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спричинити «зомбування особистості». Якщо людина переглядає новини чи 
інші телепередачі, у будь-якому випадку здіснюєіься вплив на її свідомість та 
підсвідомість. І щоб цього уникнути, варто обмежити перегляд телепередач, 
або, якщо вже і відпочивати перед екраном телевізора, то розумно й вибірково, 
думаючи про можливі наслідки такого проведення часу.
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Історично групи людей створювалися і об’єднувалися у складних 
природних умовах заради спільної мети. Кожен член спільноти знав, що він 
має підтримку і захист свого племені. Саме тому кожна людина старалася не 
відрізнятися від інших та дотримуватися встановлених правил і вимог групи, 
щоб не тільки розраховувати на захист і підтримку товаришів, а й показати 
свою відданість і заслужити довіру одноплемінників.

Об’єднуючись у громаду, люди знали, що між ними не повинно бу
ти ні брехні, ні крадіжок і тим більше ворожнечі. Навколо були родичі та 
близькі люди, а стосунки були побудовані на довірі. Членів суспільства, які 
не дотримувалися загального закону і правил, виганяли з племені або жор
стоко карали. На сьогоднішні змінилося не тільки суспільство, а й по
ведінка всередині соціальних груп людей.
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Часто люди нехтують моральним і благородним, а поводяться один 
з одним неправильно, а часом по-зрадницьки і жорстоко. Проте, люди про
довжують шукати собі спільників, тих, хто зможе зрозуміти їхні погляди, 
розділити думку, кому можна довіряти, бути щирим і відкритим. Відноси
ни, які вважаються цілком нормальними в одній соціальній групі, можуть 
бути абсолютно неприйнятними в іншій групі.

Усі люди схильні до впливу соціуму і часто живуть, діють і розви
ваються за шаблонами нав’язаними суспільством. Процес розвитку на су
часному етапі дає можливість проявити індивідуальність, виділитися з за
гальної маси і жити врозріз зі стандартами. Тільки в цьому випадку людині 
доводиться одноосібно брати відповідальність за нестандартні дії і вчинки, 
які індивід вважає правильними, навіть якщо суспільство його не підтри
мує. Право на існування власної думки доводиться відстоювати, доводити 
справедливість і моральність вчинків і методів.

Суспільство з метою відтворення соціальної системи і збереження 
своїх структур прагне сформувати соціальні стереотипи і стандарти (гру
пові, класові, етнічні, професійні та ін.) зразки поведінки. Щоб не перечити 
вимогам суспільства, особистість засвоює цей соціальний досвід шляхом 
входження в соціальне середовище, систему наявних соціальних зв’язків. 
Проте, у зв’язку зі своєю природною активністю особистість зберігає й 
розвиває тенденцію до автономії, незалежності, свободи, формування 
власної думки, неповторної індивідуальності. Цей фактор визначив розви
ток і перетворення не лише самої особистості, але й суспільства [1].

Отже, сутнісний зміст соціалізації розкривається в сукупності таких 
процесів, як адаптація, інтеграція, саморозвиток і саморегуляція. їхня єд
ність забезпечує оптимальний розвиток особистості протягом усього життя 
у взаємодії з навколишнім середовищем.

Соціалізація відбувається за допомогою широкого набору засобів, які є 
індивідуальними для кожного суспільства, соціального стану, віку людини. До 
них належать способи годування немовляти й догляду за ним; методи заохо
чення і покарання в сім’ї, у групах ровесників, у навчальних і професійних 
групах; різноманітні типи відносин в основних сферах життєдіяльності люди
ни (спілкування, гра, спорт та ін.) [3]. Що краще організовані соціальні групи, 
то більше можливостей виявити соціалізувальний вплив на особистість. Од
нак, соціальні групи за своїми можливостями не завжди мають однаковий 
вплив на особистість на різних етапах її розвитку. У ранньому і дошкільному 
віці найбільший вплив виявляє сім’я. У підлітковому і юнацькому віці 
найдієвіший вплив виявляє група ровесників, у зрілому віці на перше місце за 
значимістю висувається соціальний стан, трудовий і професійний колектив, 
окремі особистості, Є фактори соціалізації, цінність яких зберігається протя
гом усього життя людини. Це нація, ментальність, етнос.
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Фактори соціалізації -  це середовище розвитку, яке повинне бути 
добре організоване. Найважливішою вимогою до середовища, яке розвива
ється, є створення атмосфери, де пануватимуть гуманні стосунки, довір’я, 
безпека, можливість особистішого зростання. Водночас, не можна пере
оцінювати роль соціальних факторів у формуванні особистості [2].

Переоцінення ролі середовища дозволило зробити висновок: щоб змі
нити людину, потрібно змінити середовище. Але середовище -  це передусім 
люди, тому виходить замкнуте коло. Щоб змінити середовище, потрібно 
змінити людину. Однак, людина — не просто продукт середовища, вона теж 
впливає на нього. Змінюючи середовище, людина тим самим змінює себе.

Провідним фактором становлення особистості є її цілеспрямований са
морозвиток, неперервна робота над собою, над власним духовним розвитком 
постає на перше місце. Саморозвиток забезпечує можливість послідовного 
ускладнення завдань і змісту освіти, реалізації вікового та індивідуального 
підходу, формування творчої індивідуальності школяра, здійснення колектив
ного виховання та стимулювання особистістю свого подальшого розвитку.

Характер розвитку особистості, тобто якісний і кількісний показник цьо
го розвитку за однакових умов навчання й виховання залежить від власних зу
силь, які вона виявляє в різноманітних видах діяльності, враховуючи при цьому 
природні задатки. Саме цим у багатьох випадках можна поясниш ті відмінності 
в розвитку людей, у тому числі й школярів, які живуть і виховуються в тих са
мих умовах і відчувають на собі приблизно однакові виховні впливи.

Доходимо висновку, що вільний і гармонійний розвиток особистості 
можливий в умовах колективної діяльності. Звичайно, за певних умов колек
тив підлаштовує особистість під себе. Однак, індивідуальність може розви
ватися і знайти свій вияв навіть у колективі. Організація різноманітних форм 
колективної діяльності (навчально-пізнавальна, трудова, художньо- 
естетична та ін.) сприяє виявленню творчого потенціалу особистості. Колек
тив з його громадською думкою, традиціями, звичаями -  незамінний фактор 
формування суспільного розвитку особистості, а також соціально значимих 
умінь і навичок громадської поведінки в суспільстві.
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