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особистості студента (соціально-філософський аналіз). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України. –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2017.  

У дисертації досліджується проблема діалектики внутрішніх та 

зовнішніх чинників соціалізації особистості студента у процесі її адаптації та 

дезадаптації.  

Проаналізовано основні підходи до визначення соціалізації, що 

спираються на класичну та сучасну базу філософських і полідисциплінарних 

досліджень та виявляють взаємозв’язок соціалізації, адаптації та дезадаптації. 

Розроблено постнекласичну концепцію соціалізації особистості студента, що 

сприяє підвищенню ролі та значення закладу вищої освіти як інституту 

соціалізації. У постнекласичному вимірі соціалізація постає як складний, 

цілісний, нелінійний процес. Починаючи зі вступу у заклад вищої освіти, 

соціалізація постає як цілісність, що складається з адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів, у яких реалізується відношення особистості до 

освітнього, соціокультурного, віртуального та ін. середовищ на різних етапах її 

соціалізації у закладі вищої освіти. Постнекласична концепція дає змогу 

виявити різну спрямованість векторів адаптації на різних етапах соціалізації: на 

першому – взаємодія адаптаційних і дезадаптаційних процесів має загальне 

спрямування на адаптацію до навчального закладу, до системи навчання; на 

другому – ця взаємодія спрямована на адаптацію до спеціалізації і на 

завершальному етапі соціалізації – на визначення особистістю свого місця у 

житті, професійній діяльності, на вибір місця роботи та місця проживання. 
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Взаємозв’язок адаптації та дезадаптації на різних етапах соціалізації якраз і дає 

змогу розкрити підсилення чи послаблення зв’язку особистості з певним 

середовищем.  

Розглянуто взаємозв’язок соціалізації та адаптації, що передбачає 

виявлення складності цього зв’язку. Соціалізація може створювати і, навпаки, 

не створювати умови для адаптації. Соціалізація має просуспільну 

спрямованість, реалізуючи неегоїстичне прагнення суспільства до засвоєння 

індивідом соціального досвіду, соціальних ролей, соціальних статусів. 

Адаптація ж постає як складний біопсихосоціальний процес, у якому 

формується особистість студента. Перебуваючи у різних середовищах - 

освітньому, соціокультурному, віртуальному та ін., особистість студента 

засвоює певні форми діяльності, пристосовується до них і, не контролюючи 

повністю цей процес, реалізує водночас власні потреби, формуючи своє власне 

відношення до середовища, яке може отримати як активну чи пасивну, так і 

деструктивну форму відношення до середовища і до самого себе. У цьому 

контексті дезадаптація перестає бути лише незавершеною адаптацією.  

Розкрито соціально-філософські аспекти адаптації та дезадаптації 

студентів під час соціалізації у закладах вищої освіти. Вказано, що ринкова 

детермінація освіти, медіа-цивілізація та глобалізація стають сучасними 

чинниками процесу соціалізації молоді та проявляються на кожному етапі 

соціалізації студента, про що свідчать результати проведеного дисертантом 

соціологічного дослідження. Медіа-цивілізація, так само як і освіта, розширює 

можливості соціалізації. Встановлено, що в умовах медіа-цивілізації та 

глобалізації можуть відбуватися відрив людини від соціокультурного 

середовища та соціокультурна дезадаптація.  

Складні нелінійні взаємодії, що зумовлені протилежною спрямованістю 

адаптаційних і дезадаптаційних процесів до різних середовищ на кожному етапі 

соціалізації особистості студента, можуть породжувати явища когнітивного 

дисонансу. Соціально-філософське значення когнітивного дисонансу полягає в 
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тому, що він дає можливість розкрити процеси адаптації та дезадаптації як 

внутрішньої структури особистості. 

Досліджено трансформації ціннісних настанов у процесі соціалізації 

студентства. Ціннісні настанови виявляють особистісний вимір соціалізації 

студента у закладі вищої освіти, який проявляється у процесах самореалізації, 

самоактуалізації та самоздійснення. Трансформація ціннісних орієнтацій 

визначає зростання місця та ролі патріотичного складника у формуванні 

смисложиттєвих стратегій студентства на всіх етапах соціалізації. Якщо на 

першому етапі це визначається у виборі вищого навчального закладу та місця 

навчання, на другому – у виборі спеціалізації, то на третьому, завершальному – 

у виборі місця роботи. Показано, що цілісність процесу соціалізації студента є 

результатом формування особистості фахівця, що передбачає зміну ціннісних 

основ на кожному етапі соціалізації, визначає процес формування ціннісних 

орієнтацій, а також опосередковано впливає на відношення студента до форм 

академічної мобільності. Роль форм академічної мобільності та відношення 

студента до участі в них відзначаються цілісністю процесу соціалізації та 

успішністю адаптації на її різних етапах. Академічну мобільність розглянуто як 

засіб вирішення проблем самореалізації, самоствердження та самоздійснення 

молоді та як складник цілісного процесу соціалізації. Ціннісні орієнтації 

студентів визначають особистісний вимір соціалізації, пов’язаний із розвитком 

особистості та формуванням її смисложиттєвих стратегій. Однією із цінностей є 

самореалізація. Орієнтація на еміграцію та адаптація до середовища іншої 

країни одночасно спричинюють дезадаптацію до власної країни. Міграція 

розглядається як складник дезінтеграційних процесів, що призводять до 

послаблення вже існуючих соціальних взаємозв’язків. Зазначено, що міграція є 

результатом дії протилежних соціальних процесів адаптації та дезадаптації. 

Проведене дисертантом соціологічне дослідження, метою якого було 

проаналізувати проблему соціальної адаптації студентства, підтвердило 

гіпотезу про те, що студентство в період навчання у закладі вищої освіти 

стикається з багатьма проблемами адаптації, що пов’язані із пристосуванням до 
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нового середовища буття, оточенням, колективом, викладанням окремих 

дисциплін. Результати дослідження засвідчили, що система цінностей студентів 

на кожному етапі соціалізації трансформується. Дослідження виявило високий 

рівень готовності до академічної мобільності, однак низький рівень серед 

студентів бажання до еміграції. Це вказує на високий потенціал закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації, який створює необхідні умови для 

саморозвитку та самореалізації особистості. Соціологічне дослідження 

підтверджує наявність трьох етапів процесу соціалізації студентства та різної 

спрямованості адаптації на різних етапах, а також те, що процес соціалізації є 

процесом формування особистості та її внутрішнього світу, становлення 

ціннісних орієнтирів та смисложиттєвих орієнтацій.  

Показано, що підвищення ефективності соціалізації особистості студента 

ставить перед закладом вищої освіти завдання визначення та розвитку 

напрямків, що визначають подолання дезадаптаційних тенденцій у формуванні 

особистості. Йдеться про розвиток патріотичного виховання, вирішення 

проблем ідентифікації та підвищення ефективності соціогуманітарної, зокрема 

філософської, підготовки, в тому числі введення нових соціогуманітарних, 

зокрема філософських дисциплін, спрямованих на формування та розвиток 

особистості у процесі соціалізації.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використанні в науково-

дослідницькій та викладацькій діяльності, зокрема при підготовці навчальних 

матеріалів із соціальної філософії, які стосуються  проблеми взаємозв’язку 

соціалізації та соціальної адаптації, методологічних підходів до її розв’язання, 

особливостей соціалізації студентів у сучасних умовах реформування вищої 

освіти в контексті глобалізації та євроінтеграції, а також для діагностики рівнів 

соціалізації студентів, формування стратегій закладів вищої освіти щодо 

попередження та послаблення проявів девіантної поведінки особистості 

студента у процесі її соціалізації в освітньому середовищі. 
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ANNOTATION 

 

Karmadonova T.M. Adaptation and disadaptation processes of student’s 

socialization (socio-philosophical analysis). - Qualifying scientific work on the merits 

of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of philosophical sciences in 09.00.03 

specialty «Social Philosophy and Philosophy of History». - National Technical 

University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

In the thesis the problem of dialectics between internal and external factors of 

student’s socialization in the process of their adaptation and disadaptation is 

researched.  

The basic approaches to the definition of socialization, based on the classical 

and modern philosophical and multidisciplinary research, are analyzed, and the 

relationship between socialization, adaptation and disadaptation is revealed. The post-

classical concept of a student’s socialization of the individual has been developed, 

which contributes to increasing the role and significance of a higher educational 

institution as an institution of socialization. In post-classical regard, socialization 

appears as a complex, holistic, nonlinear process. Right after joining the university, 

socialization emerges as a highly integrated phenomenon, consisting of adaptation 

and disadaptation processes, where the attitude of an individual towards educational, 

socio-cultural, network evironments at different stages of their university 

socialization is actualized. The post-classical concept makes it possible to identify  

different  adaptation vectors at different stages of socialization: at the first one, the 

interaction of adaptation and  disadaptation processes has a general focus on 
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adaptation to higher education, to the system of learning; at the second one, this 

interaction is aimed at adapting to the specialization and, at the final stage of 

socialization,  on determining the person’s  place in life, professional career, choosing 

choose the place of work and residence. The correlation between adaptation and 

disadaptation at different stages of socialization is precisely what makes it possible to 

reveal the strengthening or weakening of a person's connection with a particular 

environment.  

The relationship of socialization and adaptation is considered, which involves 

revealing the complexity of this connection. Socialization can create conditions for 

adaptation or, conversely, fail to do so. Socialization a prosocially determined 

process, realizing the non-egoistic intent of the society to assimilate an individual’s 

social experience, roles andstatuses. Adaptation also appears as a complex 

biopsychosocial process of foming a student's personality. Being in different 

environments - educational, socio-cultural, networking, etc., the student's personality 

acquires certain forms of activity, adapts to them and, without fully controlling this 

process, at the same time realizes his or her own needs, forming their own relation to 

the environment that can be either active or passive, and destructive form of attitude 

towards the environment and to self. In this context, disadaptation ceases to be 

merely incomplete adaptation.  

Socio-philosophical aspects of adaptation and disadaptation of students during 

socialization in higher educational institutions are revealed. It is indicated that the 

market’s determination of education, media civilization and globalization have 

increasingly been becoming modern factors in the process of socialization of youth as 

they are manifested at each stage of the socialization of a student at an institution of 

higher learning, as evidenced by the results of the dissertation concluded on the basis 

of the sociological research. Media civilization, as well as education, expands the 

possibilities of socialization. It has been established that in the conditions of media 

civilization and globalization, a person can get detached from his or her socio-cultural 

environment and experience socio-cultural disadaptation.  
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Complex nonlinear interactions, caused by the opposite orientation of 

adaptation and disadaptation processes to different environments at each stage of 

personality socialization in higher educational institutions, can generate phenomena 

of cognitive dissonance. The socio-philosophical significance of cognitive dissonance 

lies in the fact that it enables to reveal the processes of adaptation and disadaptation 

as an internal structure of the individual. 

The transformation of value orientations in the process of socialization of 

students is researched. Valuable guidelines reveal the internal dimension of personal 

socialization in a higher educational institution, which manifests itself in the 

processes of self-actualization, self-affirmation and self-realization. The 

transformation of value orientations determines the growth of the place and role of 

the patriotic component in the formation of life meaning strategies of students at all 

stages of socialization. If in the first stage it is determined by the choice of a higher 

educational institution and a place of study, on the second one - in the choice of 

specialization, then in the third and the final one - in the choice of work place. It is 

shown that the integrity of the process of socialization is the result of the formation of 

a personality of a specialist, which involves the change of value bases at each stage of 

socialization, determines the process of formation of value orientations, and also 

indirectly affects the student's attitude to forms of academic mobility. The role of 

forms of academic mobility and the student's attitude to participation in them are 

marked by the integrity of the process of socialization and the success of adaptation 

at its various stages. Academic mobility is considered as a means of solving the 

problems of self-actualization, self-affirmation and self-realization of youth and as a 

component of a holistic process of socialization. Valuable orientations of students 

determine the internal dimension of socialization associated with the development of 

personality and the formation of its semantic strategies. One of the values is self-

realization. Orientation to emigration and adaptation to the environment of another 

country simultaneously cause disadaptation to their own country. Migration is seen as 

a component of disintegration processes, which leads to the weakening of existing 
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social relationships. It is noted that migration is the result of opposite social processes 

of adaptation and disadaptation. 

A sociological study aimed at analyzing the problem of social adaptation of 

students in higher educational establishments has confirmed the hypothesis that 

students during the period of study at high school face many adaptation problems 

associated with adapting to the new environment peers and studying individual 

disciplines. The results of the study showed that the value system of students at each 

stage of socialization is transformed. The study showed a high level of readiness for 

academic mobility, but the low level of students' desire for emigration. This indicates 

the high potential of the university as an institution of socialization, which creates the 

necessary conditions for self-development and self-realization of the individual. The 

sociological study confirms the existence of three stages of the process of 

socialization in higher educational institutions and the different orientations of 

adaptation at different stages, as well as the fact that the process of socialization is the 

process of formation of the individual and of his inner world, the formation of value 

orientations and life meaning orientations. 

It is shown that the increase of the effectiveness of the student's socialization in 

the institution of higher education sets the task of identifying and developing 

directions that determine the overcoming of disadaptational tendencies in the 

formation of a person. It is about the development of patriotic education, solving the 

problems of identification and increasing the effectiveness of socio-humanitarian, in 

particular philosophical training, including the introduction of new socio-

humanitarian, in particular philosophical, disciplines aimed at the formation and 

development of personality in the process of socialization.  

The results of the dissertation work can be used in research and teaching 

activities, in particular, in the preparation of educational materials on social 

philosophy that deal with the problem of the relationship between socialization and 

social adaptation, methodological approaches to its solution, peculiarities of students' 

socialization in modern conditions of higher education reformation, education in the 

context of globalization and European integration, as well as for the diagnosis of 
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levels of socialization of students, the formation of strategies of higher educational 

institutions pertaining  ending or mitigating  manifestations of deviant behavior  in 

the process of socialization in the educational environment. 

Key words: socialization, social adaptation, disadaptation, student identity, 

valuable orientation, cognitive dissonance, academic mobility, migration. 
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дослідженнях соціальної адаптації / Т.М. Кармадонова // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. 1. – Київ: НТУУ 

«КПІ», 2012. – С. 38-41. 

2. Кармадонова Т.М. Адаптаційні процеси соціалізації особистості в 

навчальному процесі у вищій школі / Т.М. Кармадонова // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. 3(33). – Київ: 

НТУУ «КПІ», 2011. – С. 29-33. 

3. Кармадонова Т.М. Киберсоциализация Net-поколения в виртуальном 

пространстве / Т.М. Кармадонова, О.М. Рубанець // Гілея : науковий вісник : 

збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво 

«Гілея», Вип.  № 79, 2013. – С. 87-89. (Особистий внесок дисертанта: 

розкрито сутність процесу соціалізації Net-покоління у віртуальному просторі 

та вплив веб-сайтів на поведінку молоді).  

4. Кармадонова Т.М. Когнітивні чинники подолання невизначеності 

поведінки людини / Т.М. Кармадонова, О.М. Рубанець // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. № 1(28).  – Київ: 

НТУУ «КПІ», 2010.  — С. 27-32. (Особистий внесок дисертанта: досліджено 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=308783
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=308783
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когнітивні чинники подолання невизначеності поведінки людини та проблема 

когнітивного дисонансу).  

5. Кармадонова Т.М. Роль гуманітарних інновації в адаптації студентів до 

навчального процесу в вищій школі / Т.М. Кармадонова // Totallogy. 

Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства. – 

Вип. № 30. Київ: ЦГО НАН України. – 2013. – С. 217-221. 

6. Кармадонова Т.М. Соціалізація молоді в умовах медіа-цивілізації та 

глобалізації / Т.М. Кармадонова // Мультиверсум. Філософський альманах. - 

Спецвипуск / Гол. ред. Лях В.В. – К.: 2012. – С. 64-72. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

7. Кармадонова Т.М. Особливості соціальної адаптації в умовах 

глобалізації / Т.М. Кармадонова // Вісник Національного авіаційного 

університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 

2 (16). – К.: НАУ, 2012. – С. 73-77. (Входить до наукометричної бази РІНЦ). 

 

Статті в іноземних виданнях: 

 

8. Karmadonova T. Adaptation processes of socialization in high school / 

T. Karmadonova // The Advanced Science Journal. – № 4. – United States, 2013. – P. 

87-89. 

9. Кармадонова Т.М. Влияние социализации и стереотипизации на 

процесс идентификации личности в современных социокультурных условиях / 

Т.М. Кармадонова, Л.В. Літценберг, В.А. Роєнко // Альманах современной 

науки и образования: Грамота № 4. – Россия (Тамбов), 2013. – C. 93-95. 

(Особистий внесок дисертанта: досліджено особливості поняття 

«ідентифікація», «ідентичність» та вплив соціалізації на процес ідентифікації 

особистості).  

http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html


12 
 

 
 

10. Кармадонова Т.М. Особенности миграционной мобильности 

студенческой молодежи / Т.М. Кармадонова // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – № 4-3. – Россия (Тамбов), 2013. – С. 67-69. 

 

Тези наукових доповідей: 

 

11. Кармадонова Т. Стресс-менеджмент и психологическая свобода 

/ Т.М. Кармадонова // ХІІІ Науково-практична конференція студентів та 

аспірантів «Дні Науки ФСП: Вільний розвиток кожного є умовою вільного 

розвитку всіх» (23 квітня 2010 року). Матеріали доповідей і виступів. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 126-127. 

12. Кармадонова Т.М. Вплив соціальної адаптації особистості та сталий 

розвиток сучасного суспільства / Т.М.  Кармадонова // Міжнародна науково-

практична конференція «Рівень впливу соціально-гуманітарних наук на 

розвиток сучасного суспільства» (25-26 травня 2012 року). Матеріали доповідей 

і виступів. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем 

суспільства», 2012. – С. 55-58.  

13. Кармадонова Т.М. Співвідношення свободи і відповідальності в 

контексті соціальної адаптації / Т.М.  Кармадонова // ХIІ Науково-практична 

конференція «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і 

відповідальності» (17 травня 2012.). Матеріали доповідей і виступів. – 

К: Національна академія управління, 2012. – С. 383-384. 

14. Кармадонова Т.М. Особливості постнекласичної методології пізнання 

соціальної адаптації / Т.М.  Кармадонова // Міжнародна науково-практична 

конференція «Дні Науки Філософського факультету - 2012» (18-19 квітня 2012 

року). Матеріали доповідей і виступів. К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2012. – С. 100-102. 
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15. Кармадонова Т.М. Антикризисное развитие личности и 
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національний університет Олеся Гончара, 2012. – С. 80-81. 

17. Кармадонова Т.М. Cоціальна адаптація особистості в умовах 

становлення інформаційного суспільства / Т.М. Кармадонова // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Проблеми формування інформаційної 

культури особистості» (2 листопада 2012 року). Матеріали доповідей і виступів. 

м. Маріуполь, 2012. – С. 18-21. 

18. Кармадонова Т.М. Проблема соціалізації студентства в вищій школі / 

Т.М. Кармадонова // Международная научно-практическая конференція 

«Общественные науки: современные тенденции и факторы развития» (1-2 
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21. Кармадонова Т.М. Процес соціалізації студентської молоді у 

соціальній мережі / Т.М. Кармадонова // Міжнародна наукова конференція. 

«Дні Науки філософського факультету - 2013» (16-17 квітня 2013). Матеріали 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Реформування вищої освіти в умовах сучасних 

складних політичних і соціально-економічних перетворень в Україні та 

швидких змін, що відбуваються у векторах європейської інтеграції та 

глобалізації, зумовлюють необхідність дослідження соціалізації особистості 

студента як складного процесу формування патріотично налаштованого 

фахівця. Зростання ролі глобалізаційного контексту та впливу європейського 

вектору на процес соціалізації, багатовекторність детермінації професійного та 

соціального вибору, які здійснює студент, що перебуває під час навчання у 

різних середовищах – освітньому, соціально-культурному, глобальних мереж та 

ін., актуалізують розробку нової концепції соціалізації студента, яка враховує 

складність соціалізації, нелінійність соціальних процесів адаптації й 

дезадаптації до різних середовищ, особливості формування особистістю 

стратегій адаптації до середовища, повноту засвоєння когнітивного та 

соціального досвіду.  

Розгляд соціалізації як засвоєння та збагачення соціального й 

когнітивного досвіду, ролі колективних та індивідуальних уявлень, значення 

ідентифікації, виявлення прогресивних і регресивних змін характеристик 

особистості під впливом множинних детермінант, ролі соціальної взаємодії та 

комунікації у соціалізації, засвоєння групових норм у процесі соціальної 

взаємодії та певної системи соціальних ролей, морального розвитку особистості 

досліджено на основі робіт А. Бандури, Дж. Брунера, Ю. Габермаса, 

А. Гіллеспі, Е. Дюркгейма, Е. Еріксона, Л. Кольберга, І. Кона, Ч. Кулі, 

Г. Маркузе, А. Маслоу, Дж. Міда, Р. Мертона, С. Московічі, Т. Оеттінга, 

Т. Парсонса, Ж. Піаже, К. Роджерса, В. Сірл, З. Фройда та ін. 

Взаємозв’язок соціалізації та адаптації, розкриття адаптаційної природи 

соціалізації, засвоєння особистістю певних нормативних структур, символів 

культури та знань; соціалізації як триваючої впродовж життя взаємодії з 
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навколишнім середовищем шляхом і за допомогою адаптацій, що змінюють 

одна одну в кожній зі сфер життєдіяльності; когнітивного розвитку особистості 

досліджували такі автори, як Дж. Брунер, Б. Вульф, Л. Кольберг, 

М. Лукашевич, Р. Мертон, Т. Парсонс, Ж. Піаже. Водночас досліджується 

відокремленість завдань соціальної адаптації та соціалізації, виявляються 

просуспільна спрямованість соціалізації та зв’язок соціальної адаптації із 

самозбереженням окремих індивідів та виробленням індивідуальних 

адаптаційних програм, розкриваються особливості адаптації – Т. Макдейд, 

М. Помохачі, Я. Яблон.  

Основний зміст соціалізації студентства у процесі навчання з’ясовували 

Н. Грабар, Л. Кузнецова, Г. Лісіна, Н. Осипова, Т. Резнік, Н. Романова, 

С. Савченко, Н. Фіалко. Значення проблеми ідентичності й розвитку 

компетентнісного підходу у філософії освіти розкривають праці С. Пролеєва; 

значення віртуальної реальності як простору соціалізації та формування 

індивіда – Ф. Власенко. 

Проблеми адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

особистості студента були предметом уваги таких науковців, як М. Алексєєва-

Вовк, Я. Арабчук, В. Бех, І. Бех, Ю. Бохонкова, Н. Герасимова, І. Іванюк, 

В. Лісовський, А. Маклаков, А. Міхєєв, В. Осипенко, В. Павченко, Ю. Ткач, 

Н. Харзатова, О. Язловецька.  

Чинники адаптації особистості студента розглядають С. Архипова, 

В. Богданова, М. Міщенко, В. Харченко; ускладнення соціальної адаптації – 

В. Огнев’юк; завершення адаптації студентів до навчального процесу на 

перших курсах – Г. Овчаренко, С. Самигін та ін. 

Особистісний вимір соціалізації в контексті взаємозв’язку адаптації та 

самореалізації, розкриття ролі самоактуалізації та свободи вибору, значення 

ціннісно-смислової сфери та ціннісних орієнтацій, формування особистісних 

орієнтацій досліджують В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Бойченко, 

Є. Борінштейн, В. Виноградова, І. Гуляс, І. Дерманова, М. Ватковська, 

Є. Вахромов, Н. Завадська, М. Коваленко, Л. Коган, Л. Коростильова, 
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А. Марченко, А. Мельниченко, М. Михальченко, В. Муляр, В. Носков, 

Л. Орбан-Лембрик, Л. Рижак, В. Харченко; розкриття зв’язку ціннісних 

орієнтацій, потреб і мотиваційної сфери особистості, ролі свідомого вибору, 

усвідомлення провідних соціальних цінностей як регулятора соціальних дій та 

вчинків – І. Гуляс, М. Мельник, О. Морщакова, С. Савчук, М. Скок, І. Суріна, 

Н. Ткачова.  

Проблема соціальної дезадаптації студентства в умовах глобалізації 

розглянута у працях І. Дженсена, Л. Лі-Хуа, Г. Комстока, Т. Макдейда, 

Ф. Суверлі-Велеза, М. Уїнна, В. Чена, К. Янга; роль соціальної еволюції подяки 

в адаптації – Р. Емонс і М. Маккалау. М. Маккалау та М. Кімелдорф показують, 

що сприятливим для соціальної адаптації є формування позитивних переконань 

щодо власних можливостей і ресурсів. М. Уїнн припускає, що телебачення 

поміщає людину у пасивні ситуації; Ф. Нето, М. Лі, Д. Бар-Тал, М. Грінберг 

досліджують акультиризаційний процес пристосування емігрантів. 

Розробка постнекласичної концепції соціалізації особистості студента 

спирається на формування постнекласичного образу науки й освіти  

(І. Добронравова, О. Рубанець); освіти як нелінійного соціокультурного 

мережевого середовища (Н. Кочубей); людиномірності як суб’єктності 

(Ю. Мєлков). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі філософії Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» відповідно до наукового напряму кафедри: «Дослідження методів 

розвитку творчої особистості» (№ 0107U0000981). 

Метою дисертаційного дослідження є соціально-філософська 

концептуалізація особливостей соціалізації особистості студента шляхом 

включення її в адаптаційні та дезадаптаційні процеси. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

-  розкрити співвідношення соціалізації, соціальної адаптації та 

дезадаптації у філософському та науковому дискурсі; 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- з’ясувати особливості адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації особистості студента в умовах ринкового розвитку освіти та медіа-

цивілізації; 

- виявити значення особистісного виміру соціалізації студента; 

- дослідити вплив адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

особистості студента на академічну мобільність та особливості міграції 

студентської молоді в умовах європейської інтеграції та глобалізації; 

- проаналізувати причини, що призводять до дезадаптації студентства, та 

шляхи їх подолання; 

- дослідити соціалізацію студентської молоді на матеріалах проведеного 

дисертантом соціологічного дослідження. 

Об’єктом дослідження є соціалізація особистості студента. 

Предмет дослідження – вплив адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

на соціалізацію особистості студента. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

є соціально-філософські та соціологічні теорії соціалізації та соціальної 

адаптації, антропологія нелінійності, синергетика та психосинергетика, 

інтеракціоністські теорії, теорії акультурації, психоаналітичні та когнітивістські 

теорії.  

Застосовано інституційний підхід до розкриття закладу вищої освіти як 

інституту соціалізації, соціально-філософські підходи до дослідження адаптації 

та дезадаптації як соціальних процесів; діалектичний підхід до визначення 

взаємозв’язку суспільної спрямованості соціалізації та задоволення особистістю 

індивідуальних потреб у процесах адаптації та дезадаптації; виявлено значення 

синергетичного та психосинергетичного підходів до розкриття адаптації та 

дезадаптації як процесів самоорганізації; застосовано метод моделювання та 

компаративіський підхід. Історичний підхід дозволив розглянути процес 

соціалізації студентства в динаміці його розвитку – від першого до останнього 

курсу; системний – рівні адаптації особистості студента. Для включення 

результатів соціологічного дослідження в дисертацію застосовано методи 
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аналізу і синтезу, емпіричні методи, а саме опитування (анкетування) та 

спостереження.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження. На основі введення 

постнекласичних засад як методологічної основи розкриття цілісності, 

складності й нелінійності соціалізації з’ясовано взаємозв’язок адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів у соціалізації особистості студента.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається в таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

– розроблено концепцію, в якій розкриваються складність і цілісність 

соціалізації особистості студента, що включає адаптаційні та дезадаптаційні 

процеси до різних середовищ (освітнього, суспільного, соціально-культурного, 

віртуального та ін.); з’ясовано особливості основних етапів соціалізації 

особистості студента і ролі смисложиттєвих стратегій, що визначають 

домінантність адаптації до відповідного середовища на кожному етапі 

соціалізації;  

– обґрунтовано значення впливу вищої освіти як інституту соціалізації на 

становлення особистості студента впродовж усіх етапів соціалізації: від 

початкового – адаптації до освітнього середовища, системи навчання і 

виховання – до визначального етапу у професійному становленні особистості у 

процесі її спеціалізації і до завершального етапу, спрямованого на адаптацію до 

обраного студентом соціального та професійного середовища;  

– виявлено особливості соціальної адаптації студентів на основі 

проведеного дисертантом дослідження у провідних закладах вищої освіти 

України. 

Набуло подальшого розвитку: 

– окреслені шляхи застосування теоретико-методологічних засад 

соціалізації особистості у класичній та сучасній філософії до розкриття 

соціалізації особистості студента на основі взаємозв’язку соціально-

філософського змісту понять «соціалізація» та «соціальна адаптація»;  
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– розкрито особливості дезадаптаційних процесів у студентів різних 

курсів та проаналізовано шляхи виходу з кризових ситуацій. З’ясовано роль 

дезадаптації як протилежного адаптації соціального процесу. Зазначено, що 

процеси адаптації та дезадаптації проявляються на всіх етапах соціалізації 

студента, а конфлікт між ними проявляється у вигляді когнітивного дисонансу. 

Уточнено: 

– значення особистісного виміру при соціалізації студента, зміні 

цінностей на кожному етапі соціалізації, формуванні ціннісних орієнтацій і 

смисложиттєвих стратегій; 

– роль мережевого середовища у формуванні ідентичності студента і 

становленні його відношення до суспільного та соціально-культурного 

середовищ як власної, так і інших країн; 

– поняття дезадаптації, здійснено перехід від розгляду дезадаптації як 

незавершеної адаптації до розгляду дезадаптації як процесу, протилежного 

соціальній адаптації, що впливає на становлення ідентичності студента та його 

смисложиттєвих стратегій.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

введенні в коло сучасних соціально-філософських досліджень соціалізації 

студентства постнекласичних концептуальних засад, що дає змогу 

досліджувати соціалізацію як цілісний, нелінійний і складний процес. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використанні в науково-

дослідницькій та викладацькій діяльності, зокрема при підготовці навчальних 

матеріалів, підручників та посібників із соціальної філософії, які стосуються  

проблеми соціалізації студентів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на науково-теоретичних семінарах кафедри філософії  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
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інститут імені Ігоря Сікорського», а також були оприлюднені у доповідях на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях:  ХІІІ Науково-

практична конференція студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП: Вільний 

розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх» (м. Київ, 23 квітня 2010 

року); Міжнародна науково-практична конференція «Рівень впливу соціально-

гуманітарних наук на розвиток сучасного суспільства» (м. Одеса, 25-26 травня 

2012 року); ХІІ Науково-практична конференція «Особистість, суспільство, 

держава: розуміння свободи і «відповідальності» (м. Київ, 17 травня 2012 року); 

Міжнародна науково-практична конференція «Дні Науки Філософського 

факультету – 2012» (м. Київ, 18-19 квітня 2012 року); ХV – науково-практична 

конференція «Дні Науки ФСП: Феномен системної кризи сьогодення в 

інтерпретаціях сучасної гуманістики» (м. Київ, 25-26 квітня 2012 року); Друга 

Всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-гуманітарних наук 

в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 року); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні напрями розвитку суспільних 

наук» (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Проблеми формування інформаційної культури особистості» 

(м. Маріуполь, 2 листопада 2012 року); Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція «Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого 

світу» (м. Київ, 21-22 березня 2012 року); Міжнародна науково-практична 

конференція «Суспільні науки: сучасні тенденції та чинники розвитку» 

(м. Одеса, 1-2 лютого 2013 року); Міжнародна конференція «Реформування та 

розвиток науки: сучасні виклики» (м. Київ, 2 лютого 2013 року); 

ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і 

освіти, присвячена 150-річному ювілею Вернадського (26 квітня 2013 року); 

Міжнародна наукова конференція «Дні Науки філософського факультету – 

2013» (м. Київ, 17-18 квітня 2013 року); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – 

прогрес майбутнього» (м. Львів, 22-23 лютого 2013 року); Міжнародна 

науково-практична конференція для викладачів, аспірантів та молодих вчених 
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«Сучасні технології управління підприємством та можливості використання 

інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» (м. Одеса, 29-30 березня 

2013 року); Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як спосіб 

буття свободи», (м. Київ 16 травня 2013 року); XVІ Міжвузівська науково-

практична конференція студентів та аспірантів Дні Науки ФСП «Університет в 

ХХІ ст.: моделі розвитку» (м. Київ, 24-25 квітня 2013 року); Всеукраїнська 

науково-філософська конференція на тему: «Гуманітарні інновації, їх 

особливості та роль в сучасному житті суспільства» (м. Київ, 17-18 травня 2013 

року); VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» 

(м. Київ, 4-5 грудня 2013 року); Competition of the Meneghetti, (Paradiso, 

Switzerland, 31 March 2014 year); ХIV Науково-практична конференція 

«Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-

економічні засади розвитку» (м. Київ, 15 травня 2014 року); Науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Рухова активність учнівської молоді в 

сучасному освітньому просторі» (Марійський державний технічний університет 

в м. Йошкар-Ола, Республіка Марій Ел., 15-16 грудня 2016 року). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені в 29 публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях 

України (з них 1 має наукометричний статус), 3 статті в іноземних фахових 

виданнях, 19 тез наукових доповідей, опублікованих у збірках матеріалів 

наукових конференцій.  

Структура та обсяг роботи зумовлені специфікою предмету 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою та завданнями 

дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з 

підрозділами, висновків до розділів, загальних висновків та списку 

використаних джерел і літератури. Основний текст дисертації викладений на 

188 сторінках. Список використаних джерел нараховує 305 найменувань 

обсягом 38 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ І ДЕЗАДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

1.1. Дослідження проблеми адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації особистості в науковому та філософському дискурсі 

В умовах інформаційного суспільства, зростання інформаційного 

навантаження та непередбаченості майбутнього студенти відчувають 

обмеженість у часі пристосування до нових умов життя. Швидкі суспільні 

зміни висувають нові вимоги до здатності студентської молоді адаптуватися. 

Це актуалізує філософський дискурс у вивченні взаємозв’язку соціалізації, 

адаптації та дезадаптації. Відтак вельми актуальним є вивчення теоретико-

методологічних основ дослідження, а також розкриття соціальної адаптації як 

соціального процесу формування особистості студента. 

В дисертаційному дослідженні заклад вищої освіти розглядається як 

соціальний інститут соціалізації студентства, роль якого в подальшій розбудові 

держави зростатиме. Це актуалізує зміну погляду на адаптацію та дезадаптацію 

студентства в сучасних умовах. Зокрема йдеться про подолання стереотипів 

розгляду адаптації як пасивного пристосування до середовища, дезадаптації як 

незавершеної нездійсненної адаптації. Адаптація та дезадаптація розглядаються 

дисертантом як протилежно спрямовані соціальні процеси формування 

особистості. 

Проблема соціальної адаптації особистості, зокрема і студента, займає 

величезний пласт у працях, як українських, так і зарубіжних учених. У цьому 

дослідженні дану проблематику розглянуто в двох аспектах - соціально-

філософському і загальнонауковому.  

Термін «соціалізація», в значенні близькому до сучасного, вжив 

Ф.Г. Гіддінгс у 1887 р. у роботі «Теорія соціалізації». Зміст цього терміну він 
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розглядав як «розвиток соціальної природи або характеру індивіда, підготовку 

людського матеріалу до соціального життя» [277]. 

Існують різні точки зору на визначення термінів «соціалізація», 

«адаптація», «дезадаптація», «соціальна адаптація». Поняття «соціалізація» 

розглядається так: процес засвоєння індивідом зразків поведінки, 

психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, які 

дозволять йому успішно функціонувати в суспільстві [206, с.129]; процес 

передання соціальних норм [290]; результат процесу пристосування до нового 

соціального оточення [279, с. 453]; вміння особистості, пригнічувати 

індивідуальні інтереси в ім’я суспільних [69, с. 32]; адаптація особистості до 

нового середовища [178]; подолання індивідом критичних ситуацій на 

життєвому шляху та постійне зростання [263]; процес переходу від однієї стадії 

морального розвитку особистості до іншого [282]; двосторонній 

взаємообумовлений процес взаємодії людини і соціального середовища [163]; 

процес, в якому людина є пасивним учасником [172]; важлива детермінанта, що 

припускає міжособистісну взаємодію, спілкування, без яких неможливе 

становлення особистості і сприйняття нею картини світу, а індивід є активним 

учасником процесу соціалізації [288]; має адаптаційну природу [128]. 

Своєю чергою соціальна адаптація розглядається як цілеспрямований, 

цілісний процес пристосування індивіду як суб’єкта самоуправління [214; 72]; 

як процес пов’язаний із самореалізацією [115; 243; 76]; протилежний за суттю 

до поняття соціалізація [176] чи тотожний до процесу соціалізації [258]. 

Дезадаптація розкривається дослідниками як порушення зв’язку між 

собою та іншими людьми [167, с. 14]; неадекватність сприйняття зворотного 

зв’язку від інших осіб [22, с. 164]; порушення балансу трьох основних процесів 

соціалізації: соціальної адаптації, соціально-психологічної інтеграції та 

індивідуальної самореалізації (індивідуалізації) [82]; недостатньо завершена 

адаптація. 

На жаль, у дослідженнях не виявляється зв’язок між адаптацією та 

дезадаптацією у процесах соціалізації особистості студента. 



27 
 

 
 

Розкриття соціального характеру адаптації та дезадаптації дає змогу 

розробити нову концепцію соціалізації особистості студента у закладі вищої 

освіти, яка розкриває цілісність процесу соціалізації на всіх курсах та 

діалектичний характер соціальних процесів адаптації та дезадаптації. 

Аналіз теоретичних аспектів проблеми соціалізації та соціальної адаптації 

в сучасній літературі дає змогу виділити ряд теорій. 

Представники структурно-функціонального підходу Т. Парсонс і 

Р. Мертон вважають, що соціалізація є одним із складників процесу соціальної 

інтеграції. Згідно з Парсонсом соціалізація проходить за допомогою 

пізнавальних механізмів, захисних механізмів і механізмів пристосування. 

Таким чином, адаптацію він визначає як наслідування. Найбільш важливими 

для еволюційної перспективи суспільства виступають процеси, які посилюють 

адаптивну здатність або всередині суспільства шляхом проникнення нового 

типу структури, або через культурне проникнення і залучення інших факторів у 

комбінації з новим типом структури, всередині інших товариств і, можливо, в 

більш пізні періоди [171; с. 126]. Процес соціалізації у структурно-

функціональному підході є засвоєнням особистістю певних нормативних 

структур, символів культури, знань, що сприяє процесу її адаптації до 

соціального середовища і стає підґрунтям «поведінкової впевненості» [39, с. 

32]. 

Важливою в дослідженні соціалізації є теорія соціальних уявлень. 

Поняття соціальних уявлень увів у суспільний обіг та описав його зміст 

С. Московічі, обговорюючи гетерогенну природу сучасного суспільства. Своєю 

чергою Е. Дюркгейм використовував поняття колективних уявлень для 

вивчення гегемоністських і однорідних уявлень, зокрема міфів і релігії, в 

традиційних суспільствах. З одного боку, колективні уявлення виробляються 

суспільством, але, з іншого боку, вони є частиною окремого функціонування. 

А. Гіллеспі виокремлює важливі якості, які потрібні при соціалізації та 

адаптації, та вказує на те, що особистість, яка повністю соціалізована в релігію, 

сприймає світ через призму цієї релігії, причому події можуть стати яскравими 
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проявами волі, даної Богом [267]. Таким чином, дана теорія підкреслює, що 

соціальні уявлення впливають на соціалізацію особистості. Теорія соціальних 

уявлень породжує нове поняття в теорії соціальної адаптації, а саме – 

когнітивну поліфазію, здатність володіти різними формами міркування. 

С. Московічі  зазначає, що за допомогою власних уявлень, людина або група не 

пов’язані як суб’єкт з об’єктом, як певні спостерігачі картини; вони пов’язані зі 

світом, як актор характер, якого він втілює, людина в собі самій, людина у своїй 

індивідуальності [289]. 

Ідентичність особистості та її соціальні уявлення є процесами, через які 

побудований сенс організованості зовнішнього світу [267]. 

В рамках соціологічного підходу адаптація розглядається як момент 

взаємодії особистості та соціального середовища. Представники такого підходу 

визнають факт зв’язку та взаємовпливу між процесами адаптації та соціалізації. 

Ступінь соціалізації особистості залежно від конкретної групової ситуації, 

може стати основою, як для адаптації, так і дезадаптації. Своєю чергою, 

І.С. Кон визначає соціалізацію як «засвоєння індивідом соціального досвіду, у 

процесі якого створюється конкретна особистість» [104, с. 22], як «спосіб 

існування і трансмісії культури».  

У рамках психоаналітичної теорії Е. Еріксон поєднує поняття 

«соціалізація» та «адаптація». Він вважає, що індивіду як у дитинстві, так і в 

дорослому віці доводиться долати складні, іноді критичні, ситуації, які 

закономірно виникають на його життєвому шляху і мають специфічний 

характер на кожному етапі (стадії). Долаючи ці критичні ситуації (їх вісім), 

індивід збагачується новим соціальним досвідом і переходить до наступної 

стадії. Якщо соціалізації на якійсь стадії не відбулося (не вдалося розв’язати 

основну на цій стадії проблему індивіда) або вона відбулася частково, це 

негативно впливає на подальші стадії і на соціалізацію загалом [263, с. 163]. 

Представники даної теорії вважають поведінку людини детермінованою та 

залежною від внутрішніх психологічних конфліктів. Також в цій теорії людина 

розглядається як ціле. 
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З. Фрейд припускав, що соціальні почуття ґрунтуються як ідентифікація 

себе з іншими [238, с. 227]. Понад те, він був прихильником ідеї 

незмінюваності, вважав, що особистість дорослого формується з досвіду 

раннього дитинства. Буденне людське життя повне конфліктів різної 

напруженості, особистість змушена обирати та інколи накладати вето на потяги 

і думки, здатні зробити її життя нестерпним [238, с. 28.]. Людська поведінка 

регулюється прагненням зменшити неприємне збудження, що виникає на рівні 

організму при виникненні зовнішнього подразника. З. Фрейд розкриває  роль 

несвідомого у процесі адаптації. 

Зв’язок соціалізації та практики соціального навчання досліджують в 

рамках біхевіористського підходу. Б. Скіннер стверджував, що поведінка 

людини майже цілком формується її зовнішнім оточенням. На ранніх етапах 

агентами соціалізації та джерелами підкріплення виступають батьки, пізніше 

число джерел підкріплення розширюється до сусідів, однолітків, школи. 

Скіннер дотримувався думки, що поведінка людини протягом життя 

змінюється і періодично виникають кризи. Своєю чергою Дж. Уотсон увів у 

розгляд «стимул – реакцію». Стимул примушує організм вести себе певним 

чином і, відповідно, за цим слідує якась певна реакція. Між тим, з таким 

постулатом були не згодні необіхевіористи (Е. Толмен і К. Халд), вчені не 

обмежувалися в аналізі поведінки тільки формулою «стимул – реакція», 

незамінну роль віддавали проміжним факторам.  

В необіхевіоризмі поняття соціалізація постає як соціальне навчання, 

придбання людиною нових форм реакцій по відношенню до об’єктів і суб’єктів 

зовнішнього середовища, яке, в основному, здійснюється через наслідування 

значущим для індивіда людям. Новий напрям біхевіоризму сформувався в 

1960-х рр. і отримав назву соціобіхевіоризм. Представники даного напрямку 

вважають, що людина може набувати досвід не тільки на своїх власних 

помилках, але також вивчаючи і аналізуючи помилки інших людей, супутні тій 

чи іншій формі поведінки. Цей механізм є найважливішим у процесі 
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соціалізації, і на його основі формуються основи агресивної і кооперативної 

поведінки [235, с. 50].  

Представники теорії соціального навчання вважають, що нагороди та 

покарання недостатньо, щоб навчити нової поведінки. Завдяки імітації діти 

набувають нової поведінки. Ідентифікація є одним із проявів імітації, процес, у 

якому особистість запозичує думки, почуття. Основне положення теорії 

ґрунтується на тому, що навчання (як і соціалізація) здобувається за допомогою 

спостереження. З точки зору А. Бандури, «вираження раніше вивчених реакцій 

може соціально регулюватися через дії впливових моделей» [268, с. 43]. Таким 

чином, на соціалізацію та розвиток особистості впливає середовище, в якому 

вона (особистість) зростає. Соціалізація для цієї групи вчених представляла 

собою результат навчання. 

Представники гуманістичного напряму дослідження соціальної адаптації, 

А. Маслоу, К. Роджерс, своєю чергою, критикують розуміння адаптації суто в 

рамках гомеостатичної моделі (ставить метою адаптації оптимальне 

пристосування до середовища і стан спокою для індивіда) і висувають 

положення про оптимальну взаємодію особистості і соціуму. Згідно Роджерсу, 

ми прагнемо відчувати, переживати і вести себе таким чином, аби відповідати 

нашій власній самооцінці і відображати те, ким ми хотіли б бути, наше ідеальне 

«Я» [292, с. 184]. Основним критерієм адаптованості в гуманістичному напрямі 

виступає ступінь інтеграції особистості і середовища. Вкоріненість в 

середовищі зменшує прагнення до самоактуалізації, яка й робить людину 

особистістю. Саме прагнення до розвитку та особистісного зростання, тобто до 

самоактуалізації, є основою розвитку і людини і суспільства. Карл Роджерс 

вважає, що людина, яка має високу самооцінку, тобто має впевненість у собі і 

позитивне ставлення до себе, стикається з проблемами в житті, приймає невдачі 

і нещастя час від часу, водночас є відкритою з іншими людьми. Людина з 

низькою самооцінкою може уникати проблеми у житті, а не визнавати їх, життя 

такої людини може бути болючим і нещасним час від часу, в свою чергу, така 

людина буде захищатися і охороняються від інших людей [292, с. 184]. 
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Актуалізація своїх можливостей і здібностей веде до розвитку «повноцінно 

функціонуючої людини» [88, с. 129]. 

 Однак потреби ніколи не бувають задоволені за принципом «все або 

нічого». Найважливішими для людини є потреби в самоактуалізації. Проте вони 

постають перед суб’єктом тоді, коли всі інші потреби достатньою мірою 

задоволені. Якщо ж потреби нижчого рівня перестануть задовольнятися, то 

відбувається повернення на даний рівень, поки ці потреби не будуть 

достатньою мірою задоволені [137, с. 89]. А. Маслоу мету соціалізації 

особистості вбачає у задоволенні потреби в самореалізації. Однак у сучасному 

суспільстві потреби найвищого порядку найгірше задовольняються.  

Головний мотиваційний фактор – прагнення до самоактуалізації. 

Внутрішня сутність людини, її самість виражається в самооцінці, яка є 

відображенням істинної суті даної особистості. Задля успішної соціалізації 

необхідний високий рівень самосвідомості (К. Роджерс). Він переконаний, що у 

процесі соціалізації у особистості важливо формувати гнучкість в оцінці самої 

себе, вміння під напором досвіду переоцінювати раніше виниклу систему 

цінностей [292, c. 240]. 

Представники інтеракціоністського напряму (Ч.Х. Кулі, Д.Х. Мід, 

Л. Філіпс, Т. Шибутані) визначають ефективну адаптацію особистості як 

адаптацію, при досягненні якої особистість задовольняє мінімальні вимоги та 

очікуванням суспільства. Представники даного напрямку розділяють поняття 

«адаптація» і «пристосування». Люди – не пасивні істоти, що знаходяться у 

владі зовнішніх стимулів, вони значною мірою створюють світ, у якому самі 

живуть і діють (Т. Шибутані) [258, с. 64]. Даний напрямок спирається на 

символічне значення, що люди розвиваються завдяки соціальній взаємодії. 

Своєю чергою Д. Мід розробив теорію соціального біхевіоризму для пояснення, 

як соціальний досвід розвиває особистість людини. Центральним поняттям є 

самість – частина особистості людини, що складається з самосвідомості і 

самооцінки. Самість розвивається; вона від початку не виникає при народженні, 
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але виникає в процесі соціального досвіду і діяльності, самість розвивається в 

особі в результаті взаємодії в цьому процесі з іншими особами [288, с. 135]. 

Адаптація виступає функцією оволодіння і освоєння особистістю новими 

знаннями. 

 Неабиякого значення набуває соціальна взаємодія і комунікація в 

формуванні соціалізації. Особистість формується завдяки процесам навчання, 

комунікації, прилучення до культури. Чимале значення має також взаємодія з 

однолітками як засіб формування соціалізованої особистості. Як і Д. Мід, 

Ч. Кулі вважав, що ми формуємо нашу самооцінку на основі взаємодії з іншими 

людьми. Він особливо цікавився тим, як інші, важливі для нас люди, формують 

нас як особистість. Індивід подумки приймає на себе точку зору іншої людини і 

бачить себе її очима. Відповідно до цього, агентами, що активно впливають на 

соціалізацію особистості є близькі родичі та друзі. Для представників даного 

напряму соціалізація є результатом адаптації, пристосування особистості до 

групових норм у процесі соціальної взаємодії людей. Крім того, сам процес 

соціалізації – це засвоєння людиною певної системи соціальних ролей.  

Реалізація системно-діахронічного підходу в дослідженнях соціалізації 

особистості передбачає аналіз не тільки змісту засвоєного соціального досвіду, 

а й характеру цього засвоєння, що формуються на основі цього інстанцій і 

багаторівневих внутрішньо-міжфункціональних характеристик і їх 

взаємозв’язків, різноспрямованої динаміки через виявлення прогресивних і 

регресивних змін характеристик особистості на різних етапах і, звичайно, 

множинних детермінант і їх співвідношень, включаючи і самодетермінації [254, 

с. 8.]. 

Представники теорії когнітивного розвитку, виокремлюючи когнітивний 

складник соціалізації, вважають, що когнітивна соціалізація відбувається в 

кілька стадій, кожна з яких окреслюється новими навичками, що обмежують 

навчання людини. Усі стадії вона проходить послідовно, хоча швидкість і 

результативність соціалізації на них у різних людей можуть відрізнятися. За 

Ж. Піаже, соціалізація є адаптацією особистості до нового середовища завдяки 
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сформованій власній точці зору та іншим когнітивним факторам. Завдяки 

асиміляції, акомодації і рівноваги відбувається когнітивний розвиток, що 

триває протягом усього життя людини [178]. Дослідження когнітивного 

складника соціалізації дуже важливо в розкритті соціалізації особистості у 

закладах вищої освіти, це дозволяє звернути увагу на роль навчальних процесів 

у формуванні особистості. Для розробки концепції навчальної підготовки 

студента важливо виявити всі когнітивні фактори, специфіку навчання на 

різних курсах, вплив адаптації та дезадаптації студентів, роль соціально-

гуманітарної підготовки на перших та останніх курсах у формуваннях 

соціальної адаптації та дезадаптації. 

Поняття «адаптація» означає пристосування особистості до потреб 

суспільства з урахуванням власних мотивів та інтересів. Своєю чергою зміст 

цього процесу розкривається в ряді таких ключових понять: «адаптування – 

власне процес адаптації; адаптованість – стан організму в результаті успішного 

здійснення цього процесу; адаптивний цикл – сукупність процесів від 

початкового стану організму і до кінцевого; адаптивний ефект – відмінності в 

стані організму до початку і завершення процесу адаптації; адаптивна ситуація 

– конкретний момент взаємодії організму та середовища, що відображає 

необхідність адаптивних перебудов» [178, с. 24].  

