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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 
 
 
 
 

 

 

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 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 
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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, 
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). 
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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; 
- 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 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.  
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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»;  

– 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 
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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 
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 «Сучасні 
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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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі визначено актуальність теми дисертації, ступінь її наукової 

розробки, об’єкт і предмет, мету і завдання, методологічну основу 
дослідження, новизну, теоретичне і практичне значення, апробацію 
результатів, структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні особливості 
дослідження адаптаційних і дезадаптаційних процесів соціалізації» 
здійснено соціально-філософський аналіз концепту соціалізації, соціальної 
адаптації та дезадаптації. 

У підрозділі 1.1. «Дослідження проблеми адаптаційних і 
дезадаптаційних процесів соціалізації особистості в науковому і 
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філософському дискурсі» виділено основні підходи, що виявляють 
взаємозв’язок соціалізації, адаптації та дезадаптації: структурно-
функціональний (Т. Парсонс, Р. Мертон), системно-діахронічний 
(Р. Шамінов), синергетичний (І. Добронравова, Ф. Власенко), соціологічний 
(І. Кон) та ін. Під час соціалізації студентства найбільшого значення 
набувають такі чинники, як засвоєння соціального та когнітивного досвіду, 
міжособистісне спілкування, комунікація та ін. 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 введенням у 
розгляд її самоактуалізації, самореалізації та самоздійснення. Важливими 
складниками соціалізації стають формування ідентичності та морально-
культурний розвиток особистості.  

У підрозділі 1.2. «Методологічні засади дослідження соціалізації 
особистості студента» досліджено методологічні підходи до розкриття 
взаємозв’язку соціалізації та соціальної адаптації студентства до різних 
середовищ, зокрема такі: діалектичний, синергетичний, мережевий, 
голістичний та ін. Діалектичний підхід дає змогу з’ясувати протилежність 
адаптаційних і дезадаптаційних процесів та їх впливу на особистість 
студента. Синергетичний підхід розкриває значення самоорганізації в 
соціалізації особистості студента у закладі вищої освіти. Мережевий підхід 
виявляє значення мережевого середовища при соціалізації особистості 
студента та засвоєнні ним різноманітного соціального й когнітивного 
досвіду.  

Розроблено постнекласичні засади соціалізації особистості студента. 
З’ясовано, що нелінійність проявляється у впливі соціалізації як цілісності на 
адаптаційні та дезадаптаційні процеси, у яких реалізується відношення 
особистості до різних середовищ на різних етапах її соціалізації. Виявлено 
спрямованість адаптації на різних етапах соціалізації: на першому – 
взаємодія адаптаційних і дезадаптаційних процесів має загальне спрямування 
на адаптацію до освітнього середовища; на другому – ця взаємодія 
спрямована на адаптацію до спеціалізації й на завершальному етапі – вона 
спрямована на визначення особистістю свого місця у житті, професійній 
діяльності, на вибір місця роботи і місця проживання.  

Різна спрямованість соціалізації на трьох етапах постає як цільова 
спрямованість, атрактор, що стягує в точку всі процеси адаптації до різних 
середовищ на кожному етапі соціалізації. Взаємозв’язок адаптації та 
дезадаптації на різних етапах соціалізації виявляє 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 
соціокультурним середовищем може значно послабитись. 



8 
 

У другому розділі «Соціально-філософські аспекти адаптації та 
дезадаптації студентів у процесі соціалізації» досліджуються основні 
соціально-філософські аспекти розуміння соціалізації молоді в умовах 
ринкової  орієнтації освіти, медіа-цивілізації та глобалізації. 

У підрозділі 2.1. «Адаптаційні та дезадаптаційні процеси 
соціалізації особистості студента в умовах ринкової орієнтації освіти, 
медіа-цивілізації та глобалізації» досліджена роль глобалізаційного 
середовища в соціалізації особистості студента. Показано, що глобалізаційне 
середовище через глобальні мережі та медіа-цивілізацію впливає на 
формування орієнтації українського студентства на європейський та світовий 
ринки праці, сприяючи його соціальній адаптації до соціально-культурного 
та суспільного середовищ інших країн. Виявлено взаємозв’язок соціалізації 
та соціальної адаптації з формуванням ідентичності студента. Доведено, що 
адаптація до певного середовища може супроводжуватися дезадаптацією до 
іншого. Переорієнтація студента під час навчання у закладі вищої освіти на 
професійне, соціально-культурне та суспільне середовище іншої країни може 
призвести до втрати власної  ідентичності.  

Невирішеність проблеми орієнтації вищої освіти на український ринок 
в умовах медіа-цивілізації та глобалізації створює передумову для 
послаблення зв’язку із суспільним і соціально-культурним середовищем 
власної країни. Коли медіа-середовище не створює позитивний імідж 
України, відбувається переорієнтація на європейський і світовий ринки. 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.  

У підрозділі 2.2. «Особистісний вимір адаптаційних і 
дезадаптаційних процесів соціалізації студента» виявляється значення 
особистісного виміру соціалізації, що проявляється у формуванні цінностей у 
процесі занурення студента у різні середовища, які визначають ставлення 
особистості до процесу засвоєння соціального та когнітивного досвіду.  

Формування пасивного чи негативного ставлення особистості студента 
до певного середовища (насамперед освітнього, суспільного, соціально-
культурного та ін.) може сприяти виникненню девіантної поведінки, проявів 
деструкції, спрямованої як на середовище, так і на самого себе. Це може 
призвести до виникнення проявів алкоголізму, наркоманії, суїцидальної 
поведінки. У зв’язку з цим обґрунтовується важливість стрес-менеджменту в 
умовах закладу вищої освіти як складника соціальних практик управління 
процесами соціалізації. В цих умовах актуалізується значення 
постнекласичних засад соціалізації особистості студента, які стають 
теоретико-методологічною основою розвитку міждисциплінарних 
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досліджень нелінійної взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів та 
знаходження шляхів подолання девіантної поведінки.  

У підрозділі 2.3. «Вплив адаптації та дезадаптації на академічну 
мобільність студентської молоді» встановлено, що академічна мобільність 
для більшості студентів надає нові можливості для вирішення проблем 
самореалізації особистості. Роль форм академічної мобільності (від 
короткострокових до довгострокових) та відношення студента до участі у 
семінарах, конференціях, програмах обміну, отримання подвійного диплома 
та проходження навчальної (дослідницької, виробничої) практики 
визначаються цілісністю процесу соціалізації та успішності адаптації на її 
різних етапах. Нині, коли заклад вищої освіти лише створює умови для 
соціалізації особистості студента, останній нерідко використовує академічну 
мобільність як пошук шляхів для еміграції. 

З’ясовано, що проявами дезадаптації у закладі вищої освіти стають 
Інтернет-залежність, девіантна поведінка, орієнтація на еміграцію, 
алкозалежність, наркоманія, схильність до суїцидальної поведінки тощо. 
Вони нерідко спостерігаються при соціалізації особистості й не 
компенсуються протилежно спрямованим процесом адаптації до середовищ, 
що створюють повноцінну особистість, здатну формувати конструктивні 
стратегії свого розвитку.  

Проаналізувавши вплив адаптаційних і дезадаптаційних процесів 
соціалізації студентів на академічну мобільність, її розглянуто як засіб 
вирішення проблем самореалізації та самоздійснення молоді. 

Дослідження цих проблем актуалізує розробку постнекласичної 
концепції соціалізації особистості студента, яка створює теоретико-
методологічне підґрунтя для розвитку міждисциплінарних досліджень 
нелінійної взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів на різних 
етапах соціалізації студентства, 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 актуалізує зростання ролі 
патріотичного складника у формуванні смисложиттєвих стратегій 
студентства на всіх етапах соціалізації.  

Третій розділ «Ціннісний вимір соціалізації особистості студента» 
присвячено розгляду цінностей, ціннісних орієнтацій та потреб сучасного 
студентства. 

У підрозділі 3.1. «Особливості міграції студентської молоді в 
умовах глобалізації» показано, що нині дослідження соціалізації 
особистості студента актуалізує приділення більшої уваги до міграції 
студентської молоді. Міграція після навчання є важливим показником 
ефективності третього завершального етапу соціалізації особистості 
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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. 

Виявляється значення цінностей і смисложиттєвих орієнтацій 
студентства, які під впливом змін у суспільстві та глобалізаційних процесів 
впливають на міграційну готовність. Зокрема, бажання емігрувати 
формується як смисложиттєва позиція особистості, водночас – це прояв 
мобільності, пов’язаний із самореалізацією. Показано, що спрямованість 
студентів на еміграцію може виникати як наслідок дії протилежних 
соціальних процесів адаптації та дезадаптації, які у свідомості студента 
проявляються у вигляді когнітивного дисонансу.  

У підрозділі 3.2. «Адаптаційні та дезадаптаційні процеси 
соціалізації студентської молоді (на матеріалах соціологічного 
дослідження)» за підсумками проведеного дисертантом соціологічного 
дослідження показано, що студентство стикається із проблемами соціальної 
адаптації, пов’язаними із пристосуванням до нового середовища буття, 
оточення, колективу, викладання окремих дисциплін, необхідності обробляти 
велику кількість інформації. Результати дослідження засвідчили, що система 
цінностей студентів на кожному етапі соціалізації трансформується. 
Соціалізація особистості студента постає як процес формування цінностей. 
Соціологічне дослідження також підтвердило різну спрямованість соціальної 
адаптації на трьох етапах соціалізації, а також те, що соціалізація пов’язана із 
процесом формування внутрішнього світу особистості, становлення 
ціннісних орієнтирів та смисложиттєвих орієнтацій.  

У підрозділі 3.3. «Шляхи подолання негативних наслідків 
дезадаптаційних процесів соціалізації особистості студента» 
проаналізовано чинники, які ускладнюють соціальну адаптацію студентства, 
а також розглянуто шляхи виходу з кризових ситуацій. Незважаючи на 
специфічні особливості закладів вищої освіти, у яких проводилося 
соціологічне дослідження, опитувані студенти відзначили спільні проблеми, 
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 із 
сім’єю (регулярність відвідування родини) з позитивним відношенням до 
традицій.  

Проведене дисертантом соціологічне дослідження підтверджує 
наявність трьох етапів процесу соціалізації студентства у закладі вищої 
освіти, а також зростання ролі закладу вищої освіти як інституту соціалізації.  
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Необхідність знаходження шляхів подолання дезадаптації диктує 
необхідність підвищення ролі закладу вищої освіти у соціалізації 
студентства. Це передбачає розгляд виховання як особливої сфери, 
впровадження програм патріотичного виховання. Актуальним є перехід до 
розробки програм соціалізації студентства у закладі вищої освіти. 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. 

 
ВИСНОВКИ 

 

1. Соціально-філософська експлікація концептів соціалізації, соціальної 
адаптації та дезадаптації, зокрема розкриття просуспільного значення 
соціалізації як форми засвоєння соціального й когнітивного досвіду та 
адаптації як форми зв’язку особистості із соціальним середовищем, у якому 
відбувається формування особистістю своїх власних адаптивних планів, стає 
основою розробки дисертантом концепції соціалізації особистості студента 
шляхом взаємодії адаптаційних і дезадаптаційних процесів. Здійснено 
розкриття соціалізації як такої, що відбувається через адаптаційні та 
дезадаптаційні процеси та становлення особистості студента, формування 
його ідентичності, зміну цінностей, ціннісних і смисложиттєвих орієнтацій.  

2. Уведення у розгляд адаптаційних і дезадаптаційних процесів дає 
змогу розкрити процесний характер включення студента до певного 
середовища (пасивний, активний, амбівалентний, творчий, девіантний) та 
способи використання цього середовища для засвоєння соціального й 
когнітивного досвіду. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси виявляють 
особливість відношення студента до певного середовища та 
характеризуються різним рівнем суб’єктності – від імітації та простого 
відтворення певних форм соціальної діяльності до формування 
смисложиттєвих стратегій розвитку особистості. Відбувається відхід від 
розгляду адаптації як пасивного пристосування, а дезадаптації як 
незавершеної адаптації до розкриття їх як протилежних соціальних процесів, 
у яких відбувається самореалізація, самоактуалізація та самоздійснення 
особистості студента. Дезадаптаційний процес постає як послаблення зв’язку 
з певним середовищем; від ступеня якого залежить поява девіантної 
поведінки чи деструктивних проявів. 

3. 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, 
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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. 

4. Розроблена концепція соціалізації особистості студента шляхом 
адаптаційних і дезадаптаційних процесів перебування його у різних 
середовищах. 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. 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. Когнітивний дисонанс постає як прояв невирішених 
проблем і може спричинити процес дезадаптації студента. 

5. В умовах медіа-цивілізації та глобалізації через глобальні мережі 
студент отримує доступ до соціально-культурних і суспільних середовищ 
інших країн, що ускладнює процес соціалізації, оскільки формується 
спрямованість не тільки на український, а й на європейський та світовий 
ринки праці. Зростання кількості середовищ і їх ролі у процесі соціалізації, а 
також зростання ролі вибору студента підвищують значення особистісного 
виміру соціалізації. Розкриття особистісного виміру соціалізації підкреслює 
значення цінностей, що стають основою формування співвідношення 
цінності-цілі, та впливає на ідентифікацію студента, формування його потреб 
і розвиток мотиваційної сфери. В дисертаційному дослідженні обґрунтовано, 
що складність соціалізації особистості студента пов’язана також із розвитком 
особистісного виміру та зміною цінностей на різних етапах соціалізації.  

6. Розкриття закладу вищої освіти як інституту соціалізації підкреслює 
значення цілісності соціалізації, її орієнтованості на суспільно значущий 
результат. Вимога розглядати соціалізацію особистості студента як цілісність 
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зумовлює необхідність підвищення ролі закладу вищої освіти та зростання 
його впливу на окремі складники соціалізації. У цьому контексті академічну 
мобільність студентства потрібно розглядати з точки зору бажаного для 
українського суспільства результату соціалізації – формування необхідного 
країні фахівця, який працюватиме в Україні. 

У підвищенні ролі закладу вищої освіти як інституту соціалізації 
велике значення має голістичний підхід, що дає змогу розкрити соціалізацію 
як цілісність, що складається з різних адаптаційних і дезадаптаційних 
процесів, через які проходить особистість студента на різних етапах його 
соціалізації. 

Розгляд соціалізації особистості студента у закладі вищої освіти як 
цілісності створює підстави для нового підходу для оцінки ефективності 
академічної мобільності та міграції студентської молоді, а також успішності 
впливу закладу вищої освіти як інституту соціалізації на соціалізацію 
особистості студента. Це дає змогу розробляти нові підходи до розгляду 
взаємозв’язку професійної, соціально-культурної та іншої адаптації виявити 
значення впливу соціокультурної, віртуальної та інших ідентичностей на 
соціалізацію особистості студента. 

7. Проведене дисертантом соціологічне дослідження соціалізації 
студентства у провідних закладах вищої освіти України свідчить про 
усвідомлення студентами значення соціальної адаптації до нових середовищ, 
оточення, навчальних курсів та значного зростання обсягу інформації. 
Студенти усвідомлюють потребу в нових курсах, які вирішували б їх 
проблеми соціальної адаптації. Це зумовлює зростання ролі філософського та 
гуманітарного складників у вирішенні завдань соціалізації студентства. Це 
також визначає необхідність підвищення ролі закладу вищої освіти в 
соціалізації студентства, розгляду виховання як особливої сфери та розвитку 
виховних практик.  

8. Зростання значення соціалізації особистості студента в умовах 
суспільних трансформацій, що відбуваються нині в Україні, зумовлює 
необхідність визначення шляхів подолання негативних проявів при 
соціалізації студентства. Підвищення ефективності соціалізації особистості 
студента ставить перед закладом вищої освіти завдання визначення та 
розвитку напрямків, що визначають подолання дезаптаційних тенденцій у 
формуванні особистості. Йдеться про розвиток патріотичного виховання, 
вирішення соціально-психологічних проблем соціалізації, ідентифікації 
особистості, морально-етичного виховання та підвищення ефективності 
соціогуманітарної, зокрема філософської, підготовки, в тому числі введення 
нових дисциплін, спрямованих на формування та розвиток особистості у 
процесі соціалізації. Необхідно подолати загрозу технократичного ставлення 
до системи навчання, що передбачає елімінацію чи девальвацію, знецінення 
тих складників соціалізації, які визначають формування особистості студента 
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як фахівця та недооцінку аксіологічного й особистісного складників у 
процесі соціалізації студентства.   
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У дисертації розкриваються складність, нелінійність, цілісність і 
людиномірність соціалізації особистості студента, яка здійснюється на основі 
адаптаційних і дезадаптаційних процесів до різних середовищ (освітнього, 
суспільного, соціально-культурного, мережевого та ін.). Досліджується 
проблема діалектики внутрішніх та зовнішніх чинників соціалізації 
особистості студента у процесі адаптації та дезадаптації у закладах вищої 
освіти. Для досягнення мети дослідження розглянуті різні середовища 
адаптування та дезадаптування студентства. Адаптаційний процес 
відбувається протягом усього періоду навчання у закладах вищої освіти, але 
на кожному етапі цей процес має свої специфічні особливості. Розроблено 
концепцію основних етапів соціалізації студентства, особливість яких 
визначається домінантністю адаптації до певного середовища та стратегіями 
поведінки. 

Ключові слова: соціалізація, соціальна адаптація, дезадаптація, 
особистість студента, ціннісні орієнтації, когнітивний дисонанс, академічна 
мобільність, міграція. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Кармадонова Т.М. Адаптационные и дезадаптационные процессы 

социализации личности студента (социально-философский анализ). - 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия 
истории. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертации раскрывается сложность, нелинейность, целостность и 
человекомерность социализации личности студента, которая осуществляется 
на основе адаптационных и дезадаптационных процессов к разным средам 
(образовательной, общественной, социально-культурной, сетевой и др.). 
Исследуется проблема диалектики внутренних и внешних факторов 
социализации личности в процессе ее адаптации и дезадаптации в высшнм 
учебном заведении. Определено содержание понятия «социальная 
адаптация» на основании диалектического, синергетического, системного, 
голистического и сетевого подходов, что позволило системно 
проанализировать современные проблемы личности и определить наиболее 
оптимальные социальные тенденции и пути решения проблем социальной 
адаптации. 

Для достижения цели исследования были рассмотрены различные 
среды адаптации и дезадаптации студенчества. Адаптационный процесс 
проходит в течение всего обучения в высшем учебном заведении, но на 
каждом этапе этот процесс имеет свои специфические особенности. В 
диссертационном исследовании разработана концепция основных этапов 
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социализации студенчества, особенность которых определяется 
доминантностью социальной адаптации к определенной среде и стратегиями 
поведения. 

Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, дезадаптация, 
личность студента, ценностные ориентации, когнитивный диссонанс, 
академическая мобильность, миграция. 

 
 

ANNOTATION 
 

Karmadonova T.M. Adaptation and Disadaptation Processes of 
Student’s Socialization (socio-philosophical analysis). – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Philosophy, Specialty 
09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, MOES of Ukraine, 2017. 

Thesis reveals the complexity, nonlinearity, integrity and humanity of the 
student's socialization, which is carried out on the basis of adaptation and 
disadaptation processes to various environments (educational, social, socio-
cultural, networking, etc.). The problem of dialectics between internal and external 
factors of student’s socialization in the process of their adaptation and 
disadaptation is researched.  

The concept of «social adaptation» on the basis of dialectical, synergetic, 
systemic, holistic and network approaches was determined. In order to achieve the 
goal of the study, various adaptation and disadaptation environments for students 
were considered. Adaptation process takes place during the period of study at 
higher education institutions, but at each stage this process has its own specific 
features. The concept of the main stages of student’s socialization of students, the 
peculiarity of which is determined by the dominance of adaptation to a certain 
environment and strategies of behavior, is developed. The concept of a student’s 
main stages socialization has been developed, which is determined by the 
dominance of adaptation to a certain environment and strategies of behavior.  

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 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 
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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.  

Keywords: socialization, social adaptation, disadaptation, student identity, 
valuable orientation, cognitive dissonance, academic mobility, migration. 

 
 
 


