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ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЯК ЕТАП  
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Проблема періодизації є однією з ключових для будь-якої теорії розвитку, 
оскільки передбачає перехід від описування об’єкту дослідження, взятого як 
певну предметність, обмежену в часі й просторі, до описування того самого 
об’єкту, але взятого як процес зміни самої предметності. Методологія моде-
лювання генезису особистості затверджує провідним принципом розвитку 
індивіда принцип ускладнення простого вихідного цілого шляхом диферен-
ціації його структурно-функціональних елементів, що призводить до набуття 
нової якості всієї системи. Відповідно даної ідеї ми пропонуємо розглядати 
соціалізацію індивіда як одну з ліній загального процесу психологічного роз-
витку особистості, специфіка якої полягає у надбанні здатності до самостійної 
вибудови і відтворення систем соціальних зв’язків і стосунків. Згідно з 
прийнятим нами суб’єктним підходом, етапи соціалізації особистості мають 
якимось чином співвідноситися з моделлю простору існування і формування 
соціальних здатностей індивіда. Діяльнісна парадигма дозволяє припустити, 
що соціальне середовище представлене індивіду як простір його активності в 
усій повноті на всіх етапах його життя, і на кожному етапі суб’єкт стикається з 
необхідністю розв’язання всіх типів соціальних задач. А зміна етапів детермі-
нується культурними формами представленості цих задач у структурі життє-
діяльності індивіда. 
Ключові слова: особистість, соціалізація, розвиток, діяльнісний підхід, 
соціальне середовище, простір активності індивіда. 
 
Вступ.  
Етап соціалізації, який ми визначаємо як етап «диференціювання 

взаємозв’язків» охоплює значний період життя особистості, орієнтов-
но від початку дорослості (20-22 роки) до літнього віку (60-65 років). 
Труднощі опису процесу соціалізації індивіда в дорослому віці 
пов’язані з тим, що в широкій соціальній парадигмі і в психологічній 
парадигмі він представлений у вигляді прямо протилежних визна-
чень.  

В соціології, економіці, юриспруденції тощо, тобто в науках, які 
описують соціальний простір як системне ціле, перехід до дорослості 
визначається через процеси включення індивіда в соціально-
економічні (в тому числі, правові) процеси, структури і стосунки. Ме-
ханізми такого включення описуються в поняттях адаптації та інтег-
рації, де індивід розглядається як потенційна частина загальної соціа-
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льної системи, а успішність соціалізації оцінюється за показниками 
особистісного відтворювання тих же соціальних структур і стосунків, 
тобто за ступенем індивідуального внеску до відтворювання певного 
набору соціокультурних норм2. 

Проте в психології цілком виразно переважає прямо протилежна 
тенденція в описуванні дорослості. Дорослість переважно розгляда-
ється як період максимальної індивідуації і особистісної зрілості, при-
йняття рішень і відповідальних виборів, досягнень і самореалізації ін-
дивіда. В рамках диференціально-інтегративної концепції розвитку всі 
ці характеристики відображають максимальну диференційованість 
усіх психологічних здатностей індивіда, його максимальну системну 
складність. В соціально-психологічному плані при цьому наголошу-
ється, що становлення особистості і її самореалізація безпосередньо 
пов’язані зі здатністю вибудовувати позитивні взаємини і взаємодії3.  

Виклад основного матеріалу. 
Можна припустити, що зазначена суперечність, зафіксована в пе-

реважаючих соціологічних і психологічних теоріях, носить 
об’єктивний характер. Це означає, що реальний процес соціаліза-
ції в період дорослості характеризується наявністю 
об’єктивного протиріччя між зовнішньою – стосовно індиві-
да – необхідністю прийняття соціальної нормативності і 
внутрішньою необхідністю самовираження і самореалізації. 
Напруга цього протиріччя полягає в тому, що зовнішня необхідність 
підкріплюється актуальним соціальним визнанням, а внутрішня необ-
хідність підкріплюється прагненням до свободи і творчим потенціа-
лом особистості.  

Суттєво, що дане протиріччя неможливо розв’язати шляхом од-
норазового вибору – воно знову і знову відтворюється в кожній ситуа-
ції прийняття життєво важливих рішень. Вочевидь, можна говорити 
тільки про типові або стильові особливості розв’язання цього проти-
річчя.  

Питання психології вибору є, в цілому, одним з кардинальних і 
найзаплутаніших. Тому ми змушені, хоча б коротко, зупинитися на 
його аналізі.  

По-перше, на наш погляд, необхідно чітко розрізняти процеси 
прийняття рішень і виборів, хоча багато авторів їх ототожнюють. В ді-
яльнісному підході прийняття рішень становить ключовий елемент 
цілепокладання, в якому особистісна інтенція суб’єктивно оформлю-
ється в опредметнений намір, тобто у вмотивовану ціль дії. Плутанина 
пов’язана з тим, що реально в кожного індивіда в кожний момент часу 
актуально співіснують декілька інтенцій, виражених в різних хотіннях 
                                                 
2 Саме за цим принципом у будь-якій державі даються ордени й медалі, посади і всі-
лякі почесні звання.  
3 В соціологічних підходах цей самий аспект зафіксовано в класичних теоріях соціа-
льного обміну і в сучасних теоріях соціальних мереж.  
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і бажаннях, а тому утвердження однієї з них як цільового конструкта 
інтерпретується багатьма психологами як процедура вибору. Втім, у 
цьому процесі жодних виборів немає, а є визначення смислу ситуації, 
тобто встановлення особистісно значущого зв’язку між актуальним 
смислотвірним мотивом і віялом/спектром можливих смислових 
конструктів, що, власне, і призводить до формування особистісно зна-
чущої цілі дії. Співвіднесення суб’єктивно значущої цілі з різними 
умовами й обставинами дії визначає зміст і структуру задачі дії, де й 
постає проблема вибору способів і засобів її розв’язання, тобто досяг-
нення мети. Таким чином, у діяльнісному підході прийняття рішення 
пов’язано з установленням особистісного смислу і цілепокладанням у 
ситуації, а здійснення виборів зсувається в простір варіативності засо-
бів і способів реалізації цілі у конкретній дії.  

Зауважимо, що в принципово подібний спосіб вирішується про-
блема співвідношення процесів прийняття рішення й вибору в особи-
стісно орієнтованих підходах. З тією різницею, що прийняття рішень 
описується як процедура особистісного самовизначення індивіда в 
життєвих ситуаціях. Самовизначення особистості пов’язується з її Я-
концепцією, підґрунтя якої становлять цінності орієнтації, а процеду-
ри виборів зсуваються на рівень підтримки Я-образа, підґрунтя якого 
складає сукупність стильових уявлень індивіда.  

По-друге, в соціальних системах4 процедура вибору не здійсню-
ється за формально-логічними засадами і виходить за рамки 
диз’юнктивної логіки. Це означає, що за нормальних5 умов життя аль-
тернативність вирішується не за рахунок вибору однієї і відкиданнях 
інших альтернатив, а за рахунок їх структурування в цілісні ситуації 
життєдіяльності. Таке структурування здійснюється за рахунок проце-
дури надання альтернативам різних ситуативних значень:  

- за їхнім можливим місцем у структурі дії (мета, ресурс, засіб, ма-
теріал, умова, обставина); 

- за часом виконання дії (тепер, невдовзі, коли-небудь, згодом, 
завжди, ніколи); 

- за емоційно-оцінним статусом (приємність, етичність, естетич-
ність). 
Запропоноване розуміння проблеми вибору дозволяє конкрети-

зувати його і стосовно головного соціального протиріччя дорослості. 
Ми можемо стверджувати, що протиріччя між зовнішньою необхідні-
стю прийняття соціальної нормативності й внутрішньою необхідністю 
самовираження й самореалізації щоразу розв’язується індивідом не за 

                                                 
4 Ми вважаємо, що в даному контексті можна говорити не лише про власне соціаль-
ні системи, а про всі антропні системи, тобто такі системи, де людський суб’єкт є си-
стемотвірною основою їхнього існування й функціонування.  
5 Умови життя можуть бути й не нормальними, коли, наприклад, взагалі зникає 
альтернативність або сама альтернативність задається ззовні як примус, де будь-
який вибір виявляється руйнівним для особистості або життєдіяльності.  
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рахунок процедур вибору однієї альтернативи і відкидання іншої, а за 
рахунок їх специфічного структурування в цілісну ситуацію прийняття 
рішення.  

Слід враховувати, що таке структурування є далеко не тривіаль-
ною задачею і передбачає наявність високого рівня сформованості со-
ціальних здатностей індивіда. Попередньо можна сформулювати ос-
новну тезу даного розділу: соціалізація у дорослому періоді жит-
тя індивіда полягає в розвитку здатності до збалансованого і 
неконфліктного розв’язання суперечності між нормативни-
ми вимогами соціуму й особистісним прагненням до саморе-
алізації і самовираження.  

Становлення зазначеної здатності має бути підпорядковане пев-
ній внутрішній логіці, тобто мати закономірний характер, який можна 
було би відобразити у відповідній теорії. Проте в сучасній психології, 
попри значні зусилля, так і не склалася скільки-небудь переконлива 
теорія дорослості як процесу розвитку і становлення особистості. У 
кращому разі, дорослість описується через набір певних властивостей і 
ознак, які більшою або меншою мірою узгоджені між собою.  

Для нашого дослідження соціалізації особистості в дорослому віці 
суттєвими є два аспекти: по-перше, дорослість розглядатиметься тіль-
ки в системі соціальних стосунків, по-друге, динаміка розвитку особи-
стості розглядатиметься нібито «всередині» структури соціальних сто-
сунків. Інакше кажучи, ми будуватимемо описування дорослості у 
сферно-фокусній моделі, не претендуючи на описування цілісного 
процесу розвитку особистості в цьому віковому періоді життя.  

У вказаному контексті ми виділяємо чотири етапи розвитку осо-
бистості:  

1). вибудова власного соціального простору; 
2). самоствердження у соціальному просторі; 
3). забезпечення соціального добробуту; 
4). трансляція життєвого досвіду.  

1. Перехід до першого етапу передбачає переважання принципу 
диференціювання соціальних стосунків, побудованого на основі сві-
домого вибору партнерів з комунікації і взаємодій. При цьому значно 
ускладнюються психологічні механізми здійснення таких виборів. Ус-
відомленість означає, що в міжособистісних взаєминах критерії емо-
ційної привабливості втрачають своє провідне значення, а на перше 
місце починають виходити критерії соціального й раціонального по-
рядку.  

Перехід до дорослості у сфері міжособистісних взаємин зазвичай 
описується через механізми сепарації індивіда від батьківської сім’ї. 
Така сепарація передбачає розгортання трьох психологічних процесів. 
По-перше, це утвердження індивідом себе як самостійного й самодо-
статнього суб’єкта життя, який виявляється здатним до здійснення 
повного циклу соціальної діяльності – від прийняття рішення до при-
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йняття відповідальності за наслідки виконаних дій. По-друге, це фор-
мування внутрішньої, психологічної готовності до створення власної 
сім’ї (або навпаки – до відмови від створення сім’ї), що передбачає ус-
відомлене прийняття певного соціального статусу в міжособистісних 
взаєминах. По-третє, це освоєння базових позиційних міжособистіс-
них взаємин, виражених у здатності адекватно відтворювати і викори-
стовувати структуру дій за позиціями «Дитина – Батько – Дорослий»6. 
Очевидно, що становлення зазначених здатностей і формування від-
повідних систем стосунків є тривалий процес, динамічні характерис-
тики якого залежать від цілої низки факторів. До найзагальніших со-
ціально-психологічних факторів можна зарахувати такі: 

- система традицій найближчого соціального оточення; 
- нерефлексивні етнічні й ментальні стереотипи; 
- власне сімейні настанови; 
- психологічні особливості самого індивіда. 
 Утім, сепарація від батьківської сім’ї означає і знаменує тільки за-

вершення «дитинства», але ще не є ознакою дорослості. Реальна доро-
слість у сфері міжособистісних взаємин починається з усвідомленого 
прийняття рішення щодо утворення власної сім’ї, незалежно від конк-
ретного змісту цього рішення. Таке рішення пов’язане з установлен-
ням внутрішнього балансу між прагненням до глибоких інтимно-
особистісних взаємин і соціальними зобов’язаннями, поєднаними зі 
шлюбом. За змістом такі рішення можуть розміщуватися в дуже ши-
рокому діапазоні від принципового наміру жити усамітнено, ствер-
джуючи свою певну самодостатність, до ствердження соціального 
принципу одного-єдиного сексуального партнера в шлюбі на все жит-
тя.  

В батьківській сім’ї та в колі юнацьких друзів свідомість індивіда 
будується на зв’язці «Я – Моє»: «Мої батьки, мій брат, моя сестра, мої 
друзі, мої вороги тощо». Ми-свідомість, що виникає, носить переваж-
но груповий характер і відображає приналежність, прикріпленість ін-
дивіда до групи: «Я з батьками, я з друзями, я з братом і т.д.)». З пере-
ходом до дорослості, у прийнятті рішення про власну форму сімейного 
життя зазначені стосунки кардинально трансформуються.  

Перша трансформація пов’язана з тим, що одне індивідуальне 
«Я» і таке ж саме індивідуальне «Я» іншого мають створити новий 
конструкт «МИ». Специфіка цього конструкта полягає в тому, що його 
структуру створює парна взаємодоповнювальна і взаємообернена діа-
дна система «Я - ТИ», де інший «Ти» теж «Я». Інакше кажучи, в гра-
ничному сенсі сімейна система починається з ідеалізованого відно-
шення взаємооберненості, де Я – це ТИ, а ТИ – це Я, за збереження 
кожного індивідуального «Я».  

                                                 
6 За Е. Берном /2/. 
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В психологічному плані ця сумісність має доволі чіткі параметри, 
добре описані як в теоретичних моделях, так і в емпіричних дослі-
дженнях сім’ї. До них належать:  

- взаємність вихідного почуття; 
- спільність переживання життя;  
- пам’ять взаємності;  
- єдність прийняття рішень.  
Таким чином, соціалізація дорослості передбачає освоєння здат-

ності до побудови соціальних стосунків спільності, заснованих на вза-
ємному прийнятті й створенні усталеної «Ми-структури». Цю першу 
трансформацію можна відобразити в схемі виходу індивідів з батьків-
ських (і первинних дружніх) соціальних структур і створення своєї сі-
мейної структури (див. Рис. 1).  
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сім’я ‐1 
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сім’я ‐ 2 
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Рис. 1. Схема переходу від включеності у вихідні сімейні  

структури до побудови своєї структури спільності 
 

Цілком очевидно, що вихід з батьківських структур зовсім не 
означає розриву з ними, хоча в повсякденному житті трапляється і та-
ке. Але це абсолютно передбачає необхідність зміни систем взаємодій 
з батьківськими структурами.  

Друга трансформація, таким чином, пов’язана з переформатуван-
ням простору сімейно-батьківських стосунків. Батьківські сім’ї отри-
мують нову соціальну визначеність, і змінюється їхній соціально-
психологічний статус у взаємодіях. Для нової сім’ї вони тепер марку-
ються як «наші» батьки. А для батьків члени нової сім’ї маркуються як 
«наші» діти (а потім й онуки). Такий самий механізм діє і стосовно 
дружнього кола спілкування, яке склалося у кожного індивіда в попе-
редній, дитяче-юнацький період життя. Якась частина з них може за-
лишатися в колі особистісного спілкування, а друга частина отримує 
статус «друзів сім’ї» і також маркується в свідомості як «наші».  

 Отже, за рахунок створення індивідами щонайменше діадного 
«Ми», в якому зберігається кожне особистісне «Я» і стає водночас для 
іншого значущим «Ти», формується власний соціальний простір 
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життя особистості. На відміну від комунікативних зв’язків, якими б 
складними вони не були, соціальний простір життя становить цілісну 
функціональну структуру (систему), що об’єднує різнорідні соціальні 
елементи. Це об’єднання, ця спільність має своє чітко вира-
жене соціально-психологічне призначення – підтримку ус-
пішного і сприятливого функціонування «Ми», яке склало-
ся.  

2. Крок самоствердження в соціальному просторі або знахо-
дження власного «місця» становить одну з найскладніших задач, яку 
доводиться вирішувати кожному індивіду в процесі соціалізації. Ми 
вважаємо, що гострота цього питання в дорослому віці пов’язана не 
лише з внутрішньою потребою в самореалізації, а й з переживанням 
особистої відповідальності за життєзабезпечення близьких людей. Ін-
дивідові необхідно не тільки задовольнити свої потреби в повазі, схва-
ленні, визнанні7, а й стати доволі ефективним в отриманні соціальних 
ресурсів життєдіяльності.  

Очевидно, можна говорити про три основних канали (або аспек-
ти) досягнення соціальної ефективності. По-перше, це канали зміни 
соціального статусу індивіда, названі П.Сорокіним «соціальними ліф-
тами» /5/. По-друге, це канали зміни професійного статусу, пов’язані, 
переважно, з місцем в організації або професійній спільноті. По-третє, 
це канали зміни іміджу, пов’язані з публічною представленістю інди-
віда в інформаційних просторах суспільства.  

Кожен з цих каналів так чи інакше пов’язаний з певними видами 
соціальних ресурсів, а функціонування їх досить жорстко нормоване. 
Прийняття цих норм плюс наявність відповідних здатностей // ком-
петентностей, власне, й визначають потенційну соціальну ефектив-
ність індивіда. Проте саме тут і закладена основна суперечність цього 
кроку соціального розвитку особистості: успішне просування соціаль-
ними позиціями вимагає від індивіда докладання максимуму зусиль і 
часу фактично на шкоду можливості приділення сил і часу на спілку-
вання і взаємодію в тому внутрішньому колі «Ми», задля якого, влас-
не, і розгортається соціальна активність. Це означає, що структура со-
ціальної активності входить у протиріччя з особистісним смислом цієї 
активності. 

Ця суперечність, зазвичай, розв’язується шляхом трансформації, 
зміни ідентичності особистості8. Смисловий центр життя зміщується 
на один з каналів соціальної ефективності, й індивід повністю «зану-
рюється» у відповідні форми активності, заробляючи собі статус, 
імідж, кваліфікацію – окремо або всі разом. Така зміна способу іден-

                                                 
7 Все те, що за теорією А.Маслоу складає четвертий рівень потреб. 
8 В контексті нашої праці ми не розглядаємо тих ситуацій, коли ця суперечність не 
розв’язується, а переходить у форму міжособистісного конфлікту, який руйнує дане 
«Ми».  



Швалб Ю.М. 

117 
 

тифікації одного з членів «Ми-спільності» передбачає зміну ідентич-
ності й усіх решти членів цієї спільності. 

Для самого суб’єкта соціального самоствердження особистісним 
показником ефективності стає поняття «успіху». Поняття успіху й ус-
пішності зовсім нещодавно стали предметом досліджень у вітчизняній 
психології, як, власне, і багато інших понять, що характеризують по-
всякденне життя і буденну свідомість людей. Праці, присвячені при-
родним людським станам і переживанням – самотності і щастю, успіху 
і невдачам, радості й горю, любові й ненависті тощо, досі залишаються 
великою рідкістю9. Водночас, стає все очевиднішим, що без ретельно-
го теоретичного й експериментального розроблення проблематики 
переживання неможливий подальший розвиток психологічних теорій 
і практик.  

Розпочинаючи дослідження проблеми успіху й успішності, ми ви-
ходили з двох методологічних посилок. 

Перша методологічна передумова полягає в твердженні, що пе-
реживання успіху й успішності є фактом буденної свідомості. Причому 
акцент у цьому твердженні робиться саме на буденному, оскільки те, 
що переживання усвідомлюється, і так усім відомо. Буденність підкре-
слює те, що усвідомленість відбувається на нерефлексивному рівні, 
поза розгорнутим логічним мисленням або будь-якими теоретизація-
ми і поза раціоналізованим розумінням. Іншими словами, це означає, 
що успіх свідомо переживається особистістю як факт життя, але не 
становить при цьому когнітивного конструкта. Звідси витікає перша 
робоча гіпотеза дослідження: для індивіда успіх завжди полягає у пе-
вній предметності, яка емоційно насичено переживається ним як своє 
власне досягнення. Цю саму гіпотезу можна переформулювати так: 
для індивіда переживання успіху виникає тільки тоді, коли досягнен-
ня змінює Я-образ індивіда і закладає основу трансформації Я-
концепції особистості.  

Друга методологічна передумова полягає в твердженні, що пере-
живання успіху й успішності стає фактом життя індивіда тільки в тому 
випадку, коли індивідуальне досягнення визнається соціумом (певною 
спільнотою) як соціально значуще. Таке визнання стає можливим 
лише за умови наявності необхідної культурно-нормативної бази для 
здійснення оцінної діяльності й тих соціальних суб’єктів, за якими ви-
знається право здійснювати цю оцінну діяльність. Звідси витікає друга 
робоча гіпотеза дослідження: для індивіда успіх завжди полягає в пе-
вній соціальності, яка емоційно насичено переживається ним як гру-
пове визнання своєї відповідності вищому зразку в даному виді соціо-
культурної діяльності. Ту ж саму гіпотезу можна переформулювати: 

                                                 
9 Ми маємо на увазі наукову літературу, а не розважальну на кшталт «Як стати щас-
ливим вже сьогодні», «Як досягти успіху в свого начальника» тощо.  
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для індивіда переживання успіху виникає тільки тоді, коли досягнен-
ня прямо пов’язане зі зміною його соціального або групового статусу.  

В проведеному нами емпіричному дослідженні, спрямованому на 
перевірку вказаної гіпотези, ми виявили наступне:   

1. Поняття успіху й успішності є однією з базових категорій 
сучасного способу життя, і люди зорієнтовані на їх досягнення як на 
головний соціальний показник якості життя.  

2. В буденній свідомості успіх і успішність представлені що-
найменше в трьох аспектах: в категоріально-асоціативних конструк-
тах; в емоційно значущих станах; в системі соціально-оцінних став-
лень.  

3. Змістовний бік усіх трьох аспектів (і всередині кожного з 
них) може перебувати в явному протиріччі, яке індивід не фіксує і не 
рефлексує. Протиріччя не помічаються, ігноруються суб’єктом, що є 
показником їхнього існування винятково в сфері буденної свідомості.  

4. Змісти конструктів і ступінь їхньої внутрішньої узгодженос-
ті суттєво залежать від рівня реальних досягнень особистості – при-
наймні, у сфері професійної діяльності простежується чітка залежність 
від рівня професійного статусу індивіда в професійній спільноті. 

Соціальна успішність особистості виникає не лише як результат 
продуктивної активності індивіда, а й як особливий спосіб фіксації 
комунікативно-оцінних стосунків між людьми. Будь-яка, навіть найе-
фективніша індивідуальна діяльність стає соціально успішною лише 
за умови її включення в систему зовнішніх, комунікативних за своєю 
сутністю, оцінних ставлень. Це означає, що коли в аналізі індивідуа-
льного акту діяльності можна, хоч і з «натяжкою», говорити, що він 
завершується отриманням результату, то в аналізі будь-яких форм 
спільності (колективності) ця теза стає просто хибною.  

Для того, що будь-який результат діяльності міг стати предметом 
споживання // використання іншою людиною, сам результат у його 
предметизованій частині має бути відчужений і від суб’єкта дії, і від 
процесу діяльності. На понятійному рівні це відчуження фіксується в 
розрізненні понять «результат» і «продукт». Індивідуальна діяльність 
може бути тільки результативна, а соціальна діяльність неодмінно му-
сить бути продуктивна. Іншими словами, одна й та сама предметність, 
отримана в процесі діяльності, для суб’єкта має бути представлена як 
результат, а в соціальному просторі – як продукт. Тому будь-яка пред-
метність, взята як результат діяльності суб’єкта і як продукт, як об’єкт 
споживання або використання іншим суб’єктом, фактично становить 
іншу предметність – вона оцінюється за цілковито різними парамет-
рами і критеріями. Так, результат діяльності оцінюється за ступенем 
відповідності власному цільовому конструкту, а об’єкт споживан-
ня//використання оцінюється виходячи з актуальних соціальних очі-
кувань і набору когнітивних й емоційних еталонів (див. Рис. 2). 
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Рис. 2. Модель соціального акту діяльності 

 
Незбіг оцінних систем суб’єкта дії та об’єкта споживання // вико-

ристання, а також «захоплювання» оцінкою індивідуальних властиво-
стей і якостей дійової особи, створюють специфічну зону особистісної 
напруженості й проблематизації для самого суб’єкта дії. 

Таким чином, самоствердження індивіда в соціальному просторі 
передбачає зміну особистісної орієнтації в напрямку прийняття цінно-
сті соціального визнання і докладання зусиль до вибудови власного 
позитивного соціального іміджу, підвищення соціального статусу і 
просування у професійній спільноті. 

3. Наступний крок соціалізації дорослості – забезпечення соціа-
льного добробуту – пов’язаний з перенесенням акценту соціальних 
взаємодій із зовнішнього плану досягнень на внутрішній план пере-
живання якості життя. Цей перехід, очевидно, пов’язаний з трьома 
чинниками:  

-  власною життєвою активністю індивіда (діяльнісний аспект жит-
тя);  

-  специфікою міжособистісних взаємин індивіда (комунікативний 
аспект);  

 -  змінами сприйняття й оцінки загальної ситуації життєдіяльності 
(середовищний аспект).  
Перший чинник – це наявна в середньому віці задово-

леність набутим життєвим становищем як у соціально-
статусному, так і в професійному аспекті життєдіяльності. 
Життєва суєта, пов’язана з прагненням досягнень і успіху, змінюється 
прагненням стабільності й упорядкованості життя. Так, за нашими 
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даними10, з молоді у віці від 23 до 35 років, яка має вищу освіту і доб-
ре працевлаштування, приблизно 80% зорієнтовані на подальші 
життєві зміни. Орієнтація на зміни може набувати найрізноманітні-
ших форм і охоплювати найрізноманітніші сфери життя, але для цієї 
групи респондентів характерною є фактична відмова обговорювати 
теми життєвого добробуту. Сама тема життєвого добробуту зводиться 
для них або до того ж таки досягнення успіху, або до отримання всі-
ляких насолод від життя. Близько 15% респондентів (жінки) вбача-
ють бажані зміни в досягненні життєвої стабільності й добробуту. 
Для цієї групи майбутнє представлене або у вигляді здобуття сімей-
ного щастя (найчастішими є висловлювання на зразок «Вдало вийти 
заміж і більше ні про що не хвилюватися»), або як досягнення стабі-
льності у професійній сфері (найчастішими є висловлювання на зра-
зок «Знайти хорошу роботу, щоб хоч чимось займатися, і отримувати 
хорошу зарплатню11. І тільки 5% молодих людей взагалі не орієнто-
вані на жодні життєві зміни.  

Другим чинник добробуту, як вже зазначалося на початку 
цього параграфу, є зміни в системі міжособистісних взаємин 
індивіда. Ці зміни мають цілком об’єктивну біо-соціальну природу і 
пов’язані з природними змінами у віковій структурі сім’ї – діти вирос-
тають, а батьки старішають. Діти, як правило, вже вступають у підліт-
ково-юнацький вік, а батьки – у пенсійний. Обидва ці процеси потре-
бують істотної перебудови всієї системи взаємодій, насамперед, у на-
прямку посилення турботи і про тих, і про других.  

Ми виходимо з того, що турбота є цілеспрямованою дією12, тобто в 
психологічному описуванні вона повинна характеризуватися за всіма 
базовими параметрами конкретного акту діяльності (мотив, усвідом-
лена ціль, уявлення про спосіб і засоби, розуміння матеріалу й умов, 
прогнозований результат тощо13). 

Ми стверджуємо, що турбота про інших стає не тільки соціально-
психологічним новоутворенням дорослості, а й тим смисловим 
центром, який стягує на собі всі базові основи переживання добробуту 

                                                 
10 Дослідження проводилося в період 2016 – 2018 рр., у ньому взяли участь 125 до-
рослих респондентів з середнім рівнем доходів, з них 61 людина у віці 23-35 років і 
64 людини у віці 36-50 років. У дослідженні використовувався комплекс якісних ме-
тодів: стандартизоване інтерв’ю, опитування і групове обговорення. Результати було 
оброблено за допомогою методів контент-аналізу і подальшої статистичної обробки 
даних.  
11 Цікаво, що аналогічні життєві настанови ми виявили в дослідженні життєвих пер-
спектив у 90% студентів з обмеженими функціональними можливостями. 
12 Ми вважаємо, що обговорювати турботи як прояву інстинкту – це неприпустиме 
біологізаторство. Більше того, проявом турботи у тварин можна вважати тільки ті 
поведінкові акти, які виходять за межі інстинктивної поведінки і є прямим показ-
ником інтелектуальної і розумної основи в поведінці тварин.  
13 Набір параметрів, зрозуміло, може варіюватися залежно від прийнятої схеми опи-
сування акту діяльності.  
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в зрілому віці. При цьому слід враховувати той кардинальний факт, 
що один і той самий суб’єкт соціальних взаємодій займає в психологі-
чному плані водночас дві позиції, тобто є активним «давальником», 
що виявляє турботу про інших, і так само активним «отримувачем» 
турботи, виявленої іншими людьми про нього. Виявляється, що бути 
«отримувачем» – це вельми складний психологічний акт. Добробут у 
життєвому просторі особистості саме й виникає в тому випадку, коли 
встановлюється певний баланс між виявленою турботою (благодіян-
ням) і так само виявленою вдячністю (подякою). 

Третій чинник добробуту особистості – сприйняття й 
оцінка загальної ситуації життєдіяльності (середовищний 
аспект). Насамперед зазначимо, що в даному контексті ми розгляда-
тимемо ставлення до середовища існування як фактору добробуту 
особистості, тобто в екопсихологічному, а не в соціально-
психологічному підході. В соціологічних і особливо в біологічних тео-
ріях поняття середовища береться в надзвичайно широкому тлума-
ченні, а саме як сукупність усіх зовнішніх факторів, які впливають на 
життєдіяльність і поведінку індивіда (організму), що призводить до 
неможливості операціоналізації поняття довколишнього середовища і 
переважанню в дослідженнях найбільш непродуктивного виду емпі-
ризму.  

4.  Життєвий досвід у психологічній структурі свідомості індивіда 
з’являється ще в ранньому дитинстві, але особистісна центрація на 
ньому, прийняття досвіду як цінності, напевне, пов’язані саме з періо-
дом зрілості. Причому зрілість треба розуміти не як вікову ознаку, а як 
стан певних операторних систем особистості – саме тому ми можемо з 
рівним правом обговорювати такі, здавалося б, різні поняття, як осо-
бистісна зрілість, професійна зрілість, зрілість розуму або інтелектуа-
льна зрілість тощо.  

Традиційним є уявлення про те, що життєвий досвід виникає вна-
слідок хибних дій, що призводять до негативних станів і переживань14 
/3, 23/. Нам видається принципово важливим наголосити, що життє-
вий (індивідуальний) досвід справді пов’язаний з хибною, помилко-
вою дією, але цей зв’язок зовсім іншого роду, ніж прийнято вважати в 
сучасній психології. Ми стверджуємо, що життєвий досвід, як прави-
ло, не виникає внаслідок вчинення помилкових дій і отримання нега-
тивних переживань. Відомі висловлювання на зразок «за одного бито-
го двох небитих дають» тощо, які зазвичай приписуються негативному 
життєвому досвіду, насправді такими не є. Висловлювання на зразок 
«я знаю, що так робити не можна» є не стільки формою фіксації жит-
                                                 
14 В сучасній психології, а надто під впливом різних психотерапевтичних концепцій, 
набула великої популярності ідея, що розвиток особистості відбувається тільки че-
рез біль (П.В.Лушин /4/), негативний досвід і життєву кризу (Т.М.Титаренко /6/). 
Ми принципово не погоджуємося цією ідеєю і вважаємо, що істинні механізми роз-
витку лежать тільки у сфері досягнень особистості.  
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тєвого досвіду, скільки способом інтуїтивної, нерефлексивної і нераці-
оналізованої проблематизації життєвого досвіду. Тому ми вважаємо, 
що індивідуальний досвід виникає внаслідок позитивних за результа-
тами спроб і дій, які в подальшій життєдіяльності індивіда виконують 
функцію захисту від можливих помилкових вчинків.  

Якщо прийняти цю тезу, то стають зрозумілими багато питань.  
По-перше, життєвий досвід індивіда, груп і спільнот формується 

на основі однієї з капітальних особливостей свідомості, а саме на базо-
вому прагненні (уявленні) стабілізації світу в цілому і закономірної 
повторюваності ситуацій /1, 32/. Тому життєвий досвід формуєть-
ся як психологічна інстанція, що забезпечує відтворення 
вдалих дій у закономірно повторюваних ситуаціях.  

По-друге, формування конструктів життєвого досвіду принципово 
відрізняється від формування знань, умінь та навичок (ЗУН). Життє-
вий досвід завжди емоційно насичений і ціннісно визначе-
ний для індивіда, натомість ЗУН в принципі безособові. 

По-третє, кожний окремий конструкт життєвого досвіду ста-
новить цілісну і внутрішньо недиференційовану констеляцію з трьох 
елементів: інтенційно заданих характеристик ситуації, спосо-
бу дії та емоційно-ціннісної оцінки.  

По-четверте, стає зрозумілим головний недолік, притаманний ор-
ганізації життєдіяльності з опорою винятково на життєвий досвід. 
Стикаючись з новими ситуаціями, які об’єктивно, тобто в своїх значу-
щих характеристиках, істотно відрізняються від ситуацій досвіду, ін-
дивід починає орієнтуватися на відомі, але незначущі характеристики 
і відтворює ті форми поведінки, які вже не адекватні. Особистісний 
драматизм полягає в тому, що індивід, з одного боку, «не бачить» змі-
нених характеристик ситуації, а з другого боку – не в змозі відмовити-
ся від способу дії, який переживається як емоційно позитивний і цін-
нісний.  

Розуміння життєвого досвіду як актуалізації ціннісних патернів у 
ситуації розв’язання задач дозволяє чітко розрізнити два питання:  

1) в яких формах проявляється життєвий досвід?  
2) в яких формах він фіксується, тобто в які психологічні структу-

ри він інстальований?  
Висновки.  
Відзначимо ще раз, що ми не претендуємо на створення загальної 

психологічної теорії дорослості, а тому обмежуємо нашу задачу двома 
аспектами: по-перше, дорослість розглядається тільки в системі соціа-
льних стосунків; по-друге, динаміка розвитку особистості є «всереди-
ні» структури соціальних стосунків. Інакше кажучи, чдорослість ми 
описуємо у сферно-фокусній моделі. При цьому, опис цілісного проце-
су розвитку особистості в цьому віковому періоді життя не входить у 
наше завдання.  
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Варто зробити ще одне зауваження. Соціалізація людей у дорос-
лому віці суттєво відрізняється у чоловіків і жінок, і надзвичайно си-
льно залежить від гендерних стереотипів, що переважають в тому або 
іншому суспільстві. Ми намагалися уникати питань про статеві й ген-
дерні відмінності, усвідомлюючи, що вони вимагають окремого дослі-
дження.  

Фактично, на цьому можна зупинитися в розлогому аналізі й опи-
сі процесу соціалізації дорослості. І тепер ми можемо сказати, що до-
рослість починається з вибудови свого місця в цьому світі й 
завершується утвердженням цінності пройденого шляху.  
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Shwalb Yu. 
DIFFERENTIATION OF RELATIONSHIPS AS A STAGE  
SOCIALIZATION OF PERSONALITY 

The problem of periodization is one of the key to any theory of development, as it 
involves the transition from describing the object of study, taken as a subject, limited in 
time and space, to describing the same object, but taken as a process of changing the 
subject itself. The methodology of modeling the genesis of personality affirms the guid-
ing principle of the development of the individual, the principle of complication of a sim-
ple initial whole by differentiating its structural and functional elements, which leads to 
the acquisition of a new quality of the whole system. According to this idea, we propose 
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to consider the socialization of the individual as one of the lines of the general process of 
psychological development of the individual, the specificity of which is to acquire the 
ability to build and reproduce systems of social ties and relationships. According to our 
subjective approach, the stages of socialization of the individual must somehow relate to 
the model of the space of existence and the formation of social abilities of the individual. 
The activity paradigm suggests that the social environment is presented to the individual 
as a space of his activity in full at all stages of his life, and at each stage the subject is 
faced with the need to solve all types of social problems. And the change of stages is de-
termined by the cultural forms of representation of these tasks in the structure of the in-
dividual's life. 

Keywords: personality, socialization, development, activity approach, social en-
vironment, space of individual activity. 

 
Швалб Ю.М. 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАК ЭТАП  
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Проблема периодизации является одной из ключевых для любой теории раз-
вития, поскольку предусматривает переход от описания объекта исследования, 
взятого как некую предметность, ограниченную во времени и пространстве, к опи-
санию того же объекта, но взятого как процесс изменения самой предметности. 
Методология моделирования генезиса личности утверждает ведущим принципом 
развития индивида принцип осложнения простого исходного целого путем диф-
ференциации его структурно-функциональных элементов, что приводит к полу-
чению нового качества всей системы. Согласно данной идеи мы предлагаем рас-
сматривать социализацию индивида как одну из линий общего процесса психоло-
гического развития личности, специфика которой состоит в приобретении спо-
собности к самостоятельной построение и воспроизведения систем социальных 
связей и отношений. Согласно принятому нами субъектным подходом, этапы со-
циализации личности имеют каким-то образом соотноситься с моделью простран-
ства существования и формирования социальных способностей индивида. Дея-
тельностная парадигма позволяет предположить, что социальная среда представ-
лено индивиду как пространство его активности во всей полноте на всех этапах его 
жизни, и на каждом этапе субъект сталкивается с необходимостью решения всех 
типов социальных задач. А смена этапов детерминируется культурными формами 
представленности этих задач в структуре жизнедеятельности индивида. 

Ключевые слова: личность, социализация, развитие, деятельностный 
подход, социальная среда, пространство активности индивида 

 


