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Серед основних факторів, що впливають на розвиток особистості, 
вагоме місце займає процес соціалізації дитини, через який безпорадне 
дитя поступово перетворюється на особу, що розуміє і саму себе, і навко
лишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаман
них культурі певного суспільства, в якій він або вона народився (народила
ся). Різні підходи до використання вагомих можливостей соціального се
редовища осмислювали педагоги, психологи, соціологи. Зокрема, можливі 
наслідки взаємодії людини й соціального середовища розкрили 
К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, І. Кон, С. Моложавий та ін. [2].

Перетворення біологічного індивіда в соціального суб’єкта відбувається 
у процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні типи соціальних 
груп і структур через засвоєння цінностей, установок, соціальних норм, зразків 
поведінки, на основі яких формуються соціально важливі якості особистості.

Соціалізація — безперервний і багатогранний процес, який триває про
тягом усього життя людини. Однак найінтенсивніше він протікає в дитинстві 
і юності, коли закладаються базові ціннісні орієнтації, засвоюються основні 
соціальні норми і відносини, формується мотивація соціальної поведінки. 
Процес соціалізації дитини, її формування та розвитку, становлення як осо
бистості відбувається у взаємодії з навколишнім середовищем, яке виріша
льно впливає на цей процес за допомогою різних соціальних чинників [1].

Розрізняють макро-, мезо- та мікрофактори соціалізації особистості. На 
соціалізацію людини впливають світові, планетарні процеси — екологічні, де
мографічні, економічні, соціально-політичні, а також країна, суспільство, дер
жава в цілому, які розглядають як макрофактори соціалізації. До мезофакторів 
належать формування етнічних установок; вплив регіональних умов, у яких 
живе й розвивається дитина, тип поселення, засоби масової комунікації та ін. 
До мікрофакторів зачисляють сім’ю, освітаі установи, групи однолітків, що 
становлять найближчий простір і соціальне оточення, в якому перебуває дити
на і в безпосередній контакт з яким вона вступає. Це найближче середовище, 
де відбувається розвиток дитини, називають соціумом, або мікросоціумом.

Якщо уявити ці фактори у вигляді концентричних кіл, то картина ви
глядатиме так: у центрі сфер перебуває дитина, і всі сфери впливають на неї. 
Дитина освоює соціум поступово. Якщо при народженні юна розвивається в 
сім’ї, то надалі вона освоює все нові і нові середовища: дошкільний заклад, 
школу, позашкільні установи, компанії друзів, дискотеки і т. д. З віком освоєна
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дитиною "територія" соціального середовища все більше і більше розширю
ється. Для процесу соціалізації важливе значення має, які установки формує те 
чи інше середовище, в якому перебуває дитина, який соціальний досвід може 
накопичуватися в цьому середовищі — позитивний чи негативний.

Ставлення середовища до людини визначене тим, наскільки її пове
дінка відповідає очікуванням середовища. Поведінка ж людини багато в 
чому визначена її позицією в суспільстві. Таку позицію людини в суспільс
тві, що характеризується певними правами і обов’язками, в соціології на
зивають соціальним статусом. Статус визначає поведінку людини в суспі
льстві в тому сенсі, що в певних ситуаціях особистість поводиться не прос
то так, як їй того хочеться, а відповідно до свого статусу, за аналогією з 
тим, як ведуть себе в таких ситуаціях інші люди [3]. Важливо також те, що 
і навколишні люди очікують від людини в цих ситуаціях певної поведінки. 
Тобто людина наче змушена відігравати певну роль. Тому таку очікувану 
поведінку, обумовлену статусом, звуть соціальною роллю.

Засвоєння різних соціальних ролей є найважливішою складовою про
цесу соціалізації особистості. Освоєння дитиною механізму рольової поведі
нки забезпечує їй успішну включеність у соціальні відносини, оскільки дає 
можливість пристосовуватися, адаптуватися до кожної нової для неї ситуації 
або позиції протягом усього життя. Цей процес пристосування індивіда до 
умов соціального середовища називають соціальною адаптацією.

У процесі соціалізації, і зокрема соціальної адаптації дитини, прояв
ляється об’єктивна потреба людини бути "як усі". Однак паралельно у про
цесі індивідуального розвитку особистості у дитини поступово формується 
інша об’єктивна потреба -  проявити себе, свою індивідуальність. Дитина 
починає шукати способи і засоби для її вираження, у результаті чого відбу
вається її індивідуалізація, коли соціально значимі якості та властивості осо
бистості виявляються в індивідуальній, властивій саме цій людині формі, її 
соціальна поведінка при всій загальній зовнішній схожості з поведінкою 
інших людей набуває рис неповторності, унікальності. Соціальний розвиток 
дитини, отож, відбувається за двома взаємозалежними напрямками: соціалі
зації (оволодіння соціокультурним досвідом, його присвоєння) та індивідуа
лізації (набуття самостійності, відносної автономності) [1].

При входженні дитини в соціум встановлюється рівновага між про
цесами соціалізації та індивідуалізації, коли, з одного боку, людина засво
ює норми і правила поведінки, прийняті в цьому соціумі, а з іншого — ро
бить свій "внесок" у нього, свою індивідуальність, відбувається інтеграція 
дитини в соціум. При цьому відбувається взаємна трансформація і особис
тості, і середовища. У випадку, коли дитина не адаптовується до групи, у 
неї може з’явитися боязкість, невпевненість у собі, безініціативність, що 
може призвести до серйозної особистісної деформації. Якщо ступінь втра
ти або несформованості соціально значимих якостей настільки високий, 
що це перешкоджає успішному пристосуванню дитини до умов соціально
го середовища, (відбувається її соціальна дезадаптація), то необхідна соці-
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альна реабілітація дитини, що передбачає застосування спеціальної систе
ми заходів, спрямованих на відновлення втрачених суспільних зв’язків і 
відносин, відновлення соціального статусу [2].

Отже, у процесі розвитку в соціумі повинна здійснюватися соціалі
зація дитини, що включає соціальну адаптацію. Якщо ж цього не відбува
ється, спостерігаємо інше явище — дезадаптацію, тоді виникає необхідність 
у соціальній реабілітації дитини.
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В умовах реформування системи державної служби в Україні висока 
кваліфікація, професійні та моральні якості державних службовців є одним з 
найважливіших факторів утвердження громадянського суспільства, побудови 
демократичної держави, створення ефективної системи державного управлін
ня, що відповідає стандартам правової держави. Професійна культура держав
них службовців так само як духовність та моральність, формується соціальним 
середовищем, суспільством, його принципами та нормами. Вона є показником 
громадянського суспільства, його внутрішньою характеристикою.

Про це сказано у правилах етичної поведінки, які визначають норми 
поведінки осіб, уповноважених виконувати функції держави або місцевого 
самоврядування, під час виконання службових повноважень та в порядку 
притягнення їх до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та мате
ріальної відповідальності з урахуванням особливостей правового статусу 
таких осіб, визначених Конституцією і законами України.

Водночас, питання культури поведінки державного службовця та
кож урегульовані загальними правилами поведінки державного службовця. 
Вони є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та за
побігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців і встано