Л. Кольберг розробив теорію соціалізації, основою якої є перехід від 

однієї стадії соціалізації до іншої (таких стадій шість). При цьому розглядались 

не лише результати розвитку когнітивних навичок, а й здатності до розуміння і 

співпереживання (емпатії) почуттів інших людей. Дана теорія надає великого 

значення моральному розвитку особистості. Кольберг не пов’язує періоди 

морального розвитку особистості з певним віком [282]. Розвиваючи концепцію 

Кольберга, Габермас визначає такий рівень моральної свідомості суспільства як 

сьому стадію. На цьому рівні розглядається як ідеал те, що універсальний 

характер максими дії як норми встановлюється не шляхом виключно розумової 

операції індивіда, що має автономну совість, а шляхом конкретного досягнення 

взаєморозуміння між людьми, які є учасниками комунікації за умов моральної і 
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політичної свободи. Сьомій стадії і відповідає імператив: «Чини так, начебто ти 

є членом ідеальної комунікації» [73, с. 130]. У той час, як більшість людей 

досягають третьої стадії, деякі на все життя залишаються морально незрілими. 

Сформувавши первинну теорію соціалізації, Т. Оеттінг відзначає 

передачу соціальних норм під час дитинства і отроцтва від трьох основних 

соціалізуючих агентів: сім’ї, школи та групи однолітків. Отримані передані 

норми можуть бути просоціальними або неприйнятними. Приміром, 

просоціальні норми, найімовірніше, будуть передаватися через сильний зв’язок 

в здоровій сім’ї або в школі. Риси характеру та інші особисті характеристики 

впливають на негативні наслідки, такі як відхилення або прийом наркотиків, 

впливають на соціалізацію в сім’ї або в школі. 

Згідно з теорією адаптації А. Налчанджяна соціалізацію можна визначити 

як такий процес взаємодії індивіда і соціального середовища, у перебігу якого, 

опиняючись у різних проблемних ситуаціях, що виникають у сфері 

міжособистісних відносин, індивід засвоює механізми і норми соціальної 

поведінки, установки, риси характеру та їх комплекси, інші особливості й 

підструктури, які в цілому мають адаптивне значення. Варто відзначити, автор 

говорить так само про те, що оскільки особистість одночасно є членом кількох 

груп, то в деяких з них вона може бути добре адаптована, а в інших – гірше. 

Вона може бути членом і таких груп, у яких її становище близьке до повної 

дезадаптованості. Виокремлюють два різновиди соціалізації: а) адаптивну 

соціалізацію та б) дезадаптивну соціалізацію [155, с. 16]. 

Представники діяльнісного підходу вказують на формування особистості 

під впливом типів спільної діяльності людей (Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, 

К.Х. Момджян). Особистість, що володіє діяльнісним виміром, здатна до 

адекватних соціальних вчинків, статусним ролям і до соціальної дії 

(М.М. Козлова, В.Г. Федотова). Основна ідея такого підходу пов’язана з 

діяльністю як засобом становлення та розвитку суб’єктності людини, визначає, 

що особистість є активним суб’єктом діяльності та партнером у спілкуванні з 

людьми. У контексті діяльнісного підходу особистість являє собою суб’єкт 
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діяльності, за допомогою якої здійснюється її самореалізація. Відповідно до 

діяльнісної концепції соціалізації особистості соціальна діяльність (праця, 

спілкування, пізнання, гра, вчення) є головним фактором соціалізації, завдяки 

якій особистість розвивається і стає суб’єктом діяльності.  

Девіантна поведінка особистості як прояв дезадаптації описується в 

структурно-динамічному підході. Девіантність як соціально-психологічний 

феномен характеризується порушенням балансу трьох основних процесів 

соціалізації: соціальної адаптації, соціально-психологічної інтеграції та 

індивідуальної самореалізації (індивідуалізації) [82, с. 189]. Згідно з 

Е. Змановською девіантність і девіантна поведінка формуються у процесі 

соціогенезу як способу психологічної адаптації особистості до дезадаптивно-

поляризованим індивідуальним особливостям, дисфункціональним 

міжособистісним відносинам і дезінтегрованим соціальним процесам. 

Проблема девіантної поведінки студентства її корекції завжди була 

однією з найважливіших, але зараз вона носить масовий характер та потребує 

особливої уваги. Залежно від способів взаємодії з реальністю та порушенням 

тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються на 

п’ять видів. Делінквентний передбачає сукупність протиправних вчинків та 

злочинів, які не відповідають формально зафіксованим соціальним та 

юридичним нормам. Адитивний вид девіантної поведінки зумовлюється 

залежністю від різних хибних пристрастей. Патохарактерологічний вид 

девіантної поведінки зумовлюється патологічними змінами характеру, що 

сформувались у процесі виховання. Психопатологічний вид девіантної 

поведінки ґрунтується на психопатологічних симптомах та синдромах. 

Суперцінністний передбачає вияви обдарованості, таланту, геніальності в 

певній сфері діяльності, які виходять за рамки звичайного, нормального 

сприйняття [245, с. 72].  

Основними проявами адитивної девіантної поведінки студентів можуть 

бути ігроманія, алкоголізм, токсикоманія, наркоманія, агресія, суїцидальна 

поведінка. Нестабільне суспільство породжує фактори, що впливають на появу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/Суїцидальна_поведінка
http://ua-referat.com/Суїцидальна_поведінка
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відхилень: «деформація соціальних норм, деформація соціальних інституцій, 

деформація ціннісних орієнтацій, маргіналізація та дезадаптація значної 

кількості індивідів. Між тим, девіантна поведінка обумовлена і внутрішнім 

фактором, яким виступає спосіб життя молодої людини, на формування якого 

впливають тип та характер родинних відносин, система освіти, група друзів, 

засоби масової інформації» [63, с. 16]. 

Інтегральний підхід щодо вивчення сутності та структури соціалізації 

розглядає К. Уілбер, який досліджує соціалізацію як процес входження 

особистості в ту чи іншу функціональну систему суспільства. В книзі The Atman 

Project початок соціалізації визначається терміном самість членства [302, с. 

259]. Проблема соціалізації особистості розглядається в контексті визначення 

особистістю свого життєвого шляху та тісно пов’язана з проблемою 

самовизначення, під якою розуміється здатність особистості до усвідомлення 

реалізації принципу свободи волі у своїй життєдіяльності [113, с. 176].  

При дослідженні соціалізації особистості студента важливим є розкриття 

ролі соціалізації як становлення професійної особистості та вибору життєвого 

шляху. Процеси соціалізації особистості здебільшого визначаються не її 

суб’єктивністю, а середовищем та його функціональними системами і 

неусвідомленим попереднім досвідом, що випадає зі сфери усвідомлюваного 

самоуправління особистості [113, с. 178].  

Процес адаптації згідно з теорією акультурації Дж. Беррі пов’язаний із 

двома основними проблемами – підтриманням культури (якою мірою 

визнається важливість збереження культурної ідентичності) та участі в 

міжкультурних контактах (якою мірою слід включатися в ту чи іншу культуру 

або залишитися серед «своїх»). Дана теорія має певні обмеження для вирішення 

проблеми адаптації на особистісному рівні аналізу. Вона не в змозі відповісти, 

які ж особистісні фактори є визначальними при виборі людиною тієї чи іншої 

стратегії адаптації; за яких умов вибір найбільш успішного варіанту адаптації – 

інтеграції – буде внутрішньо необхідним процесом для представників кожної з 

груп, що взаємодіють; визнаючи право особистості на культурну своєрідність 
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[51, с. 9]. Таким чином, можна припустити, що адаптація стане успішною, в 

тому випадку, якщо стане функцією придбання нових знань, а не 

пристосування до них. Роль ідеї ідентичності, в цьому контексті, пов’язана з 

закладом вищої освіти та являє собою двосторонній зв’язок – підтримання 

традицій та входження професійно-сформованої особистості в соціально-

політичні зв’язки. 

Соціалізація є функцією суспільства, яке має передавати потрібні 

соціальні універсалії, соціальний досвід новим поколінням. «На відміну від 

соціалізації, головні завдання соціальної адаптації полягають у самозбереженні 

окремих індивідів, пристосуванні їх до конкретних умов існування, 

забезпеченні їх життєдіяльності й розвитку в цих умовах, виробленні, реалізації 

і корекції конкретних індивідуальних адаптаційних програм. Соціальна 

адаптація має значно менше виражену просуспільну орієнтацію, припускає 

можливість вибору, ігнорування і навіть протесту, і цим вона докорінно 

відрізняється від соціалізації» [176, с. 21]. Робиться висновок, що соціалізація і 

соціальна адаптація – це два універсальні механізми залучення людей до 

соціуму. Кожен із них використовує свої завдання у межах його компетентності 

і на визначеному рівні: соціалізація – на надіндивідуальному, або макрорівні, 

соціальна адаптація – на індивідуальному, або мікрорівні. Так, соціальна 

адаптація є активним смисложиттєвим вибором і виявом волі особистості. 

Деякі автори вважають, що процеси соціальної адаптації та соціалізації 

тісно пов’язані. Соціальна адаптація передбачає формування активної 

особистісної позиції, усвідомлення власного соціального статусу. «Умовою і 

результатом адаптації особистості є сформованість соціально і професійно 

значущих засобів спілкування, поведінки та діяльності, які суспільство визнає і 

підтримує» [86, с. 26]. Під адаптацією тут розуміється не просто процес 

пристосування до нового середовища, а й активний процес формування 

особистості в суспільстві.  

Соціалізація розглядається як взаємообумовлений процес взаємодії 

людини і соціального середовища – «двосторонній процес соціалізації 
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передбачає засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в 

соціальне середовище, систему соціальних зв’язків і активне їх відтворення, 

тобто людина не тільки адаптується до нових умов соціуму, елементів 

культури, норм, що формується на різних рівнях життєдіяльності суспільства, а 

й завдяки своїй активності перетворює їх на власні цінності, орієнтації, 

установки» [163, с. 382].  

Представники синергетичного підходу В.І. Аршинов, В.Г. Буданов, 

І.С. Добронравова, О.М. Князева, В.С. Стьопін розкривають особливості 

тенденцій розвитку різних напрямів теорії самоорганізації та виявляють їх 

спільність, що зумовлює специфіку постнекласичного періоду розвитку науки. 

Синергетика як міждисциплінарний напрям перетворюється на механізм, за 

допомогою якого проводяться міждисциплінарні і трансдисциплінарні 

дослідження. Потенціал синергетики в контексті становлення нового 

нелінійного мислення досліджує І.С. Добронравова. Вона вважає, що нелінійне 

мислення пов’язане з формуванням нового бачення світу як складного цілого, 

що розвивається та природним чином включає в себе людину і її діяльність: 

«поняття цілого передбачає стійкість, повторюваність, відтворюваність процесу 

становлення» [68, с. 56]. Своєю чергою саме ці принципи методологічно 

втілюють філософські ідеї розвитку й цілісності в контексті соціалізації 

особистості та при розкритті інтегрального зв’язку соціальних процесів 

адаптації та дезадаптації. У процесі соціалізації людина сама обирає не тільки 

на яке середовище орієнтуватися, а й стратегії поведінки. Які б стратегії 

людина не обирала, вона все одно залишається цілісною соціальною істотою. 

Складність соціалізації визначається Ф.П. Власенком: «Соціалізація в 

контексті синергетичної парадигми – це складноорганізована, 

структурновпорядкована, взаємодетермінована у складових соціальна система, 

існування, функціонування та розвиток якої характеризуються відносною 

стабільністю та стійкістю» [37, с. 25]. 

На нашу думку, складність соціалізації особистості студента в закладі 

вищої освіти полягає в тому, що соціалізація розкривається у вигляді взаємодії 
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двох систем: соціалізації, яку здійснює заклад вищої освіти як інститут 

соціалізації, та соціалізації, яку проходить особистість студента в 

багатоманітності середовищ перебування. Це створює складність і нелінійність 

соціалізації, де нелінійність пов’язана з непрогнозованістю ситуації. 

В дисертаційному дослідженні йдеться не про адаптаційні та 

дезадаптаційні механізми та технології, а про процеси. Механізми 

передбачають контроль і технологічні схеми, а процеси не можна «загнати» в 

одну схему, тут забагато змінних. Тому що різні студенти по-різному 

адаптуються до різних середовищ. Це залежить від рівня суб’єктності студента, 

який може формулювати  активне чи пасивне відношення до середовища. 

Кожна особистість по-різному засвоює соціальний досвід. Так, це може бути у 

формі спостереження, а також через імітацію, копіювання, наслідування, а 

також формування стратегій розвитку (залежно від вибору студента).  

Власне, не стала винятком і психосинергетика – нова наукова область, 

предметом дослідження якої, як зазначає І.В. Єршова-Бабенко, є коло 

психомірних середовищ як відкритих нелінійних самоорганізованих середовищ, 

у формуванні та існуванні яких істотним і сутнісним (системоутворюючим) 

фактором може ставати і стає психіка людини, її стан і структура, визначаються 

граничними умовами, віком і швидкістю складових та ін. З цих позицій 

вивчається, моделюється і описується складність психічного: ментального, 

живого, неживого і віртуального [72, с. 241]. Нелінійне мислення – це 

«готовність до появи нового, до вибору з альтернатив, до несподіваного 

розростання незначних флуктуацій в макроструктуру, а також розуміння 

можливості прискорення темпів розвитку, ініціювання процесів швидкого, 

нелінійного зростання. Нове “запрограмоване” у вигляді спектру можливих 

шляхів розвитку, спектру відносно стійких структур – атракторів еволюції» 

[120, с. 94]. Вирішення проблеми соціальної адаптації знаходиться в 

методологічній площині. Це не просто інтеграція наукових підходів, а 

розкриття даного питання з позицій раніше не пов’язаних один з одним 
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напрямків, що методологічно виражається у розвитку міждисциплінарних 

зв’язків [72, с. 152]. 

Методологічні засади постнекласичного дискурсу дослідження соціальної 

адаптації, можна, таким чином, визначити як «цілеспрямований, цілісний та 

системно неподільний процес пристосування індивіду, як суб’єкту 

саморозвитку та самоуправління»» [93, с. 40]. Таке управління може 

здійснюватися не тільки в руслі впливу соціальних інститутів на особистість, в 

ході життєдіяльності, але й у руслі самоуправління, коли особистість виступає 

суб’єктом управління власного «я» [8, с. 245].  Слід враховувати, що індивід у 

реальному житті є суперечливим, а його численні властивості 

різноспрямованими.  

В контексті постнекласичної парадигми підкреслюється, що людина є 

невід’ємним компонентом складних об’єктів сучасної постнекласичної науки. 

У постнекласичній філософії світогляд як "діалог" людини зі світом виражено 

найбільш послідовно. Сама «людина як універсальна причина, як субстанція, в 

кінцевому рахунку виявляється сильніше обставин, сильніше світу» [127, с. 

157]. Успішна соціальна адаптація особистості передбачає ефективну 

адаптацію людини в суспільстві, здатність певною мірою протистояти 

суспільству, тим ситуаціям та обставинам, які заважають самореалізації, 

самоствердженню та саморозвитку людини, як істоти соціальної.  

Л. Рижак, аналізуючи феномен самодостатньої особистості, зазначає, що 

«соціалізація є процесом входження індивіда в суспільне життя і є способом 

мислення суспільства, до якого він належить. Завдяки освіті індивід засвоює, 

відтворює і транслює соціальні ролі, поведінкові зразки та культурні норми. 

Тільки соціалізований індивід здатний брати участь у спільних узгоджених діях 

з іншими людьми на основі соціальних цінностей або норм»  [187, c. 16]. Вона 

приходить до висновку, що «самодостатня особа – це така людина, що 

конструює себе, творить власний проект самореалізації, творить довкілля та 

вільно й творчо реалізує свій потенціал, орієнтуючись на національні та 
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загальнолюдські цінності» [187, с. 17]. Тобто самодостатня особистість здатна 

успішно адаптуватися в соціумі, самореалізуватися й має творчий потенціал. 

Адаптаційна природа соціалізації розкривається на основі взаємозв’язків 

та взаємопереходів процесів адаптації та соціалізації. Це є основою розробки 

адаптивно-розвиваючої концепції соціалізації. Її сутність полягає у розгляді 

соціалізації як «триваючої все життя взаємодії людини з навколишнім 

середовищем, шляхом (за допомогою) адаптацій, що змінюють одна одну у 

кожній зі сфер життєдіяльності. Всяка адаптація як особлива діяльність людини 

із засвоєння чергової нової соціальної ситуації (суб’єктивно нової для 

конкретного індивіда), додає людині соціальний досвід (об’єктивно існуючий 

як елемент культури даного суспільства) і тим самим підвищує рівень 

соціалізації» [128, с. 102]. Зазначається, що кожна наступна адаптація 

особистості, спираючись на новий, вищий рівень її соціалізації, протікає 

ефективніше, даючи людині можливість швидше піднятися на чергову 

сходинку соціалізації. Тобто соціалізація та адаптація виступають процесами, 

які доповнюють один одного, проте є різними за змістами. 

Необхідно розділяти процеси соціалізації. Деякі дослідники розглядаючи 

процес соціалізації, вказують, що адаптація є структурним елементом 

соціалізації. Вважаючи адаптацію процесом пристосування індивіда до різних 

соціальних структур, внаслідок чого індивід засвоює існуючі в них норми, 

цінності. А.В. Петровський механізмом соціалізації вважає закономірну зміну 

фаз адаптації, індивідуалізації й інтеграції в процесі розвитку особи. Цей цикл 

може повторюватися протягом усього життя багато разів. Такий цикл можна 

також спостерігати в конкретних соціальних умовах, що вимагають адаптації 

суб’єкта, наприклад, при входженні до складу нової соціальної групи [175, 

с. 312].  

Інша група авторів, серед яких В. Бочарова і Т. Шибутані заявляють про 

відсутність принципових відмінностей між процесом адаптації та процесом 

соціалізації, маючи на увазі при цьому, що в основі даних явищ лежить процес 

накопичення індивідом різноманітних навичок. Т. Шибутані розглядає 
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соціалізацію як процес адаптації до нових умов, що триває протягом усього 

життя. Своєю чергою низка науковців трактують адаптацію як поняття значно 

ширше за обсягом, ніж соціалізація. Таке трактування властиво вченим, 

розуміючим адаптацію як сутність людського життя, при цьому обумовлюється 

адаптація за допомогою біологічної і соціальної програм наслідування. 

Робиться висновок, що основними відмінностями адаптації та соціалізації є 

різні функціональні обов’язки, відмінності процесів по глибині впливу на 

людину і по їх тривалості в часі. Також вважається, що соціалізація 

відбувається за рахунок придбання індивідом соціального досвіду суспільства в 

цілому, а адаптація – за рахунок засвоєння досвіду конкретної соціальної 

спільності [106, с. 24].  

Адаптацію прийнято поділяти на соціальну, психологічну та біологічну 

залежно від рівнів, на яких протікає сам процес. Так, у закладах вищої освіти 

соціальна адаптація відбувається, наприклад, у період адаптації до 

одногрупників, психологічна – в період адаптації до навчальної діяльності, а 

біологічна відбувається, коли змінюється графік життя і пристосування до 

навчальних пар. 

Основні прояви соціальної адаптації, на думку Г.О. Балла, виражаються у 

взаємодії особистості з оточуючими людьми та її активною діяльністю. 

Найважливішим засобом досягнення успішної соціальної адаптації і є освіта та 

виховання [19, c. 119]. Таким чином, поняття адаптації та соціальної адаптації 

певною мірою перетинаються, але кожне з них має свою самостійну сферу. 

Своєю чергою дезадаптація – це поняття близьке за значенням до 

соціальної непристосованості, яке Вінсенте Оконь окреслив як стан, у якому 

з’являються проблеми з адаптацією особистості до соціального оточення [167, 

с. 14]. Дезадаптація до певного середовища може стати наслідком вибору 

студентом форми поведінки стосовно цього середовища. У результаті адаптації 

в особистості формуються соціальні якості, завдяки яким вона швидко 

інтегрується в спільність. Своєю чергою результатами дезадаптації особистості 

являються: соціальна аномія, девіантна поведінка, кризові прояви у 
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особистості. Дезадаптація – це не просто незавершена форма пристосування, а 

й як прояв протилежних орієнтацій особистості до різних середовищ, зокрема 

соціальна адаптація до глобальних процесів часто виступає як розрив з 

соціокультурним середовищем. Знаходячись в різних середовищах (груповому, 

університетському, освітньому середовищі, віртуальному, глобалізаційному), 

кожна особистість сама вирішує для себе, чи буде вона адаптуватися, чи ні, 

таким чином, у процесі адаптації особистість стає суб’єктом власних дій.  

На думку Т. Парсонса, адаптація виникає у зовнішній орієнтації системи і 

придатна для опису будь-якого рівня соціальної взаємодії [171, с. 132]. Однак 

Ч. Кулі та Д. Мід вважають, що індивід є активним учасником процесу 

соціалізації, а соціалізація розглядається як розвиток людини у процесі 

засвоєння і відтворення культури.  

Як вказує Є.Р. Борінштейн, «сутність особистості, її цінностей, криється в 

системі соціальних зв’язків, соціальному середовищі, а сама особистість 

постійно знаходиться у взаємодії», більш того, за словами дослідника: «задля 

інтеграції соціуму і зовнішнього необхідна цілісність особистості, яка можлива 

тільки при умові взаємної соціальної адаптації» [26, с. 22]. 

Якщо традиційні процеси соціалізації припускають локальну вкоріненість 

індивіда, то адаптація «немає прописки» як такої, здебільшого характеризується 

відривом від коріння.  

При дослідженні соціалізації особистості у закладі вищої освіти варто 

розділяти соціалізацію особистості і соціалізацію групи. У першому випадку 

формується самоідентифікація особистості, у другому відбувається 

ідентифікація спільності. Перша важлива, оскільки формує особистість, а друга 

важлива для формування громадянської соціалізації. Кожна особистість 

самовизначається і вирішує для себе, яка ідентифікація для неї стоїть на 

першому місці. 

Адаптивність соціалізації спирається на виявлення зв’язку соціальної 

адаптації зі входженням особистості в соціальне середовище та різні соціальні 

групи. 
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Проблему соціалізації особистості і соціалізацію групи досліджує 

Т.В. Галаніна, а саме те, як група однолітків впливає на молодь, зокрема вказує 

на величезний влив соціалізації у групі для молодих людей. Спілкування з 

однолітками виявляється важливим каналом інформації; по ньому молодь 

дізнається багато необхідних речей, яких їм з тих чи інших причин не 

повідомляють дорослі [42]. У. Уентворт відзначає, що «соціалізація – це 

визначена наявними структурами і протиборча їм діяльність нових членів, 

спрямована на їх входження в існуючий світ або його сектор» [44, с. 70]. Таким 

чином, при розкритті соціалізації особистості важливого значення набуває 

міжособистісне спілкування в групі та комунікація членів групи. 

У ряді досліджень досить докладно визначені ресурси, що впливають на 

успішність поведінки людини в процесі подолання труднощів та ускладнюють 

чи навпаки прискорюють адаптацію. Так, згідно з Д. Террі для успішності 

подолання важких життєвих ситуацій для особистості дуже важлива соціальна 

підтримка [297]. Іншим важливим джерелом є довіра. Порушення довіри 

викликає почуття дезадаптації в особистості. Причому довіра повинна 

включати в себе: як довіру до інших, так і довіру до себе. Саме завдяки довірі 

до себе людина може не просто з’єднуватися зі світом в єдину систему, а й 

видозмінювати, конструювати і переконструйовувати його [124, с. 60]. 

М.П. Лукашевич зазначає, що «група, усередині якої існує повна надійність і 

абсолютна довіра, здатна вчинити набагато більше порівняно з групою, що не 

має цих якостей» [129, с.48]. 

Ще одним не менш важливим ресурсом для адаптації є рівень соціальних 

перспектив. Так, В. Шпак виділяє ряд факторів формування соціальної 

перспективи, до яких відносяться: соціалізація, адаптація до соціально-

економічних реалій, політика держави щодо розвитку особистості та 

становлення певного соціального типу людини [204, c. 143]. 

Соціабельність як здатність чи схильність до зав’язування зв’язків з 

іншими людьми також є ресурсом, що впливає на соціалізацію особистості і 

швидкість її адаптації в колективі. Сучасне суспільство прагне сформувати 
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соціабельну особистість, яка легко йде на соціальні контакти, готову до 

співпраці. Так як соціалізація відбувається за допомогою комунікації, можна 

говорити про те, що соціалізація відбувається протягом усього життєвого 

шляху особистості. Адаптаційним ресурсом є також особистісний потенціал, 

який характеризує адаптивні здібності людини. Особистісний потенціал 

відбиває міру подолання особистістю заданих обставин, в кінцевому рахунку, 

подолання особистістю самої себе, а також міру доданих їй зусиль по роботі 

над собою та обставинами свого життя [240, с. 34].  

Особистісний адаптаційний потенціал – це взаємопов’язані між собою 

психологічні особливості особистості, що визначають ефективність адаптації та 

ймовірність збереження професійного здоров’я. До нього відносяться: рівень 

нервово-психічної стійкості, самооцінка, рівень конфліктності, морально-етичні 

якості, орієнтація на існуючі норми поведінки [133, с. 24]. Таким чином, 

особистісний потенціал є одним із складників успішної адаптації особистості, 

впливає на самореалізацію і розвиток індивіда. 

Своєю чергою А.М. Анохін зазначає, що до соціальних засобів адаптації 

особистості відносяться різні форми індивідуальної і групової соціалізації [11, 

c. 67]. За словами автора, ідентичність – це така конфігурація значущих 

уявлень, яка опосередковує груповий та індивідуальний рівні дії, тим самим 

будучи соціальним засобом адаптації особистості. 

Нині із збільшенням кількості мігрантів з України зростає проблема 

соціальної адаптації. Понад те, можна стверджувати, що негативна 

ідентифікація призводить до дезадаптації мігрантів, невпевненості в 

завтрашньому дні і заважає пристосуватися на новому місці. Як стверджує ряд 

авторів, для етнічних груп довіра, заснована на етнічній ідентичності, 

допомагає сформувати «етнічні» соціальні мережі, скорочує тимчасові витрати, 

пов’язані з недовірою та обережністю. Необхідно відзначити, що усвідомлення 

людьми своєї етнічної належності та вкоріненості є основою конструктивної 

взаємодії. Крім усього іншого, як наголошують автори О.А. Черекаєва, 

Е.Е. Бочарова, етнічна ідентичність дає людині відчуття захищеності, 
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задовольняє потребу в приналежності до колективу [251, с. 71]. Отже, етнічна 

ідентичність є запорукою успішної соціалізації особистості.  

Нині неабиякої актуальності набула концепція змісту освіти, що 

розглядає освіту як педагогічно адаптований соціальний досвід людства. Таке 

розуміння змісту включає знання і досвід діяльності, а також досвід творчої 

діяльності й емоційно-ціннісних відносин. Зміст освіти складається з чотирьох 

основних структурних елементів: «досвіду пізнавальної діяльності, 

зафіксованого у формі знань; досвіду здійснення відомих способів діяльності за 

зразком – вміння діяти за зразком; досвіду творчої діяльності – вміння 

приймати нестандартні рішення в проблемних ситуаціях; досвіду емоційно-

ціннісних відносин – у формі особистісних орієнтацій» [32, с. 135]. Через освіту 

індивід засвоює необхідні знання для якісного адаптування в соціум. 

Оптимальна форма адаптованості тісно пов’язана з поняттям 

самореалізації, що вельми актуально для соціально-психологічної адаптації 

[243, с. 48]. Так, Харченко В.Є. та Завацька Н.Є. використовують системний 

підхід і вказують, що адаптація є багаторівневим явищем і визначається як 

активне освоєння соціального середовища [76, с. 197]. Поняття самореалізація 

особистості розглядається як усвідомлений та суб’єктивно значущий процес 

розкриття особистістю своїх здібностей і можливостей у процесі діяльності та у 

відносинах. Наприклад, самореалізація студента як процес припускає 

ідентифікацію себе з іншими; відкритість досвіду та його прийняття; 

різноманітне сприйняття суб’єктом чуттєво-заданих ситуацій [121, с. 97]. 

Самореалізація виступає і як один із найважливіших мотивів людської 

діяльності, прагнення випробувати і виявити свої сили і здібності, що 

характеризує самореалізацію як стимул, двигун, найпотужніший регулятор 

людської діяльності і поведінки.  

Особистість, що самореалізується у процесі формування, проходить три 

фази – адаптації, індивідуалізації та інтеграції. Саме на стадії адаптації 

формується мотиваційно-ціннісна сфера особистості [134, с. 238]. 

І.Б. Дерманова розмежовує адаптацію й самореалізацію, зазначаючи, що 
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«адаптація – це реалізація тієї особистісної структури, яку ми маємо, а 

самореалізація – реалізація істинної природи і глибинної сутності людини» [65, 

с. 47]. «У процесі адаптації, пристосування до довкілля відбувається асиміляція 

людиною досягнень й особливостей її оточення, а в процесі самоздійснення – 

прояв власної сутності через його (середовище) перетворення, причому воно 

може бути і конструктивне, і неконструктивне» [56, с. 88].  

Об’єктивно існуючий світ надає кожній людині певний життєвий простір, 

ситуацію, в якій існує безліч проблем, безліч шляхів їх вирішення, а людина як 

суб’єкт володіє деякою мірою свободи вибору проблем і методів їх вирішення 

[33, с. 158]. У самоактуалізуючої людини необхідність вибору не викликає 

амбівалентного відношення, сумнівів або коливань; в чому б не полягав вибір, 

вона робить його легко і вільно [137, с. 278]. Процес самоактуалізації людини – 

певна послідовність епізодів, ситуацій, у кожній з яких «Я» стикається з 

певними проблемами, приймає виклики, і, докладаючи власні зусилля, в міру 

вирішення проблем вдосконалюється, розвивається [33, с. 130]. Таким чином, 

для деяких авторів самоактуалізація є результатом адаптації особистості. 

Деякі вчені (В. Муляр, Л. Коган, Л. Коростильова, Н. Борисова) вважають 

поняття «самоактуалізація» і «самореалізація» дуже близькими за змістом. 

«Самоактуалізація виступає показником повноти самореалізації особистості. 

Вона свідчить про ступінь розвитку самосвідомості, рівень орієнтованості у 

життєвих і соціальних ситуаціях, наявність потенційних і реальних 

можливостей особистості для її самоздійснення, рівень організаційно-вольової 

зрілості в управлінні життєвими обставинами та подоланні життєвих 

труднощів» [100, с. 8]. 

Ще одним співзвучним поняттям до самореалізації є поняття 

самоздійснення. Дане поняття припускає, що активність у процесі руху до 

сутності виходить від самої людини, тобто здійснити себе може лише сама 

людина; самоздійснення як сформульований в якості мети-ідеалу результат 

спрямовує саморозвиток людини в цілому [197, с. 193]. Самоздійснення – це 

«процес опредметнення, утілення себе, своєї самості – сил, здібностей, цілей, 
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смислів, цінностей тощо – у матеріальній і духовній дійсності в різних формах» 

[56, с. 85]. Також одними зі складників особистості, що зумовлює особливості її 

самоздійснення, є ціннісні орієнтації людини.  

У роботах А. Маслоу поняття ціннісна орієнтація відповідає термінам, які 

характеризують сферу потреб і мотивацій особистості. «В основі системи 

цінностей самоактуалізованої людини лежить її філософське ставлення до 

життя, згода з собою, зі своєю біологічною природою, прийняття соціального 

життя і фізичної реальності» [137, с. 251]. Цінності й ціннісні орієнтації 

особистості є похідними від потреб та інтересів особистості. А також багато в 

чому визначаються смаками, рівнем знань, інтересами, звичками та іншими 

індивідуальними особливостями [266, с. 15]. Інша група авторів 

(Л.Н. Антілогова, І.М. Попова, І.А. Суріна) розділяють поняття цінності та 

ціннісні орієнтації, наголошуючи на тому, що в основі поняття ціннісні 

орієнтації лежить структурний зв’язок між самою цінністю і 

ціннісноорієнтованим суб’єктом. Орієнтації виражають відношення суб’єкту до 

умов буття як результат свідомого оціночного вибору життєво значущих 

предметів і об’єктів [218, с. 162]. 

Як зазначає Ткачова Н.О., студенти не завжди усвідомлюють значущість 

для себе провідних соціальних цінностей як регулятора реальних дій і вчинків 

[226, с. 263]. Між тим, результатом соціалізації студентів є особливості 

ціннісних орієнтацій молоді. 

Недашківська М.О. звертає увагу на те, що діяльність індивіда без 

усвідомлення мети свого життя в принципі можлива, але вона не може бути 

визначена як особистісна самореалізація, оскільки така діяльність втрачає свій 

сенс. Це пояснюється тим, що самореалізація вимагає сприйняття індивідом 

мети життєдіяльності як своєї, яка не нав’язана ззовні і виростає з 

індивідуальних потреб [156, с. 138].  

Між тим, спираючись на диспозиційну модель регуляції соціальної 

поведінки, В.А. Ядова та Ю.М. Мельник роблять висновок, що «соціалізація 

являє собою процес самореалізації індивіда в умовах життєдіяльності індивіда, 
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колективу та суспільства» [138, с. 9]. Таким чином, дослідники звертають увагу 

на самореалізацію як ціль соціалізації індивіда. 

Вказані положення стали підґрунтям для розв’язання дослідницьких 

завдань з визначення основоположної ролі адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів соціалізації особистості студента та необхідності розгляду закладу 

вищої освіти як соціального інституту соціалізації, з урахуванням сучасних 

тенденцій зростання ролі студентів.  

Розгляд соціальної адаптації як активного процесу входження в життя, 

актуалізує зміну погляду на адаптацію та дезадаптацію. Шляхом аналізу 

досліджень проблем адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

долається сучасний стереотип розгляду адаптації як пасивного пристосування 

до середовища, дезадаптації як незавершеної нездійсненної адаптації. 

Дезадаптація постає як самостійний соціальний процес, протилежний 

соціальній адаптації, який починається з формування такого ставлення 

особистості до середовища, що не передбачає формування особистісних 

стратегій розвитку у цьому середовищі. Засвоєння певних видів діяльності й 

когнітивного досвіду в цьому середовищі може відбуватися. При цьому навіть 

від нижчих форм (імітації, копіювання) до більш високих, пов’язаних із певним 

рівнем успішності в цьому середовищі. Однак особистість при цьому не ставить 

цілі, пов’язані з розвитком особистості в цьому середовищі та реалізацією 

просуспільної спрямованості соціалізації на формування ідентичності. При 

розгляді процесів соціальної адаптації та дезадаптації нині переважає 

відокремлений аналіз адаптації, дезадаптації та соціалізації, що призводить до 

редукції адаптації до процесів пристосування й не дає можливості розкрити 

процеси адаптації студентів у закладі вищої освіти.  

Зростання нелінійності, неможливість прогнозування процесів 

соціалізації в умовах, що швидко змінюються, актуалізують постнекласичний 

погляд на соціалізацію як цілісний процес, що враховує нелінійність взаємодії 

різних складників соціалізації.  
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Після формування нового погляду на процеси адаптації вони 

розглядаються як неперервні: адаптації до закладу вищої освіти, адаптації до 

спеціалізації, адаптації до майбутнього соціально-культурного середовища 

життєдіяльності. Також ураховуються складність і нелінійність процесів 

адаптації та дезадаптації студентів на різних етапах життєдіяльності. Це 

передбачає розробку поснекласичних засад концепції соціалізації особистості у 

закладі вищої освіти як складної нелінійної взаємодії адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів, а також взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників 

соціалізації. Зокрема вияву впливу різних складників соціалізації на 

формування особистості через розвиток самоорганізації, формування власних 

стратегій особистості та професійного розвитку, що постають у вигляді 

адаптаційних і дезадаптаційних дій до інших середовищ навчання та 

пізнавальної діяльності. 

 Розробка постнекласичних засад соціалізації особистості студента стає 

методологічною основою розкриття складності, нелінійності, цілісності та 

людиномірності соціалізації особистості студента. Складність проявляється 

насамперед у тому, що соціалізація відбувається при взаємодії закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації та особистості студента, його соціально-

психологічної, комунікативної та соціальної системи. Складність підсилюється 

тим, що соціалізація відбувається впродовж трьох етапів, кожний із яких має 

свій особливий атрактор, що визначає спрямованість на соціальну адаптацію до 

освітнього середовища та системи навчання на першому етапі; спрямованість 

на спеціалізацію та формування професійних компетентностей на другому етапі 

і спрямованість на соціальну адаптацію до професійного та суспільного 

середовищ, що характеризують вибір місця роботи та проживання на 

завершальному етапі. Нелінійність соціалізації особистості студента зумовлена 

взаємодією його через адаптаційні та дезадаптаційні процеси з нелінійними 

середовищами, насамперед з освітнім та соціально-культурним. 
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1.2. Методологічні засади дослідження соціалізації особистості 

студента 

 

Перебуваючи під час навчання водночас у багатьох середовищах, які 

висувають нові вимоги до особистості, студенти відчувають значні труднощі в 

адаптації до умов закладів вищої освіти. Нині завданнями є формування 

інноваційної особистості, розвиток її професійних здібностей, виховання 

соціально активної молоді, формування соціальних цінностей у студентів, 

розвиток умінь самостійної роботи над собою. Це передбачає досягнення 

найвищого рівня соціалізації – інтеграції до нових соціальних груп і нових 

форм діяльності. 

Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації особистості студента 

приковують увагу багатьох науковців: С.В. Савченко аналізує соціалізацію 

студентської молоді в умовах регіонального освітнього простору, Я.І. Арабчук 

розглядає основні чинники соціалізації особистості в полікультурному 

середовищі, С.В. Пролеєв досліджує значення компетентностей у соціалізації 

особистості, Ю.М. Мельник досліджує пізнавальні та ціннісні аспекти у 

соціалізації особистості, Ю.О. Бохонкова досліджує особистісні чинники 

соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов закладів вищої 

освіти, Г.Е. Овчаренко вивчає педагогічні умови соціалізації студентів 

мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності, 

В.О. Олефір досліджує вплив особистісних властивостей студентів на їх 

адаптацію до навчання у закладах вищої освіти, Т.В. Панаріна розглядає 

громадянську соціалізацію студентів в умовах медійного культурно-освітнього 

простору морської академії, Н.Є. Герасімова розглядає внутрішньоособистісні 

конфлікти у процесі соціальної адаптації студентів до умов закладів вищої 

освіти, Н.Є. Завацька досліджує соціально-психологічні аспекти адаптації 

молоді до умов ринкової економіки, В.А. Романенко розглядає 

психофізіологічний статус студенток, В.М. Фатурова вивчає Інтернет-

середовище як фактор психологічного розвитку комунікативного потенціалу 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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особистості, В.Є. Харченко досліджує соціально-психологічні чинники 

адаптації молоді до умов ринкової економіки. Однак слід зауважити, що 

недостатньо вивченими залишаються проблеми соціалізації студентів у 

закладах вищої освіти. 

Е. Еріксон вважає, що процес соціалізації – це подолання індивідом 

критичних ситуацій на життєвому шляху; С. Московічі вказує на те, що 

соціальні уявлення впливають на соціалізацію особистості; за Ж. Піаже 

соціалізація представляє собою адаптацію особистості до нового середовища; 

Л. Кольберг розглядає соціалізацію як процес переходу від однієї стадії 

морального розвитку особистості до іншого. Ч. Кулі, Д. Мід і представники 

інтеракціоніських теорій вважають, що індивід є активним учасником процесу 

соціалізації; Т. Оеттінг пов’язує соціалізацію із процесом передання соціальних 

норм; Е. Еріксон описує соціалізацію як постійне зростання; представники 

синергетичного підходу В.І. Аршинов, В.Г. Буданов, І.С. Добронравова та ін. 

відводять особистості роль творчого суб’єкта, котрий винаходить способи 

оптимального впливу на самого себе і водночас на систему освіти; 

представники психосинергетики О.М. Князева, І.В. Єршова-Бабенко, 

В.С. Стьопін вбачають у соціальній адаптації цілеспрямований, цілісний процес 

пристосування індивіда як суб’єкта самоуправління; представниця антропології 

нелінійності Н.В. Кочубей підкреслює, що саме людина є найбільш нелінійною 

системою, а її рефлективність, здатність до самоаналізу, до особистісного 

самовибудовування є проявами цієї нелінійності; Д.В. Фурсова розглядає 

адаптаційний потенціал особистості; О.А. Черекаєва та Е.Е. Бочарова 

аналізують етнічну ідентичність як фактор, що впливає на соціалізацію; 

П.С. Кузнецов, В.Є. Харченко, Н.Є. Завацька, використовуючи системний 

підхід, пов’язують адаптованість із процесом самореалізації. 

Розглянемо далі основні методи, які використовують дослідники при 

дослідженні процесу соціалізації. Слід зазначити, що в умовах сучасної 

міждисциплінарності багато методів переходять в підходи. 
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Синергетичний метод, який розглядає адаптацію не як пристосування, а 

як формування особистості, у процесі якого людина формується як активна 

особа. Головний акцент у синергетиці робиться на явищах самоорганізації. У 

процесі соціалізації особистість актуалізує свої знання, вміння, навички, за 

допомогою яких вбудовує себе в оточуючий світ. Ця актуалізація є результатом 

колективної поведінки структуроутворюючих елементів свідомості, продуктом 

того зв’язку, який утворюється між ними. Проявляється ефект цілісності 

(емерджентності), коли зіткнення людини із зовнішнім предметним світом 

запускає колективні кореляції свідомості, внаслідок чого продукуються 

здібності особистості, які раніше перебували в згорнутому стані [157, с. 40].  

Синергетика соціальних процесів у закладах вищої освіти проявляється в 

самоорганізації у студентському середовищі. Як зазначає А.М. Марченко, 

«основними сферами соціальної самоорганізації студентів є навчальна, наукова, 

виробнича (працевлаштування), оздоровча, дозвільна та суспільно-політична» 

[136, с. 112]. Самоорганізованими підсистемами виступають як формально 

оформлені організації (насамперед органи студентського самоврядування), так і 

неформальні спільноти, що репрезентують «самостійні, переважно спонтанні 

дії неформальних груп молоді, які розширюють і закріплюють ресурси групової 

ідентичності» [18, c. 110].  

Органи самоорганізації студентів здійснюють вплив на процеси адаптації 

студентської молоді до освітнього середовища, показуючи студентам 

можливості, які дають студентські самоорганізації при навчанні у закладах 

вищої освіти. Приєднуючись до таких організацій, студент відчуває 

співпричетність до процесів, що відбуваються в його навчальному закладі і тим 

самим інтегрується у студентське середовище. 

Інституційний підхід. Процес соціалізації реалізується через систему 

певних соціальних інституцій, які мають коректувати процес формування 

соціальних якостей особистості відповідно до суспільно значимих цінностей, 

обмежувати чи активізувати вплив окремих соціальних факторів або навпаки, 

нейтралізувати їх [260, с. 313]. Інституційний підхід у роботі полягає в тому, 
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що досліджується процес соціалізації студентської молоді, включаючи в аналіз 

вплив інститутів на формування особистості. При цьому заклад вищої освіти 

розглядається як інститут соціалізації студентів, який формує соціальні 

цінності, навички, надає зразки виконання професійних обов’язків та 

соціальних ролей, необхідних для реалізації особистістю своїх професійних 

знань та вмінь в умовах життєдіяльності певної соціальної спільноти й 

соціальної системи. Заклад вищої освіти здійснює мотивацію студентів до 

засвоєння навичок, професійних і соціальних ролей, стимулює студентів до 

підвищення свого соціального статусу через навчання та виконання своїх 

студентських обов’язків.  

Проте, виконуючи людинотворчу функцію, заклад вищої освіти не 

«ліпить» із студента особистість. Зростання ролі студентського самоврядування 

та процеси самоорганізації в студентському середовищі свідчать про активність 

студентства під час навчання у закладах вищої освіти. Варто також зазначити, 

що збільшення викликів зовнішнього соціально-політичного та соціально-

економічного середовища, ускладнення зовнішніх умов активізують процеси 

формування особистості. Термін перебування у навчальному закладі студент 

все більше сприймає як можливість вільного особистісного розвитку, а 

середовище закладу вищої освіти як своєрідну зону безпеки, яка має 

різноманітні можливості.  

За таких умов соціалізація є результатом реалізації стратегій розвитку 

особистості студента, які своєю чергою можуть і мають і соціально-адаптивне, і 

дезадаптивне спрямування. Дезадаптивне спрямування може не проявлятися в 

девіантній поведінці. Зовні студент може виконувати певні вимоги та правила, 

внутрішньо ж може йти поглиблення зв’язку із певним середовищем чи аж до 

кінцевого розриву з ним. Таким чином, у дисертаційному дослідженні 

показано, що заклад вищої освіти як інститут соціалізації студента виконує 

творчу роль, формує самосвідомість і соціальні орієнтації, розвиває адаптаційні 

можливості студентів. 
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Для розкриття цілісності процесів соціалізації важливим є голістичний 

підхід. Використовуючи голістичний підхід, акцент у дослідженні робиться на 

цілісності особистості та її соціалізації, а не тільки на її складниках. Ян Сматс у 

книзі «Голізм й еволюція» розглянув цілісність як філософське поняття [294]. 

Згідно з таким підходом людину треба заохочувати розвивати почуття 

цілісності і самосвідомісті. Голістичне навчання базується на тому факті, що 

кожен індивід так чи інакше прагне самопізнання на різних рівнях свідомості, 

встановлення  мети буття через зв’язок із спільнотою, природним середовищем 

[217, с. 34]. Цей метод у даному дослідженні використовувався для розкриття 

соціалізації як цілісного процесу у формуванні особистості на всіх етапах 

адаптації – від першого курсу і до останнього. А сам процес адаптування 

розглядається як цілісний процес єдності протилежно спрямованих середовищ.  

Діалектичний метод застосовується при розробці концепції соціалізації 

особистості студента. Він необхідний при розкритті діалектичного 

взаємозв’язку адаптації та дезадаптації у процесі соціалізації студента у закладі 

вищої освіти. Йдеться про діалектичне розуміння взаємозв’язків між 

складниками системи. Людина при цьому виступає як ціле, а її змістові 

підсистеми (адаптаційна та дезадаптаційна) – як протилежні складники цілого. 

При цьому «успішність адаптації в одній сфері життя не обов’язково 

передбачає адаптованість в іншій» [27, с. 56]. Адаптуючись до навчального 

процесу студент тим самим дезадаптується до колишнього шкільного «життя за 

партою»; адаптуючись до життя в гуртожитку, студент віддаляється від 

соціально-культурного середовища та від зв’язків з батьками.  

Так, у третьому розділі дисертації на матеріалах соціологічного 

дослідження розкривається діалектика адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації особистості студента у закладі вищої освіти як сутність цілісного 

процесу формування особистості. Якщо процес соціалізації з якихось причин не 

здійснився, то виникає альтернативний процес – десоціалізація (зворотний 

щодо соціалізації процес). Десоціалізація – це нездійснена соціалізація, коли 

особистість стає нездатною функціонувати в суспільстві.  
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Ще одним діалектичним запереченням процесу соціалізації є 

асоціалізація – процес засвоєння особистістю антисоціальних норм, цінностей, 

установок, стереотипів поведінки, які об’єктивно призводять до деформації 

суспільних зв’язків, а також до дезадаптації. Нерідко в період навчання у 

закладі вищої освіти, коли студент вже адаптувався до освітнього середовища, 

виникає розчарування в суспільстві та обраній професії, а отже може виникнути 

соціокультурна дезадаптація.  

Соціально-психологічний метод. При його застосуванні розглядається 

проблема пояснення внутрішніх і зовнішніх детермінант соціалізації 

особистості студента. Особистість наділена свободою волі. Вона обирає 

систему цінностей, регулюючи способи поведінки, вкладаючи в них своє 

суб’єктивне розуміння. На цій основі особистість створює власний життєвий 

світ [44, с. 16]. Досліджуючи взаємозв’язок соціалізації і соціальної адаптації у 

процесі навчання, можна зазначити, що студенти завжди будуть порівнювати 

себе зі своїми однолітками й на основі цього порівняння та інших факторів 

вибирати для себе стратегію адаптування чи дезадаптування. 

Метод теоретичного аналізу (від грец. Аnalysis – розкладання, 

розчленування) і синтезу (від грец. Synthesis – поєднання, складання) дає змогу 

виділяти найбільш суттєві ознаки і властивості, зв’язок і відносини, 

встановлювати закономірності їх розвитку [253]. В даному дисертаційному 

дослідженні аналізуються, систематизуються та узагальнюються вже відомі 

емпіричні факти та явища, а також по-новому осмислюється теоретичний і 

практичний матеріал стосовно адаптації та дезадаптації студентів у закладах 

вищої освіти в процесі їх соціалізації (на матеріалах проведеного дисертантом 

соціологічного дослідження). 

Системний метод використовується в даному дослідженні для 

з’ясування внутрішніх зв’язків і залежностей між адаптаційними та 

дезадаптаційними процесами соціалізації, самореалізацією особистості та дає 

змогу отримати й переглянути уявлення про адаптацію як пасивний процес 

пристосування особистості.  
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Історичний підхід дозволив найбільшою мірою наблизитися до 

відтворення ґенези поглядів на проблему соціалізації, а також до перебігу 

процесу соціалізації студентства у закладах вищої освіти в динаміці його 

розвитку – від першого до останнього курсу.  

Моделювання – це теоретичний метод дослідження процесів і станів за 

допомогою їх реальних (фізичних) або ідеальних моделей. Особливим видом 

моделювання можна вважати уявний експеримент. Цей вид експерименту 

спирається на створення ідеальних об’єктів та співвідносить їх у певній 

динамічній моделі, імітуючи подумки той рух і ті ситуації, які могли б мати 

місце в реальному експериментуванні [182, с. 150]. Дослідивши характерні 

риси реальних процесів та їх тенденції, в даному дисертаційному дослідженні 

моделюються можливі ситуації, які можуть виникати під впливом адаптаційних 

і дезадаптаційних процесів соціалізації студентів. 

Опитування (анкетування) та спостереження. Опитування є одним із 

методів збору первинної інформації. При проведенні соціологічного 

дослідження дисертантом застосовувалося анонімне опитування. «При 

анкетуванні сам опитуваний заповнює бланк анкети без допомоги інтерв’юера. 

За формою проведення воно може бути індивідуальним і груповим» [47].  

В даному дисертаційному дослідженні було використане анкетування, а 

також використовується метод наукового спостереження. Анкетування дало 

змогу опитати якомога більше студентів; анонімність в анкетуванні підвищила 

відвертість і довіру респондентів. Своєю чергою наукове спостереження 

допомагає зафіксувати «їх властивості, відносини, взаємозалежність, даючи тим 

самим об’єктивні відомості про об’єкт чи явище, за якими спостерігають» 

[253].  

В даному дослідженні наукове спостереження сприяє виявленню 

конкретних чинників, що впливають на соціалізацію студентської молоді у 

закладах вищої освіти. 

Компаративістський (порівняльний) метод полягає у з’ясуванні схожих 

або відмінних за відповідними ознаками понять, явищ і процесів. Порівняння є 
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важливим аспектом розробки різноманітних класифікацій [141]. В даному 

дисертаційному дослідженні порівняльний метод застосовується при: 

класифікації різних рівнів соціалізації студентів у закладах вищої освіти, 

розробці концепції трьох етапів адаптаційного процесу соціалізації в період 

навчання, що ґрунтується на бажанні та спрямуванні особистості, виокремленні 

впливу різноманітних середовищ на життя студентської молоді. 

