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Слід відзначити, що соціалізація є процесом і результатом засвоєння і подальшого 

активного відтворення індивідом соціального досвіду. У процесі спільної діяльності і 

спілкування формується його соціальність - культура мислення і культура почуттів, культура 

духовного життя і культура поведінки. Поза людським суспільством духовний, соціальний, 

психічний розвиток відбуватися не може. Про це свідчать досить характерні факти. 

Упродовж останніх років у багатьох газетах друкувалася коротка інформація: «11 

років на горищі». В Текумсі (Канада) стало відомо, що одна жінка тримала замкненими на 

горищі трьох із своїх шести дітей упродовж 11 років. Вона боялася, що господар вижене її з 

квартири, якщо дізнається, що вона має шістьох дітей, а не трьох, як сказала йому, наймаючи 

квартиру. Діти не вміють говорити і ходити. Вони недорозвинуті розумово. Тепер ці діти 

проходять лікування в психіатричній лікарні. 

Як бачимо, достатньо було дітей, які вже досягли певного рівня розвитку, позбавити 

необхідних умов життя, спілкування з людьми, як вони втратили такі невіддільні від людини 

особливості, як здатність ходити, говорити, відстали в своєму розумовому розвитку. У статті 

І. Акімушкіна «Діти в барлігу звіра» наводились факти про дітей, вирощених різними 

тваринами. Характерно те, що такі діти, всі без винятку, набували повадок тварин, серед 

яких вони росли, проте ніхто з них не володів такими характерними для людини 

властивостями, як ходіння на двох ногах, членороздільна мова; всі діти були дуже мало 

розвинуті розумово. Так, дівчинка, яка була повернена в суспільство людей із вовчої «сім'ї» у 

віці 7 років, лише на третій рік навчилася триматися на ногах і пізнала шість слів. Через сім 

років вона навчилася самостійно ходити. Проте бігала по-старому, на рачках, засвоїла лише 

близько 45 слів, а ще через три роки — близько сотні. Далі мовний прогрес не пішов. 

Досягнувши сімнадцятирічного віку, дівчинка за рівнем свого розвитку прирівнювалася до 

чотирирічної дитини. 

Успадковані задатки розвиваються прямо пропорційно тим елементам середовища, з 

якими дитина нерозривно пов'язана, активно взаємодіє. Так, задатки до мовлення самі по 



собі ще не визначають, чи буде дитина загалом розмовляти. Це залежить від наявності 

відповідного оточення – людей. Ці задатки також не визначають, яка саме мова буде 

розвиватися. Це залежить від того, якою мовою розмовляють люди, які безпосередньо 

оточують дитину. Мова дитини розвивається у зв'язку з її природною потребою спілкуватися 

і намаганням взяти активну участь у діяльності оточуючих її дорослих і ровесників, шляхом 

її активних дій з приводу оволодіння мовою. Про вплив безпосереднього оточення на ступінь 

засвоєння мови свідчать численні життєві факти. 

Дитина будь-якої національності може знати чи не знати рідну мову, якщо її сім'я 

живе в середовищі людей іншої національності. Якщо в сім'ї розмовляють рідною мовою і 

спілкуються нею з дитиною, то дитина її опанує. Тим часом, спілкування з людьми, що її 

оточують, дає змогу одночасно засвоїти й іншу мову. Якщо ж у сім'ї з дитиною будуть 

розмовляти лише мовою оточуючих, то рідної мови вона знати не буде. Іноземна мова 

засвоюється швидше і глибше, якщо людина певний час живе серед людей, які розмовляють 

цією мовою. Зрозуміло, що без активної діяльності з боку людини, яка опановує мову, успіху 

в оволодінні нею не досягти. 

Важливість середовища у формуванні людської особистості визначають педагоги 

всього світу. Проте в оцінці ступеня впливу середовища на розвиток особистості єдності 

немає. Прихильники так званого біогенного напрямку в педагогіці надають перевагу 

спадковості, а соціогенного – середовищу [1]. 

Чимало дослідників намагалися встановити точні кількісні пропорції впливу 

середовища і спадковості на розвиток людини. Так, педологи за допомогою експерименту 

доводили: 80% природного і 20% соціального. їх опоненти перевертали це «рівняння», 

стверджуючи протилежне. Існують і більш виважені оцінки, які ігнорують крайнощі. Так, 

англійський психолог Д. Шаттлеворт (1935) прийшов до такого висновку з приводу впливу 

основних факторів на розумовий розвиток: 64% з факторів розумового розвитку припадає на 

успадковані впливи; 16% – на відмінності в рівні сімейного середовища; 3% – на відмінності 

у вихованні дітей у тій самій сім'ї; 17% – на змішані фактори (взаємодія спадковості й 

середовища). 

Звичайно, кожен дослідник ставить перед собою мету – бути точним. Але розвиток 

людини, як ми зазначили, не складається з двох частин – біологічного «фундаменту» і 

соціальної «надбудови». У ході антропогенезу й історії суспільства людина та її психіка 

розвиваються не шляхом надбудови вищих людських потреб і почуттів над нижчими, 

тваринними інстинктами, а шляхом перебудови останніх і залучення всієї психіки до 

процесу історичного розвитку. 

Відповідно до цієї логіки можна стверджувати, що не 80%, і не 20%, і не 64%, а все в 

людині зумовлено її природною суттю і водночас – суспільною. 



Усе, що характеризує сформовану особистість, індивідуальність, має свої 

передумови в генетичній природі індивіда. Проте ця природа не визначає якостей майбутньої 

особистості, індивідуальності. Вони утворюються і розвиваються як результат взаємодії 

даної людини з оточуючим соціальним і природним середовищем, його власною 

життєдіяльністю і вихованням. У яких пропорціях переплетуться ці фактори, до якого 

результату призведе їх взаємодія, залежить від багатьох причин, дію яких ні врахувати, ні 

виміряти неможливо. Тому кожна людина розвивається «по-своєму», і ступінь впливу 

середовища на її розвиток у неї також свій. 

Процес соціалізації ніколи не завершується, він продовжується безперервно 

протягом усього життя. Йому властива внутрішня динаміка здобутків і втрат, безмежність 

саморозкриття особистості. 

Соціалізація може бути регульованою і спонтанною. Вона здійснюється як у 

навчальних закладах, так і поза ними. При цьому, наприклад, у школі засвоюються не лише 

ті знання, які є метою уроку, не тільки правила і норми поведінки, які спеціально 

формуються в процесі навчання і виховання. Учень збагачує свій соціальний досвід і за 

рахунок того, що з точки зору педагога може здаватися «випадковим». Наприклад, стиль 

взаємин учителя й учнів, який може збігатися із завданнями виховання, а може й не 

збігатися. 

Головними трансляторами соціальних і культурних цінностей були і залишаються 

батьки дитини. Сила виховного впливу сім'ї зумовлена характером процесу засвоєння 

морального досвіду в ній. Цей процес має ряд особливостей: вплив батьків є найпершим 

впливом дорослих на формування особистості дитини, а перше сприймання, як відомо, є 

найсильнішим і має тенденцію до збереження; воно здійснюється передусім шляхом 

реального прикладу життя батьків; торкається багатьох сторін життя дитини, у тому числі і 

найпотаємніших, що створює особливу психологічну й емоційну атмосферу в сім'ї; 

спирається на традиції слухняності, що панують у стосунках з батьком і матір'ю [2]. 

У підлітковому і юнацькому віці збільшується і стає найбільш дієвим вплив груп 

ровесників, у зрілому віці – членів сім'ї, трудового чи професійного колективу, окремих 

особистостей. 
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