ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СВІДОМОЇ І СИСТЕМНОЇ
САМОРЕГУЛЯЦІЇ СУБ'ЄКТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ЄДНІСТЬ І БАЛАНС

Михайло Іванович Найдьонов; Любов Антонівна Найдьонова; Любов Володимирівна Григоровська
Проблема свідомої і системної саморегуляції суб'єктів соціалізації розглядається у діалектиці чотирьох етапів розуміння єдності свідомої та системної
саморегуляції в контексті застосування ретроспекції груп-рефлексивного підходу. Опорою для розгляду виступають концептуальні відображення (рис. 1,
рис. 2 , рис. 3, рис. 4 ) та джерела попередніх розробок [2; 3; etc]. Перспектива
розв'язання проблеми – побудова бачення єдності через балансування субєктами соціалізації різних складових частин: свідомої і системної саморегуляції,
описаної в різних психологічних підходах. [1; 4]
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Рис.1. Перша частина балансу — свідомий механізм
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Рис.2. Друга частина балансу — системний механізм
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Рис.3.Баланс — механізмівсвідомої і системної саморегуляції
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Рис.4. Єдність: невпинно зростаючий обсяг свідомого рівня через
повернення досягнень системного регулювання
Висновки: Проблема концептуалізації процесів соціалізації в сучасному глобалізованому і інформатизованому світі не може бути розв'язана без врахування
системних механізмів саморегуляції та їхньої взаємодії. Пропонується підхід, де
взаємовплив процесів саморегуляції різних рівнів розглядається у єдності; виокремлюється чотири фази балансування саморегуляції в ході соціалізації суб'єктів.
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