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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

професійна підготовка, 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

1 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна зрілість 

особистості»: ознайомити студентів і дати їм можливість проаналізувати та 

зрозуміти складний процес входження людини в соціальний організм 

суспільства, поступового перетворення на особистість задля формування умінь 

і навичок із сприяння її соціалізації. 

Завдання дисципліни: 

- поглибити у студентів знання, пов’язані з особливостями формування і , 

цілісну модель процесу соціалізації особистості впродовж усього життя. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціальна зрілість 

особистості» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних норм. 

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в 

сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Лекція 1. Зміст і завдання курсу. Сутність соціальної зрілості 

особистості  

Місце курсу в системі педагогічної освіти та його зв'язок з іншими 

навчальними дисциплінами. 

Соціальна зрілість як наукова і навчальна проблема. Основні уявлення. 

Визначення соціальної зрілості як складного і тривалого процесу взаємодії 

людини і суспільства. 

види соціальної зрілості: громадянська, ідейно-політична, моральна, 

естетична.  

 

Лекція 2. Соціальна зрілість як соціальне явище  

Людина як об’єкт, суб’єкт та жертва соціалізації. 

Самоусвідомлення, самовизначення, самореалізація та самоствердження 

особистості. 

Засоби соціалізації. Складові соціалізації. 

Основні механізми соціалізації. 

Фактори соціалізації. 

Лекція 3. Показники соціальної зрілості  людини  

Здатність прогнозувати свою поведінку в різних життєвих ситуаціях,  

Мобілізація внутрішніх та фізичних ресурсів на втілення власного рішення 

в життя.  

Самостійне відстежування ходу власних дій, а також результати на 

проміжних етапах і за підсумками роботи. 

Уміння неупереджено і об'єктивно оцінювати власні думки і вчинки. 

Уміння витягувати уроки як з власних вчинків, так і з досвіду оточуючих. 

Завдяки цьому, має поліпшуватися якість прогнозування поведінки і його 

результатів. 

Уміння адекватно реагувати на власну поведінку і навколишні ситуації. 
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Лекція 4. Основні критерії соціальної зрілості  людини  

Усвідомлення відповідальності. 

Незалежність в розумних межах.  

Уміння відрізняти реальність від фантазій.  

Почуття цілісності особистості і моральних підвалин.  

Здатність адаптуватися.  

Толерантність.  

Самокритичність.  

Духовність.  

 

Лекція 5. Рівні соціальної зрілості людини.  

Оптимальний. У людини сформовані ціннісні орієнтації (в суспільній, 

професійній і сімейного життя),  

Допустимий. Ситуація соціальної зрілості визначається мотивами 

благополуччя і престижу, що виражається у виборі сфери діяльності, кола 

спілкування і світоглядних орієнтацій.  

Критичний. Ситуація соціальної зрілості визначається відсутністю 

мотивації до розвитку.  

 

Лекція 6. Статева зрілість особистості 

інтенсивне формування особистості; 

зміна ставлення до представників протилежної статі; 

потреба в чуйного ставлення з боку близького оточення; 

прояв ініціативності і самостійності; 

потреби в тактовності і повазі з боку оточуючих. 

 

Лекція 7. Духовний розвиток особистості. Релігія як фактор 

соціалізації особистості 

Духовність людини: різні підходи до її визначення і характеристики. 

Духовний розвиток особистості. 

Релігія, церква та конфесійна община як фактори, соціалізації особистості. 

Функції релігії у суспільстві. 

Виховна функція релігії, церкви і конфесійної общини. 

Релігійна психотехніка та її вплив па формування підростаючих поколінь. 

Можливості та форми співробітництва громадських і конфесійних 

інститутів у соціальному вихованні. 

 

Лекція 8. Соціальна зрілість молодих людей 

Незворотність. Процес розвитку характеризується постійним 

накопиченням і примноженням знань і досвіду.  

Спрямованість. Розвиток молодої людини має певну мету, яка виражається 

в бажаному стані майбутнього.  
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Закономірність. В процесі розвитку виявляються істотні закономірні 

зв'язки між процесами і явищами дійсності. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

1 Лекція 1 Зміст і завдання курсу. 

