
 

FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS, 2014 (5) 

 

3 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
______________________________________  

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 
 

Власова О.І. 
доктор психологічних наук, професор, 

завідувачка кафедри психології розвитку 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Власова О.І. СОЦІАЛІЗАЦІЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКАХ 
ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ. – 2014. – № 5; URL: fund-issled-intern.esrae.ru/5-59 

 
У статті аналізуються та узагальнюються матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в 
умовах сучасного суспільства», що входить до започаткованого автором 
циклу міждисциплінарних науково-практичних конференцій, присвячених 
проблемам соціалізації і ресоціалізації особистості як основних механізмів 
соціальної адаптації та особистісного розвитку людини. Відзначено високий 
науковий рівень виступів і дискусій, а також зацікавлення, яке виявили до 
тематики конференції представники закордонних університетів. Особливу 
увагу приділено аналізу п’ятирічної діяльності і наукового доробку кафедри 
психології розвитку Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
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У ХХI столітті світове наукове співтовариство здійснює пошук форм 
взаємодії науковців різних галузей у проведенні фундаментальних та 
прикладних досліджень з проблем психології освіти, розвитку та акмеології. 
Нагальна потреба такої взаємодії визнається й в Україні.  7-9 листопада 2014 р. 
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, 
Україна) відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства».  

Організатор Конференції: факультет психології та кафедра психології 
розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Конференція проводилася за підтримки Міністерства освіти та науки 
України. Її співорганізаторами виступили: Національна академія педагогічних 
наук України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Університет сучасних 
знань Товариства «Знання» України, Mykolas Romeris university (Vilnius, 
Lithuania), Klaipeda university (Lithuania), Alexandru Ioan Cuza university (Iasi, 
Romania), Novia university of applied sciences (Finland), Kainar university in 
Almaty (Kazakhstan), Science explorer publications (UK). 

Інформаційна підтримка здійснювалась газетою «Київський 
університет», журналами «Вісник Київського національного університету.  
Серія психологія», «Педагогіка і психологія професійної освіти». 

На Конференцію були запрошені керівники провідних вітчизняних й 
закордонних освітніх установ, дослідницьких центрів, неурядових 
(громадських) організацій, провідні вітчизняні й закордонні фахівці у галузі 
психології освіти і розвитку. Вона стала четвертою в циклі міждисциплінарних 
науково-практичних конференцій, присвячених проблемам соціалізації і 
ресоціалізації  особистості як основним механізмам соціальної адаптації та 
особистісного розвитку людини, започаткованому доктором психологічних 
наук, професором, завідувачкою кафедри психології розвитку КНУ. 
О.І.Власовою.  

На першій Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація і 
ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (12-13.11. 2010 р.) 
була ухвалена резолюція, яку можна розглядати як концептуальну основу для 
практичних дій у науковому дослідженні проблематики соціалізації і розвитку 
людини на міждисциплінарній основі. 

Друга Міжнародна науково-практична конференція «Чинники та 
технології соціалізації і ресоціалізації особистості в умовах сучасного 
суспільства» (11-12. 11. 2011 р.) схвалила міждисциплінарний підхід у 
дослідженні  розвитку особистості людини в різних умовах її спрямованої i 
стихійної соціалізації, а також  успішної ресоціалізації як найбільш 
перспективний шлях комплексної  науково-методичної розробки такої 
наукової проблематики. 
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Третя Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і 
ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (8-9. 11. 2012 р.) 
була присвячена пошуку філософських, загальнонаукових та науково-
психологічних основ організації сучасного дослідженні заявленої 
проблематики, продемонструвала ефективність впровадження в  
дослідження розвитку людини новітніх підходів, побудованих на основі 
постнекласичної методології, адекватної сучасним суспільним викликам. 

Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і 
ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (7-9. 11. 2014 р.) 
сприяла переосмисленню застарілих стереотипів у розумінні місця процесів 
соціалізації і ресоціалізації у побудові більш продуктивних взаємин людини і 
суспільства, усвідомленню необхідності посилення ролі громадських 
об’єднань науковців і практиків як партнерів державних структур і наукових 
інституцій в організації та здійсненні фундаментальних і прикладних 
досліджень, орієнтованих на розвиток цілісної особистості в непростих і 
динамічних умовах сьогодення. 

Цьогорічна конференція зібрала більше 300 учасників, серед яких понад 
25 докторів психологічних, філософських, юридичних, педагогічних та 
медичних наук, дійсні члени (4) та члени-кореспонденти (1) НАПН України,66 
кандидатів наук зарубіжні колеги з Індії, Казахстану,Канади, Німеччини, 
Румунії, Фінляндії, і Росії, керівники організацій, а також докторанти, 
аспіранти, здобувачі провідних ВНЗ та НДІ, студенти, які цікавляться сучасним 
станом і перспективами наукової та прикладної розробки проблем 
соціалізації, ресоціалізації і розвитку людини.  

В рамках роботи Конференції відбулись: 2 пленарні засідання, Круглий 
стіл, майстер-класи відомих науковців та психологів-практиків,  робота трьох 
симпозіумів. Основними напрямами  роботи  Конференції виступали:  

 проблеми інституціональної соціалізації та розвитку людини:  
методологія, діагностика, технології оптимізації;  

 психологічні проблеми невдалої соціалізації та ресоціалізації 
людини;  

 розвиток цілісної особистості в умовах динамічного суспільства. 
На початку роботи конференції її учасників та гостей щиро привітали 

представники організацій – її організаторів.  
Доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геофізики, 

заслужений працівник освіти ВИЖВА Сергій Андрійович, урочисто 
відкриваючи конференцію, вказав на її приуроченість до 180-річного ювілею 
створення Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 
провідного наукового та освітнього закладу країни, який носить славетне ім‘я  
Тараса Шевченка, 200 років від дня народження якого стало знаменною 
подією в соціальному житті країни, та побажав учасникам конференції цікавої 
і плідної роботи. 
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 Декан факультету психології  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка доктор психологічних наук, проф. ДАНИЛЮК Іван 
Васильович підкреслив значущість заходу як для наукової громадськості 
країни, так  і для науково - професійної соціалізації студентської молоді, 
присутньої на ньому,  і зазначив, що нинішня конференція є своєрідним 
ювілейним звітом кафедри психології розвитку факультету психології, яка у 
цьому році відзначає 5 років свого  заснування.  

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки НИЧКАЛО Неля Григорівна відзначила важливість конференції для 
поглиблення співпраці наукових закладів академії педагогічних наук та  
університетської психологічної науки, висловила переконання у можливості 
подальшої плідної організації сумісних проектів академії педагогічних наук та 
Університету на основі комплексної психопедагогічної методології 
дослідження. 

Академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та 
дефектології, директор Інституту психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, 
доктор психологічних наук, професор МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович у 
привітанні учасникам конференції підкреслив особливу актуальність  
проблематики соціалізації та ресоціалізації особистості для сучасного 
українського суспільства, окреслив нові завдання психологічної допомоги,   
якої сьогодні активно потребує населення країни внаслідок військових дій та 
вимушеної міграції. 

 Декан факультету психології і педагогіки Університету Alexandru Loan 
Cuza, м. Ясси, доктор психологічних наук, професор ДАФІНОЮ Йон (Румунія) у 
вітальному слові зазначив, що сьогоднішній науковий захід ознаменовує 
собою початок плідної міжнародної співпраці у науковій та викладацькій 
площинах між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 
та найстарішим румунським університетом Олександра Йона Куза в Яссах. За 
його словами, розмаїття представлених наукових підходів до розгляду 
проблем соціалізації особистості та активний інтерес учасників заходу 
гарантують плідний науковий діалог, який згенерує нові напрямки 
досліджень, цікаві для багатьох науковців і практиків.  

В. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор ОТИЧ Олена Миколаївна у 
привітальному слові звернула увагу присутніх на багаторічний плідний досвід 
співпраці Інституту, який вона очолює, та кафедри психології розвитку КНУ 
імені Тараса Шевченка,  щиро привітала колег з  5 річним ювілеєм з дня  
заснування кафедри та побажала всім присутнім нових цікавих вражень і  
наукових  ідей, поштовхом до появи яких стане роботи конференції. 

Проректор з наукової роботи Університету сучасних знань Товариства 
«Знання» України, доктор юридичних наук, професор МОСЕНДЗ Сергій 
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Олександрович наголосив на перспективності міждисциплінарного 
обговорення проблем соціалізації і особливо ресоціалізації населення 
сучасної України як європейської країни, звернув  увагу присутніх на 
важливість не лише наукових досліджень у цій царині, а й активної 
психологічної, світоглядно-філософської,  суспільно - правової  просвіти її 
громадян.  

На пленарному засіданні учасники конференції заслухали та обговорили 
наукові доповіді, в яких було окреслено широкий спектр сучасних 
міждисциплінарних наукових досліджень проблематики соціалізації і 
ресоціалізації особистості:  

Доктор психологічних наук, професор, завідувачка кафедри психології 
розвитку факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка ВЛАСОВА 
Олена Іванівна у доповіді «Соціалізація і психічний розвиток: досвід 
дослідження» окреслила основні напрями  наукової діяльності кафедри 
психології розвитку, якими є: методологічні проблеми соціального розвитку 
психіки людини, психологічні аспекти впливу умов соціалізації людини (освіта 
сім‘я, самовиховання), на особливості розвитку людини на різних етапах її 
життєвого циклу; питання методології діагностики, творення та здійснення 
розвивально-корекційних (тренінгових, коучінгових) програм в межах 
проблематики перенатальної, дитячої, акмео- та геронтопсихології. В плані 
педагогічної діяльності кафедра реалізує підготовку таких сучасних фахівців із 
психологічної допомоги населенню  як перинатальний психолог, психолог 
системи освіти, психолог - акмеолог, психолог-геронтолог, викладач  
психології розвитку, методист. Доповідачка звернула увагу присутніх на 
науковий доробок 5-річної роботи кафедри, який становлять 2 наукові 
монографії (2012, 2014), 1 збірник наукових праць (2010), 4 підручники (2010, 
2011, 2013, 2014), 1 словник-довідник, захищені 1 докторська (2013) та 9 
кандидатських дисертацій, підготовлено 155 наукові статті у фахових 
виданнях: 14 (2010),  25 (2011), 49 (2012)    67 (2013).  

 Істотний потенціал  дослідження науковцями  кафедри особливостей 
психічного розвитку індивідуальних і групових суб’єктів містить проблематика 
сімейної, освітньої трудової та післятрудової соціалізації людини, яка 
зосереджується на пошуку тих соціальних, психологічних і педагогічних умов 
та механізмів взаємодії, які спеціально орієнтовані на досягнення особою у її 
становленні соціально-сутнісних характеристик, інтегрованих в категорії 
«особистість». Для розв’язання таких завдань силами кафедри розробляється 
відповідна методологія дослідження, яка обіймає рівні філософського, 
загальнонаукового, конкретно психологічного та процедурного змісту.  

Філософсько-методологічною основою досліджень кафедри психології 
розвитку виступає науковий доробок Київської школи філософської 
антропології В. Шинкарука,  творче переосмислення якої дозволяє 
стверджувати, що особистість є найвищою формою існування людської 
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психіки, яка на противагу іншим її соціальним формам (соціальний індивід, 
індивідуальність, суб’єкт діяльності), дозволяє людині найбільш продуктивно 
самореалізовуватись та функціонувати в суспільстві, тим самим найповніше 
розкриваючи власну соціальну сутність та духовно-практичну природу 
існування. Загальнонауковий рівень методології представляють некласична та 
постнекласична парадигми сучасного наукового дослідження, які  
передбачають холізм та індетермінізм в якості критеріальної основи 
осмислення основних тенденцій еволюції психіки людини, а також системно-
еволюційний підхід у проектуванні процедур його дослідження та патронажу 
розвитку. Конкретно науковий рівень методології забезпечують культурно-
історичний підхід Л. Виготського із домінуючими в ньому ідеями соціальної 
ситуації розвитку людини, культурних посередників та медіаторів 
розвитку,гуманістичний та екзистенційний підходи, теорія екологічних систем 
У. Бронфенбренера, яка задає системні чинники розвитку психіки людини у 
взаємодії мікро-, мезо-, макро- та хроносистем, вчинковий підхід В.А. 
Роменця та  відрефлектовані на їх основі принципи дослідження психічного 
розвитку людини: соціальної детермінації, особистісної автономії та 
самодетермінації, розвитку, діяльного опосередкування, моделювання 
системної цілісності і  глобальності наукової практики. Їх реалізація в 
дослідженні соціалізації людської психіки засвідчує не лише соціальну 
детермінацію становлення окремих психічних функцій людини, що 
забезпечує, за словами Л.С. Виготського, їх соціогенез та появу вищих 
знаковоопосередкованих форм психічної активності, а й появу та розвиток 
людської особистості (її самосвідомості, смисложиттєвих орієнтацій та ін.), як 
тих вершинних властивостей психіки людини, реалізація яких забезпечують їй 
не лише існування, а і саморозвиток та розвиток суспільства.  
 В будь-якому соціумі в різні часи на рівні суспільних очікувань існує 
певне уявлення про соціально зрілу людину як мету соціалізації або ідеальну 
модель соціалізованого члена суспільства. Така модель в сучасній 
гуманітарній науці отримала назву модальної особистості (або колективної 
моделі особистості) і втілюється в нормативному каноні людини певного 
суспільства. Модальна особистість – це сукупність соціально важливих 
характеристик людської психіки, завдяки набуттю яких людина стає 
повноцінним учасником суспільного життя – активно діючим представником 
суспільства певного історичного часу, ефективним виконавцем відповідних 
соціальних ролей, носієм  норм і цінностей  культури суспільства. В такому 
розумінні соціалізація – це процес прижиттєвого соціального розвитку 
людської психіки шляхом передачі людині та її активного освоєння 
соціокультурного досвіду, метою якого є  набуття нею властивостей 
модальної особистості для реалізація важливих функцій суспільного 
самовідтворення в демографічному, виробничому та суспільно-політичному 
аспектах з урахування її індивідуальних потреб, уподобань і можливостей.  
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Соціалізація – невід’ємний механізм життєдіяльності будь-якої 
соціальної групи, яка для свого існування вимагає узгодженої активності її 
членів. У спеціально створених для розвитку людини педагогічних умовах 
освітніх установ, родинної соціалізації, а надалі і трудових взаємин, 
компетентні дорослі приводять в організований рух дитячу психіку, 
орієнтуючи її активність на освоєння досвіду, важливого для її існування в 
суспільстві і існування самого суспільства. Тим самим викликаються до життя 
та розвиваються процеси персоногенезу людини, становлення її основних 
життєвих інтенцій і компетенцій, які дозволяють їй ефективно існувати та 
надалі успішно розвиватись, індивідуалізуватись і самореалізовуватись в 
суспільстві, розвиваючи його. Такі новоутворення психіки людини 
оформлюються в її інтегровану соціальну якість – особистість, яку за 
механізмом утворення можна визначити як проекцію культурного змісту у 
психіку людини, яка активно опановує та розвиває цей зміст і саму себе в 
певних соціальних умовах.  

На рисунку 1 у схематичній формі представлені умови соціалізації, в яких 
науковці кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка протягом 5 
років досліджують особливості розвитку психіки людини під нашим 
керівництвом. Коротко охарактеризуємо основні здобутки такої роботи. 

 

 
 

Рис. 1. Умови соціалізації, в яких співробітниками кафедри психології 
розвитку КНУ імені Тараса Шевченка досліджуються особливості розвитку 
психіки людини 
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У докторський дисертації доцента кафедри психології розвитку К.Л. 
Мілютіної «Психологія зміни життєвої стратегії особистості»  (2013, наук. 
консультант - проф. О.І. Власова)  виявлено систему взаємозв’язків між 
життєвою стратегією, життєвим стилем і життєвою перспективою 
особистості. Емпірично доведено, що на формування індивідуальної життєвої 
стратегії людини впливає соціо - культурна та професійна система переконань 
людини, спрямованість її життєвої активності та індивідуально – типологічні 
особливості особистості. Поєднання системи життєвих диспозицій, 
спрямованості життєвої активності та типу екзистенціального тиску зі 
стабільністю або динамічністю соціального середовища визначає тип 
реалізації життєвої траєкторії особистості. В роботі продемонстровані 
розбіжності у рівні розвитку соціальної адаптивності осіб з різним типом 
реалізації життєвої стратегії, виявлено типологію засобів зміни життєвої 
стратегії особистості, доведено, що в ситуаціях тимчасової дезадаптації 
механізмом корекції життєвої траєкторії людини виступає її вчинок 
самоперетворення, розроблено та успішно апробовано систему 
психологічного супроводу осіб, які перебувають у процесі зміни життєвої 
стратегії, що сьогодні впроваджена в багатьох центрах зайнятості країни.  

Важливим механізмом соціалізації та особистісної самореалізації 
людини виступають її соціальні здібності. Дисертаційне дослідження  О.С. 
Становихіної «Вплив чинників вторинної соціалізації на динаміку соціальних 
здібностей особистості» (2010, н.к. – проф. О.І. Власова), виконане в 
методології загальної, генетичної та прикладної  теорій соціальних здібностей, 
створених та обґрунтованих О.І. Власовою (2006), показало, що в дорослому 
віці чинниками, які визначають особливості розвитку соціального, емоційного, 
конативного та соціально-креативного компонентів соціальних здібностей 
людини виступають: 1) вік і стать людини (чинник демографічних 
характеристик), 2) тип організації (державна або приватна установа), посада 
(керівна – не керівна), досвід  роботи (чинник професійної діяльності); 3) вища 
освіта; науковий ступінь, самоосвіта та тренінги (чинник освіти і самоосвіти); 
4) сімейний стан;  наявність і кількість дітей (чинник сімейних відносин 5) 
дружні стосунки, зайняття спортом (чинник дозвільної соціалізації). На основі 
порівняння профілів соціальних здібностей фахівців з різним досвідом роботи 
в роботі зроблено емпірично обґрунтований висновок про важливість для 
психолога розробки  програм підвищення соціально-професійної 
компетентності не лише молодих спеціалістів, а й досвідчених працівників.     

Розвиток людських потенціалів не припиняється і у літньому віці. В 
магістерській роботі «Розвиток потенціалу соціальних здібностей в умовах 
післятрудової соціалізації» аспірантки кафедри психології розвитку Д.О. 
Коськіної (2012, н.к. – проф. О.І.Власова) доведено, що успішність соціальної 
адаптації  людини в період її входження у пенсійний вік істотно залежить від 
рівня розвитку її соціально-креативних та емоційно-регуляційних потенціалів. 
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Використання рівневого підходу в дослідженні соціальних здібностей літніх 
людей за критерієм вираженості їх соціально-креативного потенціалу 
дозволило зробити висновок про те, що групи соціально некомпетентних, 
соціально компетентних та соціально креативних осіб розрізняються 
невипадково. Застосування в експериментальній моделі дослідження 
креативної проби (О.І. Власова, 2005) показало, що представники соціально-
некомпетентної групи, які у розв’язанні соціальних проблем керуються 
переважно власними почуттями, мають низькі показники за шкалою 
самопочуття і психологічного благополуччя. Досліджувані з рефлексивно-
аналітичної групи, які обирають та обґрунтовують рішення проблеми, що 
задовольняє інтереси лише однієї із зацікавлених сторін, демонструють 
середні значення самопочуття. Найкраще ж самопочуття  характерне  для 
представників соціально-креативної або інтегрально-рефлективної групи, 
відповіді яких  тяжіють до розв’язання соціальної проблеми з урахуванням 
інтересів усіх учасників такої ситуації. Розроблена та апробована в 
дослідженні розвивальна програма емпірично довела можливість актуалізації 
і розвитку соціально-креативного потенціалу осіб пенсійного віку та 
поліпшення їх психологічного благополуччя засобами проектування 
майбутнього. 

Дія процесу соціалізації як  становлення особистості, починаючись з 
перших хвилин життя людини, протікає в трьох основних сферах її активності: 
спілкування, діяльності,  самосвідомості, забезпечує розвиток її продуктивної 
активності в царині суб’єкт - суб’єктних, суб’єкт - об’єктних відносин і 
самоставлення, в рамках якого особистість сама виступає для себе об’єктом 
аналізу та саморегуляції. Так формується  життєва компетентність людини, 
яка є синтезом її соціальної, особистісної компетентності, та компетентності в 
діяльності. 

В дисертаційному дослідженні О.М. Шевченко «Психологічні 
особливості розвитку особистісної  компетентності старшокласників» (2013, 
н.к. – проф. О.І.Власова) показано, що особистісна компетентність – це 
інтегральна здатність людської особистості виявляти, осмислювати, 
проявляти, оцінювати, розвивати, довільно регулювати власні здібності, 
ресурси, обдарування та ставлення, розробляти, вдосконалювати і втілювати 
в дійсність свої життєві плани, що базуються на усвідомленні соціальних 
потреб і ідеалів  та особистісних цінностей.  В роботі обґрунтовано структурні 
компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий), рівні 
(творчий, достатній, посередній, початковий) та  показники сформованості 
особистісної компетентності у ранньому юнацькому віці; установлено 
психологічні чинники та особливості, які впливають на розвиток особистісної 
компетентності старшокласників; доведено, що сукупність соціальних 
впливів, відмінних у містах і населених пунктах з різним рівнем урбанізації, 
гендерні особливості, вік та особливості, які супроводжують перехід учня у 
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кожний наступний клас старшої школи, є чинниками, що впливають на 
розвиток особистісної компетентності людини в юнацькому віці; в роботі 
також розроблено і науково обґрунтовано програму психолого-педагогічного 
супроводу розвитку особистісної компетентності  старшокласників, що 
забезпечує оптимізацію становлення цього індивідуального ресурсу людини, 
важливого для розвитку її особистісної автономії. Діагностично-розвивальний 
інструментарій цього дослідження   сьогодні активно використовується у 
психолого-педагогічному патронажі розвитку обдарованих учнів в  
акмеологічному просторі Гуманітарного ліцею при КНУ імені Тараса 
Шевченка. 

Оптимальна соціальна ситуація розвитку особистості розуміється як 
взаємодія носія психіки з іншою більш зрілою в особистісному плані людиною, 
яка виступає посередником між культурою та індивідом і володіє засобами 
передачі культурного змісту - медіаторами, якими є соціальні знаки і значення, 
символи та міфи. Особливий тип соціально зрілих осіб становлять люди 
педагогічної праці, які покликані професійно здійснювати соціалізацію 
підростаючого покоління, організовуючи та реалізуючи освітню діяльність як 
проекцію культури. В кандидатський дисертації Н. Ю. Чугаєвої «Психологічні 
особливості педагога – наставника як умова  ефективної соціалізації 
студентів» (2012, н.к. – проф. О.І.Власова) психологічно обґрунтовано поняття 
освітньо-професійної  соціалізації студентів, роль куратора як педагог-
наставника у цій роботі, його професійні функції, розроблено концептуальну 
модель освітньо-професійної  соціалізації особистості, яка передбачає 
створення педагогом засобами освітньо-виховної діяльності умов 
колективної діяльності студентів, спрямованої на продуктивну передачу - 
освоєння студентами соціально-професійних ролей, норм і цінностей з ними 
пов‘язаних. На основі критеріального аналізу в роботі виведена типологія 
педагогів - наставників 1) ефективні наставники (висока згуртованість групи та 
високий середній бал успішності навчання в групі); 2) псевдоефективні 
педагоги-наставники (висока згуртованість групи та низький середній бал 
успішності навчання групи); 3) формально-ефективні наставники (низька 
згуртованість групи та високий середній бал її успішності навчання); 4) 
неефективні педагоги-наставники (низька згуртованість групи та низький 
середній бал успішності навчання в групі). В дисертації досліджено 
психологічні характеристики педагога, які сприяють ефективності 
соціалізуючої взаємодії педагога-наставника та групи студентів. Серед 
останніх у порядку значущості: 1) альтруїстична спрямованість; 2) схильність 
до лідерства  (ініціатива та активність); 3) високорозвинені соціальний та 
емоційний інтелекти; 4) здатність до продуктивного педагогічного впливу, що 
виявляється у процесі взаємодії зі студентами; 5) професійна сумлінність 
(відповідальність) педагога-наставника. Статистично підтверджені значущі 
відмінності між групами ефективних та неефективних педагогів-наставників 
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за показниками їх емпатії, управління емоціями, сумарними показниками їх 
соціального та емоційного інтелекту, здатності до передбачення наслідків 
соціальних подій чутливості, довірливості, немеркантильності, а також для 
груп студентів за показниками   групової згуртованості та середнього балу 
успішності навчання студентів групи. 

Низка досліджень співробітників і аспірантів кафедри психології 
розвитку присвячені проблематиці розвитку особистісного потенціалу 
підлітків у зв’язку з особливостями їх сімейної та позашкільної соціалізації, 
зокрема, вивчалося  становлення особистісної автономії підлітків  в умовах 
впливу на цей процес образу неповної сім‘ї дитини (дисертаційне дослідження 
М.М. Бурдукало, 2014, н.к. - проф. В.С.Медведєв), своєрідність становлення 
самодетермінації підлітків із сімей з різним типом стилю батьківського 
виховання (рекомендоване до захисту десерт. досл. А.С. Бастракової н.к. –
проф. О.І. Власова), характерні ознаки та способи оптимізації становлення 
образу тіла у підлітків у зв’язку з такими особливостями їх дозвільної 
соціалізації як напрямок  гурткової роботою (спортивний, танцювальний, 
туристичний, психологічний) зі школярами (рекомендоване до захисту 
дисерт. досл. М.- К. Фадєєвої, н.к. – проф. О.І.Власова). В межах 
проблематики ненормативного розвитку людської психіки в умовах невдалої 
соціалізації на кафедрі досліджені індивідуально-психологічні чинники 
агресивності неповнолітніх правопорушників (десерт. досл. асп. О. Дронової, 
2013, н.к.- проф. В.С.Медведєв), соціально-психологічні, в тому числі сімейні, 
чинники пресуїцидальної поведінки підлітків (дисерт. досл. асистента Я. 
Рябчича, 2013, н.к. – доц. Е.В.Крайніков), особливості розвитку потенціалу 
соціальних здібностей студентів - інвалідів в умовах інклюзивної освіти 
(дисерт. досл. асп. Ю.В. Никоненко, 2012, н.к. – проф. О.І.Власова), 
Особливостям взаємовпливу та динаміки соціально-статусних і індивідуально-
психологічних характеристик людини в умовах трудової й освітньої 
соціалізації присвячені кандидатські дисертації асистентки кафедри психології 
розвитку Я.Г. Невідомої (2011) та асистентки кафедри соціальної роботи 
В.С.Романової (2013). 
 На пленарному засіданні конференції із доповідями також виступили 
науковці, викладачі і практики, відомі в Україні та за кордоном:  

Член - кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології 
та історії психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 
доктор психологічних наук, професора БАЛЛ Георгій Олексійович у ході 
презентації доповіді «Проблеми соціалізації особи у світлі раціогуманізму» 
розкрив суть цієї методології, яка поєднує гуманістичну ціннісну 
налаштованість із максимальним використанням надбань інтелектуальної 
культури і передбачає  гармонійну сполученість такого змісту з іншими 
сегментами культури. Доповідач також наголосив на важливості адекватного 
використання у дослідженнях соціалізації однієї з її ключових категорій - 
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«норми діяльності» яка має різну змістовну наповненість  у випадках норми 
реальної та ідеальної представленості.  

Доктор філософських наук, доцент, завідувачка кафедри філософської 
антропології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, 
КРИЛОВА Світлана Анатолівна «Соціальна метаантропологія як 
методологічна стратегія дослідження цілісності особистості» докладно в 
доповіді проаналізувала феномен цілісності особистості та суспільства  в 
контексті методології соціальної  метаантропології, відповідно до якої 
необхідно визнавати  цільність домінантою буденного буття людини, 
переважання індивідуальної цілеспрямованості у її граничному існуванні, і. 
нарешті  досягнення системної цілісності у метаграничному бутті особистості.  

Доктор філософських наук, професор, провідний науковий 
співробітника Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України ХАМІТОВ 
Назіп Віленович презентував доповідь «Андрогін-аналіз як інноваційна 
стратегія психоаналізу: парадигмальний поворот від метапсихології до 
метаантропології», у який проаналізував андрогін-аналіз як теорію і практику 
оригінального дослідження й глибинної корекції буття людини, її відносин з 
іншими людьми на основі осягнення гендерно-символічних стратегій 
взаємодії екзистенційної чоловічості як духовності і екзистенційної жіночості 
як душевності.  

Завідувачка кафедри практичної психології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор ЛОЗОВА 
Ольга Миколаївна у доповіді «Контекстний аналіз категорії «розвиток» у 
наукових кваліфікаційних працях»  показала, що сьогодні категорія 
«розвиток» переживає стадію семантичної зрілості й одночасно зберігає 
перспективність якісних і кількісних змін, оскільки в галузі педагогічної і 
вікової психології цей термін посідає місце інваріанти  стосовно варіативних 
відносно нього понять «формування», «становлення» та «актуалізація».  

Завідувач кафедри соціальної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор  
ШВАЛБ Юрій Михайлович, у своєму виступі розкрив явище соціалізації як 
системний процес становлення особистості, показав, що розвиток 
особистості слід розуміти  не лише як процес освоєння людиною соціальних 
норм, цінностей та зразків поведінки, а також як персоніфікацію та 
індивідуалізацію її психіки, наслідком чого є виникнення  Я-концепції та 
індивідуального стилю життєдіяльності людини. 

 Доктор філософії, старший викладач Novia університету прикладних 
наук у класичному університеті м. Вааса (Фінляндія) КУРТЕН-ВАРТЕО Соня у 
віртуальній доповіді охарактеризувала визначальні особливості педагогіки 
співпраці як чинника соціалізації особистості, поділилась досвідом 
ефективного застосування такої педагогічної технології, основаної на 
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поєднанні надання людині свободи та розвитку її девіантних відповідальності, 
у ресоціалізації безробітних, ув‘язнених, наркозалежних та осіб.  

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних 
дисциплін Київського університету новітніх технологій, доктор філософських 
наук, доцент МАТВЄЄВ Віталій Олексійович з опорою на власні науково-
філософські розвідки та досвід емпіричних пошуків переконливо доводив  
необхідність створення системи самореалізації особистості з метою 
підвищення загальнокультурного рівня української нації.  

Доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки 
Університету сучасних знань Товариства «Знання» України» СЕМИЧЕНКО  
Валентина  Анатолівна на основі порівняльного дослідження (сумісно з 
А.Чумак) визначила особливості соціальних стереотипів української та 
російської молоді, про демонструвала їх спільні та відмінні риси, відмітила 
статистично достовірну інверсію у ставленні українських студентів до 
держави (з негативної на позитивну валентність) протягом останнього року.  

Доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом педагогічної 
психології та психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України ПОМИТКІН Едуард Олександрович докладно зупинився на 
розумінні психологічної суті духовного зростання зрілої особистості, розкрив 
особливості психологічного супроводу духовного розвитку особистості 
професіонала на різних етапах його життєвого шляху. 

Доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної 
психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 
ЯРЕМЧУК Оксана Василівна на матеріалах проведеного докторського 
дослідження окреслила культурно-історичний та міфологічний контексти 
формування національної свідомості в Україні, показала, що в умовах 
культурної глобалізації етнокультурна міфотворчість виступає важливою 
формою пізнання, самоактуалізації, саморозвитку та самоздійснення 
особистості.  

Доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 
ГОРДІЄНКО-МИТРОФАНОВА Ія Володимирівна в доповіді «Грайливість. 
«Нестерпна легкість буття» (у співавт. з доктором психологічних наук, 
професором, зав. кафедри практичної психології Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди проф. Хомуленко Тамарою 
Борисівною) на основі результатів психолінгвістичного експерименту, 
обґрунтувала введення в науковий психологічний тезаурус поняття 
«грайливість», визначаючи його як особливу властивість особистості, яка в 
невизначених, кризових, маргінальних для людини ситуаціях забезпечує їй 
максимальну соціальну адаптивність при збереженні максимально вираженої 
індивідуальної ідентичності.  
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Відповідно до програми заходів конференції 7  листопада в рамках 
проведення Круглого столу кафедра психології розвитку ініціювала створення 
Української асоціації психології освіти і розвитку. Ця пропозиція отримала 
підтримку від провідних науковців, представників вітчизняних наукових шкіл і 
фахівців у галузі психології освіти і розвитку. На установчих зборах відбулося 
обрання керівних і координаційних органів цієї громадської організації, 
обговорення Проекту Статуту Української асоціації психології освіти і 
розвитку, основних напрямів та першочергових завдань її роботи,  

8 листопада в межах роботи 2-го дня конференції відбулися 3 наукові 
симпозіуми, які відповідали заявленим напрямкам роботи конференції.  
Найбільший інтерес учасників  та активне обговорення  викликали наступні 
доповіді на відповідних симпозіумах: 

Симпозіум 1. Проблеми інституціональної соціалізації та розвитку 
людини: методологія, діагностика, технології оптимізації «Історична пам'ять 
як інструмент етнічної соціалізації» (ЛИТВИНЕНКО О. М., кандидат 
філософських наук, головний консультант Національного інституту 
стратегічних досліджень),  «Феномен генетичної подоби як чинник політичної 
соціалізації особистості» (ЛУНЬОВ В.Є., кандидат психологічних наук, доцент, 
дійсний член Європейської академії природознавства (Шотландія, 
Великобританія), заступник декана факультету права і психології Макіївського 
економіко-гуманітарного інституту), «Соціалізація особистості дитини у 
взаємодії систем «сім’я» - «школа» (СЕДИХ К.В., доктор психологічних наук, 
професор, зав. кафедри педагогічної та вікової психології  Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка). 
«Нормативність та оригінальність рисунків тесту Вартегга як критерій 
соціалізованості особистості» (РОДІНА Н.В., доктор психологічних наук, 
професор кафедри соціальної і прикладної психології Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова). 

Симпозіум 2. Психологічні питання невдалої соціалізації і ресоціалізації 
людини.  «Організація медико-психологічної допомоги на сучасному етапі 
соціального розвитку» ПАНЧЕНКО О. А., доктор медичних наук, професор 
кафедри медичної інформатики Національної медичнрї академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, заслужений лікар України,  
«Деструктивні тенденції особистісної організації в умовах збитковості 
інформаційних потоків» (ПЛОХІХ В.В., доктор психологічних наук, професор 
кафедри педагогічної та вікової психології Південно -українського 
національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського), «Психологічна 
травма як чинник виникнення психічних розладів» (ТАРАН Т.В., старший 
викладач кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань).  

Симпозіум 3. Розвиток цілісної особистості в умовах динамічного 
суспільства. «Роль соціального контролю та мас-медіа у формуванні 
соціальних уявлень про активну соціальну позицію особистості» (ВАЩЕНКО 
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І.В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної 
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
заступник декана з наукової роботи факультету психології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, «Психологічні бар’єри в 
діяльності та спілкуванні особистості», МАССАНОВ А.В., доктор 
психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології 
Південно - українського національного педагогічного університету ім. 
К.Д.Ушинського; «Внутрішньоособистісні конфлікти в контексті розвитку 
особистості вчителя» ВЛАСЕНКО І.А., асп. Національного університету імені 
М. Драгоманова та ін. 

Проблематика роботи конференції обумовила і тематику майстер-
класів, до яких були запрошені її учасники. Яремчук О. В. (доктор 
психологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) та Фокіна В. І. 
(аспірантка інституту соціальних наук Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова.) у своєму майстер-класі «Конструювання консолідуючого 
національного міфу в мультикультурній спільноті» разом з учасникам 
конференції працювали над актуалізацією регіональних міфологем населення 
України та створенням  єдиного національного міфу українців. Сєдих К.В. 
(доктор психологічних наук, професор Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка) представила воркшоп 
«Пошук внутрішніх ресурсів людини в контексті подій в Україні».                 
Мілютіна К.Л. (доктор психологічних наук, доцент кафедри психології 
розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
запросила учасників конференції у психологічну майстерню «Сімейні 
перекази», де вони змогли усвідомити позитивні та негативні аспекти  
власного досвіду сімейної соціалізації.  Дубашидзе Н. М. (директор культурно-
освітнього центру «Київський дворик»)  та Рубель Н. Г. (директор центру ГО 
«Інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я») провели майстер-клас 
«Жива бібліотека» з питань організації роботи центру розвитку дитини, 
специфіки психологічного та педагогічного супроводу його відвідувачів – 
дітей та їх батьків. Махукова В. (педагог-психолог батьківського клубу 
«Здорова дитина») провела арт-терапевичну майстерню «Колесо життя».  
Яковенко А.Ю. (практикуючий психолог, м. Суми) познайомила учасників 
конференції із особливостями роботи психолога з асоціативними картами в 
майстер-класі «Соціалізація дітей з вадами комунікації в дитячому колективі 
за допомогою ізотерапії та метафоричних асоціативних карт». Крилова В.І. 
(асп. кафедри філософської антропології НПУ імені  М. Драгоманова) 
представила учасникам результати власного дисертаційного дослідження 
«Екзистенціальний вплив кіно на особистість: підхід екранної 
метаантропології» та запропонувала для перегляду і обговорення уривки 
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кінострічок, які відповідають створеній нею типології продуктів кіно, звернула 
увагу присутніх на особливості їх глядачів. 

На заключному пленарному засіданні  учасники заслухали звіти 
керівників симпозіумів, обмінялись враженнями щодо корисності 
організованих майстер-класів та прийняли наступну резолюцію конференції. 

 
Р Е З О Л Ю Ц І Я  

ІY Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і 
ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» 

07-09 листопада 2014 року 
 

1. Міждисциплінарний характер проведення науково-практичної 
конференції підтвердив продуктивність такого формату обговорення  
актуальних соціогуманітарних проблем, пов'язаних із особливостями 
соціалізації, ресоціалізації і розвитку людської особистості в сучасних умовах. 
Її міжнародний статус (5 країн співорганізаторів та 8 країн-учасниць) 
демонструє  важливість обраної проблематики для європейської науки, 
відкриває більш широкі можливості міжнародного співробітництва учасників 
для знайомства з актуальним станом наукової розробки заявленої теми. 

