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У статті розкрито зміст поняття соці-
альної адаптації як основи успішної інте-
грації особистості до нових умов існування 
у суспільстві. Розглядаються різні наукові 
погляди на сутність, структуру соціальної 
адаптації та механізми її здійснення. Проана-
лізовано види соціальної адаптації особисто-
сті і типи адаптантів. 
Останнім часом питання соціальної адап-
тації різних верств населення нашої країни 
не втрачає своєї актуальності. Це спри-
чинюють соціально-політичні процеси, що 
охоплюють увесь соціум сучасної України. 
Тому  питання визначення поняття і змі-
сту цього явища залишається у тренді 
наукових досліджень. Отже, окреслимо 
загальне розуміння термінів «адаптація» 
та «соціальна адаптація» у загальнона-
уковому розумінні та спробуємо конкре-
тизувати сполучення «соціальна адапта-
ція» в напрямі конкретного дослідження. 
У гуманітарних науках значна увага при-
діляється аналізу процесів соціальної 
адаптації в умовах перехідного суспіль-
ства. Це закономірно, оскільки мінливість 
і динамічність життя, політичні та еко-
номічні нововведення суттєво змінюють 
буденність як окремих людей, так і груп, 
соціумів. Тому в сучасних умовах особливо 
затребуваними є соціальні теорії, які б, 
з одного боку, розкривали соціальні, еко-
номічні, психологічні конфлікти і супереч-
ності в системі «особистість – суспіль-
ство», а з іншого – займалися б аналізом 
оптимізації реальних адаптивних меха-
нізмів та мінімізації їх негативних наслід-
ків, таких як девіація, аномія, відчуження, 
делінквентність,  конфлікт тощо, без 
осмислення яких практично неможливо 
гармонізувати та гуманізувати соціальні 
відносини, процеси і взаємодії між людьми.
У зв’язку з цим соціальна адаптація розгля-
дається у широкому і вузькому значенні. 
У вузькому значенні йдеться про адапта-
цію одного її типу, або ж одного індивіда 
до незначної за кількістю членів соціальної 
групи. У широкому значенні адаптація охо-
плює процеси глобальних масштабів, коли 
йдеться про адаптацію до нових засад 
організації суспільного буття чи нових іде-
алів, принципів, за якими мають діяти цілі 
суспільства, або ж адаптація менталь-
них національних ідеалів, цінностей до 
нових умов суспільного буття, до змінених 
суспільних відносин. У процесі соціальної 
адаптації людина, оволодіваючи різнома-
нітним соціальним досвідом, проживаючи 
власне життя, постійно зіштовхується 
з новими обставинами. При цьому вона 
напрацьовує нові моделі поведінки, які най-

більше відповідають умовам навколиш-
нього середовища та певній ситуації. 
ключові слова: адаптація, соціальна адап-
тація, структура соціальної адаптації, види 
адаптації, типи адаптантів.

The article describes the meaning of the concept 
of social adaptation as a basis for successful inte-
gration of the individual into the new conditions 
of existence in society. Various scientific views 
on the essence, structure of social adaptation 
and mechanisms of its realization are consid-
ered. Types of social adaptation of personality 
and types of adapters are analyzed. 
Recently, the issue of social adaptation of different 
elements of the population of our country has not 
lost its relevance. This is caused by socio-political 
processes, that cover the entire society of mod-
ern Ukraine. Therefore, the question of defining 
the concept and content of this phenomenon 
remains in the trend of scientific research, so we 
outline a common understanding of the terms 
“adaptation” and “social adaptation” in the general 
scientific sense and try to concretize the combina-
tion of “social adaptation” in the direction of specific 
research. In the humanities, much attention is paid 
to analyzing the processes of social adaptation 
in a transitional society. This is natural, because 
the variability and dynamism of life, political 
and economic innovations significantly change 
the everyday life of both individuals and groups 
and societies. Therefore, in today’s context, social 
theories that would, on the one hand, reveal social, 
economic, psychological conflicts and contradic-
tions in the system of “personality – society” are 
particularly in demand, and on the other hand, 
would analyze optimization of real adaptive mecha-
nisms and minimize their negative consequences, 
such as deviance, anomie, alienation, delinquency, 
conflict, etc., without which it is almost impossible 
to harmonize and humanize social relations, pro-
cesses and interactions between people.
In this regard, social adaptation is considered 
broad and narrow. In a narrow sense, it is about 
adapting one type of person or one individual to 
a small number of members of a social group. 
In a broad sense, adaptation encompasses pro-
cesses of global proportions when it comes to 
adapting to the new foundations of the organi-
zation of public life or new ideals, the principles 
by which whole societies must act, or the adap-
tation of mental national ideals, values   to new 
conditions of social existence, to changed social 
relations. In the process of social adaptation, 
a person, constantly acquiring various social 
experiences, living his own life, is constantly 
faced with new circumstances. In doing so, she 
develops new behaviors that are most relevant to 
environmental conditions and situations.
Key words: adaptation, social adaptation, struc-
ture of social adaptation, types of adaptation, 
types of adapters.
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Постановка проблеми. Сучасному 
суспільству потрібні громадяни, які мобільно 
адаптуються в нових соціальних умовах. Тому 
соціальна адаптація особистості є однією 
з актуальних проблем, що стоїть перед соці-
альною наукою і практикою. Проблема соціаль-
ної адаптації є міждисциплінарною та посідає 
важливе місце серед досліджень вітчизняних 
та зарубіжних науковців. Незважаючи на чис-
ленні дослідження адаптації, залишається ще 
багато прогалин у розумінні сутності, струк-
тури цього феномена, а також чинників, що її 
зумовлюють.

Соціальна адаптація передбачає пристосу-
вання особистості до нових груп, а також видів 
діяльності, які є важливими у певному соціумі. 
Цей вид адаптації розуміють як результат про-
цесу різних змін: соціальних, соціально-пси-
хологічних, морально-психологічних тощо. 
Провідні вчені зараховують соціальну адапта-
цію до одного з основних соціально-психоло-
гічних механізмів соціалізації особистості, що 
визначає її зрілість (Г. Андрєєва, В. Новіков, 
Б. Паригін та ін.). Вони підкреслюють активність 
суб’єкта під час засвоєння соціального досвіду, 
оскільки у процесі соціалізації особистість не 
просто засвоює соціальний досвід групи, але 
й суб’єктивно перетворює його на власні соці-
альні установки, соціальні очікування, ціннісні 
орієнтації тощо. Ціннісні орієнтації передбача-
ють певне перетворення «чужого» досвіду. 

Соціальна адаптація є необхідною умовою 
функціонування суспільства як єдиного соці-
ального організму, оскільки припускає залу-
ченість особистості до певного середовища 
через набуття статусу, місця в соціальній 
структурі суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сучасному етапі в царині цієї проблема-
тики плідно працюють такі українські вчені, як: 
В. Волович, Є. Головаха, О. Злобіна, М. Лука-
шевич, В. Тихонович, О. Донченко, А. Лоба-
нова, І. Кононов, Н. Паніна, В. Тарасенко, 
Н. Ходорівська, М. Шульга, А. Ручка, С. Шудло, 
А. Тащенко та інші. Разом із тим аналіз публі-
кацій із зазначеної проблеми свідчить, що, 
незважаючи на значну теоретичну розробле-
ність і великий обсяг емпіричних досліджень, 
процеси соціальної адаптації особистості 
в перехідному суспільстві постійно вимагають 
нового, додаткового осмислення і наукового 
обґрунтування. 

Постановка завдання. У своєму дослі-
дженні ми намагалися дослідити сутність 
поняття соціальної адаптації, її компонентів 
та їх впив на адаптаційний потенціал особи-
стості; з’ясувати зумовленість процесу соці-
альної адаптації особистості в умовах нової 
соціальної ситуації.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Поняття «адаптація» є міждисциплі-

нарною, інтегративною категорією, що засто-
совується у різноманітних науках, таких як: 
культурологія, філософія, економіка, психоло-
гія, соціологія, соціальна педагогіка, соціальна 
робота й ін. Термін «адаптація» був введений 
німецьким фізіологом Г. Аубертом у 1865 році, 
що в перекладі з латинської “adaptatio” озна-
чає “пристосовую” [1]. Наприкінці XIX ст. пред-
ставники органічної школи (П. Лілієнфельд [5], 
Г. Спенсер [10], А. Шеффле [10] та ін.) почали 
використовувати поняття «адаптація» в соці-
альних науках. Проводячи аналогію між суспіль-
ством і організмом, вони розглядали суспільство 
як продукт особливої, властивої тільки людині 
адаптації до навколишнього середовища.

Уперше поняття «соціальна адаптація» було 
введено в науковий обіг американськими 
соціологами У. Томасом і Ф. Знанецьким [2] 
на початку XX ст. Численні визначення цього 
поняття, що пропонуються вченими, не при-
вели поки до прийняття єдиного тлумачення, 
без чого термін має суб’єктивну основу, що 
ускладнює оперування ним. Незважаючи на 
простоту й очевидність, поняття «соціальна 
адаптація» нерідко наповнюється різним зміс-
том. Багато в чому це пов’язано зі складним 
характером поняття, яке одночасно відобра-
жає і процес пристосування суб’єкта до норм 
суспільства, і результат цього процесу. 

Під впливом суспільного розвитку зміст 
адаптації збагачувався, розширювався, набу-
ваючи при цьому різних відтінків значення 
поняття, що дало можливість дослідникам 
розглядати його категорії, які інтегрують у собі 
всі відтінки адаптаційних процесів, класифіку-
вати і виокремлювати компоненти складного 
структурно-системного явища.

Проблемі соціальної адаптації багато уваги 
приділялося у зарубіжній науці. У психоло-
гії тлумачення поняття «соціальна адаптація» 
особливо поширеною була психоаналітична 
концепція соціальної адаптації особистості, 
представниками якої виступили такі відомі 
вчені, як Ф. Ніцше, З. Фрейд та інші. Ними 
здійснена досить вдала спроба розробити 
чітку теорію адаптації індивіда.

Проблема соціальної адаптації, як одного 
з елементів суспільного буття, деякою мірою 
розглядалася неофрейдистами (К. Хорні, 
Г. Селліван, Е. Фромм, А. Кардінер та ін.). 
Відповідним положенням неофрейдистської 
концепції, як відомо, є принцип культурного 
детермінізму, сутність якого полягає у визнанні 
вирішальної ролі соціального середовища як 
фактора розвитку психіки індивіда, його сто-
сунків з оточуючим світом [8].

Зарубіжними вченими висловлювалася 
думка щодо необхідності розмежовувати соці-
альну адаптацію особистості і соціальної групи 
із загальною адаптацією до типових проблем-
них ситуацій. Такої точки зору дотримувався, 



  Теорія Та ісТорія соціології

31

  Соціальні Структури та Соціальні відноСини

наприклад Т. Шибутані. Він у зв’язку з цим 
розділяв також поняття адаптація і пристосу-
вання, стверджуючи, що кожна особистість 
характеризується комбінацією прийомів, які 
допомагають їй вправлятися з труднощами 
адаптаційного періоду і які можуть розгляда-
тися як форми адаптації. На відміну від поняття 
«пристосування», яке характеризує процес 
пристосування індивіда до вимог специфічних 
ситуацій, адаптація належить до більш ста-
більних рішень – добре організованих спосо-
бів вправлятися з типовими проблемами, до 
прийомів, які кристалізуються шляхом посту-
пової низки пристосування [8].

У формуванні соціологічних поглядів на 
адаптацію велике значення мали праці кла-
сиків соціологічної науки. Особливе значення 
мали погляди Е. Дюркгейма [3], який показав, 
як у процесі адаптації відбувається інтеріори-
зація індивідом соціальних норм, М. Вебера, 
який обґрунтував цілераціональність адап-
тації, Р. Мертона, який описав адаптацію 
в умовах соціальної дезорганізації, В. Томаса 
і Ф. Знанецького, які акцентували увагу на про-
цесі адаптації [2].

Також у зарубіжній соціології проблеми 
соціальної адаптації досліджував англійський 
соціолог і філософ Г. Спенсер. Пристосу-
вання, або соціальна адаптація, визначається 
ним як: «…безперервна підтримка відповід-
ності внутрішніх відносин до зовнішніх» [10]. 
Подальший розвиток наукового пізнання 
понять «адаптація», «соціальна адаптація» 
пов’язаний з іменами Р. Парка, Т. Парсонса, 
Е. Шилза, Е. Берджесса, Дж. Стюарда, М. Хар-
ріса, П. Сорокіна та ін. 

П. Сорокін у зарубіжній соціології тлума-
чив соціальну адаптацію, її сутність і різно-
види через взаємозв’язок з системою цінніс-
них орієнтацій окремого індивіда і суспільства 
в цілому, а також із соціальною мобільністю [4].

Т. Парсонс розглядає соціальну адаптацію 
через систему «індивід – суспільство» і вва-
жає, що соціальна система являє собою спон-
танний результат процесів взаємодії її ком-
понентів. Будь-яка соціальна система може 
вирішувати багато проблем, але основними, 
на думку дослідника, є чотири комплекси про-
блем, зокрема: 

1. Проблеми раціональної організації і роз-
поділу своїх матеріальних, людських і куль-
турних ресурсів визначеними способами, що 
забезпечить досягнення поставлених цілей.

2. Проблеми визначення основних цілей 
і підтримка процесу їх досягнення.

3. Проблеми інтеграції, яка визначає 
засоби організації адаптаційної діяльності, 
а інтеграція і підтримка мотивацій – сферу 
«експресивної діяльності».

Т. Парсонс відзначив, що такі функціональні 
властивості соціальної системи зумовлені 

характером закономірного розвитку інди-
віда і суспільства, в якому соціальна адапта-
ція, подібна до системи ціннісних орієнтацій, 
відіграє одне із вагомих спонукальних зна-
чень. Однак закономірну значущість виокрем-
лені проблеми набувають лише в сукупності, 
в системній взаємозалежності, в якій стосунки 
визначаються через систему взаємозв’язків 
індивіда і суспільства [4].

 Визначення поняття «соціальна адаптація» 
знаходимо у філософській концепції, розро-
бленій Л. Філіпсом, який вважав, що соціаль-
но-адаптаційний процес характеризується 
двома особливостями: по-перше, прийняття 
соціальних очікувань групи, конформністю до 
вимог і норм, які суспільство ставить перед 
особистістю; по-друге, соціальна адаптація не 
зводиться до простого прийняття особистістю 
соціальних норм соціуму, до якого вона адап-
тується, а являє собою гнучкість, здатність 
надавати подіям бажаний для себе напрям. 
У цьому плані, як бачимо, соціальна адаптація 
означає те, що адаптант успішно користується 
наявними в соціумі умовами для досягнення 
власних цілей, цінностей і прагнень [8]. 

У вітчизняній психолого-педагогічній 
і соціально спрямованій літературі також 
є різні погляди на зміст поняття «соціальна 
адаптація». М. Лукашевич, І. Мигович роз-
кривають сутність цього терміна як процес 
освоєння та засвоєння індивідом суспільних 
відносин, норм поведінки й системи ціннос-
тей, що наявні у певному суспільстві завдяки 
матеріальним і духовним компонентам сере-
довища [7]. 

О. Безпалько розкриває зміст поняття 
«соціальна адаптація» як процес пристосу-
вання індивіда до умов соціального сере-
довища, формування адекватної системи 
стосунків із соціальними об’єктами, інтегра-
ція особистості в соціальні групи, діяльність 
щодо освоєння стабільних соціальних умов, 
прийняття норм і цінностей нового соціаль-
ного середовища [1].

Дещо інакше соціальну адаптацію тлу-
мачить соціолог Л. Корель, а саме: «Соці-
альна адаптація – стан пристосування або про-
цес пристосування соціальної системи 
(особистості, групи осіб, організації, спіль-
ності, інституту, суспільства, цивілізації тощо) 
до внутрішніх і зовнішніх змін, що відбувається 
шляхом зміни як соціальних стереотипів пове-
дінки, соціальних практик, цінностей, спосо-
бів інформаційно-інтерпретативного віддзер-
калення (конструювання, реконструювання) 
реальності, так і внутрішньої її (системи) 
структури та функцій» [4].

О. Галус розуміє під соціальною адаптацією 
«процес пристосування індивіда (групи інди-
відів) до соціального середовища, який про-
являється в забезпеченні умов, що сприяють 
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реалізації його потреб, інтересів, життєвих 
цілей» [9]. Такої ж думки у своїх наукових пра-
цях дотримується І. Нікітіна [9].

На думку А. Лобанової, соціальну адапта-
цію слід кваліфікувати як складний механізм 
узгоджених біологічних, психологічних і соці-
альних дій соціальних суб’єктів та різноманіт-
них засобів реалізації, які спрямовані на при-
стосування до суспільного життя (соціальних 
відносин, інституцій, структур тощо) і його 
змін. Зауважується, що біологічне і психо-
логічне в людині носить соціально модифі-
кований характер. Такий підхід до розуміння 
адаптації як діяльнісного процесу уможли-
влює виокремлення двох смислових рівнів 
її застосування: широкий (пристосування 
людей (чи груп) взагалі до суспільного життя 
в його відносно усталеному стані) та вузький 
(пристосування до соціальних змін, що відбу-
ваються в суспільстві).

 А. Лобанова вважає, що за характером 
пристосувальної діяльності людини соціальна 
адаптація може бути активною, пасивною 
(інерційною) та ситуативною (пасивно-актив-
ною): «Активна форма адаптації передбачає 
постійний діяльнісний пошук і запровадження 
людиною (групою) усе нових найрізнома-
нітніших (легітимних/нелегітимних, мораль-
них/аморальних, стратегічних тощо) засобів 
і шляхів пристосування до суспільного життя 
(макро- та мікросоціального середовища), до 
його змін з метою інтеграції» [6].

Пасивна (інерційна) адаптація являє собою 
такий пристосувальний до суспільного життя, 
його змін процес, під час якого людина вико-
ристовує випробувані нею засоби та шляхи 
інтеграції до макро- та мікросоціального сере-
довища, сподіваючись у такий спосіб зберегти 
звичний ритм свого життя. При цьому пасив-
ність означає не бездіяльність, а життя «за 
звичкою», інерцією.

Ситуативна (пасивно-активна) адаптація 
характеризується ситуативною зміною люди-
ною (групою) свого діяльнісного пристосу-
вального процесу до суспільного життя, змі-
ною засобів і шляхів здійснення цього процесу. 
Вона носить циклічний характер: активний 
пошук і запровадження соціальним суб’єктом 
нових шляхів адаптації можуть змінюватися 
періодом пасивного очікування суспільних 
змін, що, своєю чергою, знову змінюється 
активною діяльнісною адаптацією» [6].

А. Лобанова доводить, що в одних і тих 
самих адаптивних середовищах у одних адап-
тантів актуалізується активний, а у інших – 
пасивний захист. Це означає, що тип адаптації 
визначається не лише станом середовища, 
але й особливостями самого адаптанта [6].

Не можна не погодитися з дослідницею 
М. Шабановою, яка зауважує, що вимушені 
адаптації виникають тоді, коли напрями пере-

творень, нові цінності і способи соціальної дії 
вступають у конфлікт із цінностями і можли-
востями індивіда, хоча він і вимушений вико-
ристовувати їх для реалізації своїх життєво 
важливих цілей. Вимушена адаптація не озна-
чає примирення, згоди чи схвалення [11].

Залежно від рівня адаптованості та резуль-
тативності адаптації в контексті свободи 
М. Шабанова виділяє три основні типи адап-
тантів:

1. «Прогресивні адаптації», які в нових 
умовах уже знайшли більш-менш надійні спо-
соби розв’язання (пом’якшення) життєвих 
проблем, до того ж ці способи покращують 
можливості індивідів жити так, як вони хочуть.

2.  «Регресивні адаптанти», що нині також 
більш-менш справляються зі своїми пробле-
мами, але ті способи вирішення життєвих про-
блем та труднощів, які вони засвоїли, дають 
змогу звикатися з новими умовами легше, 
регресивно, тобто з перевагою сукупного 
«значимого мінусу» над сукупним «значимим 
плюсом» (значимих втрат над подібними над-
баннями).

3. «Регресивні неадаптанти»: у представ-
ників цього типу й нині немає надійних спосо-
бів подолання життєвих проблем та трудно-
щів, вони не знають, як жити за тих умов, у яких 
опинилися сьогодні [11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у науковій літературі є різні 
підходи до вивчення проблем соціальної 
адаптації, що своєю чергою зумовило різні 
визначення сутності поняття «соціальна 
адаптація». Зміст соціальної адаптації значно 
ширший за змістом стосунків за схемою 
«вплив – реакція». Основною якістю соціаль-
ної адаптації є адекватність у відображенні 
безпосереднього й опосередкованих впливів 
соціального і природного середовища, яке 
зазнало значних змін внаслідок трансформа-
ції суспільства. Якби зникла цілеспрямова-
ність соціальної адаптації, її основна сутнісна 
властивість, то соціальна адаптація звелась 
би до звичайної залежності між подразником 
(новими властивостями середовища) і реак-
ціями на них адаптанта. Водночас соціальна 
адаптація являє собою досить складне, 
структуроване явище, яке охоплює всі сут-
нісні (фізичні і духовні) сили індивіда, який 
не просто реагує на зміни у навколишньому 
середовищі, а своєю адаптаційною діяль-
ністю змінює й саме середовище. 
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