Сутність соціальної 

зрілості особистості  2 

  10  

2 Лекція 2 Соціальна зрілість як 

соціальне явище 
  10  

3 Лекція 3 Показники 

соціальної 

зрілості людини 
2 

 2 10  

4 Лекція 4 Основні критерії 

соціальної зрілості 

людини 

  10  

5 Практичне 

заняття 1 

Традиційність як 

спосіб буття людини 
 

 2 5 15 

6 Практичне 

заняття 2 

Етнізація як складова 

процесу соціалізації 
 

  5 15 

7 Лекція 5 Рівні соціальної 

зрілості людини. 
2 

2  10  

8 Лекція 6 Статева зрілість 

особистості 

  10  

9 Лекція 7 Духовний розвиток 

особистості. Релігія як 

фактор соціалізації 

особистості 
2 

  10  

10 Лекція 8 Соціальна зрілість 

молодих людей 

  10  

11 Практичне 

заняття 3 

Природне та 

соціальне середовище 

як фактор соціалізації 

 

 2 6 15 

12 Практичне 

заняття 4 

Сім’я та її вплив на 

соціалізацію дитини 
 

 2 6 15 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102  

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 10 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 9 балів, СР 2 

– 9 балів, СР 3,4 – 8 балів). 

Підсумковий контроль – екзамен (30 балів). 
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5. Теми лекцій 

Лекція 1. Зміст і завдання курсу. Сутність соціальної зрілості 

особистості  

Поняття соціальної зрілості має на увазі стан особистості, що 

характеризується цілісністю поглядів, передбачуваністю поведінки, соціальною 

спрямованістю життєдіяльності. Іншими словами, можна сказати, що це 

здатність особистості правильно сприймати себе і оточуючих. Також мова йде 

про самостійність, яка виражається в здатності самостійно приймати життєво 

важливі рішення без допомоги і схвалення з боку оточуючих. 

Проте не варто помилятися з приводу того, що соціальна зрілість 

супроводжується відсутністю потреби в контактах з іншими людьми. Більш 

того, зріла людина вміє зіставляти свій досвід з досвідом оточуючих, а також 

тверезо сприймати оцінки своєї діяльності. Однак навколишні значущі люди 

можуть бути лише порадниками або критиками, а не вершителями помислів і 

вчинків. Можна сказати, що з моменту настання зрілості людина стає 

повноправним членом суспільства. 

 

Лекція 2. Соціальна зрілість як соціальне явище 

Кожна людина, особливо в дитинстві, підлітковому віці та юності, є 

об’єктом соціалізації. Як об’єкту їй належить значна роль у засвоєнні 

соціального досвіду, який пропонує суспільство і в якому вона зацікавлена. 

Формування людини суспільством за своїм зразком – суспільним ідеалом, на 

основі вироблених суспільних стандартів і відповідно своїх очікувань. У ролі 

об’єктів соціалізації, найчастіше, виступають особи з обмеженими 

можливостями – малі діти, інваліди або неспроможні особи. 

Лекція 3. Показники соціальної зрілості людини  

Самостійне прогнозування своєї поведінки в різних життєвих ситуаціях, 

ґрунтуючись на здатності добувати і аналізувати інформацію. Здатність 

пов'язувати зроблені висновки з конкретною ситуацією і сферою діяльності. 

Мобілізація внутрішніх та фізичних ресурсів на втілення власного рішення 

в життя. При цьому важливо мати здатність протистояти як зовнішнім 

перешкодам, так і внутрішнім бар'єрам (лінь, втома, відсутність мотивації). 

Уміння самостійно відстежувати і оцінювати хід власних дій, а також 

результати на проміжних етапах і за підсумками роботи. 

Уміння неупереджено і об'єктивно оцінювати власні думки і вчинки. 

Досвід з власних вчинків, так і з досвіду оточуючих. Завдяки цьому, має 

поліпшуватися якість прогнозування поведінки і його результатів. 

Уміння адекватно реагувати на власну поведінку і навколишні ситуації. 

 

Лекція 4. Основні критерії соціальної зрілості людини  

Усвідомлення відповідальності. Людина повинна усвідомлювати свій 

вибір, а також брати на себе відповідальність за наслідки його реалізації. Тобто 
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зріла людина повинна шукати відповіді на питання в собі, а причини в інших 

людях і зовнішніх обставин. 

Незалежність в розумних межах. Людина повинна мати внутрішню 

свободу вибору. Проте індивід повинен усвідомлювати межі, коли прояв 

власної волі може заподіяти дискомфорт оточуючим. 