2. Представлені учасниками конференції доповіді та повідомлення 
демонструють розмаїття підходів та поглядів на сутність особистості людини  
як соціальну форму існування і розвитку людської психіки, основний ресурс 
самовідтворення і розвитку суспільства, розкривають особливості  
соціалізації і ресоціалізації особистості в  суспільстві як процесів набуття та 
підтримання психікою людини такої продуктивної соціальної форми.  

3. Провідними чинниками соціалізації і ресоціалізації особистості в 
сучасній Україні необхідно визнати соціально-політичні зміни в державі, появу 
нових форм громадянської активності – волонтерський рух, громадський 
контроль, інститути політичної, медіа-, освітньої, релігійної та сімейної 
соціалізації людини.  Результати наукових досліджень, представлені в 
доповідях виступаючих, емпірично підтверджують статус українського 
суспільства як суспільства громадянського, інформаційно - відкритого, 
прихильного демократичним цінностям та готового активно відстоювати 
незалежність і цілісність власної країни. На рівні науково-методичного 
забезпечення такі висновки підкріплюються відповідним інструментарієм 
патріотичного, громадянського та економічного виховання соціально 
активної молоді, представленими в доповідях і повідомленнях учасників 
конференції. 

4. Учасники конференції одностайні в намаганні об’єднати зусилля 
науковців і практиків (психологів, медиків, соціальних працівників)  у 
розв’язанні нагальних проблем психологічної допомоги і ресоціалізації 
громадян, пов’язаних з бойовими діями на сході України та переміщенням  
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біженців. Реальними кроками тут повинні стати: створення єдиної системи 
медико-психологічної допомоги населенню, консолідація дій спеціалістів з 
розробки та експертизи технологій і технік надання психологічної підтримки 
особам, які постраждали внаслідок військових дій та вимушеної міграції, 
порушення перед урядом питання про необхідність відкриття спеціальних 
центрів незалежної атестації  фахівців, працюючих у цій царині, підвищення їх 
кваліфікації та обміну досвідом. 

5. Конференція підтримує проект створення Української Асоціації 
психології освіти і розвитку, основними завданнями роботи якої вбачаються: 
1) поглиблення співробітництва українських і закордонних дослідників 
психології освіти і розвитку, консолідація їх зусиль на забезпеченні 
інституалізації психології розвитку в Україні як напряму досліджень; 2) 
створення сайту асоціації та її спеціального періодичного органу – 
електронного міжнародного журналу   «Психологія освіти і розвитку» з метою 
розповсюдження досвіду вітчизняних і зарубіжних досліджень, налагодження 
інформаційно-організаційного супроводу публікацій результатів українських 
досліджень в науково метричних виданнях;  3) сприяння активній  інтеграції 
членів асоціації у європейський та світовий простір наукової і педагогічної 
діяльності, інтенсифікація міжнародної грантової та конференціальної 
діяльності українських учених; 4) організація освітніх проектів, пов’язаних з 
підвищенням рівня методологічної компетентності науковців і практиків, 
аспірантів, магістрантів та студентів, які спеціалізуються в царині психології 
освіти і розвитку, розробка та експертиза освітньо-професійних програм, 
інших науково-психологічних продуктів,  сертифікація і атестація учасників 
навчання.   

6. Учасники прийняли рішення про проведення наступної (5-ї) 
конференції з проблем соціалізації та психічного розвитку людини 11-12 
листопада 2016 року в м. Києві. 
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Власова Е.И. Социализация и ресоциализация личности в условиях 

современного общества. 
В статье анализируются и обобщаются материалы IV Международной 

научно-практической конференции «Социализация и ресоциализация 
личности в условиях современного общества», входящей в основанный 
автором цикл междисциплинарных научно-практических конференций, 
посвященных проблемам социализации и ресоциализации личности как 
основных механизмов социальной адаптации и личностного развития 
человека. Отмечены высокий научный уровень выступлений и дискуссий, а 
также заинтересованность, проявленную к тематике конференции 
представителями зарубежных университетов.  Особое внимание уделено 
анализу пятилетней деятельности и научных достижений кафедры 
психологии развития Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. 

Ключевые слова: личность, социализация, ресоциализация, развитие, 
адаптація, компетентность. 

 
Vlasova O.I. Socialization and re-socialization of a personality in a modern 

society. 
 The article analyzes and summarizes the materials of the Fourth 
International Scientific and Practical Conference “socialization and re-
socialization of a personality in a modern society” which is a part of the series of 
interdisciplinary scientific conferences on the problems of socialization and re-
socialization of a personality as the basic mechanisms of social adaptation and 
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personal development initiated by the author of the present article. It should be 
noted a high scientific level of the presentations and discussions, as well as the 
interest of the representatives of foreign representatives to the subject of the 
conference. Particular attention was paid to the analysis of the activities and 
scientific achievements of the department of psychology of Kyiv National Taras 
Shevchenko University for the past five years. According to the author, the 
conference contributed to the reconsideration of outdated stereotypes of 
understanding of the processes of socialization and re-socialization in the 
formation of more productive relationships between man and society, awareness 
of the need to strengthen the role of associations of scholars and practitioners as 
partners of  government agencies and academic institutions in organizing and 
carrying out basic and applied researches focused on the development of an 
integral personality in the current challenging and dynamic conditions. 

Keywords: personality, socialization, re-socialization, development, 
adaptation, competence. 

 
 


