому змінився його статус. Якщо раніше юнацтво 
розглядалося як підготовка до життя, то у сучасному 
суспільстві до нього ставляться як до особливого пе-
ріоду життєдіяльності, що є не меншою цінністю, ніж 
життя дорослої людини. Таке ставлення припускає 
більшу повагу та більш високий статус юнацтва по-
рівняно з попередніми періодами. З’являються чинні 
на міждержавному рівні особливі закони, що охоро-
няють права підлітків. Суспільство стає більш терпи-
мим до нього, оскільки юнацтво визначає майбутнє.

Історія знає чимало прикладів жорстокого пово-
дження з підлітками, коли батьки спокійно кидали 
їх або віддавали у розпорядження чужим людям на 
підсобні роботи і це відбувалося в масштабах всього 
суспільства. Для нормального розвитку та соціаліза-
ції такі соціальні організації, як навчальний заклад чи 
сім’я, не лише повинні, а й змушені, піклуватися про 
цей період життя підлітка.

Якщо розглядати гуманізацію деяких суспільних 
процесів у розвинених країнах, то на одному з пер-
ших місць буде ставлення до підлітків, що характери-
зуються значною увагою, вкладенням коштів в освітні 
процеси, розроблення і прийняття законів, що захи-
щають їхні права.

Підліток – це не маленький дорослий, а людина 
у певній стадії розвитку і певної культури. Для того, 
щоб виступити повноправним членом суспільства, 
здатним оптимально функціонувати серед інших, під-
літку потрібно більше часу. Якщо раніше соціалізація 
охоплювала лише період дитинства, то сучасній лю-
дині необхідно соціалізуватися все життя.

Юність завершує активний період соціалізації. До 
юнаків зараховують підлітків та молодих людей у віці 
від 13 до 19 років. У цьому віці відбуваються важли-
ві фізіологічні зміни (настання статевої зрілості), що 
«тягнуть» за собою певні психологічні зрушення: по-
ява потягу до протилежної статі, агресивність (часто 
невмотивована), схильність до необдуманого ризику 
та невміння оцінювати ступінь його небезпеки, під-
креслене прагнення до незалежності та самостійності.

Спілкування з однолітками також є «специфіч-
ним» видом емоційного контакту. Воно забезпечує 
почуття емоційного благополуччя і стійкості, а також 
полегшує «автономізацію від дорослих». Для самопо-
ваги підлітку важливо заслужити добре відношення 
товаришів. Підлітковий вік з багатьох причин при-
йнято вважати кризовим, тому не дивно, що підлітки 
переживають кризу, орієнтуються на собі подібних і 
можуть краще зрозуміти їх, ніж батьки або інші до-
рослі. Часто підлітки настільки повно ідентифікують-

ся з групою однолітків, що відкидають «чуже», що ви-
ходить за рамки цінностей певної групи. Це збільшує 
гостроту кризи, робить більш напруженими та кон-
фліктними відносини зі старшим поколінням. Однак 
така нетерпимість поширюється не лише на старших. 
Молоді люди можуть ставати відокремленими у своє-
му колі і грубо відкидати «чужаків», які відрізняються 
кольором шкіри, походженням, рівнем культури, сма-
ками і даруваннями, а часто кумедними особливостя-
ми одягу, макіяжу, жестів, тимчасово обраних у ролі 
розпізнавальних знаків. Важливо розуміти (не озна-
чає миритися або розділяти) таку інтолерантність як 
захист проти «потьмарення» свідомості ідентичності. 
Таке стереотипне ідеологічне бачення себе і світу до-
помагає підліткам упоратися з кризою та відсутністю 
більш постійної ідентичності. Криза ідентичності 
підлітків зумовлюється тим, що вони вийшли з дитя-
чого віку, але ще не прийняті у світ дорослих і не за-
своїли традиційні ролі у цьому світі.

Вплив групи однолітків на соціалізацію відбу- 
вається за допомогою певних психологічних механіз-
мів,  які містять: навчання, наслідування, зараження 
та ідентифікація.

Навчання – це процес усвідомленого набуття 
знань та навичок, що наявне у групах однолітків, хоча 
за значущістю поступається іншим механізмам. 

Наслідування – це один з головних механізмів со-
ціалізації у групах однолітків, особливо серед підліт-
ків. Цей процес, на відміну від навчання, відбувається 
несвідомо. Об’єктом наслідування часто стають ті од-
нолітки, які користуються більшою повагою підлітка, 
його референтна група. 

Зараження – це також несвідомий процес, що ха-
рактеризується передачею емоційного стану за безпо-
середнього спілкування. Так, наприклад, загальним 
настроєм переймається група підлітків, танцюючих 
на дискотеці. Механізм такого «зараження» часто ві-
діграє важливу роль, впливаючи на прийняття рішень. 

Ідентифікація – ототожнення себе з будь-чим. 
Ідентифікація дозволяє відповісти на питання «Хто 
я?», знайти власне місце у світі. Ідентифікація з гру-
пою однолітків виражається через символи. Символи, 
висловлені одягом, прикрасами, використанням спе-
цифічного сленгу, жестами тощо кажуть з ким іденти-
фікує себе людина.

Група однолітків має значний вплив на соціаліза-
цію сучасних підлітків. Потреба у спілкуванні з одно-
літками, чого не можуть замінити батьки, виникає у 
4−5 років (за деякими даними – раніше) і з віком не-
ухильно посилюється. Особливо значущою група од-
нолітків стає у підлітковому віці, оскільки допомагає 
розв’язати багато психологічних проблем, пов’язаних 
з труднощами перехідного віку. Група однолітків 
стає для підлітка своєрідною «школою життєвого до-
свіду», чого не можуть забезпечити інші інститути: 
сім’я або освітні установи. Вона дає досвід «горизон-
тального» спілкування, тобто, спілкування з рівними, 
досвід спільної діяльності та засвоєння пов’язаних з 
цією діяльністю нових ролей.
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Одним із основних факторів соціалізації підлітків 
є навчальний заклад. Його роль, як каналу соціаліза-
ції, не зводиться лише до передачі підліткам знань, 
умінь та навичок, а впливає характером виховання, 
життєдіяльності дитини у ньому, де засвоюються цін-
нісні орієнтації, моральні норми, навички групової 
поведінки, що забезпечують перехід у доросле жит-
тя. Надмірна заорганізованість, командно-наказовий 
стиль та регулювання шкільного життя сковують іні-
ціативу учня, позбавляють його відчуття причетності 
до справи та усереднюють індивідуальність.

Зміна державно-політичного устрою та соціально- 
економічного ладу створила принципово нову ситуа-
цію у сфері освіти, що не сприяє зміцненню соціально- 
правових гарантій кожної молодої людини в отри-
манні освіти та професії, відповідно до її інтересів 
та здібностей. Сьогодні освіта в Україні має держав-
но-громадський характер і будується у вигляді безпе-
рервного ланцюга ступенів навчання і виховання, на 
кожному з яких діють освітні установи різних типів. 
Державна система освіти містить: дошкільне вихо-
вання, загальну середню освіту, вищу освіту, фунда-
ментальну наукову освіту та вдосконалення профе-
сійної майстерності, підготовку, перепідготовку та 
підвищення професійної кваліфікації кадрів.

Інтенсивне розшарування суспільства за рівнем 
матеріального добробуту та погіршення умов життя 
більшої частини населення привносять корективи,  
а це в майбутньому позначиться на долях учнівської 
молоді. Прагнення випускників середньої освіти здо-
бути вищу освіту знижується з кожним роком, такі 
настрої проникають і в молодші класи, що зменшує 
інтерес до навчання та викликає негативне ставлен-
ня до навчального закладу. Сформований десятиліт-
тями тому у багатьох старшокласників стереотип 
на продовження навчання, а після отримання по-
вної середньої освіти – на вступ до ВНЗ, поступово 
стане надбанням меншої частини випускників 9-х,  
а потім 11-х класів.

Вибір життєвих умов у підлітків та молоді про-
ходить певні етапи. На кожному з них коригується,  
а можливо цілком змінюється їхня соціальна орієнта-
ція. Перший етап вибору (після 9-го класу) підлітки 
здійснюють під впливом батьків, але також можливий 
вплив сформованої у підлітка соціальної орієнтації, 
наявність у них відомої самостійності при вирішенні 
питання про подальші форми освіти або безпосереднє 
працевлаштування. Для певної групи учнів отриман-
ня повної середньої освіти втрачає сенс.

Труднощі соціалізації у цей період пов’язані з 
трьома головними обставинами:

 – розбіжністю між високим рівнем домагань 
(прагнення стати героєм, прославитися) і низьким со-
ціальним статусом, заданим їхнім віком;

 – розбіжністю між старим стилем батьківства, 
орієнтованого на те, що для матері син і дочка завжди 
залишається дитиною та новими потенційними мож-
ливостями підлітків, заданими психофізіологічним 
дорослішанням;

 – протиріччям між посиланням орієнтації на  
самостійність та підсиленням залежності від думки  
і поведінки однолітків.

Психофізіологічне подорослішання практично 
нічого не змінює у соціально-економічному станови-
щі підлітків. Соціальні статуси батьків та юнаків як 
і раніше несумісні: батьки заробляють на життя, не-
суть моральну і правову відповідальність за дітей та 
недоторканність майна, беруть участь у суспільному 
і виробничому житті. Дорослі – власники, розпоряд-
ники, опікуни, виробники, законодавці, споживачі, за-
хисники тощо, а підлітки – економічно несамостійні 
та потребують соціального захисту. Їхній рольовий 
діапазон досить обмежений. Вони не є власника-
ми, розпорядниками, виробниками, законодавцями. 
Вони – споживачі, але у правовому сенсі вони можуть 
приймати життєво важливі рішення, до чого вони до-
зріли у психологічному плані, але батьки це обмежу-
ють. У зв’язку з цим соціологи говорять про рольове 
безправ’я підлітків − менше прав та обов’язків порів-
няно з дорослими. Володіючи меншими можливос-
тями, підлітки зіштовхуються з таким глобальними 
світоглядними та моральними проблемами, що у зрі-
лому віці розв’язуються. Недолік життєвого досвіду 
змушує їх робити більше помилок, ніж дорослі, діти 
або люди похилого віку. Однак головне не в кількості, 
а в якості помилок та серйозності їхніх наслідків (зло-
чинність, вживання наркотиків, алкоголізм, полова 
розбещеність, насильство над особистістю).

Вважається, що сексуальна розбещеність, зло-
вживання алкоголем і молодецтво – це ніщо інше, як 
спроба відігравати роль дорослих. Можливо, що та ж 
причина спонукає багатьох не відвідувати навчаль-
ний заклад. Учень має статус «недорослого». Він не  
сприяє досягненню життєвого успіху, а також і виз-
нанню в групі однолітків. Підлітки шукають визнання 
власної психологічної дорослості за межами навчаль-
ного закладу та сім’ї (інститути, де їх продовжують 
вважати дітьми).

Таким чином, головною причиною труднощів со-
ціалізації у період юності є рольовий конфлікт або ро-
льове безправ’я підлітків.

У житті кожної людини родина займає особливе 
місце. У сім’ї зростає дитина і з перших років свого 
життя засвоює норми співжиття, людські відносини, 
вбираючи добро і зло, все, що характерно для її сім’ї. 
Ставши дорослими, діти повторюють це у своїй ро-
дині. У сім’ї регулюється ставлення дитини до нав-
колишнього світу, вона отримує досвід моральності, 
моральних норм поведінки. Сім’я розглядається, як 
найменший соціальний інститут, соціальний осередок  
суспільства. Від її стану залежить стан держави.  
У сім’ї батьки і діти пов’язані духовною спільністю. 
Від рівня духовної культури сім’ї залежить рівень ду-
ховної культури суспільства, а економічний стан сім’ї 
залежить від економічного стану держави. Від того, 
як дитина привчена до праці, яку обере професію у 
майбутньому, чи буде вона готова до самостійної пра-
ці, чи буде її сім’я «трудова», а також від її внеску в 
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трудову «скарбничку» суспільства залежить еконо-
мічний стан суспільства.

Сім’я формується, здійснюючи соціальну функ-
цію, залежно від її культурного, соціального і духо-
вного рівня. Умови сім’ї, житло, гігієна, особливості 
життя і захоплення залежать від соціальної політики 
держави. Соціалізація в сім’ї залежить від її складу. 
Сьогодні немає великих сімей, в яких живуть тітки, 
дядьки, дідусі, бабусі. Соціалізація особистості в 
сім’ї залежить від відношень між її членами, автори- 
тету батьків.

Шлюб – це історично змінена соціальна форма 
відношкеень між чоловіком і жінкою. Шлюб впоряд-
ковує статеве життя та встановлює подружні, родинні 
права та обов’язки для створення сім’ї, народження  
і виховання дітей. Сім’я – це не лише шлюбна група, а 
й соціальний інститут. У сім’ї зосереджується систе-
ма зв’язків, відношень не лише подружжя, але й дітей  
та родичів. 

Члени сім’ї пов’язані кровною спорідненістю (або 
близькою до кровної). Сім’я об’єднує родичів, як жи-
вих, так і померлих, близьких і далеких, відомих і не-
відомих. Однією з умов існування сім’ї є взаємини у 
родині: як народжуються і виховуються діти, ведеть-
ся господарство, задовольняються інтереси її чле-
нів. Взаєморозуміння, повага, підтримка і розуміння  
визначають взаємовідносини.

Таким чином, нами розглянуто соціальні компе-
тентність та адаптацію підлітків, проблеми та труд-
нощі становлення підлітків у сучасному українсько-
му суспільстві. У подальшому будемо розглядати та 

досліджувати соціалізацію обдарованих підлітків фі-
зико-математичного напряму в умовах інтернатного 
перебування.
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