Уміння відрізняти реальність від фантазій. Зрілий чоловік повинен вміти 

тверезо оцінювати свої можливості, щоб жити в стані "тут і зараз", а не 

фантазувати безпідставно. Також індивід не повинен давати оточуючим 

нездійсненних обіцянок. 

Почуття цілісності особистості і моральних підвалин. Зрілий чоловік 

повинен приймати себе цілком, не приховуючи своїх недоліків і слабких сторін. 

Також він повинен сприймати невдачі як урок, а не як трагедію. При цьому 

потрібно вести себе відповідно до моральними нормами. Це повинно 

відбуватися за внутрішніми переконаннями, а не зі страху покарання. 

Здатність адаптуватися. Людина повинна вміти відмовлятися від тих 

переконань і форм поведінки, які перестали бути актуальними. Старі усталені 

моделі можуть гальмувати розвиток, через що можуть виникати серйозні 

розбіжності з соціумом. 

Толерантність. Зрілий чоловік повинен розуміти, що люди неоднакові. 

Різниця обумовлена статевими, віковими, національними, професійними та 

іншими ознаками. До цього потрібно ставитися з терпінням і розумінням, не 

проявляючи агресивних емоцій. Толерантність повинна стосуватися не тільки 

особистостей, але також їх точки зору. 

Самокритичність. Зрілий чоловік повинен вміти бачити свої недоліки. 

Якісь із них він приймає з гумором, а якісь спонукають його до роботи над 

собою і самовдосконалення. 

Духовність. Це необхідна умова розвитку людини, яке визначає 

гармонійну взаємодію зі світом, формування власного "Я". 

 

Лекція 5. Рівні соціальної зрілості людини. 

Оптимальний. У людини сформовані ціннісні орієнтації (в суспільній, 

професійній і сімейного життя), які не вступають в протиріччя. Присутня 

орієнтація на розвиток інтелектуальних здібностей і реалізацію креативного 

потенціалу. Як правило, є реалістичні уявлення про життєві перспективи та 

напрямки діяльності. При цьому є стійкий інтерес до пізнання подій і явищ 

навколишнього світу. 

Допустимий. Ситуація соціальної зрілості визначається мотивами 

благополуччя і престижу, що виражається у виборі сфери діяльності, кола 

спілкування і світоглядних орієнтацій. Для особистості характерна 

невизначеність і суперечливість вибору, який сильно схильний до впливу 

ситуації, що змінюється. Залежно від того, як змінюється настрій в суспільстві, 

відбувається перегляд планів і поглядів. Люди, як правило, не готові до 

самостійного життя і пов'язують досягнення успіху з зовнішніми обставинами і 

діями інших людей. 
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Критичний. Ситуація соціальної зрілості визначається відсутністю 

мотивації до розвитку. Головне життєве прагнення – це уникати неприємностей 

і дискомфортних ситуацій. Як правило, такі люди не виявляють інтересу до 

подій, що відбувається в суспільстві і навколишній світ у цілому. Вони 

психологічно не підготовлені до вирішення питань, що стосуються соціального 

становлення та життєвого вибору. 

 

Лекція 6. Статева зрілість особистості 

При вивченні соціальної ситуації розвитку в зрілості пильну увагу 

приділяється питанням статевого дозрівання. Було б неправильно розглядати даний 

аспект виключно з біологічної точки зору. Крім фізіологічних процесів, варто також 

виділити зміни, що відбуваються в центральній нервовій системі, що накладає 

відбиток на суспільне життя. Ось про що йде мова: 

• інтенсивне формування особистості; 

• зміна ставлення до представників протилежної статі; 

• потреба в чуйного ставлення з боку близького оточення; 

• прояв ініціативності і самостійності; 

• потреби в тактовності і повазі з боку оточуючих. 

Що ж стосується соціальної статевої зрілості, то її наступ, як правило, 

рознесені в часі зі зрілістю біологічної. Йдеться про відповідальне ставлення до 

статевого життя, зокрема, до зачаття і народження дітей. Людина усвідомлює 

необхідність створення сприятливих умов для реалізації даної функції. 