Мережевий підхід (Н.В. Кочубей, В.С. Капустин, М. Кастельс). Мережа є 

новим середовищем спілкування, де значення обміну повідомленнями 

знижується, але підвищується значення унікального, що привертає увагу. 

Особливістю мережі є її самореферентність, оскільки мережа самореферентна, а 

користувачі в ній не можуть бути від неї відділені, тобто мережа існує тільки 

разом із присутніми в ній користувачами [110, c. 82]. Мережа починає 

осмислюватися і як спосіб буття і свідомості людини, і як метод теоретичного 

опису того чи іншого фрагменту соціокультурної реальності.  

Мережевий підхід в дисертаційній роботі потрібен для розкриття впливу 

мережевих процесів на розвиток особистості, впливу глобалізаційного 

середовища Інтернет на навчання та виховання, а також ролі соціальних мереж 

на процеси адаптації та дезадаптації.  

Зростаюче значення у процесах соціалізації студентства набуває 

віртуальне середовище. З головою поринаючи у віртуальний світ, студентство 

адаптується до «життя он-лайн», однак дезадаптується до навколишнього 

середовища – освітнього, суспільного. Будучи «втягнутий» в соціальні мережі, 

студент дезадаптується до реального світу. Примарний світ у такому випадку 

здається більш цікавішим і наповненим. 

Середовищний підхід. Для дослідження адаптаційних та дезадаптаційних 

процесів соціалізації велике значення має середовищний підхід. Середовищний 

підхід дає змогу розкрити «занурення» студента у певне середовище. 

Т.В. Менг, І.І. Суліма та ін. автори виходять з розуміння середовища, 

побудованого на основі парадигми стабільності суспільного розвитку. Тому 

середовище розглядається як засіб, що впливає на перетворення, на зміну 
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якісних характеристик процесів, об’єктів, суб’єктів. Нове розуміння 

формування середовища виходить із розуміння динаміки суспільного розвитку, 

нелінійності розвитку, соціальних процесів [140, с. 76]. Середовище впливає на 

спосіб життя, задаючи ті чи інші стереотипи, моделі, «коридори» руху по 

життю. У підсумку середовище типізує особистість і тим самим дозволяє 

суспільству через виховання реалізовувати в широкій практиці ті чи інші 

ідеали, отримувати той чи інший тип особистості [216, с. 220]. В даному 

дисертаційному дослідженні роль середовища розглядається як фактор 

формування особистості студента. 

Середовищний підхід використовується як теорія і технологія 

опосередкованого управління освітнім процесом. Особистість студента 

занурена у середовище, однак акцент робиться на включенні внутрішньої 

активності студента, його самонавчання, самовиховання і саморозвитку; 

навчальне середовище – це умова і фактор успішності чи неуспішності 

студента [237, с. 79].  

Середовищний підхід при розкритті проблеми соціалізації особистості 

студента розглядається з позиції різних аспектів адаптування та 

взаємозалежності середовищ. Таким чином, розглядаючи студента як суб’єкт 

взаємодії із середовищем, можна говорити про різний вплив на нього різних 

середовищ. Наприклад, нині особливо помітним є вплив віртуального 

середовища на молодь. 

Компетентнісний підхід у філософії освіти розглядає С.В. Пролеєв, 

вказуючи на вирішальну роль компетентностей у закладі вищої освіти. 

Дослідник зазначає, що «компетентності в кожному реальному освітньому 

стандарті мають бути конкретизовані, наповнені дієвим сенсом» [186, с. 199]. 

Таким чином, компетентнісний підхід має велике значення при соціалізації 

особистості, у формуванні професійної ідентичності та професійної 

компетентності студента. 

Соціалізація студентської молоді у закладах вищої освіти є складним 

процесом і передбачає адаптацію до різних середовищ: адаптація до 
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глобалізаційного, освітнього, соціально-культурного, суспільного, віртуального 

(в мережі Інтернет). З огляду на це, слід звернути увагу на методологічну 

значущість використаного в дисертаційному дослідженні термінологічного 

апарату. 

1. Глобалізаційне середовище нині як ніколи раніше впливає на 

формування особистості фахівця через он-лайнові фахові спільноти, соціальні 

мережі. Разом з тим у глобалізаційному середовищі все більше поширюється 

функціоналістський підхід, який передбачає підготовку фахівця до певної 

функції. Ф.Г. Юнгер у праці «Досконалість техніки. Машина і власність» 

вказує, що людина буває мертва, оскільки у виразі її обличчя, в її діях може 

віддзеркалюватися голий функціоналізм, який ми можемо спостерігати у 

машини» [264, с. 58].  

Для України важливість адаптації до глобалізаційного середовища нині 

актуалізується факторами євроінтеграції. Важливою проблемою українського 

суспільства в умовах глобалізації стає формування адаптивної активності 

особистості в ситуації невизначеності. За цих умов стає важливим «вироблення 

нових стратегій життєдіяльності глобалізуючого людства, для виходу з 

глобальних криз» [214, с. 13]. 

Зростає значення адаптивної активності студента в умовах глобального 

середовища, яке стає доступним студенту через глобальні мережі. Уже після 

третього курсу, як засвідчило проведене дисертантом дослідження, у студента 

формується цілеспрямована установка на інтеграцію та адаптацію не лише до 

свого закладу вищої освіти та оточуючого соціуму, а й до умов 

глобалізаційного суспільства.  

2. Віртуальне середовище в мережі Інтернет стає важливим фактором 

соціалізації особистості студента. Важливим чинником соціалізації 

студентської молоді є спілкування, завдяки якому вона формує свою свідомість 

і самосвідомість, переконання, духовні потреби, ідеали. Таке спілкування 

відбувається не тільки в реальному житті, а й у віртуальному середовищі. Нині 

віртуальні соціальні мережі відіграють у житті молодої людини не останню 
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роль, вони є не тільки агентом соціалізації молоді, а й допомагають знаходити 

актуальну інформацію, за їх допомогою молодь має змогу спілкуватися на 

відстані. Однак занурюючись у віртуальне життя, студент ризикує втратити 

зв’язок із реальністю, втратити самого себе як особистість і зовсім не 

адаптуватися до реального життя.  

Слід розрізняти поняття віртуального та мережевого середовища у 

навчальних закладах вищої освіти. Так віртуальне середовище може 

пов'язувати студента з глобальним мережевим середовищем, а локальне 

мережеве середовище пов’язане з середовищами конкретних університетів, 

кампусів, в яких відбувається навчання та засвоєння певного навчального 

матеріалу. 

Нині заклади вищої освіти все частіше застосовують віртуальне 

навчальне середовище, створене для підтримки дистанційного навчання з 

наголосом саме на самостійне навчання та доопрацювання студентом 

необхідного матеріалу.  

До сучасного обігу також входить поняття «віртуального університету» – 

організації, яка надає навчальні програми закладів вищої освіти за допомогою 

електронних пристроїв. Такі віртуальні університети надають можливості 

навчатися тим студентам, які не мають можливості знаходитися у самому 

закладі.  

Віртуальне середовище як фактор соціалізації особистості студента 

розглядають чимало дослідників. Ф.П. Власенко зазначає, що «віртуальний 

простір соціалізує індивіда у властивий вторинному середовищу спосіб 

відображення реальності з наступним переформатуванням її у відповідні 

символи і “формули”. Засвоєння індивідом відповідної системи цінностей і 

норм поєднує в собі як відносну самостійність у відношенні до світу, так і 

певну масовизацію уявлень про нього» [38, с. 214].  

Віртуальна соціальна мережа є майданчиком для соціальної взаємодії між 

людьми, групами людей і організаціями [62, с. 261]. У процесі кіберсоціалізаціі 
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студента особливу увагу слід приділяти розвитку особистості, здатної робити 

вибір і нести за нього персональну відповідальність. Наголошується значення 

вміти поважати вибір і вчинки інших людей і протиставляти зовнішньому тиску 

своє волевиявлення [114, с. 52.]. Особливості комунікації в Інтернет-

середовищі сьогодні розглядаються як культурні засоби, що детермінують 

розвиток самосвідомості особистості [179, с.  108]. У розгляд уводиться 

залежність від Інтернету. Вона включає в себе пристрасть до роботи з 

комп’ютером, непереборне бажання бути в потоках інформації. Разом з тим це 

передбачає «електронне бродяжництво», патологічну прихильність до 

опосередкованих Інтернетом азартних ігор, онлайнових аукціонів і бірж або до 

електронних покупок; залежність від «кібер-відносин» [40, с. 101].  

Нині відомо декілька десятків соціальних мереж. Серед них можна 

виділити classmates, facebook, vcontakte, MySpace. Найчастіше досвід 

мережевого спілкування допомагає подолати сором’язливість і скромність, що 

перешкоджають успішній соціалізації індивіда в реальному житті. 

Центр дослідження громадської думки у квітні 2010 р. провів 

дослідження групи із 338 дорослих осіб з теми про причини користування 

соціальними мережами. Ці дослідження показали, що 85 % користувачів мереж 

головним чином керуються бажанням підтримати контакти зі знайомими, а 

78 % для задоволення цікавості [167, с. 79]. У січні 2014 року, було проведене 

ще одне дослідження в Україні, компанією TNS Infratest на замовлення Google, 

яке було присвячене особливостям поведінки інтернет-користувачів. Було 

виявлено, що «все більше українців проводять час онлайн: сьогодні на одного 

українця припадає один підключений до Інтернету пристрій (порівняно із 0,7 

пристроїв в 2013)» [145]. Серед причин перебування в Інтернеті онлайн-

користувачі обрали: розваги, пошук інформації, виконання поставлених завдань 

онлайн, розміщення онлайн-контенту.  

Як бачимо протягом останніх років причини перебування в віртуальному 

середовищі особливо не змінились. 
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 Важливо зазначити, що вплив мережі на життя соціуму дедалі 

збільшується. При використанні мережі користувачі можуть керуватися 

різними намірами: швидке спілкування з людьми, цікавість до життя інших 

людей, пошук нових знайомих. Але мало хто з них уявляє, які наслідки може 

мати користування соціальною мережею. «У травні 2010 р. американський 

пошуковий сервіс Retrevo провів опитування серед 1 тис. осіб, що перебували в 

режимі он-лайн, з питання, чи жалкували вони коли-небудь про зміст своїх 

постів в Інтернеті. 32 % респондентів відповіли ствердно» [202, с. 324]. 

Говорячи про вплив соціальних мереж на соціалізацію особистості, можна 

відзначити, що вони поширюються не тільки на безпосередніх користувачів 

мережі, але й непрямим чином і на людей з їх найближчого оточення, які самі 

не користуються послугами Інтернету. 

Н.В. Кочубей наголошує на тому, що у мережах важливі не тільки і не 

стільки задіяні самі агенти та їх якісна визначеність, а й те, що породжується, 

стає, самоорганізується завдяки їх участі, взаємної комунікації [109]. Як 

зазначає дослідниця, системний підхід не адекватний для дослідження мереж. 

Більша адекватність притаманна синергетичному підходу, оскільки він здатний 

описувати можливий простір комунікацій, різноманіття внутрішнього досвіду, 

пошук і пізнання себе в безлічі діалогів і полілогів [108, с. 26].  

Соціалізація є процесом двостороннім, у якому молодь не тільки засвоює 

соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві тим чи іншим 

соціальним групам, до яких вона належить, а й також активно залучається до 

системи соціальних зв’язків та набуває соціального досвіду.  

Сучасні дослідження підтверджують те, що молодь втрачає навички 

живого спілкування, активного слухання. Навички командної роботи розвинені 

слабо або ж зовсім відсутні [13, с. 17]. Понад те, фіксується поява нової 

категорії людини – Інтермена, життя якої тісно пов’язане з Інтернетом: «це 

особистість, яка формується в Мережі і належить мережевим співтовариствам» 

[62, с. 332]. Автор вказує, що за допомогою соціальних мереж у молодої 

людини нерідко формується спотворена соціалізація. 
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«Сучасний процес соціалізації молодого покоління, що супроводжується 

глобальною інформатизацією, є складним, сповненим протиріч, ризиків, 

негативних впливів, а тому не може визначатися як однозначно позитивний» 

[168, с. 276]. З одного боку, соціальні мережі задовольняють потребу молоді в 

самовираженні, реалізують такі суттєві потреби, як бажання виділитися з 

натовпу, бути поміченим і пізнаваним, з іншого – зменшується ефективність 

функціонування молодої людини в реальному соціумі. 

Соціалізація студентів проявляється також у процесах ідентифікації та 

самопрезентації через комунікацію за допомогою Інтернету. Інтернет дає змогу  

змінювати ідентичність, створюючи різні віртуальні особистості. «У складі 

мотиваційних причин створення “віртуальних особистостей” насамперед 

виділяються так звані “пошукові причини” – бажання випробувати новий 

досвід, що виступає як певна самостійна цінність» [232, с. 12]. Це приводить до 

«розпаду реальної особистості і призводить до повного занурення її в 

"життєвий простір" віртуальних світів» [207, с. 85]. При цьому відбувається 

засвоєння цінностей масової культури, що спираються на культ споживання і 

розваг. Пропагується зміна ролей як спосіб існування в мінливому світі. У 

частини молоді деяких країн при цьому втрачається зв’язок із реальністю.  

Йдеться про те, що «людина формує “електронну” ідентичність, 

складники якої залежать від інформаційно-знакового середовища, ідентичність, 

що не передбачає національних чи культурних відмінностей» [255, с. 79].   

Перебування в віртуальному середовищі пов’язане з формуванням 

відповідного виду ідентичності. Електронна ідентичність, анонімна 

ідентичність та інші види ідентичності, які формуються в віртуальному 

середовищі  впливають на результат процесу соціалізації. Це впливає на 

соціалізацію особистості студента. 

Йдеться про те, що формується феномен мережевої самоорганізації. 

Визначається вплив мережі на людину: «мережа повинна досить детерміновано 

і односпрямовано сприяти включенню людей, соціальних організацій в 

інформаційні зв’язки та комунікації на різних рівнях» [14, с. 107]. Сприяючи 
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включенню людей в інформаційні зв’язки, мережа тим самим має потенціал 

адаптаційного компоненту в житті людей. Понад те, будучи платформою для 

міжособистісного спілкування, Інтернет стає додатковим інструментом 

кроскультурного діалогу. Однак, як зазначають згадані дослідники, «таке 

діалогово-комунікативне розуміння принципу додатковості поки ще не 

усвідомлене повсюдно як необхідний елемент синергетичної методології в її 

міждисциплінарному і інтерсуб’єктивному вимірах» [14, с. 111].  

Вводиться у розгляд поняття комунікативної соціалізації. Комунікативну 

соціалізацію розглядають у зв’язку з комунікативним підходом, який 

«пов’язаний із процесом розгортання людського ставлення однієї людини до 

іншої, що передбачає толерантну поведінку та спілкування» [50, с. 133].   

Комунікативна соціалізація пов`язана з комунікативними процесами, 

однак її не можна звести до спілкування, комунікативна соціалізація 

найкращим чином прослідковується у віртуальному середовищі, в якому 

відбувається ідентифікація, набуття певного професійного досвіду в он-лайн 

комунікації з професійними спільнотами. Це сприяє формуванню професійної 

ідентичності, отримані першого професійного досвіду. 

Соціальна мережа як агент соціалізації формує життєвий стиль студента, 

допомагає у становленні нових комунікаційних відносин, забезпечує необхідні 

умови для самопрезентації та самоствердження людини. Однак мережа не 

розвиває у молоді здатності до реалістичної самооцінки, унеможливлює 

формування адекватних життєвих орієнтацій, зменшує ефективність 

функціонування молодої людини в реальному соціумі. Адаптуючись до 

віртуального середовища, студент нерідко дезадаптується до суспільного 

середовища. 

3. Під час перебування студента в закладі вищої освіти суспільне 

середовище постає у вигляді суспільного контексту, до якого у різних студентів 

формується різне відношення, деякі студенти займаються тільки навчанням і є 

пасивними в суспільному середовищі, водночас є частина студентів менш 

суспільно активних. Однак при завершені навчання в закладі вищої освіти 
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значення суспільного середовища зростає, тому що його роль визначається 

вибором місця проживання та місця роботи.  

Суспільне середовище – це не тільки соціальне середовище (дослідники 

розкривають його здебільшого як соціальне), а й те, в якому людина визначає 

свою ідентифікацію до суспільства, нації, своєї держави. 

Соціалізацію студентської молоді визначають «як процес і результат 

активного пристосування та функціонування (життєдіяльності) особистості в 

умовах нового соціального середовища або нової соціальної ситуації, що 

проявляється у засвоєнні норм і вимог, які діють у мікросередовищі і 

суспільстві» [126, с. 107]. Це передбачає засвоєння форм і засобів діяльності. 

Соціалізація постає як специфічний період у розвитку і становленні 

особистості. Важливо виявити і закріпити орієнтири поведінки та світогляду 

студентів, які сприятимуть у подальшому можливому прояву їхньої власної 

незалежності, впевненості, прояву творчих здібностей і конструктивних 

бажань. 

Процес соціалізації у студентства не завжди проходить успішно. Зі 

втратою здібності соціалізуватися індивід втрачає можливість стати 

особистістю та знайти своє місце в суспільстві. Процес соціалізації 

відбуватиметься успішніше лише за умов, якщо особистість буде активно 

залучатися до системи соціальних зв’язків, мати змогу засвоювати соціальний 

досвід, цінності, норми властиві суспільству, в якому вона проживає, мати 

можливість самореалізації, самоосмислення та саморегуляції.  

Соціалізація може бути успішною та неуспішною. Критеріями успішності 

є соціальна спрямованість, активне прагнення до самовизначення та 

самореалізації в суспільстві. Особистість «вміє продуктивно адаптуватися в 

навколишньому соціумі на основі знань про соціальну дійсність. При цьому 

успішність соціалізації пов’язана не лише з наявністю у людини зазначених 

якостей, а й, у першу чергу, з реальними діями, в яких ці якості втілюються» 

[36, с. 151]. Водночас у студента, що адаптувався до суспільного середовища, 
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паралельно може формуватися відчуття відокремлення від освітнього 

(інституційного) середовища. 

4. Освітнє середовище – це середовище, в якому відбувається навчання, 

виховання, формування організаційних здібностей студента тощо. Освітнє 

середовище постає як інституційне та середовище конкретного закладу вищої 

освіти. В умовах реформи освіти, що відбувається в Україні, зростає значення 

освітнього середовища як інституту соціалізації, оскільки визначаються 

довгострокові стратегії розвитку вищої освіти, які закладають основні 

принципи соціалізації студентської молоді.  

Заклад вищої освіти є одним з основних інститутів, які здійснюють 

процес соціалізації молоді. Для адекватної адаптації до студентського 

середовища першокурснику «необхідно розширити свою самосвідомість, бути 

здатним до самостійного переборення невпевненості, страхів і тривог, вміти 

усвідомлено вибирати значення, цінності, смисли» [165, с. 111].  

Варто зазначити, що успішність навчання залежить від соціальної 

адаптації та «можливостей студента освоїти нове соціальне середовище. 

Початок занять і влаштування побуту означають включення студента в складну 

систему адаптації» [162, с. 214].  

Отже, освітнє середовище закладу вищої освіти можна поділити на три 

основні групи: факультету, студентської групи, гуртожитку. В кожній із цих 

груп адаптація студентів може відбуватися по-різному. Наприклад, студент 

може адаптуватися до факультету, однак не адаптуватися до студентської групи 

або до гуртожитку. 

Критеріями адаптованості студентів до закладу вищої освіти В.Г. Чайка 

вважає такі: 1) об’єктивні результати навчальної діяльності; 2) ступінь 

інтеграції особистості з колективом і соціальний статус, громадська активність; 

3) ступінь реалізації внутрішньособистісного потенціалу; 4) емоційне 

самопочуття, ступінь вираженості синдрому психоемоційного напруження, 

відсутність невротичних реакцій [249, с. 35]. В.А. Романенко зауважує, що 

передумовами для успішності в навчанні є не тільки підвищена інтелектуальна 
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активність, інтровертованість, високий рівень вимог до себе, а й також 

адаптивність індивіда [188, с. 134]. Крім того, П.С. Кузнецов виділяє сім 

комплексних чинників, що впливають на успішність адаптації: матеріальний, 

самозбереження, регулятивний, відтворювальний, комунікативний, когнітивний 

і самореалізації [115, с. 56]. Це нагадує підхід А. Маслоу, позаяк фактори діють 

у комплексі і розглядаються поєднано один з одним. Понад те, самореалізація 

виступає як один із ключових факторів адаптації особистості. 

Значна кількість факторів, що впливають на процес соціалізації 

студентства у стінах закладу вищої освіти, визначає складність процесу 

соціалізації. Серед них важливими є також економічні фактори, зокрема 

матеріально-фінансове становище студента; політичні фактори (державна 

політика в освітньому просторі та інших сферах, що впливають на молодь); 

соціальні (проблеми пошуку роботи, місця проживання); культурні; 

особистісні.  

Виділяють три форми адаптації студентів до умов навчання: формальна, 

суспільна та дидактична. Перша стосується пізнавально-інформаційного 

пристосування студентів до вимог і зобов’язань закладу вищої освіти. 

Суспільна передбачає внутрішню інтеграцію першокурсників зі студентським 

оточенням. Дидактична адаптація стосується підготовки студентів до нових 

форм і методів навчальної роботи у закладах вищої освіти [224, c. 7].  

Соціально-психологічна адаптація студентів розглядається як адаптація 

до університету й факультету як особливого соціуму. Соціально-психологічна 

адаптованість передбачає переживання задоволеності від своєї належності до 

цього соціуму. При адаптації до соціально-психологічного простору закладу 

вищої освіти можуть виникати особистісні проблеми: «мотиваційні 

(недостатність внутрішньої та зовнішньої мотивації при зустрічі з труднощами 

навчання); раціональні (ілюзорна уява щодо системи навчання у закладі вищої 

освіти); поведінкові (відсутність стереотипів поведінки, що адекватні до 

соціально-психологічного простору закладу вищої освіти)» [52, с. 168]. 
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В період перебування в освітньому середовищі на перше місце виходять 

«уміння самостійно здобувати необхідні знання, серед великого обсягу 

інформації з конкретної проблеми вибирати ту, яка найбільшою мірою 

відповідає сформульованим задачам, допомагає переробляти її на творчому 

рівні» [225, с. 190]. Для формування таких умінь потрібно поєднувати 

фундаментальну та практичну підготовку. Швидке пристосування до зовнішніх 

змін досягається як різноманітною фундаментальною підготовкою, так і 

створенням можливостей для перепідготовки в рамках існуючої системи освіти 

[70, с. 22].  

Роль самоосвіти в адаптаційному процесі людини та механізми її 

здійснення змінювалися із розвитком суспільства і залежали передусім від ролі 

знань у суспільстві, особливостей виробничої діяльності. Своєю чергою 

ефективність самоосвіти визначається мірою відповідності стратегії 

самореалізації особистості розвитку соціального цілого. Самоосвіта є відносно 

автономним механізмом адаптації особистості [25]. Вивчення стратегій 

самоосвіти, трансформації методів і способів отримання нового знання є 

перспективним напрямком дослідження, особливо в умовах соціалізації 

особистості студента.  

Співвідношення конструктивного і деструктивного начала пов'язане з 

адаптацією до соціально-культурного середовища. Так, конструктивна сторона 

творчості лежить в основі творення нових ідей у будь-якій сфері 

соціокультурної діяльності, а деструктивне може руйнувати закладені раніше 

цінності. 

Для соціалізації студентства необхідне визначення соціальних перспектив 

для молоді. Важливо, щоб ці перспективи поєднували успішність студента з 

успішністю власної країни. Це необхідно задля творення своєї соціальної 

сутності, спрямованої на майбутнє. Серед факторів формування соціальної 

перспективи молоді виділяють соціалізацію молоді, її адаптацію до соціально-

економічних реалій, молодіжну політику держави та становлення певного 

соціального типу людини [204, с. 143].  
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Розвиток особистості студента у процесі адаптації до умов навчання у 

закладах вищої освіти викликає зміну інтересів, поглядів, ціннісних орієнтацій, 

життєвих планів, ідеалів, нерідко супроводжується внутрішньоособистісними 

конфліктами. Так, Н.Є. Герасімова наголошує на зростанні рівня 

«адаптаційного» конфлікту серед студентів закладів вищої освіти [48, с. 7]. 

Серед факторів, що впливають на успішність соціалізації студентів, 

можна виділити мікроклімат у студентській групі. Важливим є вектор впливу 

студентської групи на процес професійної соціалізації. Він залежатиме від 

«рівня розвиненості ,,колективних” ознак у групі, соціально-психологічного 

клімату, а також від професійної спрямованості групових норм, студентської 

субкультури» [148, с. 83]. На молодь впливає вельми її оточення, викладачі, 

педагоги. Нині значно зростає роль викладача,  адже, крім викладання 

навчальної дисципліни, формування професійних навичок, він має бути 

зразком,  який викликає у студентів бажання до постійного самовдосконалення. 

«Особливо складною виявляється роль викладача, який є куратором 

академічної групи – окрім основних професійних завдань, він має ще 

вирішувати завдання соціалізації студентів у позанавчальний час» [189, с. 91]. 

Адаптуючись до освітнього середовища та життя у гуртожитку, студент 

одночасно може дезадаптується до соціально-культурного середовища та 

родини.  

У першокурсників  «потреба в комунікативній взаємодії проявляється 

особливо помітно, у багатьох з них перериваються особистісні контакти, які 

склалися до вступу в університет» [50, с. 133]. На цьому етапі в студентів 

виникають проблеми, пов’язані з комунікаціями з оточуючими. 

В концепції розгляду соціалізації особистості студента як цілісного 

процесу, який спирається на адаптацію та дезадаптацію, освітнє середовище під 

час навчання має визначальний вплив на формування особистості. Вплив інших 

середовищ відбувається опосередковано. Спільне й відмінне у впливі закладів 

вищої освіти на соціалізацію особистості розглянуто у третьому розділі 

дисертаційного дослідження, зокрема з використанням соціологічного підходу. 
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5. Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості 

поділяється на соціально-культурне та соціальне середовище, які 

відтворюються на основі традицій. Соціально-культурне середовище 

розкривається як створений людством духовний світ, що охоплює національні, 

соціальні, економічні, політичні та інші суспільні відносини і вироблені 

людством протягом усієї історії духовні та культурні цінності. Вони впливають 

на формування світогляду та визначають поведінку у сфері взаємовідносин із 

навколишнім середовищем [20, с. 20]. 

Студентство стає носієм сукупності академічних знань. Від успішності 

соціалізації залежить потенціал реалізації цих знань на практиці. Аналіз 

соціально-культурного освітнього середовища тісно пов’язаний із визначенням 

соціально-культурного середовища. Це спеціально організована педагогічна 

сфера, структурована система педагогічних чинників та умов становлення 

особистості студента [229, с. 281].  

Не остання роль при дослідженні соціально-культурного середовища 

належить і соціально-культурним цінностям, які визначають відношення 

студентства до часу, культурного надбання, освіти, роботи, добробуту, змін 

наукових досягнень, критеріїв самооцінки і вдосконалення тощо. Відношення 

студента до соціально-культурного середовища визначає питання його 

національної ідентичності. Адаптація студентства до цього середовища 

розкриває його відношення до соціокультурних традицій і бажання або 

небажання іммігрувати.  

Соціально-культурне середовище здійснює вплив на студента, змінюючи 

систему його норм і традицій.  

Становлення особистості відбувається у взаємодії з навколишнім 

середовищем, яке визначається соціальними чинниками трьох груп: 

«1) макрочинники (суспільство, держава, планета, світ і космос); 

2) мезочинники (етнокультурні умови й тип населення, в яких живе і 

розвивається людина, засоби масової інформації); 3) мікрочинники (сім’я, 

дитячий садок, школа, позашкільні виховні установи, релігійні організації, 
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товариства однолітків), це середовище називають соціумом або мікросоціумом. 

Вони різною мірою безпосередньо впливають на кожну конкретну людину» [6, 

с. 49].  

У запропонованій дисертантом концепції соціалізації студентської молоді 

у закладах вищої освіти всі перераховані чинники діють одночасно на студента, 

тому слід вивчати механізми та шляхи їх впливу, способи взаємодії та 

взаємовпливу. Своєю чергою адаптаційний процес соціалізації в період 

навчання, що ґрунтується на бажаннях і прагненнях особистості, дисертантом 

був поділений на три етапи: студент не хоче адаптуватися до навчання, у нього 

формується установка на навчання в іншому закладі чи навіть на від’їзд до 

іншої країни; студент адаптується та вбачає в майбутньому певну перспективу; 

студент адаптується, але не бачить перспективи. 

На нашу думку, необхідна комплексна довготермінова програма 

соціалізації, що  сприяє формуванню бачення студентами суспільної 

перспективи. 

Дослідники по-різному розглядають адаптаційний процес соціалізації 

студентства. Дехто зазначає, що адаптація студентів до навчального процесу 

закінчується наприкінці 2-го чи на початку 3-го навчального семестру. 

Студенти стикаються із труднощами, зумовленими психологічною 

непідготовленістю до освоєння обраної професії, що негативно позначається на 

процесі адаптації. Своєю чергою Г. Овчаренко виділяє стадії соціалізації 

студентської молоді, а саме: 1) адаптаційну, яка охоплює перший і частково 

другий курси – спрямована на оволодіння способами навчально-професійної 

діяльності, її основним змістом є адаптація індивіда до нових умов; 2) ціннісно-

діяльнісну або диспозиційну, що включає частково другий, третій і четвертий 

курси – забезпечує розв’язання протиріччя між ціннісними орієнтаціями на цілі 

життєдіяльності й засобами їх досягнення, детермінованими соціальними 

умовами життя індивіда; 3) професійну, яка стосується випускного курсу – 

сприяє завершенню професійно-особистісного становлення студентів, 

перетворенню їх в активних суб’єктів соціалізаційного процесу [160, с. 8]. 
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Зазначається, що в закладах вищої освіти відбувається поступова 

спеціалізація знань. 

Виділяються також два типи соціалізації особистості (інтелектуальна та 

професійна), вказуючи на те, що в період навчання в закладі вищої освіти 

відбувається поступова спеціалізація знань. Вважається, що при соціалізації 

«виробляються нові знання та нові ідеї, що дозволяють суспільству піднятися 

на нову ступінь соціального розвитку» [4, с. 184].  

Однак проведене дисертантом соціологічне дослідження свідчить, що 

адаптація до спеціальності відбувається вже на другому етапі соціалізації, коли 

формуються професійні компетенції, і поглиблюється на третьому етапі, коли 

формується орієнтація на професійне середовище і визначається місце роботи. 

За даними Державного інституту сімейної та молодіжної політики, 

нинішні студенти починають працювати вже з першого курсу, а от десять років 

тому масові підробітки починалися лише з третього курсу [151]. Такі «тренди» 

активізують адаптаційні можливості студентства. І якщо на цьому етапі студент 

успішно адаптується до життя поза закладом вищої освіти, то йому не вирішити 

проблем, пов’язаних із навчанням і можливою втратою здоров’я у зв’язку з 

недосипанням (вночі навчання, вдень робота). Крім того, в нього не залишиться 

часу на студентське життя. 

Отже, адаптаційний процес відбувається протягом усього періоду 

навчання, але на кожному етапі він має свої специфічні особливості. 

Взаємозв’язок адаптації та дезадаптації на різних етапах соціалізації дає змогу 

розкрити підсилення чи послаблення зв’язку особистості з певним 

середовищем. Так, у цьому дослідженні адаптаційний період у закладах вищої 

освіти дисертантом був поділений на три етапи: 

1) перший – другий курс, коли студент адаптується до нового оточення – 

стін закладу вищої освіти (освітнього середовища). На цьому етапі він може 

«поринати» у віртуальне середовище, однак, адаптуючись до віртуального 

середовища, особистість може дезадаптуватися до суспільного середовища; на 

другому курсі у студента формується адаптація до студентського середовища та 



74 
 

 
 

однолітків, водночас другий рік життя в гуртожитку призводить до 

послаблення родинних зв’язків, відбувається дезадаптація до соціально-

культурного середовища та родини. Нерідко соціально-політичні 

настановлення стають визначальними на цьому етапі. Перед студентством стає 

проблема формування громадянської ідентифікації, визначення своєї 

громадянської спрямованості та політичних настановлень; 

2) на третьому – четвертому курсі на перше місце виходить адаптація до  

спеціалізації. Професійні орієнтири стають стресогенними факторами для 

молоді. На цьому етапі у багатьох студентів настає момент розчарування в 

обраній спеціальності та професії, постає питання про правильність обрання 

закладу вищої освіти; 

3) на останніх курсах студент, перебуваючи ще в стінах закладу вищої 

освіти, все більше орієнтується на соціальну адаптацію до професійного та 

суспільного середовищ, де він планує працювати і жити. Ця перспектива дуже 

впливає на соціальну адаптацію і на соціалізацію в цілому, визначає поведінку 

студентів, частина яких починає активно шукати такі форми навчання, які  

визначають їх прагнення соціалізації в іншому професійному і суспільному 

середовищах (подвійний диплом, стажування за кордоном). 

Особливо важливо враховувати вплив соціально-гуманітарної підготовки 

на процес соціалізації та формування особистості студента. Негативне 

відношення до соціально-гуманітарної підготовки, постійне скорочення та 

погіршення умов викладання відповідних дисциплін може сприяти 

послабленню формування соціально-культурної ідентичності студента, 

негативно впливати на соціалізацію, пришвидшувати відрив від соціально-

культурного середовища тощо. 

Таким чином, при розгляді проблеми адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів соціалізації особистості студента виділяються такі основні теорії та 

підходи до дослідження соціалізації:  психоаналітичні теорії (3. Фрейд, 

Е. Еріксон), теорія когнітивного розвитку (Дж. Брунер, Ж. Піаже), 

інтеракціоністські теорії (Дж. Мід, Д. Джонсом, Т. Ньюком), соціологічні теорії 
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(І.С. Кон), біхевіориські теорії (Дж. Уотсон, Б. Скіннер, А. Бандура), 

структурно-функціональний підхід (Т. Парсонс і Р. Мертон), системно-

діахронічний підхід (Р.М. Шаміонов), діяльнісні теорії (Л.С. Виготський, 

А.Н. Леонтьєв), теорія акультурації (Дж. Беррі), синергетичні теорії 

(В.І. Аршинов, В.Г. Буданов, І.С. Добронравова, О.М. Князева, В.С. Стьопін, 

Л. Рижак), середовищний підхід (Т.В. Менг, І.І. Суліма). Було визначено 

ресурси, що впливають на успішність соціалізації: рівень довіри, соціальних 

перспектив, соціабельність, особистісний потенціал та ідентичність. 

У дисертаційному дослідженні були розглянуті різні середовища, в яких 

відбувається соціалізація студентів у закладах вищої освіти: освітнє 

середовище, соціально-культурне середовище, суспільне середовище, 

віртуальне середовище (в мережі Інтернет), глобалізаційне середовище. 

Особливу увагу приділено необхідності соціальної адаптації у процесі 

соціалізації особистості студента. Це дає змогу розробити концепцію 

соціалізації особистості студента, згідно з якою виокремлюється три етапи 

(перший-другий, третій-четвертий та останні курси), кожен з яких має свої 

особливості адаптації та дезадаптації до різних середовищ. 

Розкриття соціалізації як такої, що відбувається через адаптаційні та 

дезадаптаційні процеси, передбачає становлення особистості студента, 

формування його ідентичності, зміну ціннісних смисложиттєвих орієнтацій.  

Введення у розгляд адаптаційних і дезадаптаційних процесів дає змогу 

розкрити процесний характер формування різного відношення студента до 

певного середовища (пасивного, активного, амбівалентного, творчого, 

деструктивного) та способів використання цього середовища для засвоєння 

соціального та когнітивного досвіду. 

В дисертаційному дослідженні розкривається соціалізація як формування 

особистості на всіх етапах навчально-фахової підготовки шляхом адаптації та 

дезадаптації до різних середовищ і становлення особистості фахівця, що 

визначає мету його фахової діяльності та життєвого вибору. 
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Розгляд соціалізації особистості студента у закладі вищої освіти як 

цілісності дає змогу розробляти нові підходи до розгляду взаємозв’язку 

професійної, соціокультурної та іншої адаптації; впливу соціокультурної, 

електронної, віртуальної, гендерної та інших ідентичностей на соціалізацію 

особистості студента. 

 

Висновки до 1 розділу 

 

Розкриття теми дисертаційного дослідження – взаємодії адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів соціалізації особистості студента – спирається на 

класичну та сучасну базу філософських і полідисциплінарних досліджень, що 

виявляють взаємозв’язок соціалізації, адаптації та дезадаптації. Окреслені 

шляхи застосування теоретико-методологічних засад соціалізації особистості у 

класичній та сучасній філософії до розкриття соціалізації особистості студента 

на основі взаємозв’язку соціально-філософського змісту понять «соціалізація» 

та «соціальна адаптація» 

При розкритті освіти як соціально адаптованої системи найбільшого 

значення набувають такі чинники соціалізації, як соціальне навчання, засвоєння 

когнітивного та соціального досвіду, міжособистісне спілкування та 

комунікація. Адаптивність соціалізації спирається на виявлення зв’язку 

соціальної адаптації зі входженням особистості в соціальне середовище та різні 

соціальні групи. Досягнена у західній традиції відмова від розгляду адаптації як 

пасивного пристосування пов’язана з формуванням предметної області 

досліджень розвитку особистості під час проходження різних етапів соціалізації 

та введення у розгляд її самоактуалізації, самореалізації та самоздійснення. 

Важливим складником соціалізації стає дослідження ролі формування 

ідентичності, етнічної ідентичності, морально-культурного розвитку 

особистості.  

Разом з тим взаємозв’язок соціалізації та адаптації передбачає виявлення 

складності цього зв’язку. Соціалізація може створювати і, навпаки, не 



77 
 

 
 

створювати умови для адаптації (адаптивна та дезадаптивна соціалізації). 

Соціалізація має просуспільну спрямованість, реалізуючи неегоїстичне 

прагнення суспільства до засвоєння індивідом соціального досвіду, соціальних 

ролей, соціальних статусів. Соціалізація передбачає засвоєння соціального та 

когнітивного досвіду. Адаптація ж постає як складний біопсихосоціальний 

процес, у якому індивід, знаходячись у середовищі та пристосовуючись до 

нього і не контролюючи повністю цей процес перебування у середовищі, 

реалізує водночас свої власні потреби, формуючи своє власне конструктивне чи 

деструктивне відношення до середовища, яке може отримати як пасивну 

(несприйняття, негативне відношення), так і активну форму відношення до 

середовища (демонстрації, спротиву чи навіть бунту). У цьому контексті 

дезадаптація перестає бути лише незавершеною адаптацією. Дезадаптація 

постає у вигляді протилежного до адаптації процесу, в якому реалізуються 

інші, протилежні до адаптації цілі, що нерідко призводять до девіантної 

поведінки. 

Розробка постнекласичних засад соціалізації особистості студента сприяє 

підвищенню ролі та значення закладу вищої освіти як інституту соціалізації. У 

постнекласичному вимірі соціалізація постає як складний цілісний нелінійний 

процес, що, починаючи зі вступу у заклад вищої освіти, триває протягом усього 

перебування у ньому. Нелінійність цього процесу проявляється у впливі 

соціалізації як цілісності на її складники. Соціалізація постає як ціле, що 

складається для кожного студента з різної кількості адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів, у яких реалізується відношення особистості студента 

до різних середовищ на різних етапах її соціалізації у закладі вищої освіти. 

Постнекласичні засади соціалізації особистості студента дають змогу 

виявити різну спрямованість взаємодії адаптації та дезадаптації на різних 

етапах соціалізації та розробити концепцію, згідно з якою на першому етапі 

соціалізації взаємодія адаптаційних і дезадаптаційних процесів має загальне 

спрямування на адаптацію до закладу вищої освіти, на систему навчання; на 

другому – ця взаємодія спрямована на адаптацію до спеціалізації і на 
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завершальному етапі соціалізації – взаємодія адаптації та дезадаптації в цілому 

спрямована на визначення особистістю свого місця у житті, професійній 

діяльності, на вибір місця роботи і місця проживання. Постнекласичний вимір 

дає можливість урахувати відношення студента до різних середовищ, у яких він 

перебуває протягом усього періоду навчання, визначити різну спрямованість 

соціалізації на трьох етапах як цільову спрямованість, атрактор, що стягує в 

точку всі процеси соціалізації на кожному з її етапів. Постнекласичні засади, 

зокрема телеологічна причинність, дають змогу виразити цю спрямованість на 

майбутнє, що стає детермінантою поведінки студента під час його перебування 

у закладі вищої освіти.  

Впродовж усього процесу соціалізації студент перебуває в одних і тих 

самих середовищах. Взаємозв’язок адаптації та дезадаптації на різних етапах 

соціалізації якраз і дає змогу розкрити підсилення чи послаблення зв’язку 

особистості з певним середовищем. Так, на першому етапі зв’язок із 

середовищем закладу вищої освіти стає все міцнішим, а зв’язок із родиною та 

соціально-культурним середовищем її проживання може значно послабитись. 

Таким чином, у першому розділі розглядається заклад вищої освіти як 

інститут соціалізації. На основі аналізу та синтезу теоретико-методологічних 

особливостей дослідження адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації долається сучасний стереотип розгляду адаптації як пасивного 

пристосування до середовища та дезадаптації як незавершеної, нездійсненної 

адаптації. Розкриваються процеси адаптації та дезадаптації як протилежно 

спрямовані соціальні процеси, в яких особистість студента обирає відношення 

до середовища та спосіб засвоєння соціального та когнітивного досвіду, що 

виявляє особливість її соціалізації. Це дає змогу розкрити значення цілісності 

процесу соціалізації, врахувати особливість спрямованості векторів соціалізації 

на її різних етапах: адаптації до закладу вищої освіти, адаптації до спеціалізації 

та на завершальному етапі, коли, ще знаходячись у стінах закладу вищої освіти, 

студент здійснює головні смисложиттєві вибори, пов’язані з вибором місця 

роботи й вибором місця проживання.  
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РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ТА 

ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

2.1. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації студента в 

умовах ринкової орієнтації освіти, медіа-цивілізації та глобалізації 

Здебільшого студенти обирають заклад вищої освіти і спеціальність за 

принципом «не обов’язково працювати за спеціальністю», адже в Україні немає 

системи відпрацьованої ринкової орієнтації освіти. Своєю чергою мережеве 

інформаційне середовище, яке представляє медіа-цивілізацію, відіграє 

визначальну роль у формуванні студентів. Адже саме медіа-цивілізація диктує 

свої стандарти поведінки, збільшуючи споживання інформації молоддю. Все це 

ускладнює процеси соціальної адаптації студентства. 

Останнім часом менш популярними стали дослідження впливу ринкового 

розвитку освіти та медіа-цивілізації на життя та соціальний розвиток молоді. Як 

вказує Л.П. Морозова, «соціальний розвиток молоді – це складний, 

багатогранний процес знаходження нею соціальної сутності, досягнення 

соціальної зрілості, під час якого йде активне засвоєння і збагачення норм, 

принципів і цінностей соціальної життєдіяльності, визначається життєвий 

шлях, місце, зміст і ціль життя молодої людини» [152, с. 67]. Молодь проходить 

процес соціалізації та усвідомлення власного місця у суспільстві, тому, на 

погляд О. Балакірєвої, вельми важливо сформувати в неї відчуття 

відповідальності за свою країну та її долю. Частина сучасної молоді не завжди 

демонструє зацікавленість загальнонаціональними питаннями, вона передусім 

зацікавлена у засвоєнні навчальних програм, впевнена в тому, що від цього 

залежатиме її соціальний статус, розмір заробітної платні, місце в службовій 

ієрархії. На думку Т.А. Кривко та О.М. Поліщук, для моральних роздумів і 

суджень не залишається ані місця, ані часу [112].  
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В умовах освітньої реформи важлива розробка стратегій, які могли б 

допомогти студентській молоді при завершенні процесу соціалізації 

залишатися працювати в Україні. 

Обґрунтування концептуальних ринкової орієнтації освіти в умовах 

медіа-цивілізації та глобалізації здійснено у публікаціях ряду науковців, серед 

яких передусім варто відзначити таких: Х. Ортега-і-Гассет дає визначення 

поняття «людини-маси»; Д. Белл і М. Кастельс досліджують вплив 

інформаційного суспільство на особистість; В.С. Семенов, Т.І. Левченко, 

Т.А. Кривко, О.М. Поліщук досліджують перспективи людини з ринковою 

орієнтацією; Л.Д. Кривега, К.В. Сухарева розглядають цінності ринкових 

відносин та їх вплив на життєві орієнтації людини; Ф.П. Власенко вивчає 

віртуальну реальність як простір соціалізації індивіда; І.В. Девтеров розглядає 

особливості взаємодії двох глобальних систем – суспільства та Інтернет, а 

також передумови формування і специфіки функціонування Інтернет-

середовища; Н.В. Подобєд розглядає проблеми зайнятості молоді на ринку 

праці України; Б. Скаврон досліджує прагнення до еміграції молодого 

населення; А.В. Гапон, Л.Д. Крамаренко розглядають гуманістичну 

спрямованість освіти як основу ідентифікації; М.Ф. Дмитриченко, Н.А. Фіалко, 

Ф.Г. Семенченко аналізують гуманітаризацію освіти, що передбачає 

особистісно-орієнтоване навчання. 

Проблеми соціальної дезадаптації студентства в умовах медіа-цивілізації 

та глобалізації розглянуті у працях Томаса У. Макдейда (вказує, що 

глобалізація породжує двозначність соціалізації, яка є значним джерелом 

стресу); Ібена Дженсена (процес глобалізації зробив «культурну ідентичність» 

одним із найважливіших понять у міжкультурних дослідженнях); В. Чена 

(виявлення зв’язку між використанням Інтернету та міжкультурною 

адаптацією); Лі-Хуа Лін (досліджує проблеми шлюбів з іноземцями); 

Г. Комстока, М. Уїнна (досліджують вплив комп’ютерів і телебачення на 

антисоціальну поведінку особистості); Ф. Суверлі-Велеза, К. Янга (доступ, 

вплив та використання засобів масової інформації допомагають процесам 
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адаптації); Р. Емонс і М. Маккалау (дослідження соціальної еволюції подяки); 

М. Маккалау та М. Кімелдорф (сприятливим для соціальної адаптації є 

формування позитивних переконань щодо власних можливостей і ресурсів); 

М. Уїнна (припускає, що телебачення розміщує людину у пасивні ситуації); 

Ф. Нето, М. Лі, Д. Бар-Тала, М. Грінберга, В. Сірл (дослідження 

акультиразиційного процесу пристосування емігрантів). Незважаючи на велику 

кількість напрацювань, все ж залишається відкритим питання виокремлення 

ряду специфічних особливостей впливу глобалізації, медіа-цивілізації та 

ринкової орієнтації освіти на соціальну адаптацію індивіда.  

Нині відбувається активне проникнення інформаційних технологій у всі 

сфери суспільного життя. Соціум, в якому індустріальний сектор втрачає 

провідну роль у зв’язку зі збільшенням технологізації, а головною 

продуктивною силою є наука, Д. Белл називає постіндустріальним 

суспільством. Можливості його розвитку визначаються масштабами впливу 

інформації на суспільство.  

М. Кастельс зазначає, що інформаційна епоха породжує суспільство, яке є 

не просто глобальним, але й мережевим. Таке суспільство розвивається 

непередбачено, в результаті взаємодії багатьох соціальних груп і окремих 

людей [271].  

Швидкий розвиток інформаційних технологій перетворює 

постіндустріальне суспільство в інформаційне суспільство, коли інформація 

стає предметом масового споживання. Інформаційна революція, на думку 

Я.І. Арабчука, обумовлює високу динаміку, напруженість процесу соціалізації 

особистості, покладає на неї зобов’язання рухатися цими сходинками впродовж 

життя [12, с. 2].  

Х. Ортега-і-Гассет виявив глибинну суть кризових процесів у новому 

феномені – «людині маси», котру не цікавлять культурні цінності, а власне 

життя вона будує за принципом легкості та ситості, без трагічних обмежень, 

бунт же людей маси не допускається активною діяльністю духовно багатої 

меншості. Ортега-і-Гассет пише: «Ми відрізнили визначних людей від простих 
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людей, кажучи, що до перших належить той, хто вимагає багато від себе, а до 

других – той, хто нічого від себе не вимагає, а задовольняється тим, чим він є, і 

навіть захоплений собою» [164, с. 50]. 

При ринковій орієнтації студенти, які живуть за принципом володіння, 

можуть слухати лекцію, сприймати слова, розуміти логіку побудови речень і 

їхній зміст, зрештою, законспектувати до нотатника кожне слово, сказане 

лектором, потім завчити занотований текст і таким чином скласти іспит. Зміст 

лекцій не стане частиною їхньої власної системи мислення, не розширить, не 

збагатить її [239, с. 41]. Для них мета навчання – накопичення інформації та її 

збереження без будь-яких змін. Результати такої діяльності дуже низькі: нове 

лякає, дратує, викликає почуття невпевненості, сумніви щодо інформації, якою 

людина володіє, розвиває механічну пам’ять. Механічні записи лекцій, 

конспектів вбивають здібності до запам’ятовування: людина покладається 

тільки на записи, а не на власні можливості [112].  

Необхідним та актуальним напрямком стає розвиток людини із життєвою 

орієнтацією «Бути», а не «Мати», з пріоритетом духовно-морального та опорою 

на високі цінності, з пріоритетом у людині соціальних начал, соціальної 

справедливості, соціальної рівності, соціально-колективістського спілкування, 

всебічного розвиту особистості, свободи людини, прагнення до вищих 

устремлінь цільності та цілісності [198, с. 30]. 

Дотримуючись життєвої позиції «Мати», студенти останніх курсів 

починають відвідувати ті курси, які, на їхню думку, їм знадобляться у 

майбутньому. Відбувається селекція, але при цьому студенти не враховують 

того, що ще не володіють достатнім рівнем освіти для вирішення питання, що 

насправді їм потрібно. Тобто об’єктивно студенти не мають соціального 

досвіду, щоб здійснювати реальний вибір, а не ситуаційний. 

В умовах невизначеності соціально-політичних процесів в Україні 

інституційний вибір освітнього середовища та вибір закладу вищої освіти 

відзначається складністю та нелінійністю. Велике значення на нелінійність 



83 
 

 
 

інституційного вибору мають мотивація та цінності студентства, а також 

інформаційна обізнаність молоді щодо подальших перспектив. 

Сучасне суспільство має потребу в людях ініціативних, творчих, які 

мають інноваційне  мислення. Потрібні люди, які можуть створювати не лише 

матеріальні, а й духовні цінності.  Ціннісно-орієнтоване навчання покликане 

задовольняти потребу суспільства у формуванні гармонійної, а не лише 

конкурентоспроможної особистості. «Система освіти є ключовим моментом у 

соціалізації людини й ціннісні орієнтації майбутніх поколінь багато в чому 

залежать від неї» [112].  

У період поширення західних цінностей дуже важливого значення 

набуває освіта, завдяки якій ми повинні сформувати громадян України, а не 

громадян світу. «Якщо раніше вимоги до випускника закладів вищої освіти в 

нашій країні регламентувалися державою, обличчя фахівця визначалося лише 

державним стандартом, то зараз навчання у закладах вищої освіти стає 

ринково-орієнтованим» [16, с. 27]. Чимало дослідників відзначають, що 

система вищої освіти, готуючи фахівців для ринку праці, має враховувати не 

тільки соціальне замовлення, а й орієнтуватися на конкретних замовників 

випускників. 

