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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Характеристика навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» для
денної форми навчання
Галузь знань,
Найменування
спеціальність,
Характеристика навчальної
показників
освітня програма,
дисципліни
освітній ступінь
Галузь знань
Нормативна
Денна форма навчання
«23 Соціальна
Рік навчання 2 курс
робота», спеціальність Семестр 4-ий
Кількість годин /
«231 Соціальна
Лекції 20 год.
кредитів
робота», освітня
150 год. / 5 кредитів
Практичні (семінарські) 32 год.
програма
Самостійна робота 88 год.
«Організатор
Консультації 10 год.
освітньопедагогічної
діяльності в соціумі,
ІНДЗ: є
соціальний педагог, Форма контролю: екзамен
педагог-організатор»,
освітній ступінь
«бакалавр»
Таблиця 2
Характеристика навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» для
заочної форми навчання
Галузь знань,
Найменування
спеціальність,
Характеристика навчальної
показників
освітня програма,
дисципліни
освітній ступінь
Галузь знань
Нормативна
Заочна форма
«23 Соціальна
Рік навчання 2 курс
навчання
робота», спеціальність Семестр 4-ий
Кількість годин /
«231 Соціальна
Лекції 12 год.
кредитів
робота», освітня
150 год. / 5 кредитів
Практичні (семінарські) 8 год.
програма
Самостійна робота 112 год.
«Організатор
Консультації 18 год.
освітньоІНДЗ: немає
педагогічної
Форма контролю: екзамен
діяльності в соціумі,
соціальний педагог,
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педагог-організатор»,
освітній ступінь
«бакалавр»
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи
соціалізації особистості; основи професійної соціально-педагогічної діяльності
щодо педагогізації соціального середовища.
Метою навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» є
сформувати знання студентів про особливості соціалізації особистості на різних
вікових етапах; вплив мегафакторів, макрофакторів, мезофакторів, мікрофакторів
на особистість у процесі соціалізації. Підготувати майбутніх соціальних
працівників до супроводу дитини в процесі соціалізації.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи соціалізації
особистості» є:
1) сформувати знання про концептуальні моделі, етапи, фактори, структуру,
механізми, принципи соціалізації;
2) виробити вміння визначати проблеми, що потребують соціальнопедагогічного розв’язання, характерні для різних категорій дітей, молоді в
конкретних соціальних умовах.
Міждисциплінарні зв’язки із: загальною та соціальною педагогікою,
загальною, віковою й педагогічною психологією, соціологією, культурологією,
етнопедагогікою, позашкільною педагогікою.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» повинен знати:
 зміст основних понять – соціалізація, виховання, розвиток, формування
особистості тощо;
 концептуальні моделі соціалізації особистості;
 основні етапи та актуальні проблеми соціалізації особистості;
 особливості впливу різних факторів на особистість у процесі соціалізації;
 основні механізми соціалізації особистості;
 сутність, види, форми соціальної адаптації особистості в процесі
соціалізації;
 поняття, види, особливості, функції, концептуальні моделі, механізми,
методи, наслідки впливу засобів масової інформації на соціалізацію особистості;
 сутність, елементи, класифікація, фактори формування та причини
залучення підлітків і молоді до неформальних субкультур;
 соціально-педагогічні особливості соціалізації дитини в різних типах сімей.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» повинен вміти:


використовувати набуті теоретичні знання на практиці;

 аналізувати основні проблеми особистості в процесі соціалізації;
 визначати функціональну спроможність особистості самостійно
вирішувати актуальні проблеми соціалізації на різних вікових етапах;
 знаходити шляхи подолання негативного впливу соціального середовища
на особистість у процесі соціалізації.
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціалізації особистості
Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище
Основні наукові підходи до визначення сутності поняття “соціалізація”.
Концептуальні моделі соціалізації особистості. Етапи соціалізації особистості.
Фактори соціалізації особистості. Агенти та засоби соціалізації особистості.
Структура процесу соціалізації особистості. Механізми соціалізації особистості.
Принципи соціалізації особистості.
Тема 2. Соціальна адаптація, дезадаптація, реадаптація особистості в процесі
соціалізації
Сутність, види, форми адаптації особистості в процесі соціалізації.
Соціальна адаптація особистості як процес, прояв і результат. Причини соціальної
дезадаптації особистості в процесі соціалізації. Взаємозв’зок соціальної адаптації,
дезадаптації, реадаптації особистості в процесі соціалізації.
Тема 3. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості
Поняття, види, особливості засобів масової інформації. Функції засобів
масової інформації в процесі соціалізації дітей, підлітків і молоді. Концептуальні
моделі впливу засобів масової інформації на особистість, групу індивідів. Основні
механізми та методи впливу засобів масової інформації на соціальне формування
особистості. Основні наслідки й особливості впливу засобів масової інформації на
дітей різних вікових груп.
Ознаки й особливості мережі Інтернет як засобу масової комунікації.
Особливості формального та неформального спілкування особистості в мережі
Інтернет. Сутність, ознаки та причини Інтернет-залежності особистості.
Сутність, структура, критерії, показники, рівні формування безпечної
поведінки підлітків і молоді в Інтернет-мережі. Шляхи забезпечення позитивного
впливу засобів масової інформації на соціалізацію особистості.
Тема 4. Вплив субкультури на соціалізацію особистості
Сутність, елементи, класифікація субкультури. Фактори формування та
причини залучення підлітків і молоді до неформальних субкультур. Сутність і
класифікація неформальних субкультур.
Характеристика впливу різних неформальних субкультур на соціалізацію
особистості: 1) стрейджери; 2) панки; 3) емокіди; 4) скінхеди; 5) готи; 6) хіпі;
7) байкери; 8) хіп-хопери; 9) металісти; 10) рокери; 11) рольовики;
12) реконструктори; 13) гопники; 14) мажори.
Шляхи попередження негативного впливу неформальних субкультур на
соціалізацію підлітків і молоді.
Змістовий модуль 2. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості
Тема 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання
особистості
Загальна характеристика сучасної сім’ї як фактора соціалізації особистості.
Функції сім’ї в процесі соціалізації особистості. Класифікація сучасних сімей за
різними критеріями. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах.
Соціально-педагогічні особливості соціалізації дитини в різних типах сімей:
1) проста; 2) складна; 3) повна; 4) неповна; 5) малодітна; 6) багатодітна; 7)
демократична; 8) авторитарна; 9) моноетнічна; 10) поліетнічна; 11) соціально
однорідна; 12) соціально неоднорідна; 13) малозабезпечена; 14) забезпечена сім’я з
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середнім матеріальним достатком; 15) заможна сім’я з високим матеріальним
достатком; 16) благополучна; 17) неблагополучна з стійкими конфліктами між
батьками та дітьми; 18) неблагополучна з алкоголезалежними членами; 19)
неблагополучна з жорстоким поводженням щодо дітей; 20) неблагополучна з
низьким культурним рівнем; 21) неблагополучна в зв’язку з помилками у вихованні
дитини; 22) неблагополучна з наркозалежними членами; 23) студентська; 24)
дистантна; 25) позашлюбна.
Сутність, структура батьківства, усвідомленого батьківства, відповідального
ставлення до батьківства. Готовність батьків до реалізації виховного потенціалу
сім’ї в сучасних умовах.
Тема 6. Група ровесників як мікрофактор соціалізації особистості
Значення групи ровесників у соціальному вихованні особистості.
Класифікація груп ровесників. Соціалізуючі функції групи ровесників. Соціальнопедагогічні особливості соціалізації особистості в різних формальних і
неформальних об’єднаннях ровесників.
Тема 7. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання
особистості дитини
Сутність, види, функції дитячих громадських організацій. Мета, завдання,
зміст, принципи діяльності дитячих громадських організацій. Соціальнопедагогічні технології діяльності дитячих громадських організацій в Україні: а)
Національна скаутська організація України – ПЛАСТ; б) Всеукраїнська дитяча
спілка “Екологічна варта”; в) дитяча громадська організація – КРОКС; г) Федерація
дитячих організацій України.
Рекомендації для підвищення ефективності соціального виховання
особистості в дитячих громадських організаціях. Основні напрями взаємодії
соціальних педагогів з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.
Таблиця 3
Структура навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» для
денної форми навчання
Лек- Практ. Сам. Консуції
занят. роб. льтації
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціалізації особистості
Тема 1. Соціалізація особистості як
21
4
4
12
1
соціально-педагогічне явище
Тема
2.
Соціальна
адаптація,
19
2
4
12
1
дезадаптація, реадаптація особистості
в процесі соціалізації
Тема 3. Вплив засобів масової
26
4
6
14
2
інформації на соціалізацію особистості
Тема 4. Вплив субкультури на
20
2
4
12
2
соціалізацію особистості
Разом за модулем 1
86
12
18
50
6
Змістовий модуль 2. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості
Назви змістових модулів і тем

Усього
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Тема 5. Сім’я як соціально-педагогічне
середовище розвитку та виховання
особистості
Тема 6. Група ровесників як
мікрофактор соціалізації особистості
Тема 7. Дитячі громадські організації
як інститут соціального виховання
особистості дитини
Разом за модулем 2
Всього годин:

26

4

6

14

2

19

2

4

12

1

19

2

4

12

1

64
150

8
20

14
32

38
88

4
10

Таблиця 4
Структура навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» для
заочної форми навчання
Лек- Практ. Сам. Консуції
занят. роб. льтації
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціалізації особистості
Тема 1. Соціалізація особистості як
20
2
–
16
2
соціально-педагогічне явище
Тема
2.
Соціальна
адаптація,
20
2
–
16
2
дезадаптація, реадаптація особистості
в процесі соціалізації
Тема 3. Вплив засобів масової
24
2
2
16
4
інформації на соціалізацію особистості
Тема 4. Вплив субкультури на
22
2
2
16
2
соціалізацію особистості
Разом за модулем 1
86
8
4
64
10
Змістовий модуль 2. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості
Тема 5. Сім’я як соціально-педагогічне
24
2
2
16
4
середовище розвитку та виховання
особистості
Тема 6. Група ровесників як
20
2
–
16
2
мікрофактор соціалізації особистості
Тема 7. Дитячі громадські організації
20
–
2
16
2
як інститут соціального виховання
особистості дитини
Разом за модулем 2
64
4
4
48
8
150
12
8
112
18
Всього годин:
Назви змістових модулів і тем

Усього

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
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Студенти повинні ознайомитися із метою, завданнями, структурою, змістом,
методами, засобами тренінгових занять, які запропоновані до теми 1-3, 5-6,
підготувати і провести їх на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Основи
соціалізації особистості».
Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище
Рекомендована література
1. Руда О. В. Тема 2.1. Основні закономірності розвитку дитини на різних
вікових етапах / О. В. Руда // Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків
та батьків-вихователів: навчально-методичний посібник / Авт. кол.: Бондаренко
Т.В., Гришко А.А., Журавель Т.В., Звєрєва І.Д. та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої – К.:
“Версо 04”, 2011 – С. 99–117.
Тема 2. Соціальна адаптація, дезадаптація, реадаптація особистості в процесі
соціалізації
Рекомендована література
1. Гриценко Л. Майстерня успіху: соціально-педагоічний тренінг / Л.
Гриценко // Соціальний педагог. – 2011. – № 5(53). – С. 35–44.
2. Спілкуємося й діємо: навч.-метод. посіб. / Ж. В. Савич, О. В. Безпалько. –
К.: Наш час, 2006. – 120 с.
Тема 3. Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості
Рекомендована література
1. Щорс В. Тренінгова програма: «Негативний вплив засобів масової
інформації на сучасну молодь» / В. Щорс, І. В. Столяренко // Практ. психологія та
соц. робота. – 2014. – № 4. – С. 34–41.
2. Снітко М. А. Безпечна поведінка в Інтернеті / Сходинки : просвітницькопрофілактична програма тренінгових занять для вихованців інтернатних закладів :
навч.-метод. посіб. / за ред. Т. В. Журавель, Т. Л. Лях ; авт.-кол. : О. Л. Брусенко, Т.
В. Журавель, М. А. Снітко та ін. – К. : Видавничий дім «Калита», 2012. – С. 191–
210.
3. Тема «Спілкування у безпечному Інтернеті» // Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань
протидії торгівлі людьми : 8 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В.
Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – С. 45–52.
Тема 4. Вплив субкультури на соціалізацію особистості
Підготувати презентацію на тему: «Характеристика впливу різних
неформальних субкультур на соціалізацію особистості»: 1) стрейджери; 2) панки;
3) емокіди; 4) скінхеди; 5) готи; 6) хіпі; 7) байкери; 8) хіп-хопери; 9) металісти; 10)
рокери; 11) рольовики; 12) реконструктори; 13) гопники; 14) мажори.
Рекомендована література
1. Шимановський М. Emokids: емоції, емоції: про субкультуру емокідів / М.
Шимановський // Шкільний світ. – 2007. – № 40. – С. 15–16.
2. Шимановський М. Emokids: емоції, емоції: про субкультуру емокідів / М.
Шимановський // Шкільний світ. – 2007. – № 44. – С. 17–18.
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3. Шимановський М. Готи. Коротка історія та ідеологічні засади руху / М.
Шимановський // Шкільний світ. – 2007. – № 3. – С. 21–22.
4. Шимановський М. Гра, що зветься життям ... Історичні реконструктори та
рольовики / М. Шимановський // Шкільний світ. – 2007. – № 8. – С. 13–17.
5. Шимановський М. Полігонні рольові ігри / М. Шимановський // Шкільний
світ. – 2007. – № 12. – С. 17–19.
6. Шимановський М. Стрейджери – бунтівники навпаки / М. Шимановський
// Шкільний світ. – 2010. – № 8. – С. 19–23.
7. Шимановський М. Субкультура хакерів / М. Шимановський // Шкільний
світ. – 2007. – № 18. – С. 21–23.
8. Шимановський М. Субкультура хакерів / М. Шимановський // Шкільний
світ. – 2007. – № 20. – С. 21–23.
Тема 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання
особистості
Рекомендована література
1. Руда О. В. Тема 3.1. Сім’я як первинний інститут соціалізації дитини / О.
В. Руда, А. А. Гришко // Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та
батьків-вихователів: навчально-методичний посібник / Авт. кол.: Бондаренко Т.В.,
Гришко А.А., Журавель Т.В., Звєрєва І.Д. та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої – К.:
“Версо 04”, 2011 – С. 379–394.
2. Тема «Сім’я в житті людини» // Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань
протидії торгівлі людьми : 7 клас ; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В.
Петрочко. – К. : ФО-П Буря О.Д., 2014. – С. 56–64.
Тема 6. Група ровесників як мікрофактор соціалізації особистості
Рекомендована література
1. Онищенко І. М. Тема 3.6. Дитячий колектив, динаміка розвитку / І. М.
Онищенко // Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьківвихователів: навчально-методичний посібник / Авт. кол.: Бондаренко Т.В., Гришко
А.А., Журавель Т.В., Звєрєва І.Д. та ін. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої – К.: “Версо 04”,
2011 – С. 472–485.
Тема 7. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання
особистості дитини
Підготувати презентацію на тему: «Мета, завдання, зміст, структура, основні
напрями, форми діяльності дитячої громадської організації (вказати назву
організації)».
Рекомендована література
1. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними
організаціями України : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Лісовець. – К.
: ВЦ «Академія», 2011. – 256 с. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/577teorya-metodika-roboti-z-dityachimi-ta-molodjnimi-organzatsyami-ukrani-lsovetsov.html
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6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Кожному студенту необхідно виконати індивідуальне науково-дослідне
завдання (ІНДЗ). На основі зібраного матеріалу студенти готують медіапрезентацію, яка складається з 10 слайдів. Обов’язковими структурними
компонентами презентації є: титульна сторінка (з вказівкою кафедри, навчальної
дисципліни, теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план,
основний зміст (визначення типу сім’ї, класифікація сімей за певним критерієм,
позитивні і негативні особливості соціалізації дітей у конкретному типі сімей),
висновки, використана література. Слайди, крім текстового викладу, повинні мати
таблиці, схеми, діаграми, фотографії.
Тема індивідуальних науково-дослідних завдань: «Соціально-педагогічні
особливості соціалізації дитини в одному із типів сімей»: 1) проста; 2) складна; 3)
повна; 4) неповна; 5) малодітна; 6) багатодітна; 7) демократична; 8) авторитарна; 9)
моноетнічна; 10) поліетнічна; 11) соціально однорідна; 12) соціально неоднорідна;
13) малозабезпечена; 14) забезпечена сім’я з середнім матеріальним достатком; 15)
заможна сім’я з високим матеріальним достатком; 16) благополучна; 17)
неблагополучна з стійкими конфліктами між батьками та дітьми; 18)
неблагополучна з алкоголезалежними членами; 19) неблагополучна з жорстоким
поводженням щодо дітей; 20) неблагополучна з низьким культурним рівнем; 21)
неблагополучна в зв’язку з помилками у вихованні дитини; 22) неблагополучна з
наркозалежними членами; 23) студентська; 24) дистантна; 25) позашлюбна.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 5
Розподіл балів та критерії оцінювання з навчальної дисципліни «Основи
соціалізації особистості» для денної форми навчання
Модульний Загальна
Поточний контроль
контроль
кількість
(мах = 40 балів)
(мах = 60
балів
балів)
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
100
Змістовий
Змістовий
МКР МКР
ІНДЗ
модуль 1
модуль 2
1
2
Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5
Т6
Т7
8
30
30
4
4
6
4
6
4
4
Таблиця 6
Розподіл балів та критерії оцінювання з навчальної дисципліни «Основи
соціалізації особистості» для заочної форми навчання
Поточний контроль
Модульний
Загальна
10

(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т3
Т4
Т5
Т7
10
10
10
10

контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР 1
МКР 2
30

кількість
балів
100

30

Шкала оцінювання
Таблиця 7
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89

Оцінка
для екзамену
Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

для заліку

Незадовільно

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен
Перелік питань до екзамену
1. Основні наукові підходи до визначення сутності поняття “соціалізація”.
2. Концептуальні моделі соціалізації особистості.
3. Етапи соціалізації особистості.
4. Фактори соціалізації особистості.
5. Агенти соціалізації особистості.
6. Структура процесу соціалізації особистості.
7. Механізми соціалізації особистості.
8. Принципи соціалізації особистості.
9. Сутність, види, форми адаптації особистості в процесі соціалізації.
10. Соціальна адаптація особистості як процес, прояв і результат.
11. Причини соціальної дезадаптації особистості в процесі соціалізації.
12. Взаємозв’зок соціальної адаптації, дезадаптації, реадаптації особистості в
процесі соціалізації.
13. Поняття, види, особливості засобів масової інформації.
14. Функції засобів масової інформації в процесі соціалізації дітей, підлітків і
молоді.
15. Концептуальні моделі впливу засобів масової інформації на особистість,
групу індивідів.
16. Основні механізми та методи впливу засобів масової інформації на
соціальне формування особистості.
17. Основні наслідки й особливості впливу засобів масової інформації на
дітей різних вікових груп.
18. Ознаки й особливості мережі Інтернет як засобу масової комунікації.
19. Особливості формального та неформального спілкування особистості в
мережі Інтернет.
20. Сутність, ознаки та причини Інтернет-залежності особистості.
14

21. Сутність, структура, критерії, показники, рівні формування безпечної
поведінки підлітків і молоді в Інтернет-мережі.
22. Шляхи забезпечення позитивного впливу засобів масової інформації на
соціалізацію особистості.
23. Сутність, елементи, класифікація субкультури.
24. Фактори формування та причини залучення підлітків і молоді до
неформальних субкультур.
25. Сутність і класифікація неформальних субкультур.
26. Шляхи попередження негативного впливу неформальних субкультур на
соціалізацію підлітків і молоді.
27. Загальна характеристика сучасної сім’ї як фактора соціалізації
особистості.
28. Функції сім’ї в процесі соціалізації особистості.
29. Класифікація сучасних сімей за різними критеріями.
30. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах.
31. Сутність,
структура
батьківства,
усвідомленого
батьківства,
відповідального ставлення до батьківства.
32. Готовність батьків до реалізації виховного потенціалу сім’ї в сучасних
умовах.
33. Значення групи ровесників у соціальному вихованні особистості.
34. Класифікація груп ровесників.
35. Соціалізуючі функції групи ровесників.
36. Соціально-педагогічні особливості соціалізації особистості в різних
формальних і неформальних об’єднаннях ровесників.
37. Сутність, види, функції дитячих громадських організацій.
38. Мета, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих громадських
організацій.
39. Рекомендації для підвищення ефективності соціального виховання
особистості в дитячих громадських організаціях.
40. Основні напрями взаємодії соціальних педагогів / соціальних працівників
з дитячими та молодіжними громадськими організаціями.
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