 

Лекція 7. Духовний розвиток особистості. Релігія як фактор 

соціалізації особистості 

В основі природи духовності лежать вищі духовні цінності, прагнення до 

самопізнання і самореалізації, усвідомлене культивування в собі найкращих 

людських якостей, устремління жити за духовними заповідями - законами 

Добра, Істини, Краси, Любові, Миру, Гармонії; розуміння вищого сенсу свого 

життя у пориванні, потягу до Бога, внутрішня потреба "віддавати", "діяти для 

інших". 

Духовний розвиток особистості в сучасній науці розглядається як 

реалізація людиною своєї потенційної універсальності. 

 

Лекція 8. Соціальна зрілість молодих людей  

Становлення соціальної зрілості молоді характеризується такими 

ключовими властивостями: 

• Незворотність. Процес розвитку характеризується постійним 

накопиченням і примноженням знань і досвіду. Кількість знань не 

зменшується, але з часом деякі з них можуть втрачати свою релевантність. 

• Спрямованість. Розвиток молодої людини має певну мету, яка 

виражається в бажаному стані майбутнього. Це, як правило, положення в 

суспільстві і сімейний стан. 
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• Закономірність. В процесі розвитку виявляються істотні закономірні 

зв'язки між процесами і явищами дійсності. 

Соціальна зрілість молоді проявляється відразу в декількох сферах. А 

саме: 

• Громадянська. Йдеться про законодавчі норми, які визначають 

правомочність людини в тих чи інших питаннях. Так, цивільна дієздатність 

настає в 21 рік, а до 30 років людина отримує право на участь у виборах на 

виконавчі посади. У 35 років людина вже може претендувати на найвищий пост 

в державі - Президента. 

• Економічна. Слідом за професійним самовизначенням йде отримання 

певного рівня кваліфікації з подальшим працевлаштуванням. У різних 

професійно-соціальних груп рівень матеріального доходу неоднаковий. Як 

правило, він найнижчий у представників робочих спеціальностей. Тому 

більшість молодих людей прагне до отримання диплома спеціаліста вищої 

кваліфікації. Це відкриває широке коло можливостей кар'єрних самореалізації 

та підвищення рівня матеріального добробуту. 

• Духовна. Після завершення підліткового періоду відбувається 

завершення становлення світогляду і життєвих принципів. Людина чітко 

усвідомлює, що добре, а що погано, в своїх вчинках керується не тільки 

вигодою, а й совістю. Проте у віці приблизно 27-28 років відбувається духовно-

світоглядна криза, в ході якого відбувається перегляд системи цінностей. 

• Сімейна. Як правило, основним показником самостійності і 

відповідальності молодих людей є створення сім'ї і народження дітей. Причому 

цей процес повинен відбуватися усвідомлено, з попередньою підготовкою 

матеріальної бази. 
 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять. 

1. Роль гри у процесі соціалізації. Психологія гри. 

2. Засоби масової комунікації та їх вплив на соціалізацію особистості 
3. Духовність людини: підходи, визначення, характеристики. 

4. Вплив релігії на соціальне середовище. 
5. Субкультура як механізм соціалізації. 

6. Девіантна поведінка і злочинність у процесі соціалізації. 

7. Традиція як механізм спадкоємності. Основні функції традиції. 

8. Різновиди традиційної стереотипізації поведінки (звичка, звичаї, обряд, 

свято). Роль традицій у розвитку суспільства. 
9. Особливості національного характеру українців. 

10. Соціально-етнічні процеси в Україні: стан та проблеми. 

11. Національна ментальність та її вплив на процес соціалізації особистості. 
12. Соціальні групи як головні інститути соціалізації 

13. Натовп та психологія натовпу. 

14. Неформальні групи, їх класифікація 

15. Молодь як соціально-демографічна група.  

16. Соціальні ролі особистості як механізми соціалізації 
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19. Гендерні ролі особистості. Особливості гендерної соціалізації. 

20. Основні класифікації груп. Умовна та реальна група. 

21. Проаналізуйте різні підходи до розуміння сутності процесу соціалізації; 

визначте відмінні риси процесів соціальної адаптації та соціалізації 

особистості. 

22. Спільне та відмінне у поняттях «розвиток», «формування», «виховання», 

«соціалізація». 

23. Визначте роль особистості у власній соціалізації. 

24. Складіть логічну схему із поданих слів, дайте їй назву: мезофактори,        

сім’я, школа, фактори соціалізації, мікрофактори, тип місцевості і 

поселення,                     Всесвіт, суспільство, мегафактори, ