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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи соціалізації 
особистості» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра 
спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є пізнання студентами змісту 
та суті та особливостей соціалізації особистості на протязі життя з метою набуття 
вмінь розробки й реалізації програми соціально-педагогічної діяльності для 
позитивної соціалізації особистості та її сталого розвитку. 

Передумови для вивчення дисципліни: філософія, педагогіка, соціальна 
педагогіка. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні аспекти процесу соціалізації особистості; 
2. Механізми практичної реалізації процесу соціалізації. 

 
 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціалізації 

особистості» є ознайомити студентів і дати їм можливість проаналізувати та 
зрозуміти складний процес входження людини в соціальний організм 
суспільства, поступового перетворення її на особистість задля формування в них 
умінь і навичок із сприяння соціалізації особистості. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціалізації 
особистості» є: 

 допомогти засвоїти основи знань, пов’язаних із формуванням і розвитком 
особистості, віковими періодами становлення людини, її 
самоствердженням, самореалізацією;  

 ознайомити з провідними категоріями процесу соціалізації;  
 обґрунтувати основні принципи та механізми соціалізуючого процесу;  
 розкрити складові компоненти факторів процесу соціалізації;  
 охарактеризувати найважливіші концепції стадійності процесу 

соціалізації;  
 формувати цілісну модель процесу соціалізації особистості впродовж 

усього життя.  
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні 

знати:  
 вікові особливості становлення людини;  
 специфіку самоствердження і самореалізації у процесі соціалізації 

особистості;  
 сутність формування й розвитку особистості;  
 основи змістового аспекту соціалізуючого процесу;  
 механізми і фактори процесу соціалізації особистості;  
 засоби соціалізації;  
 найсуттєвіші концепції і теорії розвитку особистості;  



 основні методи соціально-педагогічної діяльності задля сприяння 
соціалізації особистості.  

вміти:  
 характеризувати вікові особливості становлення особистості;  
 виокремлювати й аналізувати змістовий аспект соціалізуючого процесу;  
 виокремлювати й аналізувати функціональний процес соціалізації;  
 здійснювати аналіз умов, що детермінують поведінку людини;  
 виокремлювати роль механізмів і факторів у процесі соціалізації 

особистості;  
 застосовувати на практиці соціально-педагогічні методи та основи 

концепцій і теорій розвитку особистості, що сприяють її адаптації до 
соціуму.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 
 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні аспекти процесу соціалізації особистості 

 
Тема 1. ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

Сутність процесу соціалізації. Людина як об’єкт-суб’єкт процесу 
соціалізації. Чинники процесу соціалізації. Засоби, агенти й механізми 
соціалізації. Соціалізованість як результат позитивної соціалізації. 
Співвідношення понять «соціалізація», «адаптація», «виховання». Принципи 
соціалізуючого процесу.  

 
Тема 2. РОЗВИТОК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК НАУКИ 

Розвиток соціалізації як науки в історичному аспекті. Основні підходи до 
процесу соціалізації. Місце курсу в системі педагогічної освіти та його зв’язок з 
іншими начальними дисциплінами. 
 

Тема 3. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

Соціалізація як культурно-історичний феномен. Поняття сфер соціалізації. 
Стадії процесу соціалізації. Способи соціалізації. Інститути та форми 
соціалізації. 

Трансформаційні процеси суспільства та їх вплив на соціалізацію 
особистості. Когнітивна революція i проблеми соціалізації. Конструктивістський 
підхід у дослідженнях соціалізації. Проблема дитинства у сучасних 
дослідженнях соціалізації особистості. 
 

Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВИХ ЕТАПІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
Особливості процесу соціалізації дітей дошкільного віку. Особливості 

процесу соціалізації дітей молодшого шкільного віку. Здійснення процесу 



соціалізації у підлітків. Здійснення процесу соціалізації в учнів старших класів. 
Соціалізація студентської молоді. Соціалізація у зрілому віці  

Концепція стадійності процесу соціалізації Ж. Піаже. Концепція стадій 
розвитку особистості у психоаналізі З. З. Фрейда. Психоаналітична концепція 
розвитку особистості Е. Еріксона. Основні закони розвитку дитини за Л. С. 
Виготським. Вікова періодизація Д. Ельконіна та Д. Фельтштейна. Концепція 
критичних періодів і криз у розвитку особистості. Теорія подій про вікові періоди 
особистості. 
 

Змістовий модуль 2.  
Механізми практичної реалізації процесу соціалізації 

 
Тема 5. МІКРО- І МЕЗОФАКТОРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

Сім’я – первинна ланка соціалізації. Сусідство i мікросоціуму процесі 
соціалізації.  Групи однолітків як компоненти мікрофактора соціалізації. Роль 
виховних організацій у соціалізації особистості. Релігійні організації як 
мікрофактор соціалізуючого процесу. Суспільні державні та недержавні 
організації як сфери мікрофактора процесу соціалізації. 

Вплив видів поселеньна процес соціалізації особистості. Значення засобів 
масової комунікації у соціалізуючому процесі. Роль субкультури як мезофактора 
соціалізації. Регіональні умови як вид мезофактора соціалізації. 

 
Тема 6. СОЦІАЛІЗУЮЧІ МАКРО-І МЕГАФАКТОРИ 

Країна в аспекті макрофактора соціалізації особистості. Етнічно-культурні 
особливості як засіб макрофакторів. Суспільство в контексті макрофакторів. 
Держава як чинник соціалізації. Космос як чинник процесу соціалізації. Вплив 
планети і світу на соціалізацію. 

 
Тема 7. ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Людина – жертва несприятливих умов процесу соціалізації особистості. 

Об’єктивні фактори перетворення людини в жертву несприятливих умов, які 
актуальні для цього процесу. Суб’єктивні передумови перетворення людини в 
жертву несприятливих умов, актуальні для цього процесу у зв’язку зі зміною 
його структури.  

Асоціалізація та соціальна дезадаптація як психічний феномен. Феномен 
десоціалізації. Девіантна поведінка. Поведінкові характеристики підліткового 
віку, які спричиняють антигромадські та асоціальні вчинки. Ресоціалізація та 
соціальна реабілітація у контексті соціалізації. 
 
Тема 8. ОКРЕМІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Статева диференціація як механізм соціалізації. Рольові функції особистості 
у процесі входження в суспільство. Сутність економічної соціалізації. Складові 
процесу економічної соціалізації. Визначення поняття політичної соціалізації. 
Фактори та агенти політичної соціалізації. Форми політичної соціалізації. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 
Формою підсумкового (семестрового) контролю з навчальної дисципліни 

«Основи соціалізації особистості» є семестровий іспит. 
 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

До засобів діагностики знань студентів з навчальної дисципліни «Основи 
соціалізації особистості» належать: перелік питань для підготовки до іспиту, 
тестові завдання модульного і підсумковго контролю, ситуаційні завдання, 
завдання для контрольних робіт. 

 
 
Автори:   _____________________ З. З. Фалинська 

 


