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Анотації:
Окреслено теоретичні означен-
ня процесу соціалізації. Розгля-
нуто і проаналізовано фактори 
соціалізації та їхній вплив на 
формування фізичної культури 
особистості. Обґрунтовано ви-
користання основних механізмів 
соціалізації у процесі фізичного 
виховання, за допомогою яких 
студентська молодь цілеспрямо-
вано інтегрується в соціально-
культурне середовище. Визна-
чено такі фактори соціалізації 
як макрофактори, мезофактори, 
мікрофактори. Доведено, що 
вони не є рівнозначними за сво-
їми можливостями і значущістю, 
а також здатністю впливати на 
особистість.

Завыдивская Н.Н., Ополонец И.В. Социали-
зация в физкультурно-оздоровительном 
образовании: трактовка понятий, пробле-
мы, перспективы. Обозначены теоретиче-
ские определения процесса социализации. 
Рассмотрены и проанализированы факторы 
социализации и их влияние на формирова-
ния физической культуры личности. Обосно-
вано использование основных механизмов 
социализации в процессе физического вос-
питания, с помощью которых студенческая 
молодежь целенаправленно интегрируется 
в социально-культурную среду. Определены 
такие факторы социализации как макрофак-
торы, мезофактори, микрофакторы. Доказа-
но, что они не являются равнозначными по 
своим возможностям и значимостью, а также 
способностью влиять на личность.

Zavydivska N.N., Opolonets I.V. Social-
ization in health and fitness education: 
interpretation of notions, problems, 
perspectives. This article embraces the-
oretical definition of the process of sociali-
zation. Socialization factors and their influ-
ence on the process of individual physical 
education have been considered and 
analyses. Their usages in the process of 
physical education with the help of which 
university students purposefully integrate 
into social and cultural environment have 
been substantiated. It is defined such 
factors of socialization as macrofactors, 
mezofactors and microfactors. It is well-
proven that they are not equivalent on the 
possibilities and by meaningfulness, and 
also ability to influence on personality.
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Вступ.1
Із входженням України у новий історичний період 

розвитку, виробленням стратегічного курсу держави 
на оновлення сфери фізичної культури і спорту та 
інших сфер суспільного життя особливої значущості 
набуває проблема освоєння студентською молоддю 
цінностей фізичної культури. Суспільство відмовило-
ся від цінностей та ідеалів сформованих в радянській 
період, але поки не виробило нових, адекватних ви-
могам нинішнього і майбутнього етапів розвитку сус-
пільства. Тому молода генерація, яка визначає майбут-
нє країни, залишилася в потоці культурно-ціннісних 
криз, які негативно позначаються на формуванні фі-
зичної культури особистості.

Прийняття молодим поколінням цінностей куль-
тури та зокрема фізичної, відбувається за допомогою 
процесу соціалізації. Соціалізація відбувається під 
впливом найрізноманітніших факторів і в умовах, що 
інколи здійснюють негативний вплив на молодь. Мо-
лодь піддається впливам асоціальних структур (серед 
яких і релігійні секти тоталітарного характеру); мані-
пулятивним засобам масової інформації; особистісно-
деформуючим впливам вулиці та ін. Виховання ж 
повинно забезпечити упорядкування всього спектру 
впливів з обмеженням негативних (фізичних, соціаль-
них, психологічних та ін.) на особистість і створення  
умов для підвищення процесів соціалізації з метою 
розвитку особистості. Відповідно до цього виховання 
дає змогу побороти або послабити негативні наслідки 
соціалізації, надати їй гуманістичну орієнтацію, дати 
запит на науковий потенціал для прогнозування й кон-
струювання педагогічної стратегії й тактики.

Загальновідомо, що фізичне виховання є го-
ловним напрямом  впровадження  фізичної куль-
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тури і становить органічну частину загального 
виховання, покликану  забезпечувати  розвиток  фі-
зичних, морально-вольових, розумових здібностей та 
професійно-прикладних навичок людини [8].

Процес соціалізації став об’єктом наукових по-
шуків досить давно й має західне походження. З цією 
проблемою пов’язані імена Г. Тарда, Г. Гітінгса, Е. 
Дюркгейма, Т. Парсонса, Ч. Кулі, Дж.Г. Міда, А. Мас-
лоу, К. Роджерса, А. Оллпорта та ін. У вітчизняній на-
уці питанню соціалізації останнім часом приділяється 
багато уваги. Це відображено в змісті навчальних по-
сібників, у публікаціях та дослідженнях. Серед україн-
ських учених це — А. Капська, І. Звєрєва, С. Савченко, 
С. Харченко, В. Оржеховська, М. Лукашевич, Н. Заве-
рико та ін. Зокрема, М. Лукашевич визначаючи соці-
алізацію, виділяє її головний зміст – освіту, навчання, 
“передачу-засвоєння” знань, соціально-історичний 
досвід, культуру, норми і зразки поведінки, людського 
способу буття [4]. М. Євтух та О. Сердюк зазначають, 
що мета соціалізації полягає в тому, щоб допомогти 
вихованцеві вижити у суспільному потоці криз і ре-
волюцій: екологічних, енергетичних, інформаційних, 
комп’ютерних тощо, оволодіти досвідом старших, 
осягнути своє покликання, визначити власне місце в 
суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективні-
шого самовизначення [1].

Однак у літературних джерелах не висвітлено осо-
бливостей соціалізації у процесі фізичного вихован-
ня за допомогою якої студентська молодь здобуває 
фізкультурно-оздоровчу освіту.

Робота виконана за планом НДР Львівського ін-
ституту банківської справи Університету банківської 
справи Національного банку України та національно-
го лісотехнічного університету України
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є обґрунтування процесу вико-

ристання закономірностей соціалізації для підвищен-
ня ефективності фізкультурно-оздоровчої освіти сту-
дентської молоді. Для досягнення поставленої мети 
вирішувались завдання:

Окреслити дефініції та розкрити суть соціалізації.• 
Проаналізувати фактори соціалізації.• 
Виявити  фактори соціалізації, що впливають на • 
процес формування особистої фізичної культури 
студентської молоді.

Методи дослідження: Теоретичні (вивчення, ана-
ліз та узагальнення педагогічної, психологічної, соціо-
логічної літератури, яка пов’язана з проблемою дослі-
дження; класифікація, систематизація теоретичних та 
емпіричних даних; системно-функціональний аналіз; 
теоретичне моделювання). Педагогічні: педагогічне 
спостереження, дослідницька бесіда, вивчення й уза-
гальнення педагогічного досвіду.

Організація дослідження. Перший етап науково-
педагогічного пошуку розпочався з 1.02.2010 року. 
На цьому етапі визначалася проблема та тема дослі-
дження. У процесі розробки теми визначено об’єкт, 
предмет та завдання дослідження. В наступному етапі 
здійснювався теоретичний аналіз педагогічної, психо-
логічної, соціологічної літератури. Було сформульо-
вано базові поняття з теми дослідження. Розроблено 
напрями дослідження процесу соціалізації.

Результати дослідження.
Взаємодію людини із соціально-культурним се-

редовищем позначають поняттям «соціалізація», що 
має міждисциплінарний статус. У процесі соціалізації 
молодь не тільки приймає цінності та ідеали фізичної 
культури і спорту із соціально-культурного середови-
ща, створених суспільством на попередніх етапах, а й 
розвиває їх залежно від політичних, економічних, ма-
теріальних можливостей певної історичної епохи.

Педагоги всього світу визначають важливість 
соціально-культурного середовища у формуванні 
людської особистості. Проте, в оцінці ступеня впли-
ву середовища на розвиток особистості, єдності не-
має. Прихильники так званого біогенного (біогене-
тичного) напрямку в педагогіці надають перевагу 
спадковості, а соціогенного (соціогенетичного, со-
ціологізаторського) – середовищу. Чимало дослідни-
ків намагалися встановити точні кількісні пропорції 
впливу середовища і спадковості на розвиток людини. 
Так, педагоги за допомогою експерименту доводили 
що 80% у розвитку людини припадає на спадковість 
і 20% на соціальний вплив. Їх опоненти перевертали 
це «рівняння», стверджуючи протилежне [3]. Однак 
розвиток людини не складається з двох частин – біо-
логічного «фундаменту» і соціальної «надбудови». У 
ході антропогенезу й історії суспільства людина та її 
психіка розвиваються не шляхом надбудови вищих 
людських потреб і почуттів над нижчими, тваринни-
ми інстинктами, а шляхом перебудови останніх і залу-
чення всієї психіки до процесу історичного розвитку. 
Відповідно до цієї логіки можна стверджувати, що не 

80%, і не 20%, а все в людині зумовлено її природною 
суттю і водночас – суспільною. Усе, що характеризує 
сформовану особистість, індивідуальність, має свої 
передумови в генетичній природі індивіда. Проте, ця 
природа не визначає якостей майбутньої особистості, 
індивідуальності. Вони утворюються і розвивають-
ся як результат взаємодії даної людини з оточуючим 
соціально-культурним і природним середовищем, 
його власною життєдіяльністю і вихованням, яке є 
провідним у гармонійному розвитку особистості. 

Формуючи фізичну культуру особистості відпо-
відно до соціального замовлення, фізичному вихован-
ню, яке служить цілям зміцнення здоров’я, фізичного, 
інтелектуального й духовного вдосконалення студент-
ської молоді, відводиться першочергова роль. Під час 
отримання фізкультурної освіти студентська молодь 
не тільки задовольняє об’єктивну потребу у засвоєнні 
системи спеціальних знань, набутті професійно зна-
чущих умінь і навичок. Завдяки керованому процесу 
соціалізації, відбувається суттєве скорочення термінів 
соціально-психологічної адаптації до навчання у ву-
зах, підвищення їх соціальної активності, навчально-
пізнавальної продуктивності та духовності[6].

Зміст поняття «соціалізація» є нестабіль-
ним і неоднозначним. Представники структурно-
функціонального напряму американської соціології 
(Т. Парсонс, Р. Мертон) під соціалізацією розуміють 
процес повної інтеграції особистості в соціальну 
систему, в ході якого відбувається її пристосування. 
Останнє традиційно розкривається цією школою за 
допомогою поняття «адаптація». Тому «соціалізація» 
трактується як процес входження людини у соціальне 
середовище і її пристосування до культурних, психо-
логічних та соціологічних факторів. Представники 
гуманістичної психології під соціалізацією розуміють 
процес самоактуалізації («Я – концепції»), самореа-
лізації особистістю потенцій і творчих здібностей, як 
процес подолання негативних впливів середовища, 
які заважають її саморозвитку і самоствердженню. Ці 
підходи не суперечать один одному, а визначають дво-
сторонній характер соціалізації [5].

Особистість засвоює соціальний досвід (етніч-
ні, класові, групові, професійні та інші соціальні 
стереотипи і стандарти, сформовані суспільством) 
шляхом входження до системи існуючих соціальних 
зв'язків. Водночас через природну активність вона 
зберігає і розвиває тенденцію до здорового спосо-
бу життя, культури вільного часу, формування влас-
ної позиції, неповторної індивідуальності. Саме ця 
тенденція і забезпечує розвиток та перетворення 
людини в особистість, яка є відповідальною за своє 
здоров’я. Таким чином, єдність процесів адаптації, 
інтеграції і самореалізації у процесі фізичного вихо-
вання забезпечує оптимальний розвиток особистості 
у її взаємодії з середовищем, що оточує, а їх перетин 
і є суттю соціалізації фізкультурно-оздоровчої осві-
ти. Соціалізація не завершується у процесі фізично-
го виховання і найбільше значення при цьому відво-
диться формуванню первинної соціалізації, для якої 
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характерний інтенсивний вплив обставин та умов 
соціального середовища. 

Обставини, умови, які спонукають людину до ак-
тивності, дій у процесі фізичного виховання можна 
назвати факторами соціалізації. У вітчизняній і за-
хідній науці є різні класифікації факторів соціалізації. 
Найбільш логічною і продуктивною, на наш погляд, є 
класифікація у працях М. Варій [2]. Основні фактори 
соціалізації він об'єднав у три групи: макрофактори, 
мезофактори, мікрофактори. 

Макрофактори (гр. makros – великий, великих 
розмірів) – космос, планета, світ, країна, суспільство, 
держава – впливають на соціалізацію всіх жителів 
планети або дуже великих груп людей, які проживають 
у певних країнах. В даному випадку впливати на групу 
людей будуть міжнародні фізкультурні та спортивні 
об’єднання, які культивують той чи інший вид 
рухової активності або вид спорту з притаманними їм 
цінностями.  Також сюди можна віднести державну 
політику, законодавче та нормативно-правове 
забезпечення сфери фізичної культури та спорту.

Мезофактори (гр. mezzos – середній, проміжний) 
– умови соціалізації великих груп людей, які 
виділяються за національною ознакою (етнос як 
фактор соціалізації”); за місцем і типом поселення, в 
якому вони живуть (регіон, місто, село); за належністю 
до аудиторії тих чи інших засобів масової комунікації 
(радіо, телебачення, кіно та інші). 

Молода людина переймає елементи системи 
фізичного виховання тієї чи іншої нації, адаптовуєтся 
до природного середовища, в якому  відбувається 
засвоєння і реалізація нею певних програм взаємодії 
з природою, формування певного типу свідомості, а 
також відповідних форм і методів життєдіяльності. 
Природне середовище зумовило також і виникнення 
типових видів рухової активності. Важливу роль у 
пропаганді цінностей фізичної культури та спорту 
також відіграють засоби масової інформації, які 
в Україні, м’яко кажучи, беруть не дуже активну 
участь.

Мікрофактори (гр. mikros – малий) – соціальні 
групи, що безпосередньо впливають на конкретних 
людей (сім’я, група ровесників, мікросоціум, 
організації, в яких здійснюється соціальне виховання, 
– навчальні, професійні, громадські та інші). 
Мікрофактори, як зазначають соціологи, впливають на 
розвиток людини через так званих агентів соціалізації 
– осіб, у безпосередній взаємодії з якими проходить 
її життя. Цей тип факторів є для нас найвагомішим, 
оскільки до цієї групи також відносяться агенти-
вихователі, які є представниками певного суспільного 
інституту і здійснюють керований процес соціалізації. 
Завдяки їм фізичне виховання як елемент соціалізації 
молоді набуває комплексного, цілісного характеру.

Формування особистої фізичної культури як 
елементу загальної культури в молодого покоління 
відбувається тільки за умов його постійної взаємодії 
з агентами впливових дій, що робить її важливим 
чинником соціалізаційного процесу. Інтенсивні 

інтеракції молодого покоління з основними агентами 
соціалізації виступають як механізми оволодіння 
особистою фізичною культурою, де характер 
спілкування впливає на творчу активність молоді, її 
мотиваційну спрямованість, на формування базових 
ціннісних орієнтацій.

Ефективність засвоєння студентською молоддю 
цінностей фізичної культури у процесі фізичного 
виховання значною мірою залежить від ефективності 
взаємодії двох головних контрагентів – агента-
вихователя, та агента-вихованця. Провідним в 
досягненні ефективності взаємодії є характер та 
механізми інтеракцій викладача та студента. Згідно 
з  Г. Чередник [7] інтеракційний механізм процесу 
соціалізації визначається як сукупність способів 
взаємодії, які обумовлюють вплив членів соціальних 
груп одне на одного з метою вироблення спільних норм 
і цінностей фізичної культури та спорту, засвоєння 
зразків здорової поведінки та встановлення стабільної 
структури групи. Також автор зазначає, що в процесі 
інтеракційного впливу реалізуються ряд соціалізуючих 
функцій: інформаційно-освітня, організаційно-
регулююча, регулятивно-контролююча, стимулююча, 
прагматична, комунікативно-гедоністична.

На нашу думку, економічні, політичні, соціально-
психологічні та інші перетворення, які відбуваються на 
сьогодні в Україні неможливі без перерозподілу соціа-
лізуючих функцій, які реалізують кафедри фізичного 
виховання та зміни моделі взаємодії агента-вихователя 
та агента-вихованця. Викладачам слід орієнтуватись 
на виконання інформаційно-освітньої та стимулюючої 
функцій, тоді як за Радянського союзу фізкультурно-
оздоровча освіта виконувала організаційно-регулюючу 
та регулятивно-контролюючу функції, які були не-
ефективними й недоцільними при формуванні здоро-
вого способу життя та спрямовувалися на формуван-
ня слухняного виконавця позбавленого ініціативи та 
творчої активності. Не менш важливими при побудові 
моделі взаємодії є вибір пріоритетних інтеракційних 
механізмів. Загалом, до інтеракційних механізмів від-
носять: соціальну ідентифікацію, соціальну презента-
цію, соціальну орієнтацію, навіювання, фасилітацію 
та інгибіцію. Виходячи з цього, можна говорити, що 
викладачі фізичного виховання є акумулятивними ре-
трансляторами керованого впливу факторів соціалізу-
ючого процесу, які реалізують соціалізуючі функції за 
допомогою інтеракційних механізмів відповідно до 
мети фізичного виховання.

Висновки.
Дефініції поняття «соціалізація» є нестабільни-

ми і неоднозначними. Представники різних напрям-
ків досліджень дають різні оцінки ступеня впливу 
соціально-культурного середовища на індивіда та 
означення процесів за яких відбувається соціалізація. 
Її ототожнюють з такими процесами як адаптація, ін-
теграція і самореалізація, а їх перетин і є суттю со-
ціалізації. За допомогою цих процесів, з одного боку 
молодь приймає цінності фізичної культури і спорту 
як елементу загальної культури, а з іншого – фізичне 
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виховання, яке є головним напрямом впровадження 
фізичної культури постає як елемент соціалізації осо-
бистості. Саме ця діалектична єдність забезпечує гар-
монійний розвиток особистості.

Обставини, умови, які спонукають людину до ак-
тивності, дії у процесі фізичного виховання назива-
ють факторами соціалізації. До основних факторів 
соціалізації відносяться: макрофактори, мезофактори, 
мікрофактори, які не рівнозначні за своїми можли-
востями і значущістю, а також здатністю впливати на 
особистість. Інтеріорізуючись в особистості вони де-
термінують її поведінку та активність. 

Фактори соціалізації впливають на молодь завдяки 
певним закономірностям. Найважливіше значення ма-
ють мікрофактори, які здійснюють вплив через так зва-
них агентів соціалізації. Це  особи у безпосередній вза-
ємодії з якими проходить їх життя. Агенти-вихователі 
здійснюють керований процес соціалізації відповідно 
до тактики і стратегії формування особистої фізичної 
культури. Керований процес формування особистої 
фізичної культури має забезпечуватися трьома скла-
довими: агента-вихователя, агента-вихованця та на-
явністю інтеракційних механізмів, які забезпечують 
процес соціалізації. Ефективність при цьому буде за-
лежати від вибору соціалізуючих функцій та механіз-
мів взаємодії агента-вихователя та агента-вихованця.

Подальшого вивчення вимагають практичні шля-
хи підвищення ефективності формування особистої 
фізичної культури як елементу соціалізації.
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