Нині освіта повинна забезпечити не тільки впровадження цивілізаційних 

цінностей і розвиток культури в умовах глобалізації, а й допомагати 

особистості якісно адаптуватися до нових цінностей, умов існування та 

майбутньої професійної діяльності.  

Однією з функцій закладів вищої освіти має стати гуманізація навчання. 

Завдяки викладанню гуманітарних дисциплін молодь має змогу розкрити себе, 

збагатитися соціальним досвідом, навчитися правильно висловлювати свої 

думки, навчитися вільно мислити та будувати своє життя, не слідувати 

шаблонам. Зростають вимоги до вищої гуманітарної освіти як джерела, що 

визначає високі моральні цінності й формування здібностей. Зростає її вплив на  

історичну долю людини і народу. «Сучасна вітчизняна система вищої освіти 

потребує прискореного формування духовних цінностей молоді» [236, с. 436]. 
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Окрім викладання гуманітарних дисциплін, в освітньому середовищі 

необхідним має стати створення гуманітарних кафедр і факультетів. Нові 

можливості відкриваються для університетів – «значно розширювати діапазон 

гуманітарних спеціальностей, готувати не лише спеціалістів у галузях високих 

технологій, а й відкрити гуманітарні факультети чи то факультети суспільного 

управління, проводити науково-дослідну роботу в галузі соціально-

гуманітарної проблематики» [199, с. 107]. Створення гуманітарного середовища 

у закладах вищої освіти покликане допомогти не тільки «гуманітаріям», а й 

«технарям» сформувати соціально-активну позицію в різних життєвих і 

професійних ситуаціях. 

Відзначається важливість гуманітарного складника в технічних закладах 

вищої освіти, який має «сформулювати необхідні особистісні якості, 

враховуючи потреби особистості та об’єктивні умови» [67, с. 7]. Гуманітарна 

підготовка в технічному закладі вищої освіти все більш впливає на «всі інші 

сфери життєдіяльності української студентської молоді, на формування її 

соціокультурних та ціннісних орієнтацій. Головною метою гуманітарної освіти 

є підготовка та виховання майбутнього покоління молоді» [139, с. 39]. 

Визначальна роль гуманітарних дисциплін проявляється в тому, що вони 

дозволяють втілити системний підхід в житті та при формуванні світогляду 

молоді. Викладання філософських дисциплін посідає важливе місце у процесі 

отримання вищої освіти. Одержана система знань дає змогу сформувати 

всебічно розвинену людину й дає можливість здобути системні компетенції, що 

закладають основи саморозвитку особистості. 

Заклад вищої освіти є інститутом соціалізації, під час навчання у ньому в 

студентства формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, 

що дає їм змогу стати активними членами суспільства. «Гуманітарна освіта має 

формувати в людині як суб’єкта соціалізації наукове бачення сутності й 

механізмів соціалізації, а також допомогти їй адекватно оцінити можливості 

для своєї самореалізації і міру відповідності для цього власного потенціалу й 

зусиль» [199, с. 107]. Гуманітаризація освіти передбачає особистісно-
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орієнтоване навчання, яке, власне, покликане допомогти студентові в освоєнні 

позиції суб’єкта власної життєдіяльності. 

Цінності ринкових відносин впливають на життєві орієнтації людини 

неоднозначно. Пробуджуючи ініціативу та розширюючи можливості людини 

для розвитку здібностей, вони також створюють подвійну мораль – «загальне 

відчуження, екзистенціальний вакуум, психічні розлади, неврози тощо. Не 

тільки матеріальне, але і духовне життя суспільства й особистості будуються за 

законами ринкових відносин і економічного обміну» [111]. 

Однією з проблем соціальної адаптації в контексті ринкової орієнтації 

освіти є проблема недостатньої зайнятості молоді в Україні, яка обумовлена 

низкою причин, однією з яких є невідповідність між попитом і пропозицією 

праці, що впливає на адаптованість молоді на ринку праці. «Недостатня 

кількість робочих місць і несприятливі умови для розвитку підприємництва 

призводять до збільшення чисельності молодих людей, що реалізують власну 

економічну активність у тіньовій економіці» [180].  

Глобальний культурний обмін неодмінно передбачає поширення певних 

вартостей. «Західна культура, котра, як панівна, найбільше поширюється й 

«продається» по всьому світу, трактує всю природу, по суті, як не більш ніж 

склад природних ресурсів, що їх слід добувати, обробляти, продавати й 

споживати» [122]. Нині закордонний ринок праці приваблює студентську 

молодь до інших країн. 

«Міграції великих груп людей до розвинених країн світу свідчать про 

соціальне викорінення, що спричиняє значні культурні розриви й культурні 

адаптації» [122]. Це – одна з основних і вельми небезпечних форм 

детериторіалізації. За такими великими переміщеннями людей часто стоять 

економічні спонуки. Наприклад, дефіцит робочих місць чи невисока зайнятість 

на вітчизняному ринку праці призводить до збільшення числа трудових 

мігрантів серед молоді.  

За результатами загальнонаціонального вибіркового обстеження 

населення з питань трудової міграції, кількість громадян, які впродовж трьох з 
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половиною років (з початку 2005 року до 1 червня 2008 року) хоча б один раз 

виїздили за кордон з метою працевлаштування, склала 1476,1 млн осіб. З них 

трудових мігрантів віком 15-34 років налічувалось 667,2 тис. осіб, або 45,2 %, 

своєю чергою 55,0 % опитаних мігрантів віком 15-34 років основною причиною 

працевлаштування за кордоном назвали низький рівень заробітної плати в 

Україні, а 42,0 % з них повідомили, що виїхали за кордон тому, що в нашій 

країні немає підходящої роботи або відсутня можливість працевлаштування 

[83, с. 29]. Важливим складником політики держави має стати стимулювання 

повернення заробітчан на Батьківщину. Для цього потрібно розробляти і 

втілювати в життя програми створення нових робочих місць і розвитку малого 

бізнесу, особливо в тих регіонах, де мають місце інтенсивні трудові міграції за 

кордон [180]. 

За даними опитування молоді України та Росії, що було проведене 

Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою Ukrainian Sociology Service 

разом з фірмою «Левада-центр» у грудні 2009 р. та січні 2010 р., на формування 

міграційних настанов української молоді впливають передусім фінансові 

причини. Опитувані вважають, що за кордоном вони зможуть заробляти більше 

(51,5 %), про вплив економічних причин свідчать 48,5 % респондентів, про 

соціально-культурні причини (кращі умови життя, вищий рівень культури 

тощо) говорять 39,7 %, можливості кар’єрного зростання згадують 23,5 % 

респондентів, на вплив сімейних причин вказують 17,6 % молоді [184]. Молодь 

приваблюють пропагандистські заклики працювати за кордоном, відбувається 

дезорієнтація студентів, адже і життя за кордоном коштує дорожче. 

Згідно дослідження Міжнародної організація з міграції, «в Україні з 

початком конфлікту на сході відбулося загальне зменшення кількості поїздок за 

кордон, передовсім за рахунок виїздів до Росії: у 2014 р. їх було майже на 

третину менше, ніж у 2013 р. Водночас, кількість виїздів українців до 

Євросоюзу продовжувала зростати – 10,5 млн в 2014 р., 12,5 млн в 2015 р.» 

[144]. 
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За даними дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у 

вересні 2016 року, «основні причини для бажання виїзду за кордон на постійне 

місце проживання – отримання кращих умов життя (53%), бажання забезпечити 

краще майбутнє для дітей (41%), відсутність достойної роботи в Україні (32%)» 

[143]. Цікавим є те, що іншим причинам, як і кілька років тому, віддала 

перевагу менша кількість респондентів, серед інших мотивів: «13% – з метою 

кращої самореалізації, 8% – через не відчуття себе в безпеці в Україні, 7% – з 

метою отримання кращої освіти або кращого медичного обслуговування, 5% – 

через кращі умови ведення бізнесу за кордоном» [143]. 

Для студента, який перебуває в закладах вищої освіти значна частина 

соціалізації відбувається за допомогою глобальної мережі.  

 «Культурна адаптація є процесом свідомого пристосування 

(самовизначення) людської спільності, соціальних груп і окремих індивідуумів 

до природно-географічних і історичних (соціальних) умов життя» [153, с. 6].  

Останні постійно змінюються. Це вимагає зміни форм соціальної організації і 

регуляції, норм і цінностей тощо.  

За допомогою мережі в студента може формуватися культурна адаптація 

до середовища іншої країни як середовища його перебування та майбутнього 

проживання. І це може сприяти формуванню інтенції на імміграцію. 

Слід звернути увагу на те, що в європейських країнах зростає кількість 

безробітних випускників. Якщо в Україні нерозроблена ринкова орієнтація 

компенсується родинними зв’язками, які відіграють важливу роль у пошуку 

місця роботи, що не є тіньовим механізмом, а лише особливістю суспільства, то 

в європейських країнах і США багато молодих людей працюють на посадах, 

для яких вони мають забагато кваліфікації.  

Сучасна ситуація для європейців характеризується абревіатурою NEET, 

що означає «ні освіти, ні роботи, ні навчання». Вона стосується насамперед 

молоді, яка опинилася в умовах кризи на узбіччі повноцінного життя. 

Британська газета The Guardian опублікувала дані, які дають змогу оцінити 

втрати європейської економіки від молодіжного безробіття. «Ця цифра сягає 
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153 млрд євро за рік. Майже 14 млн людей у ЄС опинилися в категорії NEET. 

Молодіжне безробіття залишається великою проблемою і в США. Згідно з 

дослідженням компанії Gallup рівень зайнятості серед американської молоді 

три роки тому був вищим, ніж у 2013 році» [49].  

За даними MIGnews.com.ua, в Італії наприкінці 2014 року безробіття серед 

молоді перевищувало 44 %, досягаючи рекордного рівня. При цьому серед 

молодих людей особливо високий відсоток працюючих за тимчасовими 

контрактами, які надають досить обмежений соціальний захист і допомогу [21]. 

Між тим, в Україні в 2014-2017 роках з причин військових дій, зниження 

курсу національної валюти, погіршення інвестиційного клімату тисячі людей 

втратили роботу, що спровокувало збільшення кількості безробітної молоді.  

Безробіття серед молодого населення призводить до поглиблення бідності 

й зубожіння, істотного зменшення бюджетів молодих сімей. Зниження 

соціальної захищеності й неадекватна оцінка молодіжної праці впливають на 

формування відношення до Батьківщини. Незадовільні економічні умови 

можуть призвести до відтоку молодих фахівців у інші країни. 

Згідно з результатами опитування студентів, яке провів Інститут 

демографії та соціальних досліджень ім. Птухи у 2012 році, половина молодих 

українців хотіли б покинути країну. Активізації «виїзних» настроїв сприяє 

низький рівень життя у країні, песимістичний настрій у молодіжному 

середовищі, а також націленість на возз’єднання сімей. Аналіз цього 

опитування вказує ще й на те, що прагнення до еміграції викликане відчуттям 

незахищеності та відсутності перспективи в рідній країні. Зокрема, оцінюючи 

рівень економічного розвитку України, більшість (56,3 %) опитаних зарахували 

свою Батьківщину до «відсталих» країн. 51,2 % опитаних зізналися, що за 

останній рік стикалася з тими чи іншими порушеннями їхніх законних прав 

[203]. На думку дослідника, молодь не ототожнює своє майбутнє з Україною і 

виявляє бажання емігрувати. «Молодь не має чіткої перспективи в Україні, в 

неї нема мотивації залишатися в країні, де нікому не потрібні твої здібності, 

вміння продукувати якісні речі, де нормальна, чесна праця не вартує ані 
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шеляга, а найбільше цінується цинізм, брутальна сила та здатність провертати 

темні оборудки» [203]. 

Прагнення до високої європейської заробітної платні і є однією з 

головних причин виїзду української молоді за кордон. Адже навіть навчання на 

держзамовленні не гарантує студенту перше робоче місце. Окрім того, Україна 

має негативний імідж, пов’язаний з низьким рівнем соціальних послуг, 

недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та 

професійних перспектив. За даними опитування Центру соціологічних 

досліджень «Софія» «у 2012 році понад половина української молоді у віці від 

18 до 29 років була готова емігрувати з України» [201]. Водночас, незважаючи 

на військові дії на сході України, ці тенденції нині зберігаються.  

Однією з відмінностей української ситуації, на думку експерта 

Т. Черненко з Національного інституту стратегічних досліджень, є те, що 

«молодь більше орієнтована не на протести, як наприклад у європейських 

країнах, а на еміграцію» [79]. 

З розвитком глобалізації постають нові проблеми в найважливіших 

галузях життєдіяльності особистості.  

Глобалізація, крім зближення культур різних країн, за М. Маклуеном 

передбачає перетворення світу на «глобальне село», наслідками якого стають 

міграції населення [287], а глобальний поділ праці розподіляє країни на 

напівпериферії та периферії, де периферія – відстала і бідна країна, в основному 

постачальник сировини [298]. 

Одним із наслідків глобалізації стає «розмивання» культурних традицій, 

їх заміна масовою споживчою культурою, швидкий розвиток і розповсюдження 

медіа-цивілізації. 

Медіа-цивілізація нині представлена такими засобами інформації, як 

преса, радіо, телебачення, Інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи. Ці 

засоби об'єднує передусім – звернення до масової аудиторії та доступність 

багатьом людям. Інформація своєю чергою не може не зачіпати життя соціуму, 

процеси його адаптації та соціалізації.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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У 2014-2016 роках в Україні Держкіно не дозволило транслювати на 

території країни десятки фільмів і т. зв. мильних опер виробництва РФ. Адже 

заборонене до перегляду кіно не сприяє утвердженню в Україні національних 

цінностей. 

Необхідність адаптування в агресивному медіа-середовищі, на думку 

О.В. Петрунько, зумовлює дію специфічних стратегій взаємодії із цим 

середовищем: 1) обмеження (свідоме й несвідоме) інформаційного потоку; 

2) послаблення емоційного регулювання на ситуацію в медіа-середовищі і їх 

зміни; 3) зниження загальної активності (психофізіологічні, інтелектуальні, 

соціальні) та багато інших [176, с. 360]. 

Медіа-цивілізація, що представлена в контексті мережевого 

інформаційного середовища, також є суперечливою. Медіа-цивілізація створює 

ситуацію, яка може призвести до втрати людиною здатності усвідомлювати 

чітку межу між реальним та віртуальним та посилює проблему ідентифікації 

молоді.  

Згідно з Ф.П. Власенком, відбувається «втеча» у віртуальну реальність. 

Вона супроводжується переідентифікацією та формуванням так званої 

віртуальної особистості. Візуально-графічним її втіленням є відповідний 

«аватар», якого людина обирає, занурюючись у віртуальний світ [38, с. 212]. Це 

підкреслює значення адаптації студентів до віртуального середовища, однак 

при певних умовах може спричинювати дезадаптацію до суспільного 

середовища. 

Нині досліджується смисл ідентифікації в мережі. В мережі тісно 

переплітається технічне й соціальне і для осягнення цього необхідне нове 

мислення, яке виявляє вплив мережі на соціалізацію. «Скільки б ми не 

намагалися зрозуміти, що таке “індивідуальний трафік”, все одно настане день і 

його використовуватимуть для нашої з вами ідентифікації, замість паспорта» 

[62, с. 143].  

Інформаційний аспект розвитку сучасного суспільства не міг не 

відобразитися на моральних цінностях і внутрішньому світі людини. 
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Віртуальна реальність торкнулася таких загальнолюдських цінностей, як любов 

і дружба, які є одними з найважливіших гуманістичних основ особистості, та 

вже встигла значною мірою їх трансформувати [135, с. 191], хоча Інтернет і 

суттєво полегшив вирішення проблеми знайомства для людей. 

Дослідження глобальних комунікаційних мереж як засобів масової 

інформації «третьої хвилі» показує високий ступінь їх взаємопроникнення, що 

перетворює ЗМІ в єдину систему, вплив якої стає дедалі помітнішим. Разом із 

процесом глобалізації «значення кожного окремого засобу масової інформації, 

каналу, публікації або технології зменшується. Одночасно ЗМІ як ціле 

набувають надзвичайно великої влади, яка пронизує всю нашу планету» [228, 

с. 425]. Ця нова глобальна система мас-медіа значною мірою слугує знаряддям 

революційних змін у сучасному суспільстві, впливаючи практично на всі 

аспекти життя людини [228, с. 418]. Виділяються шість принципів нової 

системи ЗМІ – інтерактивність, мобільність, обіг, можливість взаємозв’язку, 

повсюдність і глобалізація [248]. 

Процеси глобалізації вельми впливають на буття молодої людини. Саме 

людина стає джерелом основних змін. Зміни в суспільстві детермінують зміни 

особистості, які вона не завжди може усвідомити. Вихід з даного становища 

«можна знайти в розробці шляхів соціальної адаптації як найбільш ефективного 

способу, який враховує специфіку кожної окремої людини» [95, с.73]. 

Вплив глобальних комунікаційних мереж відбувається через 

транскордонний обмін інформацією, таким чином у сучасного користувача 

Інтернетом формуються зв’язки у професійному середовищі, студент отримує 

додатковий соціально-культурний багаж, який може сприяти дезадаптації до 

власного соціокультурного середовища. 

У глобалізаційному середовищі створюються передумови для розкриття 

потенціалу справді вільної, творчої особистості, але водночас розвиток 

гармонійно розвинутої особистості потребує від неї якісної соціальної адаптації 

до нових, наданих умов існування у глобалізованому соціумі. Так, соціалізація 

є одним із головних процесів у суспільному житті. Це результат процесу їх 
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пристосування до нового соціального оточення [279, с. 453]. Задоволеність 

новим середовищем та його окремими елементами є показником успішності 

соціальної адаптації особистості. 

Дослідники відзначають наявність активної і пасивної соціальної 

адаптації, успішність якої залежить як від самого індивіда, його 

комунікабельності, так і від характеру соціального середовища. «Одному типу 

особистості легше адаптуватися в невеликому колективі, стійко 

функціонуючому, з хорошою моральною атмосферою, а іншому – в більш 

аморфних і неорганізованих соціальних групах» [95, с. 74]. 

Медіа-цивілізація породжує велику кількість проблем і протиріч, 

пов’язаних із двозначністю процесу соціалізації та невизначеністю особистості. 

Томас У. Макдейд наголошує на тому, що двозначність соціалізації є значним 

джерелом стресу і що ефект невизначеності соціалізації буде скеровуватися 

місцевим екологічним контекстом, у якому живуть індивіди [298, с. 53].  

Останнім часом менш популярними стали дослідження впливу 

глобалізаційних процесів на успішність соціальної адаптації молоді. М. Блек і 

А. Крішнакумер наголошують, що у всьому світі стрімка глобалізація та 

розмивання культурних меж зіставляється з молоддю, а саме зі зростаючим 

числом розвитку проблем у них [270, с. 642]. Молодь проходить процес 

соціальної адаптації досить гостро, і тому сформувати в неї відчуття власної 

гідності й відповідальності за майбутнє держави є досить вважливим моментом. 

Так, Я.Б. Яблон вказує на вирішальну роль викладачів у житті студентів: 

Сильні, близькі, позитивні відносини з потенційними помічниками можуть 

схвально сприйматися як здатність вчителів допомогти [304, с. 1113]. Понад те, 

Р. Ньюман наголошує, що тісний зв’язок може зменшити почуття страждання і 

неповноцінності, які перешкоджають готовності звернутися по допомогу [290, 

с. 354]. 

Особистість  викладача може впливати на зміну ціннісних орієнтацій, 

прививати нові цінності та змінювати відношення студентів до різних 

середовищ. Своєю чергою спілкування студентів з професіоналами викликає 
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мотивацію до професійного самовиховання, самоосвіти та бажання засвоювати 

новий учбовий матеріал. 

І. Дженсен стверджує, що процес глобалізації має два основні наслідки 

для досліджень міжкультурної комунікації: по-перше, він надав нові цільові 

групи, професійних практикуючих у дослідженнях багатонаціонального 

суспільства; по-друге, процес глобалізації зробив культурну ідентичність одним 

із найважливіших понять у міжкультурних дослідженнях [280, с. 1]. 

Глобалізацію відносять до двох протилежних процесів: 1) процес 

глобалізації, в якому ми стаємо все ближче і ближче один до одного через 

споживання, ідеологію і знання один про одного; 2) процес локалізації, який 

змушує нас інтенсивно зосередитися на нашій країні чи місцевій етнічній групі 

[274, с. 7]. 

Однією з ознак глобалізаційного впливу на країну, свідченням залучення 

суспільства до світової спільноти є рівень розвитку духовності її громадян. 

Нині перед державою постають нові виклики глобалізації – «національна 

ідентичність як самовизначення людини в національному контексті, 

усвідомлення власної причетності до певної нації та її системи цінностей» [95, 

с. 75].  

В умовах глобалізації зростають можливості для мобільності особистості. 

Вільне пересування, можливість навчання та роботи в інших країнах стають 

реальністю. З одного боку, це несе в собі ряд негативних моментів, з іншого – 

нехтування можливостями, які відкриває мобільність, гальмує розвиток 

повноцінної особистості. Тому нині стає необхідним вивчення питання 

національної ідентичності та глобалізаційних процесів.  

Через глобальну телекомунікаційну мережу, за допомогою Інтернету стає 

можливий доступ до світових інформаційних ресурсів та розвитку глобальних 

комунікацій. Це створює умови для спілкування людей з одного кінця земної 

кулі з іншою особистістю, яка знаходиться на протилежному кінці. Таким 

чином сучасні глобальні комунікації через свої мережеві особливості 

впливають на процес соціалізації [95, с. 74]. Розроблено спеціальні програми 
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для спілкування в реальному режимі часу, що створюють після встановлення 

зв’язку можливість передавати різного роду тексти, звуки і зображення. 

Сучасні Інтернет-технології можуть сприяти зниженню ступеня соціалізації 

особистості: студент вступає «в інтелектуально-комунікативну взаємодію не 

тільки і не стільки з певною програмою, скільки із колективним суб’єктом, що 

стоїть за нею, реальною спільнотою людей, чий досвід і знання є “згорнутими”» 

[2, с. 87]. 

Проблема соціальної адаптації особистості в умовах глобалізації 

простежується в роботі доктора філософії В. Чена, який провів ряд досліджень 

щодо виявлення зв’язку між використанням Інтернету та міжкультурною 

адаптацією. На його думку, відмінності в використанні Інтернету впливають на 

соціальну адаптацію особистості, понад те, використання Інтернету допомагає 

іммігрантам успішно адаптуватися у приймаючій країні. Будучи платформою 

для пошуку інформації та засобу спілкування, Інтернет має потенціал 

зміцнення міжособистісних відносин, а отже сприяє адаптації іммігрантів [301, 

с. 397]. 

Інший китайський дослідник К. Янг встановив, що засоби масової 

інформації також мають величезний вплив на особистість та її адаптацію в 

епоху глобалізації. Він стверджує, що ЗМІ робить більше, ніж просто передає 

інформацію про поточні події та надає розваги – ЗМІ передають важливе 

значення в суспільстві таких понять, як норми та традиції [305, с. 90]. Також 

вважається, що доступ, вплив і використання засобів масової інформації 

допомагають викликати міжкультурну адаптацію [295, с. 92]. 

Нині, коли характер і якість спілкування між людьми змінюються, 

глобальна мережа виходить на перший план, зростає роль спілкування у світі, 

за рахунок цього збільшується число шлюбів між людьми з різними 

національностями. Так чи інакше, один із пари змушений покинути свою рідну 

сім’ю та переїхати жити в інше місце, а можливо, і в іншу країну. Так, Лі-Хуа 

Лін зауважує, що наприклад, у Тайвані іноземні жінки, що переїздять до 

чоловіків, в незначний період часу стикаються з культурним шоком, вагітністю 
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та пологами. І якщо вони не отримають добру соціальну підтримку, то в 

результаті не оминуть депресій [283, с. 243]. Тому, як вказує дослідниця, 

медичним працівникам необхідно звернути увагу на адаптацію шлюбів з 

іноземцями [283, с. 244]. Дослідники зазначають, що добрі індивідуальні, 

сімейні, економічні та соціальні ресурси, як правило, відіграють корисну роль в 

адаптації іммігрантів [296, с. 36]. 

В умовах глобалізації особистість, замість того, щоб реалізувати свої 

внутрішні творчі потенції, може бути засліплена могутністю науки і техніки та 

епохою споживання. Серед студентської молоді поширюється прагнення 

обмежити своє спілкування зі світом рамками віртуального середовища. 

Особистість втрачає зв'язок із суспільним і соціально-культурним середовищем 

та поринає у сформований нею віртуальний світ.  

Не випадково, що найчастіша тема вивчення серед антропологів – це 

вплив не тільки комп’ютерів, а й телебачення на антисоціальну поведінку 

особистості. Дослідження Г. Комстока підтверджують думку, що 

спостереження дитиною насильства на телебаченні збільшують імовірність 

того, що дитина буде агресивною [272, с. 21]. Встановлено, що дітям потрібно 

розвивати сімейні взаємовідносини, можливості для самостійного розвитку й 

основні навички спілкування (читання, письмо, здатність висловлювати свої 

думки), щоб виявити свої сильні і слабкі сторони, а також дізнатися про певні 

правила, як зберегти соціальну взаємодію (М. Уїнн)  [303, с. 3]. 

Взаємодія з однолітками та рухова активність допомагають формуванню 

духовно і фізично розвиненої особистості, підготовленої до майбутньої 

професії та здатної до інтеграції в студентській групі. 

 При дослідженні соціалізації та соціальної інтеграції студентів 

зазначається, що рухова активність сприяє соціалізації молоді. Соціалізація 

через спорт може покращити згуртованість студентської групи; сприяти 

кращому спілкуванню та може допомогти у процесі інтеграції нових членів 

групи (М. Помохачі) [291, c. 48].  
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Власне живе спілкування, яке здійснюється поза мережею в групі та 

пов’язана з ним рухова активність впливають на спроможність особистості до 

адаптування в швидко змінюваних умовах глобалізаційних процесів. 

Значну роль у процесі соціальної адаптації в умовах глобалізації відіграє 

адаптаційний потенціал людини. Йдеться про спроможність особистості увійти 

в нові умови соціального середовища, а також адаптуватися в умовах постійних 

змін, тобто про стійкість людини до екстремальних чинників [133, с. 21]. «Ця 

спроможність пов’язана з адаптивною підготовкою особистості, тобто тими 

вміннями та навичками пристосування, які індивід набуває у процесі 

життєдіяльності» [95, с.75].  

Свідома відмова від адаптування до нового середовища та несформовані 

навички пристосування призводять до того, що людина не матиме можливості 

розвиватися та буде неспроможна до нових якісних змін.  

Соціальна адаптація як динамічний системний процес «залежить від 

взаємодії людини й ситуації. Об’єктивні властивості ситуації, поза сумнівом, 

впливають на її успішність і на адаптаційні механізми, які лежать в основі 

поведінкових стратегій, спрямованих на пристосування індивіда до ситуації» 

[43, с. 91]  

Понад те, саме суб’єктивний складник при оцінці ситуації є визначальним 

елементом соціальної адаптації. Суб’єктивна оцінка особистості має на меті 

визначення основних елементів, з яких складається як ситуація та її значущість, 

так і визначення власної спроможності подолати дану ситуацію. Позитивне 

бачення ситуації та переконання в даному випадку відіграють вирішальне 

значення і є тими адаптаційними ресурсами, які забезпечують успішність 

соціальної адаптації.  

Так, при дослідженні соціальної еволюції подяки було виявлено, що 

учасники, які щодня протягом двох тижнів писали про речі, за які вони були 

вдячні, повідомили, що отримали емоційну підтримку, а також у деяких 

випадках допомогли іншим, ніж учасники, які писали про повсякденні 

неприємності (Р. Емонс і М. Маккалау) [273, с. 383]. Відзначається, що 
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позитивні емоції, такі як щастя і задоволення, можуть сприяти просоціальній 

поведінці індивіда, які, своєю чергою, стимулюють прагнення допомагати 

іншим [286, с. 282]. Таким чином, сприятливим для соціальної адаптації є 

формування позитивних переконань щодо власних можливостей і ресурсів. 

В умовах медіа-цивілізації, успішність та адекватність соціальної 

адаптації особистості визначають тенденції не тільки соціального, а й 

економічного розвитку суспільства. Між соціальною адаптацією та сімейними 

заробітками є пряма залежність. 

Цікаво, що жінки-іммігрантки із сімейним прибутком меншим за 

двадцять тисяч умовних одиниць почувають себе більш пригнічено, ніж жінки-

іммігрантки з сімейним заробітком більшим за двадцять тисяч, своєю чергою 

жінки-іммігрантки із сімейним заробітком більшим за двадцять тисяч умовних 

одиниць краще соціально адаптуються, ніж жінки-іммігрантки із сімейним 

заробітком нижчим за двадцять тисяч (Х. Ванг) [300, с. 38]. Результати цих 

досліджень показують, що люди скоріше соціально адаптуються, якщо їх 

заробіток є високим. 

Адаптивність є ще одним із визначальних чинників успішної 

самореалізації та здатності особистості адаптуватися, пристосовуватися до 

нових умов існування. Соціальна адаптація є активним процесом засвоєння 

особистістю соціального на когнітивного досвіду та певних видів діяльності. Не 

потрібно розглядати соціальну адаптацію як створення рівноважного стану 

людини та середовища, тому що за таких умов людина втрачає прагнення до 

саморозвитку.  

При дослідженні соціальної адаптації мігрантів зазначається, що низька 

компетенція мови, високий рівень утримування національної культури і низька 

задоволеність акультураційним процесом є сильними вісниками труднощів 

соціального пристосування [275, с. 343].  

Протікання даного процесу базується не тільки на спроможності 

особистості адаптуватися у даних умовах і в даному середовищі, а також на 

особливостях самого середовища, наявних ресурсів для адаптування, розвитку 
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самого суспільства, а також людей, що оточують особистість. Так, М. Лі 

наголошує, що найбільшу соціальну підтримку людина отримує від власної 

сім’ї, а не від друзів [283, с. 91]. Хоча дослідники Д. Бар-Тал і М. Грінберг 

виявили, що люди бувають більш вдячні допомозі незнайомих людей, знайомих 

і друзів, ніж генетичних родичів (наприклад братів, сестер і батьків), які 

забезпечують ті ж самі ж вигоди [269, с. 295]. Цікавим є також те, що подяка 

підвищує довіру людей до третіх сторін, але тільки тоді, коли їм не вистачає 

високого ступеня знайомства з цими третіми сторонами [273, с. 374]. Соціальна 

підтримка та почуття вдячності допомагають справитись із труднощами та 

наблизитися до позитивної соціальної адаптації. 

Ознакою позитивної соціальної адаптації є здатність особистості до 

саморозвитку, позитивного світосприйняття та самосприйняття. 

Показниками успішної соціальної адаптації в умовах глобалізації є: 

прийняття особистістю себе та навколишнього світу, прагнення розвитку та 

самореалізації власних можливостей, віра у світле майбутнє та переконання в 

ефективності власного життя [95, с.75]. 

Завдяки швидкому розвитку медіа-цивілізації та глобалізації у людини 

з’являється багато нових можливостей для повного розкриття своєї 

індивідуальності, але існує і небезпека, що людина може нівелюватися, тому 

що комп’ютерні, телекомунікаційні технології, роблячи більш доступними для 

людини досягнення цивілізації, перетворюють особистість на об’єкт 

інформаційної та духовної експансії.  

Людина в глобалізованому суспільстві стає одним із засобів 

кіберпростору, що впливає на її підсвідомість, внутрішній світ і дає широкі 

можливості для цілеспрямованого маніпулювання [30, с. 13].  

Здебільшого віртуальний простір та медіа-цивілізація створюють штучне 

відчуття, що десь має бути краще, але тільки не в Україні, формується 

прив’язка до чужого середовища та орієнтація на європейський і світовий 

ринки. Це може сприяти дезадаптації до суспільного середовища та створює 

передумови для поглиблення кризи ідентичності та антропологічної кризи. 
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Зазначається, що досвід від перегляду телебачення є обмеженим. Коли 

люди дивляться телевізор, не має значення, яку програму вони дивляться, вони 

є лише спостерігачами та не отримують ніякого іншого досвіду від перегляду 

телебачення. Телебачення занурює людину у пасивну ситуацію, коли вона не 

має можливості говорити, взаємодіяти, експериментувати, досліджувати або 

робити що-небудь активне, переглядаючи невеликі рухомі зображення на 

екрані (М. Уїнн) [303, с. 10]. Так чи інакше, це дослідження свідчить про 

зростаючу важливість телебачення як засобу маніпуляції, хоча очевидно, що це 

лише один із низки прикладів. 

Понад те, медіа-середовище на теренах України не завжди створює 

позитивний імідж для нашої держави. Молодь не хоче бачити себе в країні, що 

не є «модною» та перспективною для неї, більшість студентів, навчаючись у 

закладах вищої освіти, замислюються про те, куди б податися, аби тільки не 

лишатися в «країні примарних мрій». Вдягаючи на себе образи «тут нема що 

робити», «треба тікати», молодь лишає країну, в якій народилася, для того, щоб 

більш успішно адаптуватися за кордоном. 

Значна кількість молодих людей нині втрачають віру у власну країну, 

надію на своє краще майбутнє в ній. Молодь не цікавиться політичними 

виборами як головною процедурою представницької демократії, зате активно 

перебирається жити, працювати та навчатися за межами України. І молодь 

успішно вступає у європейські заклади вищої освіти, бо там завдяки системі 

пільг, грантів і заохочень навчання для талановитих студентів або безплатне, 

або просто дешевше, ніж у нас, і обіцяє зовсім інші перспективи у житті. 

Медіа-цивілізація нав’язує позитивний образ «американської мрії» – 

країни, де життя кожної людини буде кращим, багатшим і повнішим, де кожен 

матиме можливості відповідно до своїх здібностей та зусиль, незважаючи на 

соціальний клас чи походження [285]. Європа малюється не менш 

гармонійною, ніж Америка.  

Нині існують сотні сайтів для українців, що хочуть змінити місце 

проживання. Так, на одному сайті радять: «інструкція: для легального 
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проживання в іншій країні є декілька основних варіантів. Варіант перший – 

вийти заміж (одружитися) за/з європейцем...». Далі йде декілька інших 

варіантів, як наприклад, отримати запрошення на роботу від місцевого 

працедавця, відновлення сім’ї. Найбільше насторожує варіант «вийти заміж за 

іноземця». За останні десятиліття стало дуже популярним шукати собі чоловіка 

за кордоном, адже іноземні чоловіки приваблюють і притягають українських 

дівчат, а найголовніше, як зазначає один із сайтів, – «є унікальна можливість 

почати нове життя в новій країні». Але яким таке життя буде (медіа-

середовище не розповідає про всі підводні камені міграції) залежить від 

випадку. 

Негативна ідентичність є вельми поширеним явищем серед студентської 

молоді. Поки молодь не відчує своєї затребуваності в державі, почуття, що саме 

вона вирішує, де держава буде завтра і які її перспективи на батьківщині, 

молодь не зможе успішно соціалізуватися і стати свідомим громадянином, 

патріотом своєї держави. «Результатом такої соціалізації в ідеалі є зрілий 

громадянин, не схильний до коливань політичної кон’юнктури, здатний без 

сторонньої допомоги і підказки прийняти рішення з найважливіших питань 

[222, с. 47]. Це торкається питань здатності визначати свої позиції і робити 

вільний вибір, брати на себе відповідальність, в тому числі і в сфері політики, 

керуючись власними уявленнями про обов’язки і права. 

Як уже зазначалось, гуманістична орієнтованість освіти вищих 

навчальних закладів є передумовою до соціокультурної адаптації. «Сьогодні 

суспільству потрібний не тільки спеціаліст, який має і дає відповідні знання, 

репродукує їх, грамотний управлінець чи виконавець, а, насамперед, 

професіонал, спроможний до самовдосконалення, орієнтований на творчість; 

особистість, якій притаманні нове мислення, демократичний стиль діяльності, 

високий рівень громадської самосвідомості, правової культури» [46, с. 140].  

За допомогою університету відбувається формування особистості, 

поширення нових соціальних практик, засвоєння нового, відмінного від 

минулого досвіду. Відтак завданням закладу вищої освіти є виховання 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fubr.ua%2Fuk%2Ftv%2Fnovyny%2Fdvodn-kamen-podvinogo-gromadianstva-136301&ei=0ncXUY6QBNP24QSUz4C4Bw&usg=AFQjCNFnDzmWeD7jMOUOrBvFSJDyF8c1uw&bvm=bv.42080656,d.Yms&cad=rja
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соціально активної особистості, її громадянських якостей і правової культури, 

засвоєння нових зразків поведінки. Для ефективності процесу громадянської 

соціалізації студентській молоді необхідно використовувати потенціал 

основного інституту соціалізації студентів – закладів вищої освіти.  

Своєю чергою завданнями, які ставляться навчальним закладам, мають 

стати: формування у студентів уміння відстоювати свої громадянські права, 

політична активність, відданість Батьківщині, культура міжнаціонального 

спілкування, реалізація своїх бажань на благо рідної країни. При цьому не варто 

виключати важливої ролі медіа-простору у формуванні соціально активної 

особистості, високого духу громадянськості і патріотизму в неї.  

Оцінюючи роль мережевого інформаційного середовища у процесі 

етнічного, національно-політичного, державно-патріотичного 

самоусвідомлення української молоді, важливо наголосити, що послідовне 

систематичне подання медійних матеріалів про кращі умови життя в інших 

країнах, на фоні постійних негативних повідомлень про Україну, нерідко 

навіює студенту міграційні настрої та утруднює формування повноцінної 

особистості. 

В контексті глобалізації та євроінтеграції вплив на соціалізацію молоді 

відбувається на початковій стадії соціалізації студентської молоді, коли студент 

обирає факультет і професію, він уже враховує ринкову детермінацію (гарна 

заробітна платня, перспективи працевлаштування). На останніх курсах ринкова 

детермінація посилюється зі сторони студента, коли він обирає тему 

дослідження та керівника. Таким чином, ринкова детермінація відіграє не 

останню роль у житті студента. 

Слід також наголосити, що недостатня адаптація та соціальна 

дезадаптація студентства нині спричинені: 

- недостатньою кількістю робочих місць («приховане безробіття»); 

- соціально-політичною напругою в країні; 

- невідповідністю ринкової інфраструктури рівню європейських країн, що 

формує джерело міграції. 
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Нарешті, невирішена проблема ринкової орієнтації освіти є вісником 

дезадаптації студентів і створює передумову для дезадаптації студентства в 

умовах медіа-цивілізації та глобалізації. Для якісної соціальної адаптації 

студентства в Україні має поширюватись ціннісно-орієнтоване навчання, за 

допомогою якого суспільство отримає адаптованих, творчих, самостійно 

мислячих людей, що керуються духовними цінностями, людей, здатних 

керувати країною, а не бути німими спостерігачами того, що робиться на 

Батьківщині. Ціннісно-орієнтована освіта є механізмом соціалізації людини, її 

якісної адаптації, від такої освіти залежать якісно сформовані ціннісні 

орієнтації студентства. 

Отже, в умовах медіа-цивілізації відбувається відрив людини від 

середовища, відбувається соціокультурна дезадаптація. Людина швидше 

прив’язується до чужого середовища, ніж до свого власного середовища 

існування. Цьому сприяє те, що в умовах медіа-цивілізації наше медіа-

середовище не створює позитивний імідж України. Особистість стає 

орієнтованою на далекі краї, що своєю чергою призводить до таких явищ, як 

американоцентризм, євроцентризм медіа-ситуації, кризи ідентичності та 

антропологічної кризи. Людина стає орієнтованою на інше середовище як своє 

рідне. Звичайно, для України необхідною має стати підтримка закладів вищої 

освіти з боку органів державної влади, які мають створювати належні умови 

для розвитку університетів та соціалізації студентства. Понад те, неодмінним 

має стати використання мас-медіа як засобу, що розвиває громадянські якості в 

особистості.  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що на сучасному етапі 

розвитку суспільства перед закладами вищої освіти стоїть завдання всебічного 

розвитку особистості студента та гуманізації соціалізації. Гуманітарний 

складник, що сприяє здійсненню соціалізації студентства, формує творчі 

здібності у студентів, готовність імпровізувати у складних ситуаціях, почувати 

себе комфортно при різних умовах. Необхідним стає підвищення ролі кафедр 
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гуманітарного спрямування для забезпечення програми соціалізації 

студентської молоді. 

Двозначність впливу медіа-цивілізації проявляється, з одного боку, у 

зростаючих можливостях навчання, а з іншого – вона стає засобом дезадаптації 

до свого соціокультурного середовища, коли індивід прив’язується до 

середовища, в якому Україна зовсім не представлена.  

Так, частина студентів орієнтується на віртуальне середовище та погано 

уявляє собі країни, до яких прагне виїхати. Така орієнтація на міграцію 

(адаптація до іншого середовища) одночасно спричинює дезадаптацію до 

власної країни.  

Отже, процеси адаптації та дезадаптації є взаємозалежними. А оскільки 

при цьому багато проблем адаптації залишаються невирішеними, 

поглиблюється соціокультурна дезадаптація, виникають і розвиваються 

внутрішні протиріччя, що проявляються у виникненні різноманітних 

деструкцій, когнітивному дисонансі та стресах. 
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2.2. Особистісний вимір адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації студента 

Процес соціалізації, в тому числі студентської молоді у закладах вищої 

освіти, – це не просто становлення особистості на основі вирішення проблем 

адаптації та дезадаптації, а й вироблення особистістю власного соціального 

досвіду, ціннісних орієнтацій, свого стилю життя. За допомогою соціалізації 

відбувається формування особистості студента, здійснюється її 

самоактуалізація та самореалізація. Водночас слід зазначити, що 

самоактуалізація та формування особистості у закладі вищої освіти 

здійснюються під впливом протилежних до соціалізації особистості студента 

детермінантів, що за певних умов може призвести до виникнення 

різноманітних деструкцій, зокрема й таких, як девіантна поведінка, алкоголізм, 

наркоманія, когнітивний дисонанс, схильність до суїциду тощо.  

Проблеми особистісного виміру соціалізації як процесу самоактуалізації 

та формування особистості розглядаються в роботах таких представників 

гуманістичної психології, як А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта та ін. Сучасні 

теоретичні та прикладні аспекти проблеми особистісного виміру соціалізації як 

процесу самоактуалізації та формування особистості вивчають такі вчені, як  

О.В. Кузьменкова, Л.Б. Кузнецова, Є.Б. Фанталова (моделювання розвитку 

внутрішніх протиріч особистості); Г. Сельє (розробка теорії стресу); 

Ю. Щербатих, А. Фаустов (дослідження нейролінгвістичного програмування); 

У. Найсер, Ж. Брунер, Б. Карвасарський (дослідження когнітивних чинників); 

А. Дерябін, Л. Фестінгер (розробка теорії когнітивного дисонансу); 

М.М. Кононова (розгляд когнітивного дисонансу як детермінанти дезадаптації 

суб’єкта).  

Кризові етапи в житті молоді, зокрема суїцидальні випадки, досліджують 

А.Г. Амбрумова, Є.Г. Трайніна, Н.А. Ратінова. Згідно з концепцією 

А.Г. Амбрумової самогубство розглядається як наслідок соціально-
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психологічної дезадаптації особистості в умовах пережитого нею конфлікту. 

Об’єктивно дезадаптація проявляється при зміні поведінки (аж до її 

патологічної трансформації) і при погіршенні соціального функціонування. 

Дослідженням деструктивних форм дезадаптації молоді присвячені роботи 

В.Ф. Войцех (аналізує причини суїцидів), Н. Хазратової (дає класифікацію 

криз, що впливають на суїцидальну поведінку молоді). 

Ф.П. Власенко розглядає освіту як гуманітарну технологію соціалізації 

особистості, завдання якої полягає у формуванні установки на 

самовдосконалення та самоорганізацію. М.Г. Ватковська досліджує 

становлення і самореалізацію особистості під впливом освітніх чинників. 

Т.Г. Бордюгова розглядає самоосвіту як чинник соціальної адаптації 

особистості. В.Н. Марізіна  вивчає засоби самореалізації особистості в 

інформаційному суспільстві. 

Соціалізацію як процес самоактуалізації та формування «Я-концепції» 

осмислюють Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс.  

У дослідження проблеми співвідношення адаптації, соціалізації та 

стресових станів вагомий внесок зробили такі вчені: В.І. Шебанова, яка вивчає 

особливості реагування сучасної молоді у стресових ситуаціях; 

Н.Є. Герасімова, яка розглядає внутрішньоособистісні конфлікти у процесі 

соціальної адаптації студентів до умов закладів вищої освіти; Н.Є. Завацька, яка 

аналізує соціально-психологічні аспекти адаптації молоді до умов ринкової 

економіки; А.С. Фаустов і Ю.В. Щербатих, які досліджують корекцію рівня 

екзаменаційного стресу у студентів як фактор поліпшення їх здоров’я. 

Отже, соціалізація – це процес формування особистості, її соціальних 

характеристик, внутрішньої структури особистості. Процес соціалізації є 

єдністю протилежних процесів адаптації та дезадаптації до середовища. 

Особистість сама обирає не тільки те, до якого середовища адаптуватися, а й 

стратегії поведінки.  

Які б стратегії людина не обирала на кожному етапі соціалізації, цей 

процес все одно залишається цілісним, діалектичним процесом розвитку і 
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саморозвитку індивіда, постає єдністю адаптаційних і дезадаптаційних 

чинників. «Не засвоївши умов соціального середовища, не утвердивши себе в 

ньому, індивід не може активно впливати на нього. Разом з тим, засвоєння 

соціального досвіду неможливе без індивідуальної активності самого індивіда у 

сферах діяльності та спілкування» [227, с. 167]. 

Особистісний вимір соціалізації студента має свої категоріально-

понятійні визначення, до яких відносяться: самоздійснення – вираження 

найглибшої сутності індивідуальності людини; самореалізація – розкриття 

успішності адаптаційних процесів особистості до певного середовища; 

самоактуалізація – успішний прояв професійних або інших індивідуальних 

здібностей особистості; саморепрезентація – прояв власної адекватної 

репрезентації себе як особистості; самоствердження – це утвердження себе як 

особистості; самовираження – прояв своєї індивідуальності у вчинках і діях. 

Сучасною альтернативою традиційним способам самовираження молоді є 

графіті (малюнки на стінах та інших площинах об’єктів міста, які зроблені 

балончиками з фарбою, майже завжди з присутністю тексту в малюнку) та 

мурали (малюнки на фасадах будівель).  

Також дуже вважливою у процесі становлення соціалізації є 

ідентифікація – це усвідомлення приналежності до соціально-культурної 

спільності, психоемоційна єдність із нацією. Ідентифікація впливає на 

формування ідентифікаційних стратегій, відповідно до яких особистість 

адаптуватиметься (готуватиме себе до певного середовища) та від якого 

середовища відмовлятиметься (відриватиметься). Як складник соціалізації цей 

процес складний, нелінійний та цілісний, складається з багатьох адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів.  

Процеси самоактуаліації, самовдосконалення сприяють формуванню 

особистісних якостей, що характерні для розвиненої особистості й менш 

поширені у масовій свідомості. Ці процеси припускають розкриття особистості 

у формуванні соціальних характеристик, перехід її на якісно новий рівень, 

формування внутрішніх аспектів особистості. 
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Згідно з Ф.П. Власенком, «завдання освіти полягає у формуванні 

установки на самовдосконалення, самоорганізацію. У випадку успішного 

виконання цього завдання особистість може бути самодостатньою та готовою 

до невідповідності власних ідеалів тим цінностям і нормам, що пропагує 

оточення» [37, с. 26].  

Заклади вищої освіти далеко не завжди реалізують свій потенціал, як 

інститути соціалізації не всі з них концентрують свою увагу на проблемах 

соціалізації особистості.  

«Освіта в умовах інформатизації повинна сформувати людину 

інноваційного мислення, інноваційного типу культури, здатного до 

інноваційного типу діяльності. У сучасному світі це можливо зробити за 

допомогою освіти, яка особистісно спрямована, формувати людину як 

розвиненішу особу [255, с. 80]».   

Соціалізація в закладі вищої освіти у випадку активного відношення 

студента може переходити в процес  формування особистості. 

Є.Б. Фанталова виділяє три групи внутрішньоособистісних протиріч: 

«тіло», «особистість» і «духовність» [231, с. 9]. Перша група 

внутрішньоособистісних протиріч відображає рівень індивіда з його 

індивідуально-типологічними можливостями. У другу групу входять 

протиріччя, що відображають функціонування особистості в суспільстві. Сюди 

можна віднести протиріччя, що виникають в особистості у результаті 

формування «відображеного Я», тобто зустрічного сприйняття ставлення до 

себе «іншого». Третя група суперечностей орієнтована на розкриття 

внутрішнього світу людини, що виражає прийняття себе як цінності [117, с. 66]. 

У дослідженнях розкривається зв'язок зовнішніх та внутрішніх чинників 

процесу соціалізації. 

Зазначається, що рівнями прояву внутрішньоособистісних протиріч у 

студентському віці є: когнітивний, емоційний, поведінковий. Відзначається 

важлива роль професійного становлення та життєвого облаштування, роль 

об’єктивних закономірностей процесу професійного навчання [116, с. 16]. «Для 
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успішного оволодіння професією необхідно мати комунікативні, 

організаторські здібності, розвинуту здатність до саморегуляції, високий рівень 

соціального сприймання, що забезпечується сформованою емпатійною та 

рефлексивною схильністю» [230].  

Зростання напруженості інформаційних потоків, пов'язаних із різними 

середовищами соціалізації студента, може призвести до когнітивного 

дисонансу.  

До когнітивного дисонансу може також призвести незавершеність 

соціалізації на одному з етапів: на першому етапі – це соціальна адаптація до 

навчального закладу, на другому етапі – адаптація до спеціальності, на 

третьому – адаптація до професійного середовища та майбутньої діяльності. 

В контексті дослідження соціалізації студентства актуальним є розгляд 

когнітивного дисонансу як соціально-психологічного складника, який 

пов'язаний з соціалізацією студентів. 

Вирішення протиріч у процесі формування особистості призводить до 

когнітивного дисонансу. Якщо людина не адаптується на одній із стадій, у неї 

може відбутися когнітивний дисонанс. 

Діалектика внутрішнього і зовнішнього (у розумінні взаємозв’язку 

внутрішніх процесів розвитку особистості та зовнішніх чинників впливу на неї) 

переходить у діалектику когнітивного і соціального. Такий діалектичний 

зв’язок когнітивного та соціального має вплив на формування особистості 

будь-якого студента, але різною мірою.  

Когнітивний дисонанс є складником самоактуалізації, являє собою 

протистояння між когніціями, що ведуть до адаптації та дезадаптації. Так, 

корені дезадаптованості особистості Л. Фестінгер вбачав у когнітивному 

дисонансі, що характеризується відчуттям внутрішнього дискомфорту [276]. 

Дослідник твердить, що когнітивний дисонанс – це невідповідність між двома 

когнітивними елементами (когніціями: думками, досвідом, інформацією), при 

якому заперечення одного елемента витікає з існування іншого, з чим і 

пов’язане відчуття дискомфорту [105, с. 204.]. Л. Фестінгер стверджує: «Досить 



109 
 

 
 

впевнено можна припустити, що в житті дуже рідко можна зустріти яку-небудь 

систему когнітивних елементів, у якій дисонанс повністю відсутній. Майже для 

будь-якої дії, яку людина могла б вжити, або будь-якого почуття, яке вона 

могла б відчувати, майже напевно знайдеться, принаймні, один когнітивний 

елемент, що знаходиться в дисонантному відношенні з цим «поведінковим» 

елементом» [234, с. 208]. Серйозні випадки дисонансу можуть призводити до 

неспокою, викликати значний стрес, знижену самооцінку, викликати агресію 

або інші небажані наслідки. Всі ці проблеми мають значний вплив і на 

формування особистості студента. 

Вирішальну роль відіграють дослідження, пов'язані з когнітивними 

чинниками та когнітивним дисонансом в аспектах усвідомлення індивідом 

своєї поведінки, невирішеності дій, помилок у пізнавальному процесі та 

дефіциту в мисленні. Зменшення стресу та впливу ірраціональних чинників 

шляхом когнітивних практик є елементом самоуправління [92, с. 30].  

Одним із здобутків когнітивної психології є спроба поставити та 

вирішити проблему механізмів самосприйняття людини. Когнітивна психологія 

показує, що єдиний порятунок для свободи людини – це неможливість 

цілковитої передбачуваності вчинків і дій [190, с. 992].  

Дослідження та розробка когнітивних чинників стресу дозволять 

зберігати рівновагу і працездатність при стресовій ситуації, допоможуть 

зберегти здоров’я та оптимістичний настрій, закладуть інвестиції у здорове, 

безстресове майбутнє шляхом формування здорової національної еліти – 

майбутнього нашої країни. 

Поглибленому вивченню цих проблем допомагають соціологічні 

дослідження. Відповідно до проведеного Ю.В. Щербатих анкетування у 2001 

році, близько 30 % студентів скаржились на прискорене серцебиття перед 

іспитами, у 20 % студентів у цих умовах відзначали неконтрольоване м’язове 

тремтіння, кожний четвертий студент скаржився на порушення сну в період 

сесії, а 5 % студентів під час підготовки до іспитів турбували головні болі. Це 

означає зростання впливу стресу на здоров’я студентів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Однак вирішення завдань адаптації при засвоєнні когнітивного та 

соціального досвіду, необхідного для досягнення просуспільної спрямованості 

соціалізації особистості студента, не можна вирішувати шляхом простого 

скорочення кількості заліків та іспитів. При цьому актуальним є питання про 

можливість прогнозування подібних реакцій з метою своєчасного прийняття 

відповідних профілактичних заходів, що перешкоджають порушенню здоров’я 

[71, с.17]. 

Когнітивний дисонанс інколи долається шляхом деструктивних практик. 

Такі форми деструктивних практик виражаються в адиктивній поведінці 

індивіда – «це поведінка людини, для якої притаманне прагнення до відходу від 

реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки прийому 

різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації уваги на певних видах 

діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних емоцій» [57, с. 8]. У 

результаті такої поведінки особистість існує у специфічному «віртуальному» 

світі. Вона геть не вирішує своїх проблем та зупиняється в особистому 

розвитку, навіть деградує. Формування залежності від Інтернету, ігрова 

залежність (вихід у віртуальне середовище) розглядаються як компенсаторний 

спосіб вирішення проблем, це також є проявом дезадаптації у студентства. 

Згідно з дослідженням, проведеним компанією GfK Ukraine у період з 18 

вересня по 7 жовтня 2015 року, 27 % молодих людей є курцями (37 % чоловіків 

і 17 % жінок), 27 % молодих людей (40 % чоловіків і 14 % жінок) протягом 

останнього тижня вживали алкогольні напої – найчастіше пиво. 3 % молодих 

людей (5 % чоловіків і 1 % жінок) вживали алкогольні напої кожен день. 

Загалом 89 % молоді ніколи не пробували наркотиків, 9 % вказали, що 

пробували, але зараз не вживають (14% чоловіків і 4% жінок) [150, ст.7].  

Останніми роками зростає кількість суїцидальних випадків. Згідно з 

дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні станом 

на 2015 рік зафіксовано процентне співвідношення самогубств до чисельності 

населення 100 тисяч осіб на рівні 20,1% [132]. 



111 
 

 
 

Може здатися, що кількість самогубств обумовлена та пояснюється 

економічними причинами, але більш ретельний аналіз свідчить про те, що таке 

трактування є лише частковою правдою. Так, суто економічна причина 

зростання числа самогубств виявляється далеко не в усіх країнах. Більш того, 

як показав Е. Дюркгейм, зростання добробуту населення здатне викликати 

збільшення кількості суїцидів. Економічні чинники самі по собі не пояснюють 

ні розподіл самогубств, ні їх основні тенденції. Вони визначають лише зміни 

цих тенденцій в певні періоди і, головним чином, в індустріальних та 

економічно розвинених країнах [41, с. 20]. 

Якщо людина вирішує позбавити себе життя, це означає, що в її 

свідомості відбуваються суттєві зміни. Складність адаптації до навчання, 

оточення, проблеми пристосування можуть стати причиною самогубства у 

студентів.  

А.Г. Амбрумова, Є.Г. Трайніна, Н.А. Ратінова розглядають типи 

деструктивної поведінки через феномен агресії та виділять такі типи 

аутоагресивної поведінки: суїцидальна поведінка, аутодеструктивна поведінка, 

несуїцидальна аутоагресивна поведінка [7, с. 105]. 

Класифікацію криз, що впливають на суїцидальну поведінку молоді, 

пов’язаних із циклом навчання у закладі вищої освіти, запропонувала 

Н. Хазратова. На думку дослідниці, кризи мають свою типологію, а саме:  

-  криза адаптації до умов навчання у вузі (1 курс);  

-  криза  «середини» навчання (2-3 курси);  

-  криза завершення навчання і переходу в інший соціальний статус (5 курс 

– початок трудової діяльності);  

-  криза відрахування з вузу, яка створює деривацію такого необхідного у 

20-річному віці почуття причетності [241, с. 14]. 

 «З 2000 року в Україні намітилася тенденція до зниження рівня 

самогубств, але водночас почала зростати кількість суїцидів у молодіжному 

середовищі (вік від 15 до 29 років)» [177]. В Європі значна частка суїцидів 
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скоюється чоловіками у віці 55 років і старше. В Україні ж переважає відсоток 

самогубств серед молодих людей. Зазвичай спроби самогубства в Україні 

здійснюють жінки, однак летальні випадки в основному фіксуються у чоловіків 

[177].  

Суїцидальна поведінка як результат багатофакторного процесу 

дезадаптації, як зазначають К.Г. Ердинеєва та В.П. Філіппова, обумовлена 

соціально-психологічними факторами. Багато дослідників виділяють такі 

основні причини суїцидальної поведінки: депресивний розлад; алкоголізм та 

інші форми зловживання наркотичними речовинами; релігійні ідеї; ізоляція, 

життя на самоті, втрата підтримки; когнітивна ригідність; моделювання, 

самогубство в сім’ї; економічні проблеми, проблеми у вузі або на роботі; 

проблеми з протилежною статтю; стрес і стресові фактори; агресія і 

дратівливість; фізична хвороба [262, с. 56].  

Починаючи з 1980-их, після введення у науковий обіг поняття 

«посттравматичні стресові розлади (ПТСР)», спостерігається підвищена увага 

до вивчення психологічних впливів стресу [119, с. 111]. Однак треба 

відзначити, що фактори суїцидальної поведінки серед студентів практично не 

досліджуються. 

Роль дезадаптації на різних курсах навчання у закладах вищої освіти 

змінюється. Зокрема, серед частини студентів зростає тривога, пов’язана з 

різними факторами – як соціально-політичними, так і особистісними. Серед них 

фактори, пов’язані із працевлаштуванням і визначенням місця перебування. 

Тривога може долатися різними способами: одні студенти починають шукати 

літературу, пов’язану з їх страхом, інші впадають у паніку, однак є й ті, що 

вихід із критичної ситуації бачать у вживанні нарковмісних речовин.  

Згідно із проведеним опитуванням з 13 по 20 грудня 2012 року серед 

студентів трьох вищих навчальних закладів міста Іркутська 28 % респондентів 

відомі випадки вживання наркотичних засобів у стінах навчального закладу, в 

якому вони навчаються, 72 % опитаних студентів, навпаки, ніколи нічого 

подібного в стінах закладів вищої освіти не помічали. Більше 30 % опитаних 
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доводилося бачити в навчальному закладі студентів у стані наркотичного 

сп’яніння. Близько 4 % респондентів заявили, що їм відомі випадки продажу 

нарковмісних речовин у стінах навчального закладу [141]. 

Наркоманія і суїциди тісно пов’язані між собою. Тривале вживання 

наркотиків та їх вплив на організм, як і загальний стиль життя наркоманів, 

значною мірою спрямовані на саморуйнування. Більшість наркоманів, як і 

потенційні самогубці, молоді й літні, почувають себе непотрібними оточенню. 

«Наркотики притупляють почуття і як би тримають сім’ю, друзів і весь світ на 

відстані. Для деяких людей є тільки два виходи: вживати наркотики або 

вчинити спробу самогубства» [77, с. 12]. 

Девіація особистісних якостей, спричинена відсутністю чіткої 

цілеспрямованості у житті молоді, песимістичним ставленням до своїх 

життєвих перспектив, високим рівнем молодіжного безробіття, суттєвими 

фінансовими обмеженнями багатьох молодих людей, сумнівами стосовно своєї 

спроможності навчатися і щодо можливості якісного професійного навчання та 

здобуття вищої освіти можуть стати вісниками не тільки суїцидальних 

випадків, а й причиною вживання наркотичних речовин серед молоді. За 

статистичними даними, майже 90 % наркоманів – молоді люди віком до 30 

років, з них кожна четверта – жінка. Тенденцію зниження вікової межі 

наркоманії в Україні підтверджують соціологічні дані [31].  

Варто наголосити, що нині когнітивні чинники, які впливають на 

поведінку та здоров’я людини, стають вирішальними, оскільки стосуються не 

тільки окремої людини, а й усього її оточення. І розібратися в їх впливі – 

означає зробити перший крок на шляху до розуміння та усвідомлення 

величезної ролі когнітивних практик. Тому вирішальним є вивчення 

когнітивного дисонансу для досягнення гармонізації життя людини в 

суспільстві.  

Новим у підході до цієї проблематики є дослідження впливу когнітивних 

чинників при подолані невизначеності людини. «Коли дисонанс виникає між 

когнітивним елементом, що належить до знання навколишнього середовища, і 
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поведінковим когнітивним елементом, то він може бути усунутий тільки за 

допомогою зміни поведінкового елемента таким чином, щоб він став 

консонантним з елементом середовища» [92, с. 28].  

Помилково вважати, що якщо поведінка індивіда змінюється, то 

когнітивний елемент, який відповідає цій поведінці, змінюється аналогічно.  

Для усунення дисонансу необхідна зміна певних когнітивних елементів.  

Специфічними причинами прояву когнітивного дисонансу, який 

спричинює появу стресів у студентському середовищі, можуть стати: 

незадовільне матеріальне становище особистості, наявність 

внутрішньоособистісних, міжособистісних і внутрішньогрупових конфліктів, 

суперечність між очікуваннями та реальністю. 

Розглянемо, як приклад, студента, який витратив значну суму грошей на 

навчання у закладі вищої освіти. Уявімо собі, що після здійснення цієї дії він 

виявляє, що його знань не вистачає для складання іспиту. Понад те, 

виявляється, що навчання в даному навчальному закладі набагато дорожче, ніж 

навчання в будь-якому іншому навчальному закладі, а ще й до того надходить 

інформація, що обрана професія не має перспектив на ринку праці. Якщо 

ступінь дисонансу стане досить великим, тобто таким, що співвідноситься з 

величиною опору зміни найменш стійкого елемента, то цей індивід може, 

зрештою, покинути навчання у закладі вищої освіти, не дивлячись на всі 

незручності й фінансові витрати, пов’язані з цим.   

Цей студент міг би зберігати ступінь загального дисонансу досить 

низьким за допомогою додавання нових знань, які є консонантними з фактом 

вступу до закладу вищої освіти. Ці знання він має отримати під час навчання, 

тоді він міг би прийти до висновку, що рейтинг закладу вищої освіти та якість 

отриманих знань на період навчання більш важливі, ніж його оплата та 

перспективи отримання роботи в майбутньому. Це орієнтує студента на 

навчання. Він починає здавати іспити краще і впевненіше, ніж звичайно, і 

переконується в тому, що бути частиною такого успішного за рейтингами 

закладу вищої освіти є значно важливішим. За допомогою подібних знань цей 
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студент цілком міг би досягти успіху в підтримці дисонансу на незначному 

рівні [92, с.31]. 

Таким чином, можна констатувати, що є два шляхи виходу з подібної 

ситуації когнітивного дисонансу (що включає в собі методика стрес-

менеджменту): зміна власних понять, переконань або поведінки; 

виправдовування власних понять, переконань, поведінки.  

Отже, когнітивний дисонанс – це форма конфлікту, внутрішній складник 

якого характерний для соціалізації. 

А. Дерябін дисонанс тісно пов’язує з Я-концепцією в тому сенсі, що він 

виникає з невідповідності між Я-концепцією та загрозою «Я». Ця точка зору 

отримала назву позиції «неодисонансу». Згідно з класичною теорією дисонансу 

в індивіда є дві можливості позбутися від Я-загрози: або змінити уявлення про 

себе відповідно до сприйнятої інформації, або ігнорувати останню, прийняти її 

за помилку або неточність. З точки зору А. Дерябіна, перші в ситуації загрози Я 

вдаються до самопідкріплення автоматично, тоді як для других це більш 

примусовий, контрольований процес [66]. Іншими словами, якщо спробувати 

під час іспиту сформувати у індивіда певні когнітивні прийоми, що дозволять 

збільшити його впевненість у власних діях і знаннях, то вони допоможуть 

усунути негативні моменти дії стресу на організм і самопочуття студента.  

Вибір, який робить особа з різних варіантів поведінки шляхом 

самопереконання, знаходить аргументи не тільки для виправдання свого 

рішення, але й проти знехтуваних альтернатив. Таким чином, «відбувається 

вибірковість сприйняття інформації особою, “вишуковування” позитивних 

сторін здійсненого вибору. Така вибірковість обумовлює дезадаптованість 

(закритість для нового досвіду) суб’єкта, адже приймається та інформація, яка 

йде на підтвердження ідеалізованого “Я” суб’єкта» [105, c. 207].  

Когнітивний дисонанс розглядається також як прояв невирішених 

проблем, він є одним із факторів, поява якого свідчить про недостатній рівень 

соціальної адаптації студентів. Когнітивний дисонанс стає детермінантою 

дезадаптації суб’єкта. Своєю чергою небажання адаптуватися до власної 
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країни, пристосовуватися до умов, що не дозволяють реалізувати свої потреби, 

спричинює масову міграцію молоді.  

Розвиток людини при взаємодії і під впливом зовнішнього середовища 

можна визначити як процес і результат її соціалізації, тобто засвоєння і 

відтворення культурних цінностей і соціальних норм, а також саморозвитку і 

самореалізації в суспільстві [227, с. 166]. Соціалізація індивіда відбувається у 

процесі взаємодії та взаємовпливу середовища та суспільних переконань на 

особистість.  

Розглядаючи співвідношення самореалізації, формування та соціалізації 

особистості в сучасних умовах, необхідно розглянути актуальну нині проблему 

– міграції молоді до інших країн. Українська еміграція молодшає і стає все 

більш інтелектуальною – разом із заробітчанами з країни все активніше їде 

освічена молодь, пише Христина Бердинських у №16-17 журналу 

«Кореспондент» від 27 квітня 2012 року. Намічена тенденція сьогодні 

підсилюється. 

Рівень готовності до еміграції серед молодих українців дуже високий. За 

даними опитування, яке у 2011 році провів Центр соціологічних досліджень 

«Софія», серед людей у віці 18-29 років цей показник становить 50,4 %. Серед 

причин, які його спровокували, – не тільки гроші, але й бажання опинитися в 

більш сприятливій соціальній обстановці. Важливий і такий мотив, як 

самореалізація. «З України їдуть молоді люди освічені, амбітні. Їдуть туди, де 

вони сподіваються отримати кращі умови для самореалізації», – зазначає Євген 

Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України [107].  

У вересні 2016 року показник готовності поїхати за кордон на постійне 

місце проживання склав - 30 %. Більшою мірою виявляють бажання поїхати за 

кордон на постійне місце проживання або на роботу люди молодого віку [143]. 

Слід також зазначити, що молодь більш мобільна, часто подорожує і все 

частіше навчається поза батьківщиною. Найчастіше українці обирають саме 

польські університети. За даними головного управління статистики Польщі у 
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2014 році в польських університетах навчалось 20,5 тис. українських громадян 

[213]. 

Соціалізація особистості студента у закладах вищої освіти постає як 

самоактуалізація через здобуття фахових знань, вмінь і навичок та як 

визначення свого місця в суспільстві. Залежно від уже досягнутого рівня 

самореалізації міграційна готовність проявляється у студентів по-різному. За 

більшістю показників з підвищенням рівня самореалізації, а також із 

подоланням не найкращих умов для існування зменшується число людей із 

проявами міграційної готовності, тоді як рівень міграційної готовності у тих, 

хто все ж хоче покинути регіон, зростає. Їх спонукання – прагнення до 

самореалізації. 

Випускник закладу вищої освіти, який має міграційну готовність, 

відрізняється від людини, яка здійснила міграцію, недостатньою 

сформованістю дієвих, поведінкових компонентів у структурі своєї установки. 

Міграційна готовність у нього проявляє себе через компоненти когнітивно-

емоційні, що змінюють ціннісно-смислові й інші складники образу світу [64, 

с. 132]. 

Особлива роль у процесі соціалізації належить розвитку контактів 

індивіда з іншими людьми і спільній з ними суспільно-корисній діяльності. 

Людина у процесі соціалізації не тільки збагачується досвідом, а й набуває 

здатність стати особистістю, впливати на інших людей [210, с. 99].  

Складником соціальних практик управління процесами соціалізації та 

подолання внутрішніх протиріч є стрес-менеджмент. Стрес-менеджмент у 

системі освіти можна представити як систему взаємопов’язаних напрямків 

діяльності, націлених на профілактику, пом’якшення і подолання стресогенних 

факторів на основі постійного стрес-моніторингу, як розробку і реалізацію 

антистресової програми, що діє на організаційному та індивідуальному рівнях. 

Основними завданнями профілактики стресів серед студентства повинні 

стати: подолання «чорно-білого» мислення, надмірного узагальнення, 

катастрофізації, суб’єктивізації, надмірного песимізму та заперечення; розвиток 
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високого самоконтролю, адаптивних здібностей, підвищення впевненості в 

собі; нейтралізація стресів через рефлексивну, регламентарну та сугестивну 

стратегії; зміна ставлення до проблеми (інтелектуальні засоби стрес-

менеджменту); соціальне порівняння, уникнення, пробудження гумору. 

Стрес-менеджмент як складник глобалізації виконує соціальну функцію. 

Основною метою стрес-менеджменту у закладах вищої освіти стає 

забезпечення функціонування суспільства та подальшого розвитку студентства, 

формування у молоді почуття затребуваності, фахового зростання, формування 

позитивної установки подолання труднощів, допомога у знятті стану тривоги, 

актуалізація резервних можливостей студента. 

Розглянувши особистісний вимір адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів соціалізації особистості у закладах вищої освіти, можна зробити 

висновок, що соціалізація є процесом формування студентом соціальних 

характеристик і внутрішньої структури.  

Соціалізація особистості студента постає як самоактуалізація через 

здобуття фахових знань, вмінь, навичок і як визначення свого місця в 

суспільстві. Складником самоактуалізації є когнітивний дисонанс. Своєю 

чергою когнітивні дисонанси та стреси у повсякденному житті можуть стати 

причинами девіантної поведінки молоді. 

Пасивне чи негативне ставлення особистості до певного середовища 

може сприяти виникненню девіантної поведінки та проявам деструкції та 

самодеструкції, серед яких можуть бути алкоголізм, наркоманія, суїцидальна 

поведінка. У зв’язку з цим обґрунтовується важливість стрес-менеджменту як 

складника соціальних практик управління процесами соціалізації та подолання 

внутрішніх протиріч. 

Когнітивний дисонанс у дисертаційному дослідженні розглядається як 

соціально-психологічна форма внутрішнього конфлікту між протилежно 

спрямованими адаптаційними стратегіями. Когнітивний дисонанс стає 

детермінантою дезадаптації суб’єкта.  



119 
 

 
 

Своєю чергою небажання адаптуватися до власної країни, 

пристосовуватися до умов, що не дозволяють реалізувати свої потреби, 

спричинює масову еміграцію молоді. Для соціалізації особистості студента 

найбільш плідними проявами самореалізації та самоактуалізації є такі, які 

пов’язують особистість з поступом країни. 

Якщо студент не бачить у собі сил впоратися з когнітивним дисонансом і 

стресами, то така особистість має більше бажання емігрувати, ніж особа, що 

впоралася зі стресами. 

Для подальшого дослідження даної проблематики, виникає необхідність 

розгляду нового бачення проблеми академічної мобільності студентства – як 

вирішення проблеми адаптації, самоствердження та самореалізації. 

Соціалізація є процесом формування студентом світоглядних переконань, 

соціальних характеристик і переходом особистості на якісно нові рівні та 

становлення особистості студента впродовж усіх етапів соціалізації: від 

початкового – адаптації до освітнього середовища, системи навчання і 

виховання – до визначального етапу у професійному становленні особистості у 

процесі її спеціалізації і до завершального етапу, спрямованого на адаптацію до 

обраного студентом соціального та професійного середовища.  

Соціалізація особистості студента відбувається на основі розвитку рівня 

суб’єктності, що проявляються через самореалізацію, самоактуалізацію та 

самоздійснення суб’єкта у різних середовищах.  
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 2.3. Вплив адаптації та дезадаптації на академічну мобільність 

студентської молоді  

 

Потрібно враховувати вплив самовизначення майбутнього студента 

стосовно його вибору закладу вищої освіти і спеціальності на формування 

ринку освітніх послуг у країні. Студенти, обираючи заклад вищої освіти і 

спеціальність, впливають на ринок освітніх послуг. 

  В умовах ринкової орієнтації освіти актуалізується таке явище, як 

академічна мобільність. Водночас академічна мобільність може мати різний 

результат залежно від цілісності процесів соціалізації. Метою академічної 

мобільності є підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових 

досліджень, конкурентоспроможності випускників та викладачів на 

українському та міжнародному ринках. Потреба в якісній освіті особливо 

відчутною стала в умовах євроінтеграції, зростання зацікавленості молоді в 

отриманні другого міжнародного диплому. Однак існує низка проблем, що 

заважають якісному розвитку академічної мобільності. Відтак актуалізується 

питання академічної мобільності як запоруки успішного розвитку держави. 

Академічну мобільність в умовах ринкової орієнтації освіти досліджують 

такі вчені: Л.М. Гурч (розглядає мобільність студентів і професорсько-

викладацького складу як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої 

освіти України в європейському просторі); Н.М. Гуляєва (досліджує 

мобільність викладачів і студентів, їхні проблеми та орієнтири); О.І. Савченко, 

Р.О. Несторенко (вивчають створення міжнародних і національних 

університетських консорціумів як запоруки успішного розвитку бізнес-освіти); 

М.З. Згуровський (аналізує Болонський процес як структурну реформу вищої 

освіти на європейському просторі), С.В. Пролеєв (аналізує потенціал та 

проблеми визначення змісту освіти на основі компетентностей), Т.А. Жижко, 

А.І. Чумаченко (розглядають академічну мобільність як об’єктивну умову 

розвитку університетської освіти); С.В. Вербицька, О.А. Болотська 

(досліджують міжнародну студентську академічну мобільність); 

http://194.44.39.214/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/12025/source:default
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А.А. Харківська (висвітлює аспекти безперервної освіти); О.Б. Лисак, 

Л.Г. Сокурянська (аналізують академічну мобільність і вивчають чинники 

академічної еміграції студентства). Однак аналіз напрацювань дає можливість 

стверджувати, що проблема академічної мобільності в умовах ринкової 

орієнтації освіти ще не була предметом системного вивчення й безпосереднього 

аналізу ситуації, що склалася нині в Україні. 

Однією із цілей Болонської декларації є мобільність студентів, 

викладачів, дослідників. Академічна мобільність як така можлива на двох 

рівнях: внутрішньому (національному) та зовнішньому (міжнародному). 

Міжнародна академічна мобільність є складником Програми навчання 

протягом життя (Lifelong Learning Programme). «Концепція LLL (lifelong 

learning) нині вже стала реальністю, а в майбутньому її значення постійно 

зростатиме. Термін LLL означає новий підхід до навчання впродовж життя 

людини у різноманітних формальних і неформальних ситуаціях. Концепція LLL 

зорієнтована на людину в контексті забезпечення її зайнятості й активної 

громадянської позиції. У цьому значенні навчання впродовж життя 

орієнтується на попит ринку праці, а не на пропозиції з боку системи 

професійної освіти» [242].  

Безперервне навчання протягом усього життя, як у принципі й академічна 

мобільність, спроможне допомогти професорсько-викладацькому складу 

постійно вдосконалюватися і зростати – як особистісно, так і в кар’єрі. Понад 

те, не потрібно забувати і про те, що знання, отримані сьогодні, завтра вже 

будуть неактуальні, тому життя вимагає від людини постійного оновлення 

інформації та знань. Для цього й існують програми академічної мобільності. 

Останнім часом показники академічної мобільності як студентства, так і 

науково-викладацького складу зростають. Це зумовлено: обмеженістю 

потенціалу в країні походження, відсутністю певних спеціальностей або їх 

недоступністю на ринку; фінансуванням і вартістю навчання за кордоном; 

можливістю подальшого працевлаштування за кордоном; престижністю країни 

перебування та імміграційною мотивацією. 
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Можуть створюватися умови, що змінюють вплив академічної 

мобільності – орієнтація на отримання подвійного диплома, поширення 

дезадаптаційних стратегій стосовно власної країни, формування стратегії  

особистісного розвитку за кордоном. 

Навесні 2014 року Інститут статистики ЮНЕСКО надав онлайн-карту 

даних про міжнародну мобільність студентів. Згідно з представленими даними 

у 2012 році 2 з 10 студентів (не менше 4 млн осіб) навчалися за кордоном 

(порівняно з 2 млн у 2000 році). В період між 1999 і 2012 в Центральній і 

Східній Європі частка мобільних студентів збільшилась від 25 % до 37 % [278].  

Станом на 2015/2016 навчальний рік число українських студентів за кордоном 

за два роки зросло на 20%, а динаміка зростання з 2009 по 2016 роки склала 

176%. Причому 2/3 цього приросту склали саме українці, які навчаються в 

польських університетах [213]. Польща лишиться на першому місці для 

українських освітян, оскільки намагається максимально наростити частку 

іноземних студентів для своїх закладів вищої освіти. Головним джерелом для 

зростання цього показника вбачають саме Україну. Для України це може 

перетворитися на проблему. За даними освітніх агентств, на батьківщину 

повертаються не більше третини українських випускників західних вузів [45]. 

Таким чином, студенти в деяких випадках в академічному обміні вбачають 

подальшу міграцію. 

У міру зростання комерціалізації освіти в навчальних закладах 

поширюються цінності ринку. Вищу освіту починають розглядати не тільки як 

суспільне, а як приватне благо. Насамперед благо для тих, хто має фінансові 

можливості для навчання. Внаслідок цього здобуття знань і дослідження у 

закладах вищої освіти починають розглядатися через призму продукту, а не як 

діяльність, спрямовану на розширення і поглиблення наукових знань [1]. 

Соціологічне опитування проведене у вересні-жовтні 2010 р. серед 

студентів першого (56 %) та другого (44 %) курсів закладів вищої освіти, 

виявило наявність трьох спрямованостей мотивів, якими керуються студенти 
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при отриманні вищої освіти: професійне самовизначення (16 %), спрямованість 

на самореалізацію (14 %) та життєве самовизначення (67 %) [208, с. 385].  

У період з 15 лютого по 6 березня 2016 року було проведене опитування 

компанією GfK Ukraine. Воно показало, що більшість студентів здобуває вищу 

освіту для кращого працевлаштування. Знання та навички, які стануть в нагоді 

під час роботи, а також можливість отримати хорошу роботу в майбутньому 

набрали  половину та більше (50 % та 51 %) відповідей респондентів. 

Особистий та інтелектуальний розвиток цікавить 38 % респондентів [74]. У 

процесі глобалізації виникає комерціалізація освіти, і насамперед закладу вищої 

освіти. 

У Законі України «Про освіту» зазначено: «Освіта є основою 

інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її 

успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку 

суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою» [78]. Завданням 

закладів вищої освіти стає виховання не просто особистості, що вільно 

пристосовується, а формування в студента рис соціально активного та 

мобільного члена суспільства.  

У грудні 2007 року, пропонуючи своє бачення наступного розвитку 

«Лісабонської стратегії ЄС» (стратегії стимулювання рівня економічного 

зростання та зайнятості у Союзі), Європейська Комісія зазначила, що навчання 

за кордоном може стати важливим стимулом для особистісного розвитку та 

поліпшення мовних навичок, і за певний час воно має стати стандартним 

елементом університетської освіти. 

У процес регламентації академічної мобільності включилися фахівці з 

різних галузей «не лише державними працівниками поповнилися лави творців 

міжнародного компонента національної політики – регіональні неурядові 

агенції та міжнародні організації (ЮНЕСКО, ОЕСР та Світовий банк) стали 

впливовими суб’єктами організації академічної мобільності кінця двадцятого 

століття» [35, с.23]. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mqqzC2_E5uz3R5TFxqiG9j_98FCvxw8abdVYdZnmkBg/edit#gid=1886085567
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Академічна мобільність в Україні набуває різних форм: участь у 

короткострокових програмах обміну студентами, навчання за програмами 

студентського обміну у закладі вищої освіти – партнері, проходження 

навчальної (дослідницької, виробничої) практики, участь у семінарах та 

наукових школах, вступ до закордонного закладу вищої освіти або навчального 

закладу України на повну програму.  

Якщо розглядати рівні академічної мобільність, то це:  

- рівень України, на якому задіяні відділи Міністерства освіти і науки 

України; 

- рівень Європи, зокрема включення України в Болонський процес, що 

підсилило її участь у програмах обміну; 

- світовий рівень, на якому включені міжнародні культурно-освітні й 

політичні організації, регіональні інформаційні центри тощо. 

Мобільність студентів і викладачів є важливим елементом упровадження 

в Україні Болонського процесу. Багато науковців досліджують проблему 

мобільності студентів. Найбільш популярними в Україні є програми обмінів 

студентами і науковцями DAAD (Німеччина), ОАD (Австрія), ТЕМПУС (ЄС), 

Erasmus Mundus (ЄС), VISBY (Швеція), Fulbright (Сполучені Штати Америки). 

Місією ERASMUS було і залишається зміцнення міжнародних зв’язків у сфері 

вищої освіти шляхом підтримки студентської мобільності [35, с. 24]. У різних 

країнах Європи, особливо це помітно на прикладі Польщі, зростає заохочення 

студентів і науковців з України долучитись до європейської вищої освіти. 

Так, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» та в Київському національному економічному університеті імені 

Вадима Гетьмана діють двосторонні міжнародні програми обміну, що 

передбачають навчання або стажування, без отримання або ж з отриманням 

ступеня чи диплома, у закордонному університеті-партнері, протягом одного 

http://body-therapy.com.ua/
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семестру чи навчального року, з можливістю перезарахування вивчених 

предметів і кредитів у рідному закладі вищої освіти.  

Значна увага приділяється формуванню єдиного світового освітнього 

простору через «зближення підходів різних країн до організації освіти і 

процесів навчання своїх громадян, а також через визнання документів про 

освіту країнами світу. Саме відкритий освітній простір сприятиме мобільності 

студентів та професорсько-викладацького складу» [58, с. 84]. Болонський 

процес сприяє реалізації цієї ідеї. «Наведемо декілька положень Болонської 

декларації: студенти Європи мають потребу і право на навчання для здобуття 

ступенів, що визнаються в Європі, а не тільки в країнах (регіоні), де їх здобуто; 

головною відповідальністю навчальних закладів та установ європейської вищої 

школи є гарантування того, що вони роблять усе можливе для надання 

однаково високого рівня кваліфікації своїм студентам» [55, с. 77]. 

На сучасному етапі Болонського процесу у зв’язку з необхідністю 

підвищення конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти, 

підвищення мобільності студентів визначені такі завдання: «створення системи 

кваліфікаційних ступенів вищої освіти; створення системи накопичення та 

переведення залікових одиниць або «кредитів», які даватимуть змогу 

продовжувати навчання в іншій країні; співробітництво в галузі управління 

якістю; створення європейського стандарту вищої освіти; мобільність 

студентів, викладачів, дослідників» [191, с. 72]. 

Болонський процес сприяє студентству брати участь в академічній 

мобільності, що своєю чергою «дає можливість упродовж періоду навчання 

провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, 

де готують фахівців з цієї ж спеціальності, із зарахуванням дисциплін 

(кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний 

потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, 

курси, предмети» [58, с. 80]. Таким чином, студент стає активно діючою 

особистістю, що самостійно обирає шлях свого розвитку. 
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Як зазначає М.З. Згуровський, «нині можна виділити три принципи, які є 

найважливішими для виконання в нашій державі: мобільність членів 

освітянського простору, насамперед студентів, привабливість освітянських 

послуг і можливість працевлаштування» [81]. Однак, міжнародної академічної 

мобільності Україна ще не відчула. Слід зазначити, що більшість поїздок за 

кордон українське студентство здійснює коштом батьків, спонсорів, 

закордонних благодійних фундацій тощо. Закордонне навчання і стажування за 

рахунок закладу вищої освіти або держави становить менше 10 % від зазначеної 

кількості «мобільних» українських студентів. Ситуація з міжнародною 

академічною мобільністю кадрів ще гірша [75, с. 8]. 

За даними Інституту міжнародної освіти, до 2025 року вчитися не вдома 

будуть близько 8 млн молодих людей, ще кілька років тому ця цифра була в три 

рази меншою. Якщо говорити про статистичні дані щодо України, майже 

70 тис. українських студентів навчаються за кордоном станом на 2016 рік [213]. 

Значний відсоток студентів, що беруть участь у програмах академічної 

мобільності, зумовлений такими факторами, як: доступність вищої освіти за 

кордоном, включаючи витрати на навчання та проживання, спільність мови і 

релігії приймаючої сторони, політична стабільність і безпека, наявність родичів 

та друзів у країні навчання. Також не менш важливі для молоді репутація та 

статус закладу вищої освіти, освітніх програм і доступність інформації про їх 

зміст.  

Спонукати до виїзду на навчання за кордон можуть: внутрішня 

обмеженість потенціалу в країні походження, відсутність певних 

спеціальностей або їх недоступність на ринку; особливості українського ринку 

праці, негаразди при працевлаштуванні; спосіб фінансування та вартість 

навчання; можливості для часткової і повної зайнятості під час навчання за 

кордоном; статус і престиж отриманої освіти за кордоном; підвищення 

можливостей кар’єрного зростання та вигідна економічна віддача на ринку 

праці; імміграційні мотивації та вплив імміграційної політики та ін. [24].  
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Як бачимо, мобільність для більшості студентів представляє собою нові 

можливості та перспективи, а вияв бажання емігрувати – не що інше як 

смисложиттєву позицію особистості, та передусім – прояв мобільності, а не 

прояв імміграції. Це не просто бажання переселитися на постійне місце 

проживання за кордон, це бажання самореалізуватися. 

Як уже зазначалося, академічна мобільність розділяється на студентську і 

викладацьку. Однак мобільність викладацького складу не так добре досліджена. 

Водночас її можна вважати другою за важливістю формою інтернаціоналізації 

вищої освіти [58, с. 81]. Традиційно міжнародна мобільність професорсько-

викладацького складу зумовлена дослідженнями і науковою роботою. Але в 

певних галузях, таких як менеджмент і ділове адміністрування, існують 

спеціальні схеми регіонального і міжнародного тренінгу для молодих 

дослідників і викладачів. 

У комюніке вказується, що мобільність студентів, дослідників і 

співробітників закладів вищої освіти підвищує якість програм і наукових 

досліджень. Вона посилює академічну і культурну інтернаціоналізацію 

європейської вищої освіти. Мобільність має важливе значення для розвитку 

особистості і для можливості працевлаштування, формує повагу до розмаїття і 

здатність розуміти інші культури [252]. 

Для полегшення співпраці студентів, аспірантів та викладачів у закладах 

вищої освіти працюють центри мобільності. Однак здебільшого робота таких 

центрів не має достатнього забезпечення для якісної взаємодії із закордонними 

закладами вищої освіти.  

Нині єдиний світовий освітній простір характеризується прагненням до 

єдиних освітніх стандартів, підходів, навчальних планів, спеціальностей у 

різних країнах. Відкритий освітній простір передбачає зростання мобільності 

студентів і співпраці викладачів університетів різних країн, що, як очікується, 

«сприятиме досягненню громадянами успіхів в обраній професії, поліпшенню 

системи працевлаштування випускників університетів, підвищенню статусу 

цих країн у сфері освіти» [252]. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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С.В. Пролеєв зазначає, що «не має сумніву у нагальній потребі 

"гармонізації освітніх структур", чи ліпше сказати, створення єдиного 

відкритого освітнього простору навіть не європейського, а світового масштабу. 

Однак виникає питання оптимальної стратегії для цього процесу. І, можливо, 

деякі рішення, концепції та принципи, якими скеровується цей процес сьогодні, 

потребують відчутної корекції чи навіть цілковитого перегляду» [186, с. 211]. 

Академічна мобільність в умовах ринкової орієнтації освіти за певних 

умов може призводити до академічної еміграції. Так, Л.Г. Сокурянська, 

аналізуючи українську мобільність, визначає ряд чинників академічної 

еміграції студентської молоді. Наголошується на тому, що процеси академічної 

еміграції студентства представляють собою не тільки прогресивну, освітню 

практику, що здатна забезпечити конкурентоспроможність випускників на 

міжнародній арені, але також і приховує у собі ряд ризиків, які спричинюють 

системну небезпечність для інституту вищої освіти та науки, студентства як 

соціокультурної групи, держави та суспільства в цілому [209, с. 244]. 

Показовим є ще й те, що у деяких випадках участь у програмах міжнародної 

мобільності є для українців можливістю залишитися жити за кордоном, що 

спричинює так званий витік мізків та руйнацію громадянської свідомості. 

Одним із шляхів усунення таких «ризиків» Л.Г. Сокурянська вбачає в розвитку 

та підтримці шляхів інтернаціоналізації освіти та орієнтації на загальносвітові 

стандарти. Своєю чергою інші зазначають, що «мотивація до навчання за 

кордоном зумовлена не лише прагматичними цілями, а й 

загальнопізнавальними, реалізація яких сприятиме накопиченню культурного 

капіталу особистості, важливим складником якого є освітній капітал» [125, 

с. 170].   

Фактори ринкової детермінації впливають на ідентичність особистості 

студента. У даній ситуації заклад вищої освіти розглядатиметься як засіб 

формування громадянської ідентичності у студентів. Зміст соціально-

гуманітарного блоку освіти, що отримується у закладі вищої освіти, 



129 
 

 
 

визначається конкретними вимогами в сучасному суспільстві до освіти та 

впливає на формування ідентичності особистості.  

Наприклад, для провідних країн світу академічна мобільність – це 

джерело фінансових доходів, отримання якісного людського капіталу, 

підвищення іміджу країни, а розвиток такої мобільності стає одним із 

пріоритетів у здійсненні національної державної політики. «Кроки України в 

напрямку розвитку академічної мобільності поки що переважно є стихійними і 

малокерованими з боку держави» [103, с.165]. Висловлюється застереження, що 

Україна внаслідок зростаючої міжнародної мобільності студентства може 

перетворитися в периферію світового ринку освітніх послуг. 

Варто наголосити, що внутрішня установка впливає на успішність 

процесу соціалізації у закладі вищої освіти. Нелінійність цього процесу 

визначає, в яку сторону він діє. Якщо процес соціалізації у закладі вищої освіти 

проходить успішно, особистість має позитивну установку і не бажає по 

закінченню стажування чи відрядження переїхати на постійне проживання в 

іншу країну. Однак якщо має місце негативна внутрішня установка, особистість 

матиме бажання емігрувати. 

Існує хибний стереотип про те, що стажування та навчання за кордоном 

здійснюється тільки на платній основі. Звичайно, є й такі програми, але 

академічна мобільність – це передусім безкоштовна, найбільш розвинена форма 

інтернаціоналізації освіти, що сприяє інтеграції індивіда у міжнародну 

академічну спільноту. Нині необхідним завданням стає свідома робота 

працівників відділів мобільності, загальна популяризація програм академічного 

обміну, вдосконалення вже існуючих програм, проведення інформаційних акцій 

щодо можливостей навчання, стажування, програм обміну досвідом на 

безкоштовній основі. Надалі академічна мобільність ставатиме все 

необхіднішим елементом соціалізації студентства. Своєю чергою навчання, 

стажування та дослідницька робота за кордоном розвивають особистість, 

збагачують її уявлення про світ, роблять її більш відкритою до нової практики, 

дозволяють їй розширити свої знання, збільшити кількість контактів із 
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професіоналами у своїй та суміжних областях, роблять її (особистість) 

конкурентоспроможною на ринку праці. Водночас живе, творче спілкування 

дає змогу підвищити свої комунікативні здібності й рівень знання іноземної 

мови. 

Розглянувши академічну мобільність в умовах ринкової орієнтації освіти, 

слід зазначити, що останнім часом показники академічної мобільності як 

студентства, так і науково-викладацького складу зростають. Академічна 

мобільність для більшості студентів та викладачів відкриває нові можливості та 

перспективи, дає можливість упродовж періоду навчання чи стажування 

провчитись або пропрацювати один або більше семестрів в іншому вищому 

навчальному закладі, де готують фахівців із цієї ж спеціальності, із 

зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше 

розвивати інтелектуальний потенціал. 

Необхідно на всіх рівнях, особливо на державному, зрозуміти вигоди, які 

може мати академічна мобільність для зростання конкурентоспроможності 

закладу вищої освіти, країни, розвитку особистості в умовах ринкової орієнтації 

освіти. Отже, академічна мобільність – це важливий інструмент розвитку 

освітнього простору та самореалізації особистості студента.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Ринкова детермінація вищої освіти в дисертаційному дослідженні 

розглянута як сучасний чинник процесу соціалізації особистості у закладі 

вищої освіти. На першому етапі вона проявляється у виборі студентом закладу 

вищої освіти і факультету, що стає важливим чинником, який формує 

вітчизняний ринок освітніх послуг. На другому етапі – адаптації до 

спеціалізації – вона проявляється у виборі спеціалізації, який є найбільш 

привабливим для студентства з точки зору професійної самореалізації, 

матеріального забезпечення та кар’єри. При цьому слід ураховувати 

привабливість спеціалізації не лише на українському, а й на європейському та 
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світовому ринках праці. На це також вказують результати проведеного 

соціологічного дослідження, які свідчать, що лише невелика частина готова 

працювати не за спеціальністю, а отже, прилаштовуватися до вітчизняного 

ринку праці. Це свідчить і про те, що вибір спеціалізації та отримання 

професійних знань є важливою внутрішньою цінністю для студента. 

Медіа-цивілізація, так само як і освіта, розширює можливості соціалізації. 

В дисертаційному дослідженні було встановлено, що в умовах медіа-цивілізації 

та глобалізації можуть відбуватися відрив студента від середовища та його 

дезадаптація до того соціально-культурного середовища, в яких знаходиться 

місце проживання батьків та місце перебування під час навчання.  

Особливості кіберпростору глобальних мереж, зростання тривалості 

перебування у віртуальній реальності під час навчання та спілкування, розвитку 

соціальних комунікацій, ознайомлення із зразками культури західного зразка 

можуть сприяти переорієнтації студента на іншомовне соціально-культурне 

середовище. Це визначає зростання ролі мережевого середовища у формуванні 

ідентичності студента і становленні його відношення до суспільного та 

соціально-культурного середовищ як власної, так і інших країн. 

Ринкові умови вітчизняної освіти, зокрема негаразди на внутрішньому 

ринку праці, насамперед проблеми із працевлаштуванням згідно із 

спеціалізацією, можуть підсилювати та закріплювати прагнення до 

іншомовного соціально-культурного середовища. 

 А отже, викривляти процес формування ідентичності як осьовий, 

центральний момент соціалізації особистості фахівця. Разом з тим недоліки 

медійного та інформаційного простору власної країни, зокрема актуалізація 

лише негативної інформації про країну, зосередження лише на екстремальних 

проявах її існування, можуть підштовхувати студента до пошуку більш 

спокійного місця перебування після закінчення навчання. В умовах медіа-

цивілізації зростає вплив медіа-середовища на соціалізацію особистості 

студента. Нерідко воно може стати для громадсько пасивних студентів чи не 

головним посередником, що пов’язує студента із суспільним і соціально-
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культурним середовищем під час навчання в закладі вищої освіти. Це 

актуалізує перехід до розгляду міграції студентської молоді та розкриття 

особливостей впливу міграції студентської молоді на соціалізацію особистості 

студента.  

Необхідний перехід до розгляду міграції як складника соціалізації 

особистості студента в системі навчальних і виховних практик, що передбачає 

розгляд академічної мобільності з точки зору просуспільної спрямованості 

соціалізації у закладі вищої освіти.  

Цілісність процесу соціалізації, результатом якого є формування 

особистості фахівця, визначає зміну ціннісних основ на кожному етапі 

соціалізації (адаптації до освітнього середовища та системи навчання у закладі 

вищої освіти на першому етапі; до спеціалізації та процесу оволодіння 

професійних компетентностей на другому; адаптації до професійного та 

соціально-культурного середовища майбутньої діяльності фахівця), визначає 

процес формування ціннісних орієнтацій і, отже, опосередковано впливає на 

відношення студента до форми академічної мобільності.  

Роль форм академічної мобільності (від короткострокових до 

довгострокових) при соціалізації особистості студента та його відношення до 

участі у семінарах, конференціях, програмах обміну, отримання подвійного 

диплома та проходження навчальної (дослідницької, виробничої) практики 

визначаються цілісністю процесу соціалізації особистості студента й 

успішності адаптації на її різних етапах. 

У цьому розділі дисертаційного дослідження з’ясовано, що проявами 

дезадаптації у закладі вищої освіти з точки зору просуспільної спрямованості 

соціалізації слід розглядати насамперед орієнтацію на еміграцію, а також 

спрямовані на руйнування особистості прояви девіантної та суїцидальної 

поведінки, зокрема Інтернет-залежність, алкозалежність та ін. Вони можуть 

виникати при соціалізації особистості і, як правило, не компенсуються 

протилежно спрямованим процесом адаптації до середовищ, що створюють 

повноцінну особистість, здатну формувати конструктивні стратегії свого 
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розвитку. Складником соціальних практик та одним з інструментів 

нейтралізації дії цих дестабілізуючих проявів соціалізації особистості студента 

та його соціальної адаптації є стрес-менеджмент.  

Проаналізувавши вплив адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації студентів на академічну мобільність та бажання особистості 

емігрувати, академічну мобільність також розглянуто як інструмент 

соціалізації, засіб вирішення проблем самореалізації та самоздійснення молоді. 

Насамкінець необхідно наголосити, що дослідження цих проблем 

актуалізує розробку постнекласичних засад концепції соціалізації особистості 

студента, яка створює теоретико-методологічне підґрунтя для розвитку 

міждисциплінарних досліджень нелінійної взаємодії адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів на різних етапах соціалізації студентства, впливу 

нелінійних середовищ (медійного, глобальних мереж) як інструменту впливу 

глобалізаційного середовища, виявлення місця і ролі міграції у формуванні 

особистості студента. 

 Особливого значення набуває дослідження трансформації ціннісних 

настанов у процесі соціалізації. Ціннісні настанови виявляють особистісний 

вимір соціалізації студента, який проявляється у процесах самореалізації, 

самоактуалізації та самоздійснення. Трансформація ціннісних орієнтацій 

визначає зростання місця та ролі патріотичного складника у формуванні 

смисложиттєвих стратегій студентства на всіх етапах соціалізації. Якщо на 

першому етапі це визначається у виборі закладу вищої освіти та місця 

навчання, на другому – у виборі спеціалізації, то на третьому завершальному – 

у виборі місця роботи.  

Нині, в умовах відбиття Україною гібридної агресії РФ, відзначається 

збільшення кількості студентів, що вибирають навчання на військових 

факультетах і кафедрах. Водночас збільшується кількість студентів, які 

обирають спеціалізації, пов’язані з розвитком обороноздатності та національної 

безпеки.
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РОЗДІЛ 3. ЦІННІСНИЙ ВИМІР СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

3.1. Особливості міграції студентської молоді в умовах глобалізації 

Зміни, які відбулися в житті української молоді останніми роками, мали 

величезний вплив на життєві орієнтації та цінності студентства. З одного боку, 

в умовах зовнішньої агресії, фактичних бойових дій на сході України зростають 

патріотизм, готовність захищати свою Батьківщину і прагнення бути корисним 

своїй країні, своєму народові. Водночас тривалий період кардинальних 

політичних перебудов, економічних криз і падіння рівня життя більшості 

населення, загальної нестабільності та зростаючого впливу глобалізаційних 

процесів, масової комп’ютеризації, глобальних мас-медіа тощо призвів до 

поширення міграційних настроїв серед частини молоді, зокрема і студентської.  

Однак слід зауважити, що бажання емігрувати для студентів насправді є 

швидше проявом мобільності, пошуком смисложиттєвої позиції особистості, 

ніж готовністю до еміграції. Це не просто бажання переселитися на постійне 

місце проживання за кордон, це насамперед бажання самореалізуватися. 

Еміграція часто розглядається як явище еволюційного виміру глобалізаційних 

процесів, вияв еволюції. В сучасних умовах це пошук найбільш сприятливого 

середовища для реалізації професійних та інших вимог. Своєю чергою 

еміграція – зміна середовища соціалізації, зміна оточення та країни. Міграція та 

еміграція мають цілі – внутрішні та зовнішні. Регуляторами цілей для 

особистості студента стають цінності.  

Нині існує незначна кількість досліджень, що вивчають життєві цінності 

студентської молоді в Україні. Так, І.Г. Карпова вивчає зміст ціннісних 

орієнтацій сучасної студентської молоді [98]. На значне зростання питомої ваги 

матеріального фактору у ціннісних орієнтаціях студентської молоді вказує 

український дослідник М.А. Скок [205]. В.П. Андрущенко, Л.В. Губерський, 
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М.І. Михальченко наголошують, що визначення ціннісного змісту становлення 

особистості перетинає декілька змістових ліній, які використовуються для 

розуміння особистості як істоти: 1) природної; 2) мислячої (духовної); 

3) діяльної; 4) предметної і, нарешті, 5) соціальної (суспільної) [53, с. 55]. Роль 

системи цінностей в освітньому процесі досліджує М.І. Бойченко [23]. 

В.І. Волович соціалізацію визначає як процес засвоєння індивідом знань, 

досвіду, норм і цінностей, включення його до системи соціальних зв’язків і 

відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в даному 

суспільстві [212, c. 43].  

Проблема регулятивної ролі вищих людських цінностей – смислових 

утворень ставиться представниками гуманістичного спрямування. За 

А. Маслоу, всі люди прагнуть до реалізації цінностей буття. Для них цінності 

істини, добра, краси, досконалості, самодостатності є життєво важливими 

потребами. Тобто цінності для А. Маслоу є частиною сфери потреб і мотивацій, 

однак вони розглядаються без урахування визначальної ролі соціальних та 

історичних факторів розвитку особистості [84, с. 12].  

А. Маслоу, будучи засновником гуманістичної психології, спрямовує 

свою увагу на потреби високого рівня (він називає їх потребами росту), 

особливо на потреби ціннісної самореалізації [137]. Роль самовираження не 

зменшується ніколи. Це дає А. Маслоу підставу закликати до розвитку групу 

потреб самореалізації, в яку, на його думку, входять прагнення до креативності, 

самостійності, відповідальності й інші важливі потенції людини [101, с. 23]. 

Водночас, як зазначає Л.В. Сторіжко, аналізуючи ціннісне значення нових 

методологічних підходів до проблем пізнання в теорії А. Маслоу, у здорової 

людини задоволення проблем не призводить до зникнення бажань – після 

задоволення однієї потреби виникають більш високі потреби з більш високим 

рівнем фрустрації, які людина прагне задовольнити [215, с. 372].  

В умовах глобалізації однією із цінностей самореалізації стають цінності, 

пов’язані з міграцією. Переважна кількість мігрантів – це молодь, адже вона є 

найбільш активною соціальною групою, що прагне змінити своє життя на 
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краще. Особливостям міграції молоді присвячені роботи Г. Андрєєвої, 

Т. Чекменєва (вбачають кризу ідентичності основоположним фактором, що 

впливає на міграцію молоді); Н. Куксенко, В. Харченко (аналізують проблеми 

молоді, що змушують їх мігрувати); О. Химович (розглядає еміграційну 

активність жіночого населення в Україні); О. Качмар, Н. Басов (їх дослідження 

загострюють увагу на проблемах, з якими стикаються молоді мігранти); 

М. Паплаускайте, Г. Щерба (аналізують проблему міграції молоді з України); 

О. Асвойнова-Травіна (міграція молоді через шлюб); Г. Щерба (аналізує 

економічні та соціальні наслідки еміграції молоді); Н. Гук («віртуальна 

міграція» високофахового людського капіталу в умовах глобалізованого світу). 

Своєю чергою Т. Мірошниченко зазначає, що «міжнародна міграція, будучи 

результатом глобальних змін, досліджується авторами усіх теорій та моделей 

глобалізації» [146]. Однак у значному числі наукових публікацій не 

приділяється належної уваги особливостям міграційного руху студентської 

молоді, який нині продукує глобалізаційне суспільство. 

Система цінностей є вихідним пунктом у процесі становлення 

особистості, в тому числі студента, виборі нею життєвих стратегій, установок, 

ідеалів. Для успішної самореалізації вже недостатньо елементарного засвоєння 

та відтворення відповідних норм поведінки й ціннісних орієнтацій через 

інститути соціалізації; нові реалії вимагають зростання професійної 

кваліфікації, активної життєвої позиції студента. Тому в молодіжному 

середовищі превалює тенденція до задоволення індивідуальних потреб, 

прагнення насамперед до свого матеріального і духовного благополуччя. 

Орієнтація на особистий успіх стає важливим компонентом життєвої стратегії 

молоді, зокрема і студентства, в сучасних ринкових умовах [60, с. 20].  

Як зазначає Лаврова Л.В., процес соціалізації характеризується постійним 

нагромадженням здатностей у межах власного внутрішнього світу, що є 

основою продуктивної самореалізації [123, с. 229].  

На кожному етапі соціалізації у студентів на перше місце будуть 

виходити різні цінності. 
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Важливі для формування особистості студента цінності поділяються на: 

- цінності, що заклад вищої освіти пропагує через систему навчання та 

виховання;  

- цінності, які є регулятором поведінки студента і джерелом яких є сам 

студент. 

Система цінностей на кожному етапі соціалізаційного процесу 

трансформується. І якщо на початку навчання у закладі вищої освіти студент 

цінує освітнє середовище та його можливості, то вже на останньому курсі 

глобалізаційні цінності можуть вийти на перше місце у житті студента.  

Ціннісні орієнтації – це вибір особистістю такого типу поведінки 

(вчинку), основою якого є певні закладені цінності. Крім того, людина формує 

своє власне відношення до цінностей, таке відношення є особистісним 

смислом. Ціннісні орієнтації та особистісні смисли разом є ціннісно-смисловою 

сферою. 

Трансформація ціннісних орієнтацій в період навчання студента в закладі 

вищої освіти відбувається досить швидко. Адже «в освітньому процесі 

здійснюється розвиток усіх фізичних і духовно-інтелектуальних властивостей 

людини як інтегративного цілого. Засвоюючи соціальний досвід, людина також 

самовизначається з особистим відношенням до нього, у неї формуються 

особисті ціннісні орієнтації, на основі яких визначаються індивідуальні мотиви 

життєдіяльності» [123, с. 229]. 

На наш погляд, якщо на початку навчання у закладі вищої освіти для 

студента велике значення мають академічні цінності, які йому допомагають 

освоюватися в освітньому середовищі, на другому етапі студент поступово 

засвоює соціальні та когнітивні цінності, пов’язані з засвоєнням спеціалізації та 

набуттям професійної компетентності, то на третьому етапі соціалізації на 

перше місце виходять цінності пов’язанні з адаптацією до нового місця 

проживання та місця роботи. Якщо студент орієнтується на українське 

середовище, то українські цінності домінують. Якщо ж студент обирає життя за 

кордоном, то цінності, які пропагує глобалізація, можуть вийти у житті 
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студента на перше місце. 

Цінності, які заклади вищої освіти передають через систему навчання 

перетворюються на внутрішні цінності і регулятори поведінки, коли 

розділяються та поважаються студентством. Як наслідок, норми, цінності та 

ідеали перетворюються на символи, які цілеспрямовано поглинаються, 

закріплюються у свідомості молоді. Окрім цінностей, заклад вищої освіти 

вимагає дотримання  певних норм поведінки. Не засвоївши цих норм, студент 

не може адаптуватися в освітньому середовищі. 

При дослідженні взаємозв’язку між цінностями та ціннісними 

орієнтаціями зазначається, що «цінності особистості детермінують систему її 

ціннісних орієнтацій, під якими розуміється сукупність важливих якостей 

внутрішньої структури особистості, які є для неї особливо значимими. Ціннісні 

орієнтації утворюють основу свідомості і поведінки особистості і 

безпосередньо впливають на її розвиток» [153, с. 7]. Дезадаптаційні процеси 

пов’язані зі зміною системи ціннісних орієнтацій і викликають проблеми в 

соціальних відносинах. 

Соціологічне дослідження в Київському національному авіаційному 

університеті у 2008–2009 рр. показало, що ієрархічний розподіл цінностей 

студентів був таким: зробити кар’єру (24 % респондентів); створити сім’ю 

(18 %); бути здоровим (16 %), а також здобути достойну освіту, професію (9 %). 

Менш важливим було: взяти від життя більше задоволення (8 %), спокійне 

життя та сталість досягнутого, гроші, кохання (по 7 % відповідно); зробити 

щось значуще та щоб не було війни (по 3 %), віра в Бога (2 %) [185, с. 22]. 

Таким чином, у даному дослідженні простежується спрямованість пріоритетних 

цінностей і бажаних цілей на себе, на власне Я, на його реалізацію в усіх 

сферах життя. А гуманістичні цінності й життєві цілі, які стосуються оточення, 

суспільства (тобто альтруїстичного характеру, наприклад відсутність війни) в 

той період цікавило незначну кількість (3 %) студентів. 

Дослідження з вивчення ціннісних орієнтацій молоді різних навчальних 

закладів України, що проходило в березні-квітні 2012 р. найбільш значущими 
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виявило такі цінності: «здоров’я – 72 %; власне благополуччя – 68 %; фізична 

насолода – 56 % та розваги – 31 %. Найменш значущими для студентів 

виявилися наступні цінності: свобода (21 %), благополуччя близьких друзів 

(18 %), чесність (14 %), доброта (4 %)» [193, с. 64].  

За результатами соціологічного опитування, що проводилося на 

замовлення Міністерства молоді та спорту України, в січні-вересні 2015 року, 

основними пріоритетами в житті для більшості молоді є сімейне щастя (48 %), 

робота (44%), заробляння/отримання достатньої кількості грошей (36%). 

Відзначають також важливість пошуку коханої людини та/або одруження 

(21%), здоров’я (19%), – свободи і незалежності у своїх рішеннях і вчинках 

(18%), здобуття освіти (15%) [150, с. 5].  

У 2016 році Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» 

було проведене дослідження для з’ясування цінностей серед молоді. Його 

результати показали, що головними цінностями для молоді є: стан здоров’я 

(55,8 %), матеріальний добробут (53,8 %) і досягнення поставленої мети 

(44,3 %). Військові дії на Сході України турбують 49,2 % молоді, однак 

найвагомішими соціальними проблемами для них є: стан економіки у країні 

(63,3 %), загальне падіння рівня життя населення (60 %) та питання 

працевлаштування (52 %) [247, с. 83]. 

Як бачимо, основні пріоритетні цінності молоді за кілька років не 

змінились. Як і раніше, перші позиції займають індивідуальні та особистісно 

значущі цінності. Понад те, матеріальні цінності мають значення для більшості 

опитаних студентів. 

Цінності визначають все, що має значення для людини, все, до чого вона 

прагне. Вони є універсальним смисловим форматом людської життєдіяльності, 

в якому вона усвідомлюється, осмислюється, екзистенційно переживається, 

одухотворюється, стає мотивовано-дієвою, цілеорієнтованою [219]. Цінності 

тісно пов’язані із соціальними проявами життєдіяльності, тобто відбувається 

переведення цінностей суспільних у цінності суб’єктивно значущі для самого 

індивіда. Цінності стають регуляторами процесу соціалізації. 
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Ціннісно-смислова регуляція життєдіяльності суб’єкта зі змістовної 

сторони визначається ієрархічною системою особистісних цінностей. Вони є 

джерелами змістоутворення, а також векторами напруг, що виникають при 

зіставленні ціннісних екзистенціальних очікувань. Останні сприймається 

суб’єктом відповідно до ступеня реалізації особистісних цінностей у житті. 

Єдність змістовних і динамічних сторін життєвого простору особистості 

визначає його ціннісно-смисловий рельєф, що має соціокультурну, вікову, 

гендерну і професійну зумовлену специфіку [194, с. 35]. 

Нині для студентської молоді на перший план можуть виходити глобальні 

цінності, пов’язані з матеріальними благами. Так, із прискоренням процесів 

глобалізації бажання емігрувати набуває глобального масштабу.   

Наприклад, у 2015 р. заявки на участь у лотереї Green Card, що дає право 

на проживання та роботу в США, подала рекордна кількість українських 

громадян – 900 тис. осіб.  

За даними дослідження компанії HeadHunter у 2012 році, «тотальна 

більшість висококваліфікованих фахівців з вищою освітою думають про роботу 

за кордоном, оскільки їх не влаштовує економічна і політична ситуація в країні, 

майже половина опитаних (48 %) відповіла, що має намір виїхати з України» 

[85].  

Аналогічне опитування компанія HeadHunter, провела в січні 2015 року, 

за даними опитування четверо з п’яти працівників в Україні допускали думку 

про переїзд за кордон. І майже половина опитаних зазначили, що причина 

цьому – нестабільна економічна ситуація. 41 % посилались на напружену 

політичну ситуацію та невелику заробітну платню, а також висловлювали 

бажання забезпечити своїм дітям стабільне майбутнє [87]. 

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у 

вересні 2016 року показують, що третина жителів України (30 %) при нагоді 

готові назавжди покинути Україну і переїхати в іншу країну на постійне місце 

проживання [143].  
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За останні п'ять років еміграційні настрої українців не змінилися. 

Міграція з країни забезпечує реалізацію потреб частини українців, що 

мігрують. Слід зазначити, що потреби – одна з основ формування цінностей. 

Міграційні процеси не оминули і студентську молодь. За результатами 

соціологічного дослідження, проведеного у 2016 році, 4,2 % усіх респондентів 

відповіли, що найближчим часом планують залишити Україну. Поїхати на 

тимчасові заробітки за кордон протягом найближчого року планують 20 %. 

Серед основних причин можливої еміграції з України молоді особи, які 

бажають емігрувати, назвали покращення матеріального становища (50,3 %), 

наявність робочих місць в інших країнах (46,8 %) та бажання проживати в 

демократичному суспільстві (32,4 %) [247, с. 58]. Країни, що приймають 

іммігрантів, зацікавлені у молоді як в економічному так і в соціальному аспекті. 

У людей, які здійснили успішні спроби трудових міграцій, змінюється 

система цінностей. «Є загрозою нівелювання соціальної значущості зайнятості 

в Україні через формування у молоді окремих регіонів стійкого стереотипу, 

згідно з яким досягти рівня життя можна лише шляхом трудових поїздок за 

кордон» [181, с. 18].  

В умовах становлення інформаційного суспільства вплив 

глобалізаційного середовища на соціалізацію особистості студента, що 

послабляє дію соціокультурного середовища, відбувається через глобальні 

мережі. Вони стають факторами не тільки здобуття освітнього, а й життєвого 

досвіду, які можуть впливати на фактор міграції фахівців після навчання. 

Англійський дослідник проблем міграції Дж. Солт пропонує розглядати 

міграцію як «глобально організований розгалужений міжнародний бізнес, що 

володіє величезним бюджетом, який маніпулює сотнями тисяч робочих місць і 

людей по всьому світу та управляє мережею організацій та інститутів, у кожного з 

яких є діловий інтерес у цьому бізнесі» [54, c.87].  

Відплив здебільшого молодих людей на роботу за кордон призводить до 

негативних демографічних наслідків для України. «Емігрантський спосіб життя 

призводить до руйнації українських молодих сімей – ще ніколи в Україні так 
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гостро не стояла проблема соціального сирітства» [261, с. 993]. Так, особа, 

емігруючи в іншу країну, з часом забуває про власну родину. 

Водночас міграційним настроям української молоді сприяє криза 

ідентичності. Криза ідентичності проявляється у втраті статусів, ідеалів, 

цінностей як основи політичної культури, у пошуку нових духовних орієнтирів, 

визначення свого місця в суспільній системі, встановлення зв’язків з державою, 

переоцінці минулого досвіду, ідей, символів [250, с. 35]. Відтак складності 

адаптації до нових соціально-політичних реалій ставлять питання про 

необхідність вироблення дієвої форми солідарності громадян країни при 

вирішенні складних суспільних проблем. 

В умовах соціальних трансформацій і часто супутньої їм нестабільності 

суспільства виникає криза ідентичності. Її визначають як особливу ситуацію 

масової свідомості, яка характеризується розмитістю соціальних категорій і 

втратою їх цінності. Тому наголошується, що розрив між групою членства та 

референтною групою «стає підставою для включення в процес ідентифікації 

проблеми цінностей: чужа група виявляється більш позитивною, зокрема тому, 

що її система цінностей виглядає більш привабливою. Чималу роль у процесі 

такого роду “перенесення” ідентичності відіграють характеристики сучасного 

інформаційного середовища, що збільшують глибину кризи» [9, с. 5]. У зв’язку 

з цим ускладнюється формування ідентичності студента: при соціалізації 

необхідно враховувати співвідношення з референтною групою та водночас з 

віртуальною групою, можливість якої надана Інтернетом. 

Нині відбувається активне включення держав у процеси формування 

нових транснаціональних спільнот та ідентичностей. Завдяки поширенню 

інформаційно-комунікаційних технологій  «у розвинутих країнах сформувався 

доволі інтенсивний міграційний потік носіїв спеціальних знань у галузі 

технологій, які високо котируються на глобальному ринку праці» [54, с. 89]. 

Найбільш залученими у віртуальну міграцію є працівники освіти, науковці, 

молодь, програмісти. 
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Не маючи змоги розвиватись у власній країні та не бачачи перспектив, 

певна частина студентства мігрує. Нині відзначається перенасиченість 

українського ринку праці юристами, економістами, менеджерами. За час 

навчання студентів умови на ринку праці змінюються. Частина студентської 

молоді, яка обрала певну спеціальність, після закінчення навчання змушена 

перекваліфіковуватися. Не маючи можливості використати свій потенціал на 

батьківщині, «молоді спеціалісти все частіше замислюються про виїзд за 

кордон, де є постійний попит на робочу силу» [118]. Система рекомендацій у 

просторі вищої освіти передбачає здійснення наступних заходів: підвищення 

міжнародного рівня участі України у зовнішній системі забезпечення якості 

освіти, запровадження механізмів участі роботодавців для покращення 

професійної освіти, запровадження моніторингу якості вищої освіти, 

необхідності урахування світового, європейського та національного досвіду, 

удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів діяльності закладів 

вищої освіти, необхідності постійного вдосконалення освітніх програм. 

Понад те, варто зауважити, що у студентів, які навчаються у закладах 

вищої освіти, значно більше можливостей мігрувати до інших країн, ніж у 

молоді, що вже закінчила навчальний заклад чи ще не вступила до нього. Адже 

нині існує десяток міжнародних молодіжних програм, гранти для молоді, 

стипендіальні програми, завдяки яким молодь має змогу навчатися, працювати 

та жити в інших країнах. Навчаючись у закладах вищої освіти, молодь не тільки 

планує виїхати за кордон, а й робить усе необхідне для здійснення своєї мрії. 

Одного разу взявши участь у міжнародній програмі, студент стає вже 

більш мотивованим для виїзду з Батьківщини. Цьому сприяє те, що побачивши 

життя за кордоном і порівнявши можливості власної країни, молодь приходить 

до висновку, що можливостей самореалізації там значно більше. Звідси 

народжується прагнення молоді мігрувати з Батьківщини.  

Водночас зазначимо, що академічна мобільність може розглядатися як 

матеріальне благо. Цьому сприяють такі матеріальні фактори: можливість жити 
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і навчатися за кордоном безкоштовно, працювати у вільний від навчання час, 

стипендії (що в рази більші за ті, що пропонує уряд України своїм студентам). 

Уряд України запровадив диференційований підхід до визначення 

розміру та призначення стипендій. Нині надається соціальна стипендія для 

студентів, яким необхідна матеріальна підтримка, і стипендія академічна – для 

тих студентів, які демонструють високі результати в навчанні. Отже, важливим 

чинником, що впливає на міграційні наміри, стає опора з боку держави. Життя 

в соціумі без опори здається неможливим для молоді. Опора важлива для 

формування цінностей та ідентифікації особистості. 

Окрім кризи ідентичності, неможливості самореалізації та 

працевлаштування, молоді люди мають ще одну нагальну потребу – власне 

житло. Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова №1089 від 29 

липня 2002 р. «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді 

житлом на 2002–2012 роки». Так, у Державному бюджеті на 2012 р. було 

виділено кошти для реалізації механізмів державної підтримки забезпечення 

молоді житлом. Це передбачало можливість забезпечити житлом у 2012 р. не 

менше 10 % молодих сімей від їх загальної кількості у країні. 

У 2016 році Кабмін збільшив статутний капітал Держмолодьжитла на 

24 млн грн. Але запити Держмолодьжитла на 2016 рік становлять 1 млрд грн. 

Ці гроші дали б можливість забезпечити житлом майже три тисячі сімей [230]. 

Якщо порівняти ситуацію в нашій країні з іншими європейськими 

країнами, то можна побачити, що за кордоном молодь значно швидше отримує 

кредит (безвідсотковий) на житло та у подальшому купує квартири. Держава 

має сприяти самореалізації та забезпеченню умов для життя молоді, тим паче 

найбільш активним і освіченим її представникам. 

Як засвідчують результати опитування (у 2015 році) Українського центру 

економічних і політичних досліджень центру ім. Разумкова, 71 % молодих 

людей віком від 18 до 28 років і 78 % 30–35-річних не відчувають себе 

господарями власної держави. Це пов’язано з тим, що 64% і 68% відповідно не 

задоволені своїм соціальним статусом, 55 % і 63 % не бачать своєї соціальної 
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перспективи в Україні [80, с. 47]. Відтак, розчарувавшись у власній країні, 

певна частина молоді емігрує за кордон. 

Якщо рівень академічної міграції ще можна простежувати, то рівень 

трудової міграції залишається частково невідомим. «В Україні спостерігається 

трудова міграція населення, яка не фіксується в офіційних статистичних даних. 

За результатами соціологічних обстежень Центру «Демократичні ініціативи», 

постійно від’їжджає за кордон на заробітки до 5 % працездатного населення» 

[99]. Проблемою для України залишається нелегальна імміграція, яка 

продовжує зростати в усьому світі, попри жорсткий контроль з боку держав.  

Не всі іммігранти мають змогу розвивати свої професійні здібності, 

здебільшого вони втрачають вже здобуті навики. О. Качмар зазначає: «за 

кордоном українські трудові мігранти, у тому числі й молодь, стикаються з 

багатьма проблемами, та втрачають свої професійні навики, бо робота, яку 

виконують там, здебільшого некваліфікована» [99]. І тому трудові мігранти, 

свідомо прирікають себе на маргіналізацію. 

Міграція здебільшого не приносить позитивні зміни для іммігранта. Тому 

що багато з тих, хто мігрує, не усвідомлює, що за кордоном є свої закони, своє 

життя. Про це свідчить латинський вираз Si vivis Romae, Romano vive more, що 

означає «Якщо живеш в Римі, живи за римськими звичаями». Адже більшість 

мігрантів не уявляє собі, яким є життя мігрантів насправді, що у будь-якому 

випадку їм доведеться змінити свої уподобання, традиції і звичаї та загалом і 

цінності.  

Причини, що сприяють міграції молоді через шлюб, аналізує Олена 

Асвойнова-Травіна. Перша причина, як вказує автор, ясніше за все виражається 

формулюванням «добре там, де нас немає». Хочеться поїхати від матеріальних 

проблем, від безробіття, від економічної кризи – водночас простий здоровий 

глузд підказує, що в «капіталістичному раю» ніхто з розпростертими обіймами 

не чекає навіть випускника кращого університету, от і приходить на розум 

спосіб, найбільш доступний представниці прекрасної статі [15].  
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Так, серед причин трудової міграції жінок можуть бути: бажання 

нормального майбутнього для своїх дітей, бажання дати їм хорошу освіту, гарні 

перспективи та можливості для самореалізації. Передусім, виїжджаючи за 

кордон, жінки розраховують на стабільність. Вони хочуть мати гідні умови 

проживання і можливість подорожувати по світу. Їм набридло виживати і 

постійно боятися втратити роботу [183].  

Слід зауважити, що життя жінок-іммігранток швидко змінюється, 

адаптуючись до нових умов, вони змінюють власні уподобання, світогляд, 

ціннісні орієнтації, відчувають відчуження від власної країни і назавжди 

залишають власну Батьківщину.  

О.С. Химович зазначає, «проживши тривалий період за кордоном, жінка-

емігрант адаптувалася до рівня життя, який є там. Пропрацювавши за кордоном 

тривалий час, і здавалось уже, втіливши в життя поставлені перед виїздом цілі, 

вони не готові сьогодні повернутися, тому що змінилися потреби та ставлення 

до багатьох речей» [244, с. 365]. Власне змінюються не тільки ставлення й цілі, 

змінюється саме життя, особистість, втрачаючи власне коріння, починає жити 

вже зовсім іншим життям, відмінним від того, що було на Батьківщині.  

Своєю чергою, в умовах повернення на Батьківщину (рееміграції), 

студент або адаптується і ідентифікує себе як жителя своєї країни, тим самим 

усвідомлюючи і позитивно сприймаючи свою ідентичність, в такому випадку – 

стає частиною суспільства, після чого настає якісна соціальна стратифікація. 

Або в іншому випадку – відкидає будь-які зв’язки з Батьківщиною, вважаючи 

себе окремою одиницею і не зв’язуючи себе (не ідентифікуючи) з країною 

первісного проживання, негативно сприймаючи зворотну міграцію, адаптується 

до нових соціальних умов, втрачає приналежність до тієї чи іншої соціальної 

групи, в такому випадку настає маргіналізація. «Головна ознака маргіналізації – 

розрив соціальних зв’язків, занурення індивіда на своєрідне дно, причому 

необов’язково маються на увазі яскраво виражені поведінкові девіації» [17, 

с. 165].  
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Ідентичність успішно формується лише тоді, коли індивід бачить своє 

життя в певній перспективі. Якщо такої перспективи немає, то «закономірно 

виникають проблеми самоідентифікації та самопрезентації молодої людини в 

соціумі при формуванні помилкових установок за схемою: «всі місця зайняті, 

вільних немає», проблеми відсутності чітких соціальних перспектив, 

мобільності, розмитість і мінливість соціальних статусів» [17, с. 166]. Водночас 

рееміграція студентства набуває характеру регулярного повернення на 

Батьківщину в результаті навчальної міграції. Нині рееміграція є досить 

поширеним явищем і потребує детального розгляду. 

Маргіналізація, зі свого боку, породжує міграційні бажання. 

Повертаючись на Батьківщину, студент може захотіти повернутися назад у 

країну, до якої, як може здатися, він звик і в тій, яка, можливо, зможе дати 

більше, ніж Батьківщина. Переведенцева А. В. зазначає, що первинний переїзд 

є стимулятором подальшої мобільності. Міграція як би сама себе стимулює. 

Молодь, яка вже мігрувала одного разу, значно частіше від тих, хто не мігрував, 

прагнутиме до наступного переїзду [173, с.15]. 

Нині у студентів та викладачів є велика кількість можливостей побувати 

за кордоном за рахунок програм навчання та стажування. Нерідко подібний 

досвід, маючи позитивні характеристики для життя особистості, 

перетворюється в подальшому на бажання еміграції. «Навчальна мобільність 

(саме так називають можливості, надані молодим людям для продовження або 

закінчення навчання за кордоном) нерідко перетворюється на трудову міграцію. 

Трудову міграцію найбільш молодих, талановитих, освічених представників 

країн-донорів» [5].  

Оскільки держава не завжди може забезпечити молодь роботою і  

суспільна перспектива не є достатньо визначеною, молодь не завжди може 

побачити своє майбутнє у рідній країні. А якщо ж до того особистість студента 

не може адаптуватися всередині закладу вищої освіти, то в такому випадку 

соціалізація студентів не відбувається вдало і в особистості можуть 

сформуватися міграційні наміри.  
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Окрім всього сказаного, слід додати, що втрачаючи своє коріння, 

мігранти забувають про власні звичаї, норми, традиції, в їх житті створюються 

власні відмінні від минулих стереотипи, новий світогляд. В такому випадку 

особистість починає жити життям зовсім іншої людини, втрачаючи власне 

коріння. Маємо констатувати, що в умовах глобалізації однією із цінностей 

самореалізації стають цінності, пов’язані з міграцією. 

Таким чином, причини міграції студентської молоді пов’язані з кризою 

ідентичності, неможливістю самореалізації, інтенсивною соціалізацією молоді, 

можливістю мігрувати під час навчання у закладі вищої освіти, необхідністю 

поліпшення житлових умов; професійним становленням, пошуком супутника 

життя (ця характеристика більш притаманна жіночій частині населення), а 

також несприятливою політичною ситуацією в країні.  

Міграція після навчання є важливим показником ефективності третього 

завершального етапу соціалізації особистості студента. Адже ще перебуваючи у 

стінах закладу вищої освіти, студент вже планує та здійснює самореалізацію та 

самоактуалізацію у різних середовищах, розглядаючи її з точки зору вибору 

майбутньої роботи та місця проживання. 

Нині міграція для нашої країни стала масовою, а тому негативно впливає 

на розвиток України. Понад те, міграція молоді особливо помітна, оскільки 

молодь є найбільш мобільною верствою населення. Студентська молодь, яка не 

змогла соціалізуватися й адаптуватися у стінах закладу вищої освіти і 

пристосуватися до життя в країні, покидає її з метою подальшої адаптації за 

кордоном, при цьому адаптується досить швидко і часто назавжди залишає 

Батьківщину.  

Студентська молодь, яка вже одного разу побувала за кордоном, 

прагнутиме отримати подібний досвід у майбутньому, що й стає відмітною 

рисою молодіжної міграції від інших вікових груп. Міграція молоді 

розглядається в більшості досліджень, як правило, у межах трудової міграції чи 

просто оцінюється як якийсь окремий сегмент міграції. У даному ж 

дисертаційному дослідженні розглянуто вплив адаптаційних і дезадаптаційних 
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процесів соціалізації студентів на рівень академічної мобільності та бажання 

особистості емігрувати. Спрямованість студентів на еміграцію розкривається як 

результат дії протилежних соціальних процесів адаптації та дезадаптації, які у 

свідомості студента постають як когнітивний дисонанс. 

Об’єктивне інформування студентської молоді про можливості і 

складнощі в навчанні та перебуванні за кордоном могли б зменшити кількість 

людей, які бажають мігрувати. Академічна мобільність висвітлюється як 

стратегічне завдання розвитку сучасної України. Так, деякі автори розглядають 

концепцію модернізації системи вищої освіти шляхом перетворення навчання 

за кордоном у невід’ємний компонент вищої освіти, розвиток міжвузівських 

міжнародних зв’язків та забезпечення інформованості студентів. Потрібне 

«інтегрування навчання за кордоном з навчальними планами вищої освіти та 

інфраструктурою закладу вищої освіти; підтримання співробітництво між 

університетами, що веде до отримання спільних ступенів та інших форм 

автоматичного визнання» [24]. 

Говорячи про політику держави, потрібно зазначити, що зростає 

необхідність вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання 

міграційних процесів, забезпечення соціальних і гуманітарних прав мігрантів, 

особливо студентської молоді. Така політика має розроблятися і здійснюватися 

за принципом не тільки державної підтримки молоді, а й забезпечення житлом, 

заміни державних позик новими з метою подовження термінів кредиту і зміни 

розміру позикового відсотка для молоді. Необхідним стає забезпечення молоді 

першим робочим місцем не тільки у сферах позаучбових, а й також 

забезпечення найбільш талановитих студентів вакансіями у закладах вищої 

освіти.  

В сучасних умовах першочерговим завданням закладів вищої освіти 

мають стати програми патріотичного виховання молодого покоління, завдяки 

яким молодь матиме можливість розвивати свої патріотичні почуття. Саме тому 

гуманізація змісту освіти й філософські дисципліни і є тими чинниками, які 
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створюють підґрунтя для розвитку адаптаційних механізмів соціалізації молоді, 

виховання в них патріотизму, готовності працювати на благо своєї країни. 

Для кращого розуміння суті проблеми соціалізації студентської молоді у 

закладах вищої освіти розглянемо зміни системи цінностей у процесі її 

навчання та виховання за допомогою соціологічного дослідження, проведеного 

дисертантом. 
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 3.2. Адаптаційні та дезадаптаційні проблеми соціалізації 

студентської молоді (на матеріалах соціологічного дослідження) 

 

Швидка зміна ціннісних орієнтацій студентів різних курсів загострює 

проблеми соціальної адаптації та дезадаптації студентів до умов закладів вищої 

освіти та життя поза ними, а саме проблеми, пов’язані із соціалізацією. Позаяк 

навчання у закладах вищої освіти має для молоді стресогенний характер, нове 

може сприйматися як дещо негативне, а вміння адаптуватися до нових обставин 

і життя стає першочерговим завданням особистості. Саме тому  дисертантом 

була поставлена мета соціологічного дослідження – проаналізувати проблему 

соціальної адаптації студентства у стінах закладах вищої освіти. 

В даному соціологічному дослідженні ставилися наступні завдання: 

- визначити ступінь соціальної адаптації студентства у закладах вищої 

освіти; 

- дослідити ставлення студентів до умов закладів вищої освіти; 

- охарактеризувати причини дезадаптації студентів; 

- виявити бажання студентів здобувати освіту за кордоном; 

- назвати основні побажання та сподівання студентів щодо адаптації; 

- визначити, чим керуються студенти, відвідуючи аудиторні заняття. 

Дослідження проводилося з жовтня 2011 по травень 2016 рр.  

Об’єктом даного дослідження є студенти закладів вищої освіти України. 

Заклади вищої освіти обиралися з урахуванням рейтингів: 

- рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації, Топ-200 

Україна (http://www.euroosvita.net). «Освіта.ua» представила вибірку  закладів 

вищої освіти Києва, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу 

вищих навчальних закладів України у 2012, 2013, 2016 рр.;  

- зведений рейтинг закладів вищої освіти 

(http://bestuniversities.com.ua/ua/compas). Рейтинг «Компас», що проводить 

українська компанія «Систем Кепітал Менеджмент», за 2011, 2013, 2014 рр.;  

http://www.euroosvita.net/
http://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-41-0-0.html
http://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-41-0-0.html
http://osvita.ua/vnz/rating/25712
http://osvita.ua/vnz/rating/25712
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- рейтинг видання «Кореспондент», яке склало список найкращих 

університетів країни з точки зору роботодавців у 2012 і 2013 рр. 

Аналіз рейтингування якості вищої освіти дає можливість скласти такий 

перелік кращих закладів вищої освіти України (див. Додаток А), де чотири 

навчальні заклади упродовж періоду дослідження (2011–2016 рр.) 

розподіляються на перших місцях рейтингових систем. На цій підставі для 

вивчення думки студентів нами обрано такі заклади вищої освіти: Державний 

вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» (далі – КНЕУ), Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (далі – КНУ), Національний університет «Києво-

Могилянська академія» (далі – НаУКМА), Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – 

КПІ). 

Предметом цього соціологічного дослідження є ставлення та обізнаність 

студентів щодо проблем соціальної адаптації у закладах вищої освіти. 

Вибірка студентів визначалася за такими ознаками: заклад вищої освіти, 

освітній профіль закладу і курс навчання. 

Для кращого розуміння проблеми дослідження доцільно дати визначення 

основних термінів, які використовуватимуться під час дослідження. 

Традиції – це елементи культури, усталені, успадковані форми досвіду, 

що передаються від покоління до покоління і зберігаються протягом тривалого 

часу. Традиції тією чи іншою мірою і в тих чи інших формах присутні в будь-

якому суспільстві і практично в усіх сферах культури. Традицію можуть 

утілювати певні суспільні інституції, цінності, ідеї, звичаї, обряди і т.д.  

Соціальна адаптація – це соціальний процес формування фахівця в 

різних середовищах під час навчання у закладі вищої освіти та складник 

процесу соціалізації. 

Віртуальне середовище – віртуальна реальність, що здійснює вплив на 

формування та соціалізацію особистості і створюється технічними засобами: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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гіпертекстові сторінки, електронна пошта, News, chat, аудіо та відеоконференції 

тощо.  

Технічні засоби навчання (ТЗН) – це обладнання (специфічні носії 

навчальних матеріалів) й апаратура, що застосовуються в навчальному процесі 

з метою підвищення його ефективності. 

Ціннісні орієнтації – найважливіший компонент свідомості особистості, 

який істотно впливає на сприйняття навколишнього середовища, ставлення до 

суспільства, соціальної групи, на уявлення людини про саму себе. Ціннісні 

орієнтації проявляються в уподобаннях студентів. 

У даному дослідженні висуваються наступні гіпотези, що будуть 

перевірені (спростовані чи підтверджені) результатами дослідження у цьому ж 

підрозділі: 

- студенти відчувають певні прояви соціальної дезадаптації у стінах 

закладів вищої освіти; 

- гіпотезою є, що з точки зору студентів традиція є звичайною формою, 

яка поділяється на академічну та соціокультурну традицію; 

- студенти у процесі навчання та відпочинку проводять час у 

віртуальному середовищі; 

- значна кількість студентів хотіла б здобути подвійну освіту за 

кордоном; 

- студентів цікавлять передачі та повідомлення з інших країн; 

- певна частина студентів вбачає краще майбутнє в пошуку роботи та 

місця проживання за кордоном; 

- студенти вважають, що покращення життя значною мірою залежить від 

них самих. 

До генеральної сукупності дослідження входять студенти та аспіранти 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії, Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. (Інформацію 

щодо кількості студентів було взято на сайтах: http://www.svitedu.com.ua; 

http://www.svitedu.com.ua/
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http://ua.korrespondent.net; http://uk.wikipedia.org/wiki; 

http://osvita.ua/vnz/guide/17/69). 

У запропонованому опитуванні не надавалася перевага студентам жодної 

зі спеціальностей, а забезпечувалася неупередженість дослідження та рівні 

шанси добору до вибіркової сукупності кожного студента. Зведений рейтинг 

лідерів вищої освіти (див. Додаток Б) показує, що загалом у обраних для 

дослідження закладах вищої освіти навчається близько 94500 студентів. 

Для проведення соціологічного дослідження необхідними є розрахунки 

вибіркової сукупності, оскільки суцільне дослідження не є доцільним. Для 

цього використаємо таку формулу для розрахунку вибіркової сукупності: 

 

N – обсяг генеральної сукупності; 

t – коефіцієнт, який відображає довірчу ймовірність; 

Δ – припустима помилка; 

δ – значення дисперсії ознаки. 

Отже, при розрахунку вибіркової сукупності закладаємо такі параметри: 

N= 94500; 

t = 3 (довірче число, квантиль розподілу ймовірностей, приймаємо 

виходячи з імовірності F (x) = 99,7 %;). 

δ = 0,5, оскільки я не провожу додаткового дослідження, беру 

максимальне значення розсіювання ознаки, тобто 0,5. 

∆ – гранична похибка вибірки, приймаємо ∆ = 0,0372 (тобто закладаємо 

припустиму помилку на рівні 3,7 %). 

Підставивши вихідні дані, ми отримали вибіркову сукупність, що склала 

1590 чоловік. 

Для збору первинної інформації для даного дослідження доцільніше 

використовувати метод анкетного опитування, оскільки це є досить економний, 

з точки зору ресурсів, метод, і весь об’єкт дослідження досить компактно 

http://ua.korrespondent.net/
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://osvita.ua/vnz/guide/17/69
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розташований в межах одного міста. Тобто найбільш раціональним є 

соціологічне опитування з використанням квотної вибірки.  

Інструментарій: анкета, інструкції до заповнення анкети (див. Додаток В). 

Отримані під час опитування дані опрацьовано такими методами обробки 

інформації: статистичні методи вибіркового спостереження, контент-аналіз, 

групування і структурний аналіз, синтез, метод порівняння, узагальнення. 

Обробка зібраної первинної соціологічної інформації здійснювалася за 

допомогою спеціального програмного забезпечення SPSS. Анкетування 

проводилося з жовтня 2011 по травень 2016 рр. В даному досліджені взяло 

участь 1590 респондентів (студентів та аспірантів КПІ, КНЕУ, КНУ, НаУКМА). 

Більша частина респондентів жіночої статі – 52 % опитаних. Вік респондентів – 

17-31 років. Серед них більшість проживає у гуртожитку. У відсотковому 

співвідношенні вибірка склала: 45 % – м. Київ, 49 % – гуртожиток і 6 % – 

приміська зона. Більшість респондентів проживають у повній сім’ї (82% від 

загальної вибірки). 

На запитання «Як часто Ви провідуєте батьків?». Ми одержали наступні 

відповіді: раз за семестр – 6 %, на свята (один раз за місяць) – 34 %, кожну 

неділю – 19 %, бачитесь кожен день – 41 %. 

Приблизно однакова кількість респондентів вважає традиції формою 

досвіду та звичаю (37 %), а також проявом комунікації між поколіннями (42 %), 

значно менше респондентів вважають традиції пережитком культури (6 %) та 

звичайною формою, яка не має сенсу (5 %). Своєю чергою низка респондентів у 

відповіді «інше» зазначила, що традиції є не просто регулятором суспільних 

відносин, а й включають у себе декілька характеристик (див. Додаток Г). 

Якщо співвіднести кількість респондентів, що проводить кожен день із 

батьками (41 ), з кількістю респондентів, які вважає таку традицію формою 

досвіду та звичаю (37 %), то можна побачити, що ці цифри близькі одна до 

одної. 
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Більшість респондентів на питання «Як Ви проводите вихідні» зазначила 

свій варіант відповіді (59 %). Серед них варто виділити: прогулянки з друзями, 

коханими, проводжу час у сімейному колі. Тобто більшість студентів обрало не 

заготовлений варіант, а той, який вони вважають проявом своєї 

індивідуальності та власної думки. 20 % відповіли – «у родинному колі», 12 % 

– у гуртожитку і тільки 9 % – у віртуальному просторі. 

Цікаво й те, що більшість студентів цікавлять передачі та повідомлення 

про життя інших країн (65 %). Однак 30 % відповіли, що їх цікавлять передачі і 

повідомлення про власну країну, і тільки 5 % – цікавлять повідомлення про 

життя власного регіону та місця проживання.  

На питання як часто Ви спілкуєтесь із професіоналами, були отримані 

такі результати: щоденно (5 %), часто (12 %), рідко (30 %), майже ніколи 

(46 %), Ваш варіант (7 %). Респонденти, що обрали відповідь «Ваш варіант», 

вказують, що зовсім не спілкуються із професіоналами з інших країн, хоча 

хотіли б цього. 

Такі результати опитування свідчать про наступне: 

- 1-2 курс – студенти рідко спілкуються із професіоналами; 

- 3-4 курс – відбувається адаптація до спеціальності, на цьому етапі тільки 

академічне навчання не є достатнім, потрібно більше спілкування зі 

спеціалістами; 

- останні курси – у студентства вже є професійна практика, формується 

орієнтація на професійне середовище. 

Більшість респондентів вважають себе активними, не бажаючими сидіти 

на місці – 57 %, значно менше (32 %) – спокійними і 11 % респондентів у 

відповіді «Ваш варіант» зазначили – «і те, і інше».  

Переважна кількість студентів вважають своє матеріальне забезпечення 

недостатнім для задоволення потреб – 51 %, водночас 45 % обрали відповідь 

«задовольняє» й тільки 4 % респондентів вказали, що їх матеріальне 

забезпечення переважає їх потреби. Нова форма нарахування стипендії 

Міністерством освіти і науки України повинна сприяти позитивному ставленню 
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студентів до навчання, адже передбачає рейтинговий підхід до визначення 

розміру стипендій. 

Більшість студентів зазначили, що до студентського життя вони 

пристосовувалися недовго (75 %), довго пристосовувалися до студентського 

життя лише 7 % респондентів, 12 % респондентів було важко відповісти, 6 % 

зазначили свій варіант («ще не зовсім адаптувався», «скоріше за все, вже не 

адаптуюся») (див. Додаток Д). 

Приблизно такі ж дані ми отримали на питання «Як Ви вважаєте, Ви 

успішно пристосувалися до навчання»: так – 87 %, ні – 8 %, Ваш варіант – 5 %. 

Деякі з респондентів у відповіді «Ваш варіант» зазначили: «важко відповісти», 

«не маю наміру пристосовуватися».  

На питання «Чи хотіли б Ви здобувати освіту за кордоном», було 

одержано наступні дані: так – 75 %, ні – 19 %, Ваш варіант – 6 % («скоріше так, 

ніж ні», «якщо тільки освіту», «вже подав документи в закордонний заклад»). 

Якщо співставити кількість студентів, які хочуть здобувати освіту за кордоном 

(75 %), з кількістю бажаючих мігрувати (16 %), то бачимо, що ці цифри 

показують значне переважання не міграційних настроїв, а прагнення до 

академічної мобільності студентів (див. Додаток Е). 

Також у дослідженні студентам пропонувалося проранжувати певні 

твердження від 1 до 5 балів відповідно. Середнє значення кожного із тверджень 

отримали наступні показники: «Не менше чотирьох ночей на тиждень я сплю 

по 7-8 годин» – 2.7 бала, «Я отримую від людей позитивний емоційний заряд, 

сам відповідаю тим самим» – 2.1, «Я легко встановлюю контакт із 

незнайомими» – 2.3, «Я задоволений своєю вагою і зовнішнім виглядом» – 2.3, 

«У мене є товариші, яким я можу довірити свої найпотаємніші думки» – 2.2. 

Дані показники, таким чином, показують, що в більшості випадків студенти 

майже завжди мають необхідні умови для адаптування. 

На питання «Чим Ви керуєтеся, відвідуючи аудиторні заняття (лекції, 

семінари і ін.)», в якому можна було відзначити декілька відповідей, ми 

отримали наступні результати. На першому місці опинилась відповідь «Це мій 
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обов’язок як студента», на другому: «Прагнення одержати добрі знання, 

дізнатися нове», на третьому: «Строгий контроль над відвідуванням», на 

четвертому: «Бажання зустрітися, поспілкуватися з друзями», далі йде: 

«Пошана до викладача», «Висока якість викладання пари», «Жива, творча 

атмосфера на заняттях» і Ваш варіант (у якому більшість студентів вказали, що 

їм не вистачає сучасних методик у викладанні). 

Щодо свого відношення до навчання, то думки респондентів розділилися 

так: більшість студентів вчаться, не байдикуючи, але без особливої напруги 

(57 %), не стараються (18 %), вчаться з повною віддачею сил і здібностей 

(20 %). Свій варіант зазначили тільки 5 % (у них переважала відповідь: «якщо б 

навчання не було таким застарілим, то вчився б із повною віддачею сил»). 

Щодо того, яким бачиться майбутнє респондентам, то тут були отримані 

наступні дані: піду працювати по одержаній спеціальності (18 %), шукатиму 

місце, де добре платять, і не обов’язково за спеціальністю (26 %), мрію мати 

власну справу і прагнутиму до цього (30 %), житиму, як вийде, як дозволять 

обставини (6 %), постараюся виїхати за кордон і працювати там (16 %), інше 

(4 %) – обрали, напевно, ті, хто недостатньо визначився у житті або не забажав 

відповісти на запитання. 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що навчання готує Вас до життя та як 

саме?» відповіли не всі респонденти, ті, хто не відповіли, вказали, що навчання 

зовсім не готує до життя (7 %), однак 40 % зазначили, що навчання здійснює 

адаптацію до соціокультурного середовища, відповідно 39 % – здійснює 

професійну підготовку та адаптацію до професійного середовища, 14 % – 

відкриває світ, здійснює комунікативну адаптацію до глобального віртуального 

середовища. 

На запитання «Чи задоволені Ви тим, як проходить Ваше дозвілля?» 

відповіли: так – 28 % респондентів, швидше так, аніж ні – 52 %, швидше ні, 

аніж так – 16 %, ні – 3 %, ваш варіант – 1 %.  

На запитання «З яким настроєм Ви дивитеся в майбутнє?» були одержані 

наступні дані: з надією і оптимізмом – 54 %, спокійно, але без особливих надій 
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та ілюзій – 25 %, із тривогою та невпевненістю – 13 %, із страхом і відчаєм – 

5 %, Ваш варіант – 3 % (див. Додаток Ж).  

На запитання «Що для Вас важливіше?», ми отримали наступні 

відповіді: особисте життя – 41 %, професійна кар’єра, творчі успіхи – 32 %, 

Ваш варіант – 27 %, зазначивши у більшості відповідей «Ваш варіант» – «і те, і 

інше». 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що покращення Вашого життя залежить 

від Вас?» респонденти відповіли: повністю залежить від мене (66 %), частково 

залежить від мене (31 %), зовсім не залежить від мене (1 %), Ваш варіант (2 %). 

У відповідь на прохання «Назвіть основні проблеми і труднощі адаптації 

для Вас» більшість респондентів зазначила: проблеми у спілкуванні з 

незнайомими людьми; низькі комунікаційні навички; труднощі контакту з 

суспільством і знаходження знайомих людей; спілкування, знайомство з 

новими людьми, незнайомість із традиціями; часто важко почати розмову в 

новій компанії; проблеми з оточенням; проблеми з незрозумілістю у викладанні 

окремих предметів та дисциплін; щільний графік навчання; важка, незрозуміла 

форма подачі інформації; неможливість спитати поради; відсутність 

національної свідомості у багатьох людей, з якими спілкуюся; наш менталітет; 

немає місця, де можна познайомитись з іншими студентами; вже згуртований 

колектив; небажання колективу сприймати нових членів; труднощі адаптації в 

новому колективі; великий обсяг інформації. Далі йшли відповіді: страх перед 

кожним семінаром, важко зібратися з силами, щоб підняти руку й відповісти; 

режим дня; проблеми із пристосуванням до нової обстановки; маленька 

стипендія, важко вчитися і працювати; від мене багато вимагають; від мене 

бажають більшої віддачі, ніж забезпечують самі; недостатня самовпевненість; 

труднощі перекладу; гендерні проблеми. 

Варто відзначити, що якщо розподілити відповіді за критерієм – курс та 

вік респондентів, то отримуємо наступну інформацію: 

- для перших-других курсів (респонденти віком 17-19 років) характерні 

відповіді: для студентів КНУ: почуваю себе некомфортно в нових компаніях, 
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Болонська система робить колектив менш дружним, проблеми з оточенням, 

негативно настроєне оточення. Для студентів КПІ: труднощі в спілкуванні з 

незнайомими людьми, проблеми з оточенням, новий режим, новий колектив з 

різними амбіціями і прагненнями, брак часу. Для студентів НаУКМА: труднощі 

з ментальністю, традиціями, труднощі в навчанні, важко адаптуватися до життя 

в гуртожитку, невпевненість у собі. Для студентів КНЕУ: важко адаптуватися 

до життя в гуртожитку, сумую за рідними; 

- респонденти третіх-четвертих курсів (19-21) відповіли: для студентів 

КНУ: лінь, труднощі в спілкуванні і встановлені нових контактів, багато 

навантажень, власний нервовий стан. Для студентів КПІ: нестача часу, 

навчання робить мене ерудованим, але не готовим до життя, не 

комунікабельний, нове незнайоме місто, невпевненість у собі, замкнутість у 

собі. Для студентів НаУКМА: боюся себе проявити, труднощі в спілкуванні. 

Для студентів КНЕУ: складно сходитись із новими людьми, проблеми в 

колективі; 

- для респондентів останніх курсів (21-23). Так, для студентів КНУ: 

низькі комунікаційні уміння, боюся знайомитися з новими людьми, 

розчарування у вищій освіті. Своєю чергою студенти КПІ зазначили: 

стурбованість щодо затребуваності після навчання, проблеми під час 

спілкування. Для студентів НаУКМА: не люблю першим знайомитись, 

замкнутість, навчальне навантаження. Для студентів КНЕУ: важко навчатися та 

працювати, проблеми в студентській групі; 

- для респондентів – магістрів, аспірантів. Студенти КНУ відповіли: 

проблеми з комунікацією, перевантаженість матеріалу для сприйняття, 

невпевненість у собі, неактуальна інформація, особиста замкненість, труднощі 

при працевлаштуванні, сором’язливість. Водночас студенти КПІ зазначили: 

проблеми з оточенням,  поєднання роботи з навчанням, проблеми в соціумі. 

Для студентів НаУКМА: проблема взаємопорозуміння в колективі, 

міжкультурна адаптація, середовище. Для студентів КНЕУ: відмінності людей, 

з якими доводиться знайомитись, недостатньо зрозумілі обов’язки. 
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Щодо сподівань і побажань, то більшість респондентів відповіла: щоб 

Україна була конкурентоспроможною і розумні люди залишались в Україні; 

Для цього треба матеріально забезпечити їх. І навчання щоб стало дешевшим; 

сподіваюсь на те, що у нас буде практика за кордоном; щоб вдалося подолати 

проблеми зі спілкуванням, стати більш відкритим до людей, проводити більше 

культмасових заходів для встановлення контактів між людьми; сподіваюсь на 

краще майбутнє; вірю, що буду займатись улюбленою справою. Добитися 

успіху, але в своїй спеціалізації. Влаштуватися на хороше місце, яке допоможе 

мені підтримувати батьків, стати успішною у творчості. Сподіваюсь на успіх; 

здобути хороші знання, отримати більш глибокі знання в галузі, здобути нові 

знання, підвищувати рівень знань. Сподіваюсь отримати хороші знання, які 

дозволять успішно влаштуватися в житті. Відповідно по одному відсотку: я не 

сподіваюся, що світ стане краще, але мрію, щоб становище навколо мене не 

погіршилось; все буде чудово; сподіваюся, що деякі викладачі припинять 

думати лише про свій предмет, а й зрозуміють, що у нас є ще й інші; 

сподіваюсь на покращення студентського життя; перестати розчаровуватися в 

людях; закінчити якнайшвидше навчання; менше непотрібних предметів; 

знайти себе в житті; безкоштовний Wi-Fi для кожного; хотів би побачити, як 

безпосередньо міг би застосувати отримані знання. Також були отримані окремі 

індивідуальні відповіді, які висловлюють оригінальні ідеї: «Хотілось би 

скоріше відійти від СССР – старого підходу в навчанні, тоді й адаптація буде 

проходити приємніше, коли людям даватимуть свободу вибору», «Введення 

інноваційних предметів, вивчення більш сучасних технологій. Сподіваюся що 

навчальні курси будуть постійно адаптуватися до сучасних тенденцій чи хоча б 

із них заберуть застарілу та потенційно некорисну інформацію», «Хотілось би, 

щоб заклад вищої освіти перейняв методику навчання у Стенфордському 

університеті, МІТ та мав сучасні навчальні програми, більш актуальні».  

Варто зазначити, що якщо розподілити відповіді за критерієм – курс та 

вік респондентів, то отримуємо наступну інформацію: 
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- для перших-других курсів. Для студентів КНУ характерні відповіді: 

більш вільний графік, бути задоволеним життям, сподіваюся, що люди стануть 

добрішими, сподіваюся отримати гарну освіту та добре влаштуватися в 

суспільстві. Студенти КПІ зазначили: здобути гарну освіту, працювати на 

цікавій роботі, гарна сім’я, хочу заробляти на життя тим, що мені подобається, 

хочу квартиру в Києві. Для студентів НаУКМА: прагну фінансової 

незалежності, нове оточення. Для студентів КНЕУ: досягти успіху; 

- респонденти третіх-четвертих курсів. Студенти КНУ зазначили: знайти 

себе, сподіваюся щасливо прожити життя, знайти нових друзів, все буде добре, 

можливість самостійно обирати навчальні предмети. Для студентів КПІ 

характерні відповіді: більш наочна форма навчання, збільшити стипендію, 

сподіваюся, що країна знайде своє місце у світі і ми заживемо, як потрібно, 

бажаю реалізувати в житті свій потенціал, нове обладнання в лабораторії, що 

працюватиму за спеціальністю, знайти гарну роботу та бути щасливим. Для 

студентів НаУКМА: хочу змінити особистий настрій, зменшити учбове 

навантаження. Для студентів КНЕУ: щоб життя було більш легшим, не було 

війни (ця відповідь характерна багатьом респондентам, анкетування у КНЕУ 

проводилось на початку 2014 р.). 

- останні курси. Серед відповідей студентів КНУ переважають: 

навчитися отримувати від людей позитивний емоційний заряд, нерозуміння 

оточуючого середовища, збільшити якість освіти, вчити іноземні мови та 

спілкуватися з іншими соціальними колами. Для студентів КПІ характерні 

відповіді: сподіваюся стати висококваліфікованим спеціалістом, сподіваюся 

почуватися щасливою людиною, сподіваюся на розвиток міжнародної співпраці 

закладу вищої освіти, підвищення соціального статусу наукових працівників. 

Для студентів НаУКМА: вдале керівництво. Для студентів КНЕУ: прагну вдало 

закінчити університет, знайти гарну роботу; 

- для респондентів магістрів, аспірантів. Студенти КНУ виявили такі 

сподівання: сподіваюся на краще, сподіваюсь на гарну роботу, добитися успіху, 

змінити відношення до навчання студентів, покращити матеріальний стан свого 
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життя, покращити якість освіти. Студенти КПІ зазначили: сподіваюся знайти 

роботу, в якій реалізую свої здібності, сподіваюся, що на факультетах 

даватиметься більше практичних навичок, сподіваюся досягнути своїх цілей, 

сподіваюся, що знання, здобуті в університеті, допоможуть мені при 

формуванні власної кар’єри. Для студентів НаУКМА: сподіваюся, що 

наступному поколінню пощастить із гуртожитком десь ближче до НаУКМА, 

прагну фінансової незалежності. Студенти КНЕУ виказали побажання, що 

стосуються подальшого працевлаштування. 

Проаналізувавши результати, можемо зробити наступні висновки 

стосовно висунутих у програмі дослідження гіпотез: 

- більшість студентів відчувають соціальну дезадаптацію у стінах 

закладу вищої освіти. Як показує соціологічне дослідження, з проблемами 

адаптації студенти зіштовхуються на всіх курсах. Однак більше половини 

опитаних все ж вважає, що соціально адаптувалися до студентського 

середовища; 

- з точки зору більшості студентів, традиція є звичайною формою, яка не 

має сенсу (тобто серед студентів панують песимістичні настрої). Ця гіпотеза 

повністю не підтвердилась, тому що тільки 5 % респондентів вважають, що 

традиція є звичайною формою, яка не має сенсу. Більшість респондентів вважає 

традиції формою досвіду та звичаю (37 %), а також проявом комунікації між 

поколіннями (42 %). Студенти не заперечують ролі традицій, а проблеми 

адаптації не пов’язані з необізнаністю традицій; 

- значний відсоток студентів проводить вихідні у віртуальному 

середовищі. Гіпотеза не підтвердилась. Більшість респондентів на запитання 

«Як Ви проводите вихідні» зазначила свій Варіант відповіді (59 %). Серед яких, 

варто виділити: прогулянки з друзями, коханими, проводжу час у сімейному 

колі. Лише 9 % респондентів проводять вихідні виключно за комп’ютером; 

- більшість студентів хотіла б здобути освіту за кордоном. Гіпотеза 

повністю підтвердилась. Так, на запитання «Чи хотіли б Ви здобувати освіту за 

кордоном?», 75 % респондентів зазначили, що мають бажання здобувати освіту 
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за кордоном, водночас 19 % не мають такого наміру, і 6 % – вже працюють над 

здійсненням цього чи вже мають такий досвід; 

- студентів цікавлять передачі та повідомлення з інших країн. Гіпотеза 

підтвердилась, позаяк більшість студентів цікавлять передачі та повідомлення 

про життя інших країн (66 %); 

- своє майбутнє студенти вбачають в еміграції з власної країни. Гіпотеза 

частково підтвердилась. Постараються виїхати за кордон і працювати там 16 % 

респондентів;  

- студенти вважають, що покращення життя залежить від них самих. 

Гіпотеза підтвердилась. Більшість студентів відповіли «повністю залежить від 

мене» – 66 %, «частково залежить від мене» – 31 %, «зовсім не залежить від 

мене» – лише 1 %, «Ваш варіант» – 2 %; 

- соціальна дезадаптованість впливає на іммігрантські плани 

студентства. Гіпотеза підтвердилась. Для перевірки гіпотез необхідно 

підтвердити або спростувати наявність зв’язку між ознаками. Для цього ми 

використали таблиці двовимірного розподілу, який показав пряму залежність 

між ознаками «Як Ви вважаєте, Ви успішно пристосувалися до навчання?» та 

«Чи хотіли б Ви здобути освіту за кордоном?». Студентів, які зазначили, що не 

пристосовувалися до навчання, – 7 % респондентів, а тих, що зазначили свій 

варіант, – 5 %, на запитання «Чи хотіли б Ви здобувати освіту за кордоном», 

відповіли – так (75 %). 

Опитування було проведене з точністю 0,037, тобто рівень імовірної 

помилки закладений на рівні 3 %, що свідчить про якість соціологічної 

інформації й точність дослідження. 

Таким чином, у даному соціологічному дослідженні були вирішені 

наступні завдання: 

- було визначено, що ступінь соціальної адаптації студентства у закладі 

вищої освіти залежить від низки факторів (оточення, спілкування, відносин у 

групі, соціально-політичної ситуації в країні), однак більшість студентів 

вважають, що їх ступінь адаптації досить високий; 
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- було встановлено, що ставлення студентів до умов закладу вищої 

освіти є дуже важливим. Так, студенти КПІ висловили побажання (по 

відношенню до умов у навчальному закладі): покращити опалення та 

освітлення приміщень взимку. Такі ж побажання висловили і студенти інших 

вузів. Для студентів КНУ негативним є: соціальна стратифікація у навчальному 

закладі, коли студенти діляться не за інтересами, а за класами (забезпечений – 

бідний). Для студентів НаУКМА – проблеми з гуртожитком, десь ближче до 

НаУКМА; студенти КНЕУ мають проблеми з подальшим працевлаштуванням; 

- було охарактеризовано низку основних причин дезадаптації. До них 

слід віднести: проблеми зі спілкуванням, невпевненість у власних силах, 

проблеми з оточенням, труднощі адаптації в новому колективі, деградація 

цінностей у суспільстві; 

- було виявлено бажання студентів здобувати освіту за кордоном. Позаяк 

більшість студентів на запитання «Чи хотіли б Ви здобувати освіту за 

кордоном» відповіли – так (75 %); 

- було виокремлено основні побажання та сподівання студентів щодо 

адаптації. Серед них: щоб Україна була конкурентоспроможною і розумні люди 

залишались в Україні; сподіваюся на те, що у нас буде практика за кордоном; 

замінити магістратуру виїздом за кордон, де знання достойно оцінюють і 

цінять; щоб вдалося подолати проблеми зі спілкуванням; стати більш відкритим 

до людей; проводити більше культмасових заходів для встановлення контактів 

між людьми; сподіваюся на краще майбутнє; влаштуватися на хороше місце, 

яке допоможе мені підтримувати батьків, стати успішною в творчості; 

сподіваюся на успіх; сподіваюсь отримати хороші знання, які дозволять 

успішно влаштуватися в житті; сподіваюся на покращення студентського 

життя, перестати розчаровуватися в людях, закінчити якнайшвидше навчання; 

сподіваюся, що навчальні курси постійно адаптуватимуться до сучасних 

тенденцій чи хоча б із них заберуть застарілу та потенційно некорисну 

інформацію; 
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- було визначено, чим керуються студенти, відвідуючи аудиторні 

заняття. Більшість студентів вважають, що це їх обов’язок як студента, також 

багато хто прагне одержати добрі знання, дізнатися нове, трохи менше 

відзначають строгий контроль за відвідуванням. Більшість студентів вказали, 

що їм не вистачає сучасних методик у викладанні, можливості самостійно 

обирати курс.  

Виділені раніше етапи адаптаційного періоду соціалізації особистості 

студента у закладі вищої освіти, за результатами соціологічного опитування, 

можна пов’язати зі змінною цінностей:  

- перший-другий курс. Студенти виказали побажання стосовно 

фінансової незалежності, на цьому етапі матеріальні цінності більш значущі для 

студентів; 

- третій-четвертий курси. Для студентів стає цінним зміст навчання, його 

наповненість; політична ситуація в країні; 

- останні курси. Самореалізація себе як висококваліфікованого 

спеціаліста розглядається як важлива цінність. Цінністю стають здобуті в 

університеті знання та можливість їх використання у професійній діяльності. 

Як показує дослідження, система цінностей на кожному етапі 

соціалізації студентства трансформується. 

Таким чином, розглянувши низку проблем, з якими стикається 

студентство, можна зробити висновок про необхідність виокремлення та 

вивчення дезадаптаційних процесів соціалізації особистості студента у закладі 

вищої освіти, а також основних напрямів подолання їх негативних наслідків. 
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 3.3. Шляхи подолання негативних наслідків дезадаптаційних 

процесів соціалізації особистості студента  

 

Від успішності протікання процесів соціалізації особистості студента 

залежить її адаптованість до нових умов проживання, навчання у закладах 

вищої освіти, пристосування до оточення. Внаслідок певних несприятливих 

обставин можуть виникати різні порушення процесу соціалізації. Вони 

виражаються в соціальній дезадаптації людини, неадекватності її поведінки 

нормам і вимогам тієї системи суспільних відносин, у яку включається людина 

з огляду на свій соціальний розвиток і становлення. Своєю чергою 

дезадаптаційні процеси соціалізації можуть мати деструктивний характер, що 

привносять суспільні суперечності, дисонанс у ціннісні орієнтації, створюють 

проблеми в соціальних відносинах. Порушення процесів адаптації може бути 

викликане рядом причин і вирішуватися по-різному. Тому доречним є розгляд 

дезадаптаційних процесів соціалізації студентства та шляхів подолання їх 

негативного впливу. 

Дослідження цих процесів є міждисціплінарним. У тому числі особливо 

можна виділити роботи: Е.Ю. Шишкова розглядає фактори соціалізації 

студентів, Л.М. Петренко розглядає спектр соціально-психологічних феноменів 

соціалізації сучасної студентської молоді України, Ю.М. Ткач досліджує 

проблеми адаптації студентів-першокурсників економічних факультетів 

університетів, З. Когут вказує на визначальну роль ідентичності для 

формування та соціалізації індивіда, О. Язловецька аналізує соціалізацію та 

виховання студентської молоді у закладах вищої освіти, І.В. Шапошникова 

займається моделюванням процесу соціалізації сучасної молоді. 

Проблема гуманітарних інновацій у навчальному процесі  перебуває в 

центрі уваги низки науковців. В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросиніна 

займаються вивченням соціально-психологічних детермінант інноваційної 

культури в гуманітарному вищому навчальному закладі, О.С. Овакимян 
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аналізує досвід використання інноваційних методик у викладанні гуманітарних 

дисциплін, О. Самсонова досліджує впровадження інновацій у систему вищої 

освіти, І.О. Мохнатюк розглядає особливості сучасної освіти: соціокультурно-

ціннісний вимір. 

Проблема адаптації студентів вимагає як спеціального теоретичного 

вивчення цього процесу, так і розробки ряду заходів з нейтралізації впливу 

негативних чинників дезадаптації на студентство. 

Чинники, що опосередковують вплив соціального середовища на 

формування і трансформацію ціннісних орієнтацій студентів, досить 

різноманітні: соціально-психологічний клімат у студентській групі, членом 

якого є певна особа; родинне оточення з його традиціями; доступ до засобів 

освіти й культурних здобутків суспільства; релігійні переконання та комплекс 

інших умов, що впливають на особистість [174, с. 135]. 

 Один із факторів, що ускладнює адаптацію у закладі вищої освіти і 

соціалізацію в студентському середовищі є не краща за якістю підготовка в 

школі, що не дозволяє учню адекватно сприймати інформацію, одержувану у 

закладі вищої освіти. Відсутність уміння вчитися також негативно позначається 

на процес адаптації. Це властиво школярам і студентам, у сім’ях котрих або 

батьки не мають спеціальної професійної освіти, або мало читають і не мають 

інших інтелектуальних захоплень [259, с. 17]. Саме тому значна роль в 

адаптації студентів до закладу вищої освіти належить професорсько-

викладацькому складу. 

Однак адаптація студентів-першокурсників у закладах вищої освіти не 

завжди проходить успішно. А сам процес адаптації передбачає передусім 

активність самого суб’єкта діяльності, яка вимагає «осмислення своїх дій і 

вчинків, пошуку власних шляхів і рішень відповідно до конкретних умов 

життєдіяльності, аналізу характерних особливостей і результатів взаємодії (у 

даному випадку першокурсника) з новими людьми і обставинами. Адаптація 

передбачає також складні, багатогранні взаємини людини з довкіллям» [223, 

с. 41].  
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Таким чином, на першому курсі навчання виникає неадаптованість до 

нових умов життєдіяльності, яка може проявитися у відсутності орієнтації в 

соціально-психологічному просторі навчального закладу, що зумовлює певну 

ізольованість, негативно позначається на самооцінці особистості, на процесі 

міжособистісного спілкування у групі тощо. Усе це нерідко провокує втрату 

інтересу до навчання у закладах вищої освіти. 

На першому курсі студенти часто мають проблеми в спілкуванні з 

одногрупниками, цьому сприяють різні інтереси, небажання зближуватися з 

однолітками, різноманітні емоційні бар’єри. «Соціалізація в закладах вищої 

освіти охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації та навчання, за 

допомогою яких особистість набуває здатності брати участь у суспільному 

житті» [50, с. 133]. Тут виявляється  комплексний характер соціалізації в 

закладах вищої освіти. Досліджуються адаптаційні процеси соціалізації, це дає 

змогу виявити конкретні особливості соціалізації в соціально-культурному, 

суспільному, віртуальному, освітньому та глобалізаційному середовищах. 

Протилежні системи ціннісних орієнтації можуть не сприяти спілкуванню 

в групі. Об’єднання в одну групу студентів може ускладнити процес 

формування студентського колективу [174, с. 135]. Взаємозв’язок цього 

процесу із загальним процесом соціалізації ускладнює процес соціалізації. 

Соціалізації студентів сприяє рівень задоволеності потребою в спілкуванні в 

групі, а загальним критерієм даної характеристики стає кількість потреб, які 

молодь задовольняє у процесі взаємодії зі своїми одногрупниками. 

Успішній адаптації сприяє наявність в академічній групі позитивного 

соціально-психологічного клімату. «Позитивний соціально-психологічний 

клімат у студентській групі сприяє задоволенню у студентів потреби у 

спілкуванні, розкриттю їх індивідуальних рис, позитивному ставленню до 

навчання» [265]. 

Основними проблемами адаптаційного процесу студентів-

першокурсників та другокурсників можуть бути: соціально неоднорідний 

колектив; невміння здійснювати саморегуляцію діяльності, оптимізувати в 
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нових умовах режим праці й відпочинку; труднощі налагодження побуту в 

умовах гуртожитку; невміння змістовно організувати власне дозвілля, 

проблеми адаптації до студентської групи, освітнього середовища закладу 

вищої освіти, налагодження дружніх відносин із мешканцями гуртожитку.  

Дослідження, проведене Міхєєвим А.О. у період 2015-2016 рр., показало, 

що «у більшості студентів 3-го курсу встановлено істотне зниження рівня 

адаптації під впливом навчання, що супроводжується низькою толерантністю 

до психічних і фізичних навантажень, незадовільним перебігом процесів 

пристосованості поруч із низьким рівнем працездатності» [147, с. 88].  

Дане дослідження підтверджує гіпотезу про те, що на третьому курсі 

деякі студенти починають розчаровуватися у виборі спеціальності та в них 

втрачається мотивація до навчання. Таким чином, в студентів з’являється 

підґрунтя для появи дезадаптаційних процесів до різних середовищ. Наприклад, 

дезадаптація до системи навчання та освітнього середовища. Можуть 

виникнути різні деструктивні прояви, такі, як девіантна поведінка, схильність 

до суїциду, а також може формуватися деструктивне відношення до середовищ, 

яке може призвести до алкоголізму та наркоманії. 

Проблеми третього-четвертого курсів полягають в адаптації до 

спеціалізації, формування професійної спрямованості; труднощі пов’язані з 

вибором спеціалізації, можуть з’явитися невпевненість у виборі спеціалізації, 

сумніви щодо успішності кар’єри, труднощі входження у професійне 

середовище та зі встановленням контактів із професіоналами. 

Проблеми старшокурсників: пошук місця роботи, визначення місця 

проживання, адаптація до позанавчального середовища, зростає значення 

проблем ідентифікації. 

Дезадаптаційні можливості студентства можуть бути пов’язані з 

негативною ідентифікацією себе із середовищем, у якому перебуває 

особистість. Так, зазначається, що ідентичність як така може розглядатися не 

лише з позитивної точки зору, а й вважатися вкрай непривабливою, зокрема для 

представників інших націй. Досліджуючи українське коріння загальноруської 
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ідентичності, З. Когут пересвідчився, що в Україні співіснували та й досі 

співіснують різні рівні ідентичності, по-різному співвідносячись і 

розвиваючись залежно від політичних обставин [102, с. 7]. Зокрема, можна 

припустити, що рівень адаптованості та рівень ідентичності взаємопов’язані. 

Людина, яка позитивно ідентифікує себе із власною країною, значно швидше 

адаптується до середовища, в якому вона перебуває. У протилежному випадку 

настає дезадаптація особистості й вона ідентифікує себе з іншою країною, 

державою. І в такому випадку емігрує з країни.  

При дослідженні соціалізації сучасної молоді окреслюється значення 

соціальних відхилень, які відіграють неоднозначну роль: «вони є загрозою 

стабільності суспільства, з одного боку, а з іншого – є одним із шляхів адаптації 

до соціальних умов, котрі змінюються. Не існує такого суспільства, у якому 

було б усунено цю суперечність, оскільки девіації розвиваються тоді, коли 

традиційні адаптаційні механізми пристосування до умов, що постійно 

змінюються, стають неефективними» [256, с. 146].  

Відтак показниками неуспішної адаптації є незадоволеність особистості 

соціальним середовищем, до якого вона інтегрується, бажання вийти за його 

межі, поведінка, що відхиляється від норм, вимог даного середовища, а також 

порушення процесу ідентифікації особи. 

Співвідношення адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

особистості студента у закладах вищої освіти ми розглядаємо на рівнях: 

суспільства, освітнього середовища навчальних закладів, інформаційних 

систем, професійної спільноти, глобалізації, цивілізації.  

В сучасних умовах процес соціалізації включає не тільки адаптацію до 

закладів вищої освіти та середовища, а також і складні проблеми вибору 

можливостей ідентифікації, відбувається ускладнення процесу соціалізації. 

Розробка постнекласичної моделі враховує складність і нелінійність процесу 

соціалізації, допомагає у прогнозуванні ускладнень процесу ідентифікації 

особистості. 
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Можливі проблеми, з якими студентство зустрічається, можна об’єднати 

в такі групи: проблеми ідентифікації; соціально-психологічні проблеми; 

матеріальні проблеми; проблеми пов’язані з обробкою інформації. Відповідно 

робота з мінімізацією наслідків проблем дезадаптації повинна здійснюватися на 

усіх рівнях. 

Щодо закладів вищої освіти, то тут видається доцільною зміна парадигми 

освітньо-виховної діяльності серед студентства. Так «виховна діяльність 

набуває рис самостійної предметної галузі й утрачає колишню залишковість, на 

кшталт: спочатку інформаційно-технічне забезпечення, а потім – виховання. 

Реалії трансформаційних процесів в Україні, навпаки, актуалізують 

формування особистості майбутнього спеціаліста, спроможності до адаптації» 

[166, с. 42].  

Виховання виступає сферою духовно-практичної діяльності в формі 

виховних практик. Виховні практики, якщо, наприклад, заклад вищої освіти 

випускає юристів, пов’язані із засвоєнням юридичних практик, морально-

етичних складників. Так, у КНУ в навчальній програмі є спеціальний курс 

«Етика дипломата». 

Впровадження нової дисципліни – стрес-менеджменту дасть студентам 

можливість навчитися адаптації до стресових ситуацій, методам усунення 

джерел стресу та опанування стратегіями їх нейтралізації, допоможе впоратися 

з проблемами когнітивного дисонансу. 

Аналіз сподівань і побажань виявлених під час проведеного 

соціологічного дослідження показує, що вони виражають загалом позитивну 

налаштованість студентів, їх віру у вирішення проблем в межах України: щоб 

розумні люди залишались в Україні; вірю, що буду займатись улюбленою 

справою. Але, разом з тим, є й ряд таких сподівань: щоб вдалося подолати 

проблеми зі спілкуванням; стати більш відкритим до людей; проводити більше 

культмасових заходів для встановлення контактів; вірю, що буду займатись 

улюбленою справою; знайти прибуткову роботу. 
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Дані побажання можна розглядати на рівні особистості студента 

університету та різних середовищ (освітнього, соціально-культурного 

суспільного та ін.). 

Однак варто наголосити, що значна кількість студентів незадоволена 

ситуацією в Україні. Інтерес студентства до політичної ситуації в країні робить 

її (молодь) скоріше стороннім спостерігачем, ніж активним діячем на 

політичній арені. Під час соціологічного дослідження студентами були 

висловлені побажання щодо політиків. Дані побажання мали різні, в тому числі 

негативні оцінки  їх діяльності. 

У дослідженнях зроблено висновок про те, що організація культурно-

освітнього простору повинна орієнтуватися на історичні традиції і цивільний 

ідеал, який включає такі цінності, як любов до своєї Батьківщини, народу, мови, 

культури, повагу до влади [169, с. 19]. Понад те, підкреслюється необхідність 

цілеспрямованої, систематичної пропагандистської та просвітницької роботи в 

молодіжному середовищі через ЗМІ та систему освіти з метою формування у 

молоді патріотизму. Така соціалізація повинна здійснюватися і всіма 

соціальними інститутами, де відбувається становлення особистості, 

формування її громадянських якостей і правової культури [222, с. 50]. 

Молодіжні суспільно-політичні організації є реальною силою, здатною 

позитивно впливати на зміну соціально-економічного та політичного клімату в 

суспільстві [3, с. 19]. Нині молоді люди з більшим бажанням вступають не в 

політичні, а в громадські організації, які можуть захистити їх інтереси, 

допомогти у вирішенні соціальних проблем, організувати дозвілля. На думку 

вітчизняних дослідників, причиною розширення сфери діяльності молодіжних 

організацій стало розчарування молодих людей у суб’єктах політичного життя 

[221, с. 236].  

Таким чином, можна зробити висновок про вирішальну роль 

громадянського виховання молоді в стінах закладу вищої освіти. Для 

ефективності процесу громадянської соціалізації студентської молоді необхідно 

ширше використовувати потенціал основного інституту соціалізації студентів – 
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закладів вищої освіти. Крім того, серед завдань соціалізації, які вирішуються 

навчальним закладом, є: формування у студентів уміння відстоювати свої 

громадянські права, політичної активності, відданість Батьківщині, культури 

міжнаціонального спілкування, спрямування реалізації своїх бажань на благо 

рідної країни. При цьому не варто виключати важливої ролі медіа-простору та 

молодіжних організацій у формуванні соціально активної особистості, високого 

духу громадянськості і патріотизму.  

У період навчання у закладах вищої освіти «у студентів формуються не 

тільки громадянські якості, а й модель майбутньої професійної діяльності. 

Студент набуває соціально-психологічної зрілості» [205, с. 141]. При цьому 

зростає роль викладачів у цей період. Викладачі можуть допомогти 

рекомендаціями по організації й виконанню самостійної навчальної роботи, 

впливаючи не тільки на ціннісні орієнтації, а й на розвиток адаптивності 

студентів. 

Адаптивність є одним із визначальних і діагностичних критеріїв 

самоактуалізації й успішної самореалізації особистості. Понад те, процес 

адаптації діалектично пов’язаний із процесом дезадаптації. 

Як показують результати дослідження, студенти мають певні труднощі у 

засвоєнні великої кількості знань, тому їм потрібно розвивати здатність швидко 

адаптуватися, контролювати свій емоційний стан, уміти знайти позитивні 

моменти в житті для виходу із стресових станів.  

Незважаючи на гостру актуальність проблеми адаптації студентства до 

стін закладів вищої освіти, поки відсутні докладні розробки проблеми 

гуманітарних інновацій як необхідного компонента якісного розвитку 

особистості. Розвиток України, європейської спільноти та їх систем освіти 

актуалізують розробку нових методик викладання. Зберігаючи все позитивне, 

що було напрацьовано раніше, і наповнюючи процес викладання новими 

методиками, які більшою мірою відповідають специфіці студентської 

свідомості, динамізму суспільного життя і можливостям розвитку суспільства в 

умовах глобалізації, система освіти може більш ефективно реалізувати свій 
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потенціал [159]. В інформаційний період «головним завданням модернізації 

системи освіти є підготовка людей, здатних сприймати виклики ХХІ ст., діяти 

відповідально і професійно відповідно до поставлених суспільних завдань» 

[154, с. 169]. 

Ступінь інноваційної культури у закладі вищої освіти значно впливає на 

ефективність підготовки майбутніх фахівців, форми та засоби навчально-

методичного забезпечення підготовки за певним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, «визначає міру визнання загальнолюдських цінностей і пріоритетів 

стосовно інноваційної діяльності» [158, с. 73]. Таким чином, інноваційна 

діяльність є фактором, що прискорює освітньо-життєвий розвиток особистості. 

Одним із завдань дослідження було з’ясувати думку студентів про те, що 

ними керує при відвідуванні лекцій. Результати опитування показали, що 

більшість опитаних вважають, що інновації є необхідним елементом розвитку 

сучасної системи освіти. Понад те, студенти зазначили, що у програмі закладів 

вищої освіти не вистачає інноваційних предметів, при цьому висловили 

сподівання на те, що навчальні курси будуть постійно адаптовуватися до 

сучасних тенденцій. 

Основним елементом удосконалення навчального процесу в університеті 

«має стати включення в навчальні плани гуманітарної фундаментальної 

підготовки природничо-технічних дисциплін і, відповідно, циклу гуманітарних 

дисциплін – у природничо-технічну фундаментальну підготовку. Причому цей 

процес не можна розглядати як просте змішування вже відомих предметів. 

Мова йде про створення нового покоління проблемно-орієнтованих курсів» 

[246, с. 107]. У зв’язку із запровадженням трьох освітніх рівнів небезпечною є 

поява позитивістського погляду, що наука сама по собі стала філософією. Адже 

соціально-гуманітарна підготовка спрямована на розвиток у студентів 

соціально-особистісних компетенції та вирішення проблем ідентифікації. 

Постнекласична методологія навчання в умовах ускладнення соціально-

політичного розвитку вимагає інноваційних методів у навчанні. Інновації у 

закладах вищої освіти передбачають: «організацію науково-дослідницьких та 
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навчально-методичних робіт з проблем професійної освіти; вивчення, 

узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та світового 

досвіду в цій сфері; організацію і проведення конференцій, семінарів, круглих 

столів, тренінгових курсів з інноваційних методик викладання гуманітарних 

дисциплін у непрофільному навчальному закладі» [195]. Тому необхідним стає 

створення умов для розвитку особистості, щоб вона змогла повною мірою 

розвинути свої здібності та активно адаптуватися до життя у закладах вищої 

освіти.  

Вирішення проблем обробки інформації пов’язане з розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, візуалізацією навчання та виховання.  

Так, максимальна візуалізація навчального процесу значно підвищує ефект 

лекцій. Наприклад, у Вестфальському університеті імені Вільгельма в 

Мюнстері був уведений навчальний курс, що включає лекції у форматі 3D. Як 

зазначили студенти, завдяки тривимірним зображенням інформація стає більш 

наочною.  

Групові форми навчання, що характеризується розбиттям студентів на 

групи, формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та 

передачі інформації. Ефективними є технології, що враховують групове 

навчання, комунікації, спілкування в групах. Групові форми навчання дають 

змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, сприяють 

формуванню комунікативних якостей, активізують розумову діяльність [59, с. 

205]. 

Потрібно зазначити, що нині у закладах вищої освіти існує велика 

кількість різноманітних курсів, що мають пізнавальний характер, знайомлять 

молодих спеціалістів з їх майбутньою роботою. Однак у навчальних закладах 

не приділяють належної уваги можливостям адаптації особистості студента до 

програм у закладі вищої освіти та пристосуванню до нових умов. Тому однією з 

гуманітарних інновацій може стати, як уже зазначалося, введення у програму 

непрофільних закладів вищої освіти курсу лекцій «Основи стрес-

менеджменту», який в змозі сформувати у студентства почуття впевненості в 
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завтрашньому дні. Тим самим розширюються можливості формування у 

студентів креативно-інноваційних компетенцій. На зміну колективному 

заучуванню приходить індивідуальне спілкування, самостійна робота, 

проведення групових ігор, моделювання критичних ситуацій та шляхів виходу з 

них, що своєю чергою сприяє якісній адаптації студентства до навчання у 

закладах вищої освіти та пристосуванню до оточуючого середовища.  

Адаптаційна робота зі студентами передбачає підготовку особистості для 

роботи в екстремальних умовах за рахунок адаптаційних методик. З точки зору 

науки і освіти такі методики вимагають нових підходів у технології та 

організації навчального процесу. Для успішного розвитку та адаптації 

особистості в період соціальних трансформацій необхідні: вміння 

абстрагуватися, м’язові вправи, а також освоєння прийомів поведінки в 

екстремальних ситуаціях. Наприклад, одна з методик стрес-менеджменту, а 

саме методика «дерево», побудована на формуванні в людській свідомості 

усвідомлення того, що існує безліч варіантів виходу з кризових ситуацій. Це 

досягається тим, що людина створює собі можливі рішення виходу із ситуації, 

що виникає і знаходить кращий варіант розвитку. 

Однією з умов даних методик є актуалізація особистісного потенціалу 

особистості. Людина потрапляє в такі умови і розвивається за допомогою даних 

методик, стаючи самостійним суб’єктом поведінки, задіює креативні 

поведінкові стратегії, а не користується шаблонами. Таким чином, за рахунок 

досвіду подолання кризи в особистості з’являться нові механізми вирішення 

конфлікту і будуть розвиватися нові адаптивні методики, які допоможуть 

студенту в майбутньому більш ефективно впоратися з такою ж або подібною 

ситуацією. 

Розвиток і проведення інноваційної політики у закладах вищої освіти 

передбачає комп’ютеризацію, нетрадиційне проведення лекцій та семінарів у 

більш практичному сенсі. Для вирішення проблем обробки інформації, які 

ускладнюють процес адаптації до навчання, важливо надавати  нові методики, 
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що допомагають вирішити проблеми формування стратегій особистісного 

розвитку та здійснення ідентифікації. 

Нині українське студентство потребує вирішення низки матеріальних 

проблем для свого розвитку та реалізації трудового й інтелектуального 

потенціалу. Важливою для молоді є можливість працювати за спеціальністю з 

гідною оплатою праці. Держава має звернути особливу увагу на вирішення 

проблем студентства, адже освічена молодь – це стратегічний ресурс країни, 

майбутнє нації. Оскільки соціалізація – це форма прояву активної соціальної 

позиції, потрібно розвивати програми залучення студентів до вирішення 

матеріальних проблем. Зокрема, йдеться про оплачувану літню роботу, 

стажування для студентів. 

Ще однією проблемою, вирішення якої також залежить від політики 

країни, є проблема забезпеченості молоді житлом. Найпопулярнішою 

державною програмою є програма «Доступне житло, 70/30», здешевлення 

вартості іпотечних кредитів та молодіжне кредитування. «У рамках цієї 

програми у 2014 році було укладено лише 170 угод, тоді як у роки старту 

програми «Доступне житло» (2012-й, 2013-й) рахунок йшов на тисячі» [131]. За 

даними Держкомстату України, кількість молодих сімей та молодих людей, які 

перебувають на квартирному обліку щорічно збільшується [80, с. 45]. Україна 

повинна перейняти європейський досвід щодо кредитів на житло для 

населення, виплата яких не передбачає великих відсоткових банківських 

надходжень.  

Таким чином, сама реалізація ефективної молодіжної політики можлива 

лише завдяки співпраці між державою, роботодавцями, закладами вищої освіти 

та студентством. 

Отже, розглянувши низку чинників, що спричинюють дезадаптацію 

студентів, маємо виділити особистісні проблеми, до яких відносяться 

проблеми: взаємовідносин зі своїм близьким оточенням, низький рівень чи 

відсутність соціальної підтримки, фізичні чи емоційні перенапруження, 

пов’язані з режимом дня, сором’язливість, неспроможність знайомитися з 
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новими людьми, перевантаженість інформацією, особистісні негаразди; та 

проблеми у закладах вищої освіти: конфлікти у групі, нездорове середовище 

студентських груп; недостатня кількість інноваційних методик соціалізації. 

Однак, як свідчать отриманні дані соціологічного дослідження, у процесі 

соціалізації особистості студента помітно переважають конструктивні стратегії 

над деструктивними. 

Таким чином, адаптивність є одним із визначальних і діагностичних 

критеріїв самоактуалізації й успішної самореалізації особистості та механізмом, 

без якого неможлива якісна соціалізація особистості студента у закладі вищої 

освіти. А тому автор вбачає необхідність у проведенні ряду адаптаційних 

заходів у закладах вищої освіти. 

Важливо зауважити, що в сучасній Україні цілеспрямована практика стрес-

менеджменту на рівні вищих навчальних закладів розвинута недостатньо. Тому 

це дослідження може стати доречною методологічно-практичною розробкою у 

цій сфері. Адже у число завдань стрес-менеджменту має входити підвищення 

компетентності студентів з питань соціальної адаптації, зокрема виховання в 

них стресостійкості. Необхідно розширити вивчення основ стрес-менеджменту 

у закладах вищої освіти при підготовці фахівців у різних галузях. Технології та 

стратегії стрес-менеджменту дозволяють жити, вчитись і працювати на повну 

потужність, із почуттям задоволеності своїм місцем у житті, ініціювати 

переживання повноти самовіддачі, самореалізації, а це породжує не тільки 

емоційне насичення від міжособистісних відносин, а й загалом надає сенс 

життю.  

За підсумками дослідження були виділені ряд адаптаційних проблем, з 

якими зустрічається кожен зі студентів. Їх можна поділити на окремі категорії. 

Сором’язливість, неспроможність знайомитися з новими людьми, 

невпевненість у власних силах. Причиною такого виду проблем є низький 

рівень самовпевненості, стереотипне мислення, закритість від оточення. Дана 

проблема спричинює нездатність студента бути активним на семінарах, низьку 

самооцінку, неспроможність спілкування в групі. Корекцію цього виду проблем 
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може здійснити викладач тренінгових курсів (риторика, ділове спілкування, 

соціальна антропологія, основи стрес-менеджменту та ін.). Дані курси повинні 

мати на меті розвинути в особистості лідерські якості, зробити її більш 

відкритою до спілкування, підвищити стресостійкість і сформувати позитивне 

мислення у різних складних ситуаціях. 

Перевантаженість інформацією, «нездоровий» режим дня. Нерідко 

студентство переживає стреси через неефективне використання часу, постійні 

запізнення, відчуває брак часу на улюблені справи та спілкування з сім’єю, 

відсутність чіткого плану використання індивідуального часу, невміння 

делегувати повноваження іншим і відмовляти людям, які забирають час, 

періодичне відчуття марної втрати часу. Ці проблеми спричинені необізнаністю 

студента щодо системи навчання, когнітивним дисонансом у власних 

очікуваннях. У такому випадку у студента з’являється стереотипне уявлення, 

начебто він пасивний суб’єкт учбового процесу, а викладач несе 

відповідальність за «всмоктування» студентом інформації. Так, корекцією 

цього типу проблем можуть стати профілактичні заходи, спрямовані на 

профілактику неадекватних очікувань. Це можуть бути як семінари з тайм-

менеджменту (що в перекладі з англійської означає управління часом), так і 

спеціальні курси, під час яких відбуватиметься неформальне спілкування з 

випускниками закладів вищої освіти, які розповідатимуть про те, як вони 

подолали власні труднощі в період навчання. 

Конфлікти у групі, нездорове середовище студентських груп. Як відомо, 

кожне нове середовище має свої норми, правила та регламенти поведінки. Так і 

в студентських групах. Вже сформований колектив радше прийме до себе таку 

ж, як і вони самі людину, ніж того, хто прийшов зі своїми правилами і 

порядками, а тому здебільшого новачок, якщо він не є самодостатньою 

особистістю, стає ізгоєм. І така особистість дезадаптується до свого колективу 

та життя у групі. Понад те, не завжди групи є однорідними по своїй будові, 

інколи в них присутні люди різної національності (що мають проблеми з 

перекладом, неспроможні адаптуватися без допомоги одногрупників), люди з 
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різним сімейним станом (не одружені та одружені, ті, хто мають дітей). Тому 

важливим є здоровий мікроклімат у колективі, вміння знайти взаємні «точки 

дотику», порозуміння, повага до інших членів групи. Однак не завжди група 

спроможна якісно розвиватися, а тому без сторонньої допомоги їй не обійтись. 

Відомо, що кожна студентська група має свого куратора – викладача, що 

відповідає за групу та, в ідеалі, має надавати різнобічну допомогу в організації 

колективу, бере участь у суспільних заходах групи, організовує молодь для 

досягнення суспільно-значимих цілей. Проте не кожен куратор є наставником і 

у більшості випадків зовсім не цікавиться життям групи, однак позанавчальна 

робота куратора має неабияку значущість для студентської групи. Так, у 

західних компаніях навіть є така професія, як коучер – робота наставника, 

особистого тренера, консультанта з різних питань. Якщо спробувати 

розібратися, то таку роль у студентському житті повинні відігравати не тільки 

соціальні служби для молоді, а й безпосередньо – куратори груп. У такому 

випадку коучер-наставник повинен допомагати групі розібрати усі допущені 

помилки, проводити семінари, на яких коучер дає рекомендації щодо 

можливостей навчання у закладі вищої освіти, надає поради з проходження 

додаткових курсів, організовує різноманітні позанавчальні заходи, спрямовані 

на згуртування колективу. 

Недостатня кількість у закладах вищої освіти інноваційних предметів 

та методик викладання. Кожний інноваційний процес у стінах закладів вищої 

освіти пов’язаний із діяльністю викладача, його готовністю експериментувати з 

подачею нового матеріалу, здатністю до креативного мислення. А тому 

вирішення даного типу проблем залежить в тому числі й від викладача. 

Основною метою введення новацій у систему освіти є краще запам’ятовування 

студентами матеріалу, позитивний вплив на особистість, розвиток 

вдосконалених форм пізнання. Така продуктивна діяльність будується в першу 

чергу на творчості. Новаторська діяльність викладацького персоналу включає в 

себе також пошук нових даних, оригінальних ідей і вдосконалення вже 
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існуючої навчальної програми, навчання на основі використання креативних 

ідей. 

Як уже зазначалось, необхідним є введення у програму методик стрес-

менеджменту, які матимуть на меті як профілактику короткострокових стресів, 

так і довгострокових, навчання методикам управління емоціями, розвиток 

емоційної компетентності, зміни системи ірраціональних переконань і 

формування позитивного підходу. Крім того, стрес-менеджмент також тісно 

пов’язаний із процесами визначення мети й управління часом, що дасть змогу 

студентам правильно складати режим дня й не перевантажуватися надмірним 

інформаційним потоком. 

Особистісні негаразди. До таких негараздів можна віднести: проблеми з 

житлом, матеріальним станом, емоційним станом. Адже для вирішення 

матеріальних проблем і проблеми з житлом недостатньо власних сил, однак 

правильно сприймати обставини та адаптуватися до змін ми повинні. 

Усвідомлення власних ресурсних можливостей і програмування себе як 

успішної людини, що може все, що захоче, є дорогою до успіху. Також 

позитивне мислення можна запрограмувати, керуючись технологією 

рефреймінгу. Існують також проблеми, закладені в самому суспільстві, з якими 

неможливо впоратися без допомоги молодіжної політики органів вищої влади. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Підсумовуючи викладене у третьому розділі, потрібно відзначити, що 

адаптованість до кожного середовища у студентів різних курсів неоднакова. 

Ціннісні орієнтації студентів реалізуються по-різному, у різних середовищах 

буття. У процесі дослідження було з’ясовано, що однією з цінностей є 

самореалізація, яка проявляється в міграції. Дослідження також свідчать, що 

студентська молодь, яка вже одного разу була за кордоном, прагне отримати 
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подібний досвід у майбутньому, що й стає відмітною рисою молодіжної 

міграції від інших вікових груп.  

Орієнтація на міграцію, адаптація до іншого середовища одночасно 

спричинюють дезадаптацію до власної країни. Таким чином, міграція є 

результатом дії протилежних соціальних процесів адаптації та дезадаптації. 

Соціологічне дослідження з метою проаналізувати проблему соціальної 

адаптації студентства в стінах закладу вищої освіти підтвердило гіпотезу про 

те, що студентство в період навчання у закладах вищої освіти стикається з 

багатьма проблемами адаптації, що пов’язані з пристосуванням до нового 

середовища буття, оточенням, колективом, викладанням окремих дисциплін. 

Результати дослідження також засвідчили, що система цінностей студентів на 

кожному етапі соціалізації трансформується. 

Була виявлена і складність процесу соціалізації. Незважаючи на високий 

рівень адаптації до закладу вищої освіти (85 % визнали, що вони швидко 

адаптувалися до закладу вищої освіти), оцінка ступеня адаптації жодного разу 

не перевищила 2,2 і коливалася від 2 до 2,2. Дослідження виявило високий 

рівень готовності до академічної мобільності, великий відсоток студентів, 

готових отримувати освіту за кордоном (65 %). Однак лише 16 % студентів 

виразили готовність до еміграції. Це вказує високий потенціал закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації.  

Загальна позитивна налаштованість студентів, що проявилася в їх 

сподіваннях на кар’єру та роботу у рідній країні, підтверджує необхідність 

розгляду академічної мобільності не тільки як складника навчального процесу, 

а й насамперед як складного процесу соціалізації особистості в контексті 

формування її ідентичності й розвитку ступеня її ідентифікації з національною, 

історичною, культурною спільнотою. Це підкреслює значення 

соціогуманітарної, насамперед філософської, підготовки студентської молоді в 

сучасних умовах. 

Незважаючи на специфічні особливості закладів вищої освіти, у яких 

проводилося соціологічне дослідження, опитувані студенти відзначили спільні 
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проблеми соціальної адаптації, насамперед соціально-психологічні труднощі 

адаптації до нового середовища та нового колективу, проблеми обробки 

великого обсягу інформації, особливо нової інформації, здійснення комунікації 

та матеріальні проблеми.  

Не можна не відзначити також позитивне ставлення студентів до 

традицій (академічної та соціокультурної) та наявність зв’язку між 

проживанням у родині та збереженням контакту із сім’єю (регулярність 

відвідування родини) з позитивним відношенням до традицій.  

Соціологічне дослідження підтверджує наявність трьох етапів процесу 

соціалізації студентства у закладі вищої освіти і різної спрямованості адаптації 

на різних етапах, а також те, що процес соціалізації є процесом формування 

особистості та її внутрішнього світу, становлення ціннісних орієнтирів та 

смисложиттєвих орієнтацій.  

Соціологічне опитування підтверджує зростання ролі закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації, а також методологічне значення розробки 

постнекласичних засад соціалізації особистості студента, зокрема телеологічної 

причинності. Так, ще знаходячись у стінах закладу вищої освіти, у рамках 

системи навчання, студенти вже планують стратегії свого майбутнього життя 

(вибору професії, місця роботи й місця проживання) і це безпосередньо впливає 

на їх ставлення до різних середовищ і формування адаптаційних і 

дезадаптаційних стратегій. 

Необхідність знаходження шляхів подолання негативних проявів 

соціалізації та девіантної поведінки диктує необхідність підвищення ролі 

закладу вищої освіти у соціалізації студентства. Це передбачає не тільки 

розгляд виховання як особливої сфери та впровадження програм патріотичного 

виховання, а й насамперед переходу до розкриття соціалізації у закладі вищої 

освіти як формування особистості, до формування особистості у сфері духовно-

практичної діяльності та розвитку виховних практик. Це передбачає 

формування активної життєвої позиції студентства та їх активного залучення до 
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розв’язання специфічних проблем кожного закладу вищої освіти, що 

покращить умови соціалізації в них. 

У розділі виявлено значення розв’язання проблем як адаптації до закладу 

вищої освіти, так і адаптації до професійного та соціально-культурного 

середовищ. Складні, нелінійні взаємодії, що зумовлені протилежною 

спрямованістю адаптаційних і дезадаптаційних процесів до різних середовищ, 

на кожному етапі соціалізації особистості студента можуть породжувати явища 

когнітивного дисонансу. Когнітивний дисонанс виступає як соціально-

психологічна форма осягнення протилежності адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів у внутрішньому вимірі особистості.  

Підвищення ефективності соціалізації особистості студента ставить перед 

закладом вищої освіти завдання визначення та розвитку напрямків, що 

визначають подолання негативних тенденцій у формуванні особистості. 

Йдеться про розвиток патріотичного виховання, вирішення проблем 

ідентифікації та підвищення ефективності соціогуманітарної, зокрема 

філософської, підготовки, в тому числі введення нових соціогуманітарних, 

зокрема філософських, дисциплін, спрямованих на формування та розвиток 

особистості у процесі соціалізації. Зокрема й соціальної адаптації, соціалізації, 

обробки інформації, ідентифікації особистості, патріотичного та морально-

етичного виховання.  

Необхідно подолати загрозу технократичного ставлення до системи 

навчання, що передбачає елімінацію чи девальвацію, знецінення тих складників 

соціалізації, які визначають формування фахівця як особистості, що 

характеризує недооцінку аксіологічного та особистісного складників у процесі 

соціалізації студентства.   

Таким чином, у третьому розділі було проаналізовано нові уточнені дані 

про фактори та чинники, які впливають на соціалізацію та ускладнюють 

соціальну адаптацію студентства у закладах вищої освіти, а також розглянуто 

шляхи виходу з даних ситуацій.  
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Понад те, розкриття адаптації та дезадаптації як соціальних процесів – 

складників соціалізації особистості студента у закладі вищої освіти – є 

важливим чинником подолання девіантної поведінки частини студентства та 

превентивним засобом, що запобігає формуванню асоціальної особистості та її 

розриву із соціально-культурним середовищем власної країни.  
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ВИСНОВКИ 

 

Cоціально-політична напруга в Україні, різкий злам суспільної 

свідомості, глибокі соціальні перетворення і триваюча зовнішня гібридна 

агресія – все це формує стресогенний фон для громадян нашого суспільства, 

особливо для молоді, студентства. Адаптаційні процеси у сучасному 

суспільстві стали необхідним атрибутом життєдіяльності як кожної 

особистості, так і студентства як найбільш мобільної соціальної групи 

населення. Успішне протікання процесів соціалізації студентів у закладах 

вищої освіти – запорука успішного розвитку патріотично налаштованої 

особистості фахівця. Тому значення адаптаційних процесів соціалізації 

особистості студента постійно зростає. 

На основні досліджень напрямків соціалізації та соціальної адаптації 

особистості в дисертації зроблено висновок, що в різних наукових напрямках 

зміст поняття «соціалізація» отримав різну інтерпретацію:  

- психоаналітичні теорії (3. Фрейд, Е. Еріксон) вбачають у процесі 

соціалізації придушення природних потягів і проявів; 

- теорія когнітивного розвитку (Дж. Брунер, Ж. Піаже) розглядають 

соціалізацію як адаптацію особистості до нового середовища; 

- інтеракціоністські теорії (Дж. Мід, Д. Джонсом, Т. Ньюком) 

досліджують соціалізацію як результат адаптації, пристосування особистості до 

групових норм у процесі соціальної взаємодії людей, засвоєння людиною 

певної системи соціальних ролей; є результатом соціальної взаємодії; 

- соціологічні теорії (І. Кон) наголошують на передачі соціальних норм 

під час дитинства та юнацтва в суспільстві трьох основних соціалізуючих 

агентів: сім’ї, школи та групи однолітків;  

- біхевіористські теорії (Дж. Уотсон, Б. Скіннер, А. Бандура), основна ідея 

яких – особистість у процесі соціалізації засвоює нові зразки дій і відповідним 
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чином змінює свою поведінку. Соціалізація для цієї групи вчених є результатом 

навчання; 

- структурно-функціональний підхід (Т. Парсонс і Р. Мертон), 

представники якого під соціалізацією розуміють процес повної інтеграції 

особистості в соціальну систему, під час якого відбувається її пристосування; 

- системно-діахронічний підхід (Р. Шаміонов). У даній теорії 

соціалізованість особистості означає не просто володіння певним соціальним 

досвідом, а й здатність бути суб’єктом соціальних відносин з відповідною 

конгруентністю особистості нормам соціальних інститутів і, отже, 

відповідність поведінки особистості цим нормам; 

- діяльнісні теорії (С. Виготський, А. Леонтьєв), суть яких – людина у 

процесі діяльності не тільки перетворює світ, але і розвиває себе як особистість, 

як суб’єкт діяльності;  

- теорія акультурації (Дж. Беррі), відповідно до яких соціокультурна 

адаптація полягає в умінні вільно орієнтуватися в новій культурі та суспільстві, 

вирішувати повсякденні проблеми в родині, в побуті, на роботі; 

- синергетичні теорії (В. Аршинов, В. Буданов, І. Добронравова, 

О. Князева, В. Стьопін, Л. Рижак) розглядають соціальну адаптацію як 

цілеспрямований, цілісний і системно-неподільний процес пристосування 

індивіда як суб’єкта саморозвитку та самоуправління. 

Сформовані в дисертації теретико-методологічні основи базуються на 

певному понятійно-категоріальному апараті, що відбивають специфіку та зміст 

дослідження: 

- соціалізація як соціальний процес розглядається дослідниками 

невід’ємно від таких понять, як адаптація та дезадаптація. У цьому один із 

проявів діалектики взаємозалежності засвоєння особистістю соціального 

досвіду та її перетворення у власний досвід, що формується; 

- соціальна адаптація є цілісним, неперервним, динамічним, відносно 

стійким соціальним процесом встановлення відповідності між сукупним рівнем 

актуальних на даний момент потреб особистості і наявним (перспективним) 
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рівнем задоволення цих потреб. Саму ж соціальну адаптацію визначають 

активні на певний момент часу потреби, тоді як задоволення є результатом 

адаптованості (П. Кузнецов); 

- дезадаптація – це прояв свободи вибору, що проявляється у різних 

формах девіантної поведінки (О. Змановська). В дисертації адаптація та 

дезадаптація розглядаються як протилежно спрямовані соціальні процеси 

формування особистості. Дезадаптація постає як самостійний соціальний 

процес, протилежний соціальній адаптації, який починається з формування 

такого ставлення особистості до середовища, що не передбачає формування 

особистісних стратегій розвитку у цьому середовищі. Засвоєння певних видів 

діяльності й когнітивного досвіду в цьому середовищі може відбуватися. При 

цьому навіть від нижчих форм (імітації, копіювання) до більш високих, 

пов’язаних із певним рівнем успішності в цьому середовищі. Однак особистість 

при цьому не ставить цілі, пов’язані з розвитком особистості в цьому 

середовищі та реалізацією просуспільної спрямованості соціалізації на 

формування ідентичності; 

- ідентичність – це така конфігурація значущих уявлень, яка 

опосередковує груповий та індивідуальний рівні дії, тим самим будучи 

соціальним засобом адаптації особистості (А. Анохін). Формування 

ідентичності реалізує просуспільну спрямованість соціалізації. Етнічні аспекти 

адаптації були розглянуті як взаємозв’язок і вплив культури на адаптацію 

соціальних груп (Дж. Беррі). Було визначено, що дезадаптація є результатом 

процесу акультурації, своєю чергою, в дисертаційному дослідженні соціалізація 

розкривається як формування особистості на всіх етапах навчально-фахової 

підготовки, що зосереджує увагу на адаптації та дезадаптації до різних 

середовищ (освітнього, суспільного, мережевого, глобалізаційного, 

віртуального, соціально-культурного) та становленні особистості фахівця, що 

визначає мету його фахової діяльності та життєвого вибору; 

- соціальна адаптація – це не просто процес пристосування, це також 

системний процес інтеграції особистості; активний процес входження в життя, 
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результат розвитку духовного світу людини, її самоактуалізації, подолання 

самої себе, набуття досвіду, внутрішнього когнітивного розвитку, становлення 

як особистості;  

- ресурсами, які впливають на адаптованість особистості, можна вважати: 

соціальну підтримку, рівень довіри, адаптаційний потенціал особистості, 

соціабельність, укоріненість;  

- особистість є суб’єктом соціалізації, від якого залежать власний 

розвиток, самореалізація та самодостатність особистості, зниження показників 

внутрішньособистісних конфліктів, власна соціальна перспектива, а отже 

адаптація – це процес, яким можна і потрібно керувати. Водночас є підстави 

вважати, що сутнісна сторона соціалізації не може бути визначена як цілком 

вивчена. 

Вказані положення стали підґрунтям для розв’язання дослідницьких 

завдань із визначення основоположної ролі адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів соціалізації особистості студента та необхідності розгляду закладу 

вищої освіти як інституту соціалізації з урахуванням сучасних тенденцій 

зростання ролі студентів.  

Розгляд соціальної адаптації як активного процесу входження в життя 

актуалізує зміну погляду на адаптацію та дезадаптацію. Шляхом аналізу 

досліджень проблем адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

долається сучасний стереотип розгляду адаптації як пасивного пристосування 

до середовища, дезадаптації як незавершеної нездійсненної адаптації. 

В дисертації розглянуто дезадаптацію як прояв протилежних орієнтацій 

особистості до різних середовищ, зокрема соціальна адаптація до глобальних 

процесів часто виступає як розрив із соціально-культурним середовищем. 

Перебуваючи у різних середовищах, кожна особистість сама вирішує для себе, 

буде вона адаптуватися чи ні, таким чином, у процесі адаптації особистість стає 

суб’єктом процесу соціалізації. Також було визначено, що дезадаптація стає 

одним із проявів процесу акультурації. 
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В дисертаційному дослідженні соціалізація розкривається як формування 

особистості студента на всіх етапах навчально-фахової підготовки, яка 

спирається на розгляд адаптації та дезадаптації до різних середовищ і 

становленні особистості фахівця, що визначає мету його фахової діяльності та 

життєвого вибору. 

У процесі аналізу методологічних засад дослідження соціалізації 

особистості студента було розглянуто діалектичний, синергетичний, 

голістичний, системний метод, історичний метод, мережевий і середовищний 

підходи. Системний метод дає змогу виявити значення всіх складників 

соціалізації, а також її рівнів. Історичний метод найбільшою мірою сприяв 

вивченню перебігу процесу соціалізації студентства у закладах вищої освіти в 

динаміці його розвитку – від першого до останнього курсу. Особливу увагу 

було зосереджено на діалектичний і синергетичний підходи, нелінійні 

уявлення, методологію мережевого мислення та середовищний підхід, що 

мають безпосереднє відношення до проблеми соціалізації та коректного 

вирішення проблем адаптації. Голістичний підхід дає можливість досліджувати 

соціалізацію як цілісний соціальний процес формування особистості на всіх 

етапах адаптації. Діалектичний підхід дає змогу з’ясувати протилежність 

адаптаційних і дезадаптаційних процесів як соціальних процесів, так і з точки 

зору їх впливу на особистість студента.  Синергетичний підхід допомагає 

дослідити адаптацію і соціалізацію як активні процеси самоорганізації та 

формування особистості студента. Мережевий підхід виявляє значення 

глобальних мереж у соціалізації особистості студента при засвоєнні ним 

різноманітного соціального та когнітивного досвіду з різних середовищ, 

зокрема глобалізаційного. Середовищний підхід підкреслює значення 

занурення студента у певні середовища для здійснення адаптації як 

біосоціопсихологічного процесу. вказує на вплив середовища на формування 

особистості. Принципи постнекласичної методології пізнання соціальної 

адаптації дають змогу глибоко та системно проаналізувати сучасні проблеми 

соціалізації особистості студента і визначити найоптимальніші тенденції та 



192 
 

 
 

шляхи вирішення цих проблем за допомогою нелінійного мислення. Зроблено 

висновок, що розгляд проблеми соціалізації студентської молоді буде більш 

ефективним, якщо дана проблематика розглядатиметься з позицій розкриття 

цілісності процесу соціалізації студентства у закладах вищої освіти. 

У дисертації було виділено рівні процесу соціалізації студентства у 

закладах вищої освіти, пов’язані з особливістю адаптації до різних середовищ – 

освітнього, соціально-культурного, суспільного, віртуального (в мережі 

Інтернет), глобалізаційного. 

У запропонованій концепції соціалізації особистості студента особливу 

увагу приділено обґрунтуванню адаптаційного періоду соціалізації особистості 

студента, що дало можливість розділити його на три стадії, кожна з яких має 

свої особливості, різні середовища адаптації та дезадаптації: 

- перший-другий курс. У цей період навчання студент адаптується до 

нового оточення – стін закладу вищої освіти (освітнє середовище); у студента 

формується адаптація до студентського середовища та однолітків, водночас 

другий рік життя в гуртожитку призводить до послаблення зв’язків із батьками, 

відбувається дезадаптація до соціально-культурного середовища та родини;  

- на третьому та четвертому – професійні орієнтири є стресогенними 

факторами для молоді. На цьому етапі в багатьох студентів настає момент 

розчарування в обраній спеціальності та професії, постає питання правильності 

в обранні закладу вищої освіти;  

- на останньому курсі студент пристосовується до життя за стінами 

закладу вищої освіти, до середовища, де планує працювати, однак поступово 

дезадаптується до середовища перебування. 

Адаптаційний процес соціалізації студентства в період навчання у 

закладах вищої освіти, що ґрунтується на бажаннях та ціннісних орієнтаціях 

особистості, був поділений на три етапи: студент не хоче адаптуватися до 

навчання у закладі вищої освіти, у студента формується установка на від’їзд; 

студент адаптується та вбачає в майбутньому певну перспективу; студент 

адаптується, але не бачить перспективи. 
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Таким чином, у першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні 

особливості дослідження адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації» 

розглядається заклад вищої освіти як соціальний інститут соціалізації. На 

основі аналізу та синтезу теоретико-методологічних особливостей дослідження 

адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації долається сучасний 

стереотип розгляду адаптації як пасивного пристосування до середовища та 

дезадаптації як незавершеної, нездійсненної адаптації. Розкриваються процеси 

адаптації та дезадаптації як протилежно спрямовані соціальні процеси 

формування особистості. 

Другий розділ дисертації «Соціально-філософські аспекти адаптації та 

дезадаптації студентів у процесі соціалізації» присвячений характеристиці 

особливостей соціалізації студентства в контексті ринкової орієнтації освіти, в 

умовах медіа-цивілізації та глобалізації, а також значенню самоактуалізації 

особистості, яка здійснюється під впливом протилежних детермінант і може 

призводити до виникнення когнітивного дисонансу в особистості.  

Визначено, що медіа-цивілізація та глобалізація розширюють рамки 

соціалізації. Встановлено, що в умовах медіа-цивілізації та глобалізації можуть 

відбуватися відрив людини від середовища та соціально-культурна 

дезадаптація. В умовах медіа-цивілізації наше медіа-середовище не завжди 

створює позитивний імідж для України, що може призвести до адаптації до 

середовищ інших країн, відбувається переорієнтація на європейський і світовий 

ринки праці. Це створює передумови для поглиблення кризи ідентичності та 

антропологічної кризи в Україні. Відтак гуманітарний, особливо філософський, 

складник стає необхідним елементом навчання та виховання, необхідним для 

здійснення соціалізації студентства, оскільки він сприяє формуванню творчих 

здібностей у студентів, готовності імпровізувати у складних ситуаціях і 

відтворювати власну ідентичність. 

Розглянувши особистісний вимір адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів соціалізації студента, виявляється значення особистісного виміру 
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соціалізації, що проявляється у формуванні цінностей у процесі занурення 

студента у різні середовища, у встановленні зв’язку цінності-цілі, які 

визначають ставлення особистості до процесу засвоєння соціального та 

когнітивного досвіду у різних сферах діяльності. Цілісність особистісного 

виміру проявляється у самореалізації особистості в тому чи іншому середовищі, 

самоактуалізації її компетентностей, самоздійсненні особистості як виразу її 

найглибшої сутності. 

Соціалізація особистості студента у закладі вищої освіти постає як 

самоактуалізація через здобуття фахових знань, умінь і навичок, як визначення 

свого місця в суспільстві, а також як становлення ідентичності. 

Одним із проявів особистісного виміру соціалізації при самоактуалізації є 

когнітивний дисонанс. Значення когнітивного дисонансу полягає в тому, що він 

дає можливість розкрити соціальні процеси адаптації та дезадаптації з точки 

зору внутрішньої структури особистості. Когнітивний дисонанс як соціально-

психологічний вияв невирішених особистістю проблем може стати таким, що 

запустить процес дезадаптації суб’єкта. Водночас небажання адаптуватися до 

власної країни, пристосовуватися до умов, що не завжди дають змогу 

реалізувати свої потреби, спричинює міграцію певної частини молоді, яка за 

умов невирішення проблеми соціалізації особистості студента у закладі вищої 

освіти може різко збільшитись. Це може створити негативну тенденцію, яка 

гальмуватиме розвиток трудового й демографічного потенціалу України. 

Формування пасивного чи негативного ставлення особистості студента до 

певного середовища, де відбувається його соціалізація (насамперед освітнього, 

суспільного, соціально-культурного та ін.) може сприяти виникненню 

девіантної поведінки, проявам негативного відношення, спрямованого як на 

середовище, так і на самого себе. Це може призвести до девіантної поведінки, 

до виникнення проявів алкоголізму, наркоманії, суїцидальної поведінки. У 

зв’язку з цим обґрунтовується важливість стрес-менеджменту як складника 

соціальних практик управління процесами соціалізації та подолання внутрішніх 

протиріч в умовах закладу вищої освіти. В цих умовах актуалізується значення 
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постнекласичних засад соціалізації особистості студента, які стають теоретико-

методологічною основою розвитку міждисциплінарних досліджень нелінійної 

взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів на різних етапах соціалізації 

особистості студента та визначення шляхів подолання девіантної поведінки.  

В умовах ринкової орієнтації вища освіта розглядається в дисертації на 

трьох рівнях: на рівні України, на рівні Європи, на світовому рівні 

(відбувається насамперед і через включення студента у глобальні мережі). 

Проаналізувавши вплив адаптаційних і дезадаптаційних процесів 

соціалізації студентів на академічну мобільність та бажання особистості 

емігрувати, академічну мобільність розглянуто як засіб вирішення проблем 

самореалізації та самоздійснення молоді.  

Було встановлено, що останнім часом показники академічної мобільності 

як студентства, так і науково-викладацького складу зростають. Академічна 

мобільність для більшості студентів створює нові можливості та перспективи - 

це можливість упродовж періоду навчання та стажування провчитись або 

пропрацювати один або більше семестрів в іншому вищому навчальному 

закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін 

(кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний 

потенціал, оскільки особистість може самостійно обирати навчальний заклад, 

курси, предмети. 

Розуміючи вигоди академічної мобільності для зростання 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти країни, європейської освіти, 

розвитку особистості в умовах ринкової орієнтації освіти, мобільність 

розглядається як інструмент освітнього простору.  

Дослідження цих проблем актуалізує розробку постнекласичних засад 

соціалізації особистості студента, яка створює теоретико-методологічне 

підґрунтя для розвитку міждисциплінарних досліджень нелінійної взаємодії 

адаптаційних і дезадаптаційних процесів на різних етапах соціалізації 

студентства, зокрема виявлення місця і ролі міграції у формуванні особистості 

студента. Особливого значення набуває дослідження трансформації ціннісних 
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настанов у процесі соціалізації. Ціннісні настанови виявляють особистісний 

вимір соціалізації студента, який проявляється у процесах самореалізації, 

самоактуалізації та самоздійснення.  

Трансформація ціннісних орієнтацій актуалізує зростання ролі 

патріотичного складника у формуванні смисложиттєвих стратегій студентства 

на всіх етапах соціалізації.  

У третьому розділі «Ціннісний вимір соціалізації особистості студента» 

звертається увага на те, що в умовах глобалізації однією із цінностей 

самореалізації особистості стають цінності, пов’язані з міграцією. 

Нині еміграція з нашої країни зростає. В перспективі студентська 

еміграція матиме негативні наслідки для України, адже відбуватиметься відтік 

найбільш обдарованих і талановитих фахівців з нашої країни. Слід також 

враховувати, що молодь є наймобільнішою верствою населення. Студентська 

молодь, яка не змогла соціалізуватись і адаптуватись у стінах закладів вищої 

освіти і пристосуватися потім до життя в країні, покидає її з метою подальшої 

адаптації за кордоном. Там вона адаптується досить швидко і може назавжди 

залишити Батьківщину. За підсумками дослідження зроблено висновок, що 

студентська молодь, яка вже одного разу була за кордоном, прагнутиме 

отримати подібний досвід у майбутньому, що й стає відмітною рисою 

молодіжної еміграції порівняно з іншими віковими групами.  

У дослідженні розкривається значення життєвих орієнтації та цінностей 

студентства, які із змінами в суспільстві та глобалізаційними процесами 

впливають на міграційну готовність. Зокрема, вияв бажання емігрувати 

розглядається як смисложиттєва позиція особистості, та насамперед – це прояв 

мобільності, пов’язаний із самореалізацією. Показано, що формування 

спрямованості студентів на еміграцію може виникати як наслідок дії 

протилежно спрямованих соціальних процесів адаптації та дезадаптації, які у 

свідомості студента проявляються у вигляді когнітивного дисонансу.  

Дисертантом було проведене соціологічне дослідження, в якому 

проаналізовано проблему соціальної адаптації студентства в стінах навчальних 
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закладів. Проведене дисертантом соціологічне дослідження підтверджує різну 

спрямованість соціальної адаптації на трьох етапах соціалізації, а також те, що 

соціалізація пов’язана із процесом формування внутрішнього світу особистості, 

становленням ціннісних орієнтирів та смисложиттєвих орієнтацій.  

Незважаючи на специфічні особливості закладів вищої освіти, у яких 

проводилося соціологічне дослідження, опитувані студенти відзначили спільні 

проблеми соціальної адаптації, насамперед соціально-психологічні труднощі 

адаптації до нового середовища та нового колективу, проблеми обробки 

великого обсягу інформації, особливо нової інформації, здійснення комунікації 

та спілкування, матеріальні проблеми. Не можна не відзначити також 

позитивне ставлення студентів до традицій (академічної та соціокультурної) та 

наявність зв’язку між проживанням у родині та збереженням контакту з 

батьками (регулярність відвідування родини) з позитивним відношенням до 

традицій.  

Соціалізація особистості студента у закладах вищої освіти розглядається 

як процес формування цінностей. Об’єктивними критеріями для такого 

визначення стають соціологічні дослідження ціннісних уподобань студентів 

різних курсів. Виділені раніше етапи адаптаційного періоду соціалізації 

особистості у закладах вищої освіти, як свідчать результати соціологічного 

опитування, можна пов’язати зі змінною цінностей:  

- перший курс. Студенти виказали побажання стосовно фінансової 

незалежності, на цьому етапі матеріальні цінності більш значущі для студентів; 

- другий-третій курс. Для студентів стає цінним зміст навчання, його 

наповненість; політична ситуація в країні; 

- останні курси. Самореалізація себе як висококваліфікованого 

спеціаліста розглядається як важлива цінність. 

Розглянувши чинники подолання, які ускладнюють соціальну адаптацію 

студентства, а також шляхи виходу з кризових ситуацій, в дисертаційному 

дослідженні була підкреслена важливість впровадження новітніх методик 

викладання, введення інноваційних курсів та запровадження спецкурсу 
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«Основи стрес-менеджменту» у закладах вищої освіти. Його завданням має 

стати виховання особистості студента, яка саморозвивається, готової 

протистояти викликам соціалізації та соціальної адаптації студентства в 

сучасних умовах, адаптуватися до життя у закладі вищої освіти та поза ним. 

Соціологічне опитування підтверджує зростання ролі закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації, а також методологічне значення розробки 

постнекласичних засад соціалізації особистості студента, зокрема телеологічної 

причинності. Так, ще знаходячись у стінах закладу вищої освіти, у рамках 

системи навчання, студенти вже планують стратегії свого майбутнього життя 

(вибору професії, місця роботи й місця проживання) і це безпосередньо впливає 

на формування адаптаційних і дезадаптаційних стратегій до різних середовищ, 

у яких вони перебувають. 

Необхідність знаходження шляхів подолання дезадаптації диктує 

необхідність підвищення ролі закладу вищої освіти у соціалізації студентства. 

Це передбачає розгляд виховання як особливої сфери та впровадження програм 

патріотичного виховання, а також актуальним є перехід до розгляду соціалізації 

студентства у закладі вищої освіти шляхом включення його в адаптаційні 

програми, що сприяють формуванню особистості, та її розвитку у сфері 

духовно-практичної діяльності й виховних практик. Це передбачає формування 

активної життєвої позиції студентів та їх активного залучення до розв’язання 

специфічних проблем кожного закладу вищої освіти, що покращить умови 

соціалізації в них. 

Таким чином, у дисертаційному дослідженні було проаналізовано нові 

уточнені дані про фактори та чинники, які впливають на соціалізацію та 

ускладнюють соціальну адаптацію студентства у закладах вищої освіти, а також 

запропоновано шляхи подолання негативних наслідків. 

Співвідношення адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації 

студентства у закладах вищої освіти розглянуто на рівнях: суспільної 

детермінації, соціалізації, яка реалізується через освітнє середовище закладів 

вищої освіти; глобалізаційної детермінації, яка реалізується через глобальні 
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інформаційні системи. Показано, що в сучасних умовах дія професійних 

спільнот як фактору соціалізації все більше реалізується через глобалізаційну 

детермінацію (он-лайнові глобалізаційні фахові спільноти). Дія цивілізаційного 

вектора соціалізації реалізується не тільки через безпосередній вплив 

соціально-культурного середовища і традицій, а й через глобалізаційну 

детермінацію. У проведеному дисертантом соціологічному дослідженні 

більшість студентів вказала, що зовсім не спілкується з професіоналами з інших 

країн. Тому пропонується розширити практику запрошення відомих 

вітчизняних та іноземних фахівців для проведення лекцій у наших закладах 

вищої освіти. 

Також необхідно запровадити більш широке використання 

мультимедійних технологій у навчанні, що допоможе більш швидко та якісно 

здобувати знання, адже візуалізація навчального матеріалу робить його 

наочнішим. Понад те, як показує практика, саме таких технологій не вистачає 

українському студентству під час навчання.  

За результатами дослідження наголошено, що закладам вищої освіти 

необхідно ширше впроваджувати новітні технології викладання навчальних 

дисциплін, розширювати співробітництво з організаціями, які можуть 

забезпечити тренінги для викладацького складу, організовувати практики для 

викладачів за кордоном, надати більш широкий доступ до новітніх 

інформаційних ресурсів, здійснювати програми міжнародного обміну 

викладачами. Таким чином, викладачі зможуть керуватися новим досвідом, 

робити матеріал більш актуальним і цікавим для студентів, сприяти їх здатності 

адаптуватися до нового.  

У проведеному соціологічному дослідженні деякі студенти висловили 

побажання забезпечити студентство безкоштовним доступом до Інтернету (Wi-

Fi). Скористатися послугами Wi-Fi зможуть студенти та викладачі. Їм видадуть 

особисті логін і пароль. Безкоштовний Інтернет-доступ вдосконалить освітній 

процес і допоможе перетворити освітні організації в центри тяжіння молоді.  
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Отже, проблеми впливу соціалізації на життя студентів розкривають роль 

взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів в утвердженні ролі закладів 

вищої освіти в соціалізації особистості студента та формуванні необхідного 

українському суспільству патріотично налаштованого фахівця. Важливим 

завданням, яке стоїть нині перед державою, є реформування та модернізація 

вищої освіти.  При модернізації вищої освіти слід приділити більшу увагу 

питанням соціалізації студентства. 

Встановлення методологічного значення розробки постнекласичної 

моделі соціалізації особистості студента у закладах вищої освіти дає змогу 

дослідити концептуальні засади розкриття особливостей взаємодії 

адаптаційних і дезаптаційних процесів у соціалізації, зокрема поєднання 

особистісного та суспільного векторів соціалізації. Завдяки постнекласичним 

засадам можна відобразити таку особливість соціалізації особистості у закладах 

вищої освіти, як різноспрямованість адаптаційних процесів на різних етапах 

соціалізації (у вигляді різних атракторів, що характеризують спрямованість 

адаптаційних процесів: на першому етапі – на адаптацію до навчального 

закладу; на другому етапі – на адаптацію до спеціалізації та на завершальному 

етапі – на адаптацію до вибору професійного та соціально-культурного 

середовища для реалізації професійних і життєвих планів особистості).  

В якості концептуальних засад соціалізації особистості студента 

найбільшого значення набуває розкриття цілісності процесу соціалізації, його 

складності, нелінійності взаємодії соціальних процесів адаптації та дезадаптації 

до різних середовищ (освітнього, суспільного, соціально-культурного, 

віртуального середовища тощо). Взаємодії особистості з цими середовищами 

відбуваються впродовж усього процесу соціалізації. Постнекласична модель 

дає змогу розкрити значення людиномірності соціалізації особистості студента 

у закладі вищої освіти, активної ролі людини у процесах соціалізації, значення 

її самоактуалізації, самореалізації у різних середовищах і самоздійснення у 

процесі соціалізації як виразу діалектичної єдності розв’язання суспільних 

задач соціалізації та особистісних завдань самореалізації. Суспільні завдання 
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соціалізації реалізує заклад вищої освіти. Він постає як інститут соціалізації, що 

через створення умов освітнього середовища, навчання та виховання сприяє 

формуванню смисложиттєвих стратегій розвитку особистості.  

Застосування системного підходу дає змогу встановити значення різних 

рівнів процесу соціалізації особистості студента на кожному етапі, зокрема 

виокремити мікро-, макро- та мегарівні у процесі соціалізації, пов’язані із 

середовищем групи, курсу, факультету, закладом вищої освіти, соціально-

культурним середовищем та середовищем навчання та проживання.  

Середовищний підхід у рамках постнекласичної моделі соціалізації 

особистості відкриває нові виміри впливу різних середовищ на людину та 

розкриття особливостей її занурення у процесі навчання та виховання та 

формування особистості фахівця. 

Ускладнення соціалізації особистості студента в умовах глобалізації та 

євроінтеграції зумовлене входженням особистості, що формується, у велику 

кількість середовищ і зростанням їх впливу на процес формування. Це вимагає 

вивчення взаємозв’язку адаптаційних і дезадаптаційних процесів, у яких 

визначається ставлення особистості до цих середовищ, що впливає на засвоєння 

соціального досвіду, соціальних ролей, форм і видів діяльності у цих 

середовищах. Це дає можливість виявити складний зв’язок дезадаптації та 

соціалізації, а також розглянути такі рівні соціалізації, як рівень формування 

ставлення особистості до середовища; рівень засвоєння когнітивного та 

соціального досвіду й формування певного рівня суб’єктності, а також рівень 

реалізації завдань соціалізації та формування ідентичності. Складність процесу 

соціалізації особистості студента полягає в поєднанні суспільного та 

індивідуального векторів розвитку особистості, взаємозв’язку зовнішніх та 

внутрішніх чинників, когнітивного та соціального досвіду. Соціалізація 

особистості студента у закладі вищої освіти передбачає не тільки оволодіння 

професійними компетентностями, а й передбачає приділення значної уваги до 

цілісності процесу соціалізації особистості, формування її смисложиттєвих 
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орієнтацій в контексті численних середовищ, які роблять свій внесок у 

засвоєння соціального й когнітивного досвіду. 

Розробка постнекласичних засад соціалізації особистості студента стає 

методологічною основою розкриття складності, нелінійності, цілісності та 

людиномірності соціалізації особистості студента. Складність проявляється 

насамперед у тому, що соціалізація відбувається при взаємодії закладу вищої 

освіти як інституту соціалізації та особистості студента, його соціально-

психологічної, комунікативної та соціальної системи. Складність підсилюється 

тим, що соціалізація відбувається впродовж трьох етапів, кожний із яких має 

свій особливий атрактор, що визначається спрямованістю на соціальну 

адаптацію до освітнього середовища та системи навчання на першому етапі; 

спрямованістю на спеціалізацію та формування професійних компетентностей 

на другому етапі і спрямованістю на соціальну адаптацію до професійного та 

суспільного середовищ, що характеризують вибір місця роботи та проживання 

на завершальному етапі. Нелінійність соціалізації особистості студента 

зумовлена взаємодією його через адаптаційні та дезадаптаційні процеси з 

нелінійними середовищами, серед яких насамперед освітнє та соціально-

культурне. 

Складність процесу соціалізації особистості студента внаслідок 

урахування взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів, що формують 

відношення особистості до різних середовищ, зумовлює необхідність 

підсилення ролі закладу вищої освіти як інституту соціалізації. Соціалізація 

особистості студента передбачає не тільки формування компетенцій, а й 

формування цілісної особистості фахівця, його світоглядних, методологічних, 

духовних і морально-етичних якостей, формування його ідентичності та 

здатності до ідентифікації з національною, державною, історичною, 

культурною спільнотою. Це передбачає зростання значення соціально-

гуманітарного, насамперед філософського, складника в системі навчальних і 

виховних практик.  
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Особистісний вимір соціалізації передбачає формування цінностей у 

процесі занурення особистості у різні середовища. Зростання особистісного 

виміру у процесі соціалізації особистості у закладі вищої освіти полягає у 

встановленні зв’язку цінності–цілі, що визначають ставлення особистості до 

процесу засвоєння соціального та когнітивного досвіду різних середовищ. 

Цілісність особистісного виміру проявляється у самоактуалізації 

компетентностей у різних середовищах, самореалізації особистості в тому чи 

іншому середовищі, чи відмові від неї; а також у самоздійсненні особистості як 

виразу її найглибшої сутності.      

Результати проведеного дисертантом соціологічного дослідження 

вказують на велике значення вирішення проблем соціальної адаптації як під час 

навчання, так і при визначенні місця локації та довгострокової життєвої 

перспективи після завершення навчання. Складнісність процесу соціалізації 

особистості студента у закладі вищої освіти, визначає необхідність підвищення 

ролі закладу вищої освіти в соціалізації студентства, розгляду виховання як 

особливої сфери, насамперед впровадження програм патріотичного виховання, 

розвитку сфери духовно-практичної діяльності та виховних практик. 

Насамперед зростає значення філософської, соціально-гуманітарної підготовки, 

введення нових дисциплін, спрямованих на формування та розвиток 

особистості у процесі соціалізації. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Кращі заклади вищої освіти України відповідно до рейтингових 

оцінок «Освіта.ua», «Компас» і видання «Кореспондент»  

за період 2011-2016 років 

Заклади 

вищої  

освіти 

Місце, яке займає заклад вищої освіти у рейтингу 
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Освіта.ua 
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НТУУ «КПІ 

ім. Ігоря 

Сікорського» 

1 1 1 1 1 2 3 3 

НаУКМА 3 4 8 4 3 4 2 2 

КНУ 2 2 2 2 2 1 1 1 

КНЕУ 4 3 13 3 11 - 4 4 
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Додаток Б 

 

Зведений рейтинг лідерів вищої освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Заклад вищої освіти Кількість 

студентів 

1 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

20 000 

2 Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 

 3 500 

3 Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут ім. 

Ігоря Сікорського» 

35 000 

4 Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 

36 000 

Загалом 94 500 
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Додаток В 

 

Анкета 

 

ШАНОВНИЙ СТУДЕНТ!  

Ми вивчаємо проблеми соціальної адаптації студентів у вищих 

навчальних закладах. Вивчення сприятиме розв’язанню невідкладних проблем, 

пов’язаних з організацією життя студентів та навчального процесу. 

Просимо Вас відповісти на питання нашої анкети. Перш аніж 

відповідати на питання, вивчіть зміст питання, після цього оберіть той варіант 

відповіді, який більше всього співпадає з Вашою думкою, оцінкою, або ж 

допишіть свій варіант. 

Анкета заповнюється самостійно. Ваша щирість, відвертість, повнота 

заповнення анкети забезпечить наукову вірогідність висновків щодо проблем, 

які турбують студентів. 

Анкета анонімна, проти Вас спрямована не буде. 

Заздалегідь вдячні Вам за співпрацю. 

 

Вкажіть, будь ласка, деякі відомості про себе: 

1. Стать: 

а) чол., 

б) жін. 

 

2. Вік (повних років)  _______ . 

 

3. Проживаєте: 

 а) м. Київ 

 б) гуртожиток 

 в) приміська зона 
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4.Живете в сім’ї: 

 а) повній 

 б) неповній  

 

5. Як часто Ви провідуєте батьків? 

 а) раз в семестр 

 б) раз на місяць 

 в) кожну неділю 

 г) бачитесь кожен день 

 

6. Як Ви відноситесь до традицій? На Вашу думку традиція є: 

 а) пережитком культури 

 б) звичайною формою, яка не має сенсу 

 в) формою досвіду та звичаю 

 г) проявом комунікації між поколіннями 

 д) інше 

 

7. Як Ви проводите своє дозвiлля? 

 а) в родинному колі 

 б) в гуртожитку 

 в) у віртуальному середовищі 

 г) Інше  

 

8. Яке місце у Вашому житті відіграє телебачення та Інтернет? 

 а) Вас цікавить передачі та повідомлення про життя інших країн 

 б) Вас цікавить передачі та повідомлення про життя власної країни 

 в) Вас цікавить передачі та повідомлення про життя власного району та місця 

проживання 
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9. Як часто Ви здійснюєте спілкування з професіоналами, що знаходятся в 

інших країнах? 

 а) щоденно 

 б) часто 

 в) рідко 

 г) майже ніколи 

 д) Ваш варіант____________ 

 

10. Вважаєте себе: 

 а) активним, не бажаючим сидіти на одному місці 

 б) спокійним, стриманим, не схильним до зміни місця проживання 

 в) Ваш варіант___________. 

 

11. На Вашу думку Ваше матеріальне забезпечення: 

 а) переважає Ваші потреби 

 б) задовольняє Вас 

 в) не достатньє для задоволення 

 

12. Як довго Ви пристосувались до студентського середовища? 

 а) довго 

 б) не довго 

 в) важко відповісти 

 г) Ваш варіант__________________ 

 

13. Як Ви вважаєте, Ви успішно пристосувались до навчання? 

 а) так 

 б) ні 

 в) Ваш варіант____________________ 
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14. Чи б хотіли Ви здобувати освіту за кордоном? 

 а) так 

 б) ні 

 в) Ваш Варіант______________ 

 

15. Перед Вами твердження. Ви повинні визначити, якою мірою кожне 

твердження стосується Вас. У відповідях використовуйте шкалу, де 

1-завжди, 2-майже завжди, 3-рідко, 4-дуже рідко, 5-ніколи. 

 

а) Не менше чотирьох ночей на тиждень я сплю по 7-8 годин. 

б) Я отримую від людей позитивний емоційний заряд, сам відповідаю тим 

самим. 

в) Я легко встановлюю контакт з незнайомими 

г) Я задоводений своєю вагою і зовнішнім виглядом 

д) У мене є товариші, яким я можу довірити свої найпотаємниші думки. 

 

16. Чим Ви керуєтесь, відвідуючи аудиторні заняття (лекції, семінари і ін.)? 

(Можна відзначити декілька відповідей) 

 а) Це мій обов’язок як студента. 

 б) Прагнення одержати добрі знання, дізнатися нове. 

 в) Пошана до викладача. 

 г) Висока якість викладання пари. 

 д) Строгий контроль над відвідуванням. 

 ж) Бажання зустрітися, поспілкуватися з друзями. 

 з) Жива, творча атмосфера на заняттях. 

 і) Ваш варіант____________________ 

 

 17. Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання? 

 а) Вважаю, що вчуся з повною віддачею сил і здібностей.  

 б) Вчуся, не байдикуючи. Але без особливої напруги сил. 
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 в) Признатися, не стараюся. 

 г) Ваш варіант_________  

 

18. Яким Ви бачите своє майбутнє після закінчення навчання?  

(Можлива тільки одна відповідь!) 

 а) Піду працювати по одержаній спеціальності. 

 б) Шукатиму місце, де добре платять, і не обов’язково за спеціальністю.  

 в) Мрію мати власну справу і прагнутиму до цього.  

 г) Житиму, як вийде, як дозволять обставини.  

 д) Постараюся виїхати за кордон і працювати там. 

 ж) Інше (напишіть) 

 

19. Чи вважаєте Ви, що навчання готує Вас до життя та як саме? 

 а) здійснює професійну підготовку та адаптацію до професійного середовища 

 б) здійснює адаптацію до соціокультурного середовища 

 в) відкриває світ, здійснює комунікативну адаптацію до глобального 

віртуального середовища  

 

20.Чи задоволені Ви тим, як проходить Ваше дозвілля? 

 а) так 

 б) швидше так, аніж ні 

 в) швидше ні, аніж так 

 г) ні 

 д) Ваш варіант 

 

 21.З яким настроєм Ви дивитеся в майбутнє? 

 а) 3 надією і оптимізмом. 

 б) Спокійно, але без особливих надій і ілюзій. 

 в) З тривогою і невпевненістю. 
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 г) Із страхом і відчаєм. 

 д) Ваш варіант__________ 

 

22.Що для Вас важливіше? 

а) особисте життя 

б) професійна кар’єра, творчі успіхи 

в) Ваш варіант 

 

23. Чи вважаєте Ви, що покращення Вашого життя залежить від Вас? 

а) повністю залежить від мене 

б) частково залежить від мене 

в) зовсім не залежить від мене 

г) Ваш варіант 

 

24. Назвіть основні проблеми і труднощі адаптації для Вас  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

25. Ваші сподівання та побажання_______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Ще раз дякуємо Вам за допомогу! 
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Додаток Г 
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Додаток Е 
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Додаток З 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Кармадонова Т.М. Методологічні засади постнекласичного дискурсу в 

дослідженнях соціальної адаптації / Т.М. Кармадонова // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. 1. – Київ: НТУУ 

«КПІ», 2012. – С. 38-41. 

2. Кармадонова Т.М. Адаптаційні процеси соціалізації особистості в 

навчальному процесі у вищій школі / Т.М. Кармадонова // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. 3(33). – Київ: 

НТУУ «КПІ», 2011. – С. 29-33. 

3. Кармадонова Т.М. Киберсоциализация Net-поколения в виртуальном 

пространстве / Т.М. Кармадонова, О.М. Рубанець // Гілея : науковий вісник : 

збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП «Видавництво 

«Гілея», Вип. № 79, 2013. – С. 87-89. (Особистий внесок здобувача: розкрито 

сутність процесу соціалізації Net-покоління у віртуальному просторі та вплив 

веб-сайтів на поведінку молоді).  

4. Кармадонова Т.М. Когнітивні чинники подолання невизначенності 

поведінки людини / Т.М. Кармадонова, О.М. Рубанець // Науковий вісник 

Національного технічного університету України «КПІ». – Вип. № 1(28).  – Київ: 

НТУУ «КПІ», 2010.  – С. 27-32. (Особистий внесок здобувача: досліджено 

когнітивні чинники подолання невизначеності поведінки людини та проблема 

когнітивного дисонансу).  

5. Кармадонова Т.М. Роль гуманітарних інновації в адаптації студентів до 

навчального процесу в вищій школі / Т.М. Кармадонова // Totallogy. 

Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства. – 

Вип. № 30. Київ: ЦГО НАН України. – 2013. – С. 217-221. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=308783
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=308783
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6. Кармадонова Т.М. Соціалізація молоді в умовах медіа-цивілізації та 

глобалізації / Т.М. Кармадонова // Мультиверсум. Філософський альманах. - 

Спецвипуск / Гол. ред. Лях В.В. – К.: 2012. – С. 64-72.  

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Кармадонова Т.М. Особливості соціальної адаптації в умовах 

глобалізації / Т.М. Кармадонова // Вісник Національного авіаційного 

університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 

2 (16). – К.: НАУ, 2012. – С. 73-77. (Входить до наукометричної бази РІНЦ). 

 

Статті в іноземних виданнях: 

8. Karmadonova T. Adaptation processes of socialization in high school / 

T. Karmadonova // The Advanced Science Journal. – № 4. – United States, 2013. – P. 

87-89. 

9. Кармадонова Т.М. Влияние социализации и стереотипизации на 

процесс идентификации личности в современных социокультурных условиях / 

Т.М. Кармадонова, Л.В. Літценберг, В.А. Роєнко // Альманах современной 

науки и образования: Грамота № 4. – Россия (Тамбов), 2013. – C. 93-95. 

(Особистий внесок дисертанта: досліджено особливості поняття 

«ідентифікація», «ідентичність» та вплив соціалізації на процес ідентифікації 

особистості).  

10. Кармадонова Т.М. Особенности миграционной мобильности 

студенческой молодежи / Т.М. Кармадонова // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – № 4-3. – Россия (Тамбов), 2013. – С. 67-69. 

 

Тези наукових доповідей: 

11. Кармадонова Т. Стресс-менеджмент и психологическая свобода 

/ Т.М. Кармадонова // ХІІІ Науково-практична конференція студентів та 

http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
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аспірантів «Дні Науки ФСП: Вільний розвиток кожного є умовою вільного 

розвитку всіх» (23 квітня 2010 року). Матеріали доповідей і виступів. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 126-127. 

12. Кармадонова Т.М. Вплив соціальної адаптації особистості та сталий 

розвиток сучасного суспільства / Т.М.  Кармадонова // Міжнародна науково-

практична конференція «Рівень впливу соціально-гуманітарних наук на 

розвиток сучасного суспільства» (25-26 травня 2012 року). Матеріали доповідей 

і виступів. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем 

суспільства», 2012. – С. 55-58.  

13. Кармадонова Т.М. Співвідношення свободи і відповідальності в 

контексті соціальної адаптації / Т.М.  Кармадонова // ХIІ Науково-практична 

конференція «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і 

відповідальності» (17 травня 2012). Матеріали доповідей і виступів. – 

К: Національна академія управління, 2012. – С. 383-384. 

14. Кармадонова Т.М. Особливості постнекласичної методології пізнання 

соціальної адаптації / Т.М.  Кармадонова // Міжнародна науково-практична 

конференція «Дні Науки Філософського факультету - 2012» (18-19 квітня 2012 

року). Матеріали доповідей і виступів. К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2012. – С. 100-102. 

15. Кармадонова Т.М. Антикризисное развитие личности и 

адаптационные методики / Т.М.  Кармадонова // Науково-практична 

конференція студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП» (25-26 квітня 2012 

року). Матеріали доповідей і виступів. К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 17-18. 

16. Кармадонова Т.М. Сучасна методологія пізнання соціальної адаптації 

/ Т.М. Кармадонова // Друга Всеукраїнська наукова конференція «Досягнення 

соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (28 квітня 2012 року). 

Матеріали доповідей і виступів. Дніпропетровськ: Дніпропетровський 

національний університет Олеся Гончара, 2012. – С. 80-81. 
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17. Кармадонова Т.М. Cоціальна адаптація особистості в умовах 

становлення інформаційного суспільства / Т.М. Кармадонова // Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Проблеми формування інформаційної 

культури особистості» (2 листопада 2012 року). Матеріали доповідей і виступів. 

м. Маріуполь, 2012. – С. 18-21. 

18. Кармадонова Т.М. Проблема соціалізації студентства в вищій школі / 

Т.М. Кармадонова // Международная научно-практическая конференція 

«Общественные науки: современные тенденции и факторы развития» (1-2 

лютого 2013 року). Матеріали доповідей і виступів. Одесса, 2013. – C. 57-60. 

19. Кармадонова Т.М. Гражданская социализация студенческой молодежи 

/ Т.М. Кармадонова // Міжнародна конференція «Реформування та розвиток 

науки: сучасні виклики» (2 лютого 2013 року). Матеріали доповідей і виступів. 

К.: Центр наук. Публікацій, 2013. – С. 63-65.  

20. Кармадонова Т.М. Історія науки і техніки в патріотичному вихованні 

та громадянській соціалізації студентства / Т.М. Кармадонова // 

ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і 

освіти присвячена 150-річному ювілею Вернадського (26 квітня 2013 року). 

Матеріали доповідей і виступів. Київ, 2013. – С. 128-130. 

21. Кармадонова Т.М. Процес соціалізації студентської молоді у 

соціальній мережі / Т.М. Кармадонова // Міжнародна наукова конференція. 

«Дні Науки філософського факультету – 2013» (16-17 квітня 2013). Матеріали 

доповідей і виступів. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2013. – С. 92-94. 

22. Кармадонова Т.М. Гуманітарна складова в соціалізації студентства в 

вищій школі / Т.М. Кармадонова // Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – 

прогрес майбутнього» (22-23 лютого 2013 р). Матеріали доповідей і виступів. 

Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – С. 17-18. 

23. Кармадонова Т.М. Роль творчості в соціальній адаптації студентства / 

Т.М. Кармадонова // Міжнародна науково-практична конференція «Творчість 
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як спосіб буття свободи» (16 травня 2013 року). Матеріали доповідей і виступів. 

К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 82-83. 

24. Кармадонова Т.М. Дезадаптаційні процеси соціалізації особистості у 

вищій школі / Т.М. Кармадонова // XVІ Міжвузівській науково-практичній 

конференції студентів та аспірантів Дні Науки ФСП: «Університет в ст. ХХІ.: 

Моделі розвитку» (24-25 квітня 2013 року). Матеріали доповідей і виступів. К.: 

НТУУ «КПІ», 2013. – С. 18-19. 

25. Кармадонова Т.М. Соціальні аспекти адаптації в управлінні / 

Т.М. Кармадонова // VII Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: 

виклики інформаційної епохи» (4-5 грудня 2013 року). Матеріали доповідей і 

виступів. К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 33-34. 

26. Кармадонова Т. Социальная адаптация молодых сотрудников на 

предприятии / Т.М. Кармадонова // IX Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні технології управління підприємством та можливості 

використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» (28-29 

березня 2014 року). Матеріали доповідей і виступів. Одеса: ОНУ 

ім. І.І. Мечникова, 2014. – С. 80-81. 

27. Кармадонова Т.М. Формування сучасної нації в умовах медіа-

цивілізації / Т.М. Кармадонова // ХIV Науково-практична конференція 

«Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-

економічні засади розвитку» (15 травня 2014 року). Матеріали доповідей і 

виступів.  Київ: Національна академія управління, 2014. – С. 186-188. 

28. Кармадонова Т. Влияние социальной адаптации на конструирование 

социальной реальности / Т.М. Кармадонова // Вопросы социальной теории: 

Научный альманах. Том VII. Вып 1-2, 2013-2014. Человек как субъект 

конструирования / Институт философии РАН, Научно-координационный совет 

по философским проблемам социальной теории; Под редакцией Ю.М. Резника 

и М.В. Тлостановой. М.: Издательство Независимого института гражданского 

общества, 2015. – С. 260-265. 
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29. Кармадонова Т. Влияние двигательной деятельности на процесс 

социальной адаптации студента / Т.М. Кармадонова // Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Двигательная 

активность учащейся молодёжи в современном образовательном пространстве» 

15-16 декабря 2016 года, г. Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – С. 132-135. 

 

Відомості про апробацію дослідження.  

Брала участь у 22 наукових конференціях: 

1. ХІІІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів Дні Науки 

ФСП: Вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх», м. Київ, 

23 квітня 2010 р., очна участь. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Рівень впливу 

соціально-гуманітарних наук на розвиток сучасного суспільства», м. Одеса, 25-

26 травня 2012 р., очна участь. 

3. ХІІ Науково-практична конференція «Особистість, суспільство, 

держава: розуміння свободи і «відповідальності», м. Київ, 17 травня 2012 р., 

очна участь. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Дні Науки 

Філософського факультету – 2012», м. Київ, 18-19 квітня 2012 р., очна участь. 

5. ХV – науково-практична конференція «Дні Науки ФСП: Феномен 

системної кризи сьогодення в інтерпретаціях сучасної гуманістики», м. Київ, 

25-26 квітня 2012 р., очна участь. 

6. Друга Всеукраїнська наукова конференція «Досягнення соціально-

гуманітарних наук в сучасній Україні», м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р., 

очна участь. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями 

розвитку суспільних наук», м. Львів, 17-18 серпня 2012 р., очна участь. 
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8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування 

інформаційної культури особистості», м. Маріуполь, 2 листопада 2012 р., очна 

участь. 

9. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Антропологічний та 

соціокультурний виміри глобалізованого світу», м. Київ, 21-22 березня 2012 р., 

очна участь. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: 

сучасні тенденції та чинники розвитку», м. Одеса, 1-2 лютого 2013 р., очна 

участь. 

11. Міжнародна конференція «Реформування та розвиток науки: сучасні 

виклики», м. Київ, 2 лютого 2013 р., очна участь. 

12. ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, 

техніки і освіти присвячена 150-річному ювілею Вернадського, м. Київ, 26 

квітня 2013 р., очна участь. 

13. Міжнародна наукова конференція «Дні Науки філософського 

факультету – 2013», м. Київ, 17-18 квітня 2013 р., очна участь. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 

дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього», м. Львів, 

22-23 лютого 2013 р., очна участь. 

15. Міжнародна науково-практична конференція для викладачів, 

аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та 

можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, 

перспективи», м. Одеса, 29-30 березня 2013 р., очна участь. 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Творчість як спосіб 

буття свободи», м. Київ, 16 травня 2013 р., очна участь. 

17. XVІ Міжвузівська науково-практична конференція студентів та 

аспірантів Дні Науки ФСП «Університет в ХХІ ст.: моделі розвитку», м. Київ, 

24-25 квітня 2013 р., очна участь. 
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18. Всеукраїнська науково-філософська конференція на тему: 

«Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства», 

м. Київ, 17-18 травня 2013 р., очна участь. 

19. VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної 

епохи», м. Київ, 4-5 грудня 2013 р., очна участь. 

20. Competition of the Meneghetti, Paradiso, Switzerland, 31 March 2014 

year, заочна участь. 

21. ХIV Науково-практична конференція «Сучасна політична нація: 

духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку», 

м. Київ, 15 травня 2014 р., очна участь. 

22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рухова 

активність учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», м. Йошкар-

Ола, Республіка Марій Ел., 15-16 грудня 2016 р., заочна участь. 

 

 

 

 

 

  

 


	Тези наукових доповідей:
	ВСТУП
	1.1. Дослідження проблеми адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації особистості в науковому та філософському дискурсі
	2.1. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації студента в умовах ринкової орієнтації освіти, медіа-цивілізації та глобалізації
	2.2. Особистісний вимір адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації студента
	3.1. Особливості міграції студентської молоді в умовах глобалізації
	Ускладнення соціалізації особистості студента в умовах глобалізації та євроінтеграції зумовлене входженням особистості, що формується, у велику кількість середовищ і зростанням їх впливу на процес формування. Це вимагає вивчення взаємозв’язку адаптаці...
	Розробка постнекласичних засад соціалізації особистості студента стає методологічною основою розкриття складності, нелінійності, цілісності та людиномірності соціалізації особистості студента. Складність проявляється насамперед у тому, що соціалізація...
	Складність процесу соціалізації особистості студента внаслідок урахування взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів, що формують відношення особистості до різних середовищ, зумовлює необхідність підсилення ролі закладу вищої освіти як інститут...
	Особистісний вимір соціалізації передбачає формування цінностей у процесі занурення особистості у різні середовища. Зростання особистісного виміру у процесі соціалізації особистості у закладі вищої освіти полягає у встановленні зв’язку цінності–цілі, ...
	Результати проведеного дисертантом соціологічного дослідження вказують на велике значення вирішення проблем соціальної адаптації як під час навчання, так і при визначенні місця локації та довгострокової життєвої перспективи після завершення навчання. ...
	Тези наукових доповідей:

