
Кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
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ЛЕКТОР: к.пед.н., доц. Фалинська З.З. (ел. адреса falynskazz@ukr.net); 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

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.  
Студенти повинні 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.  
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ. 
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. 

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.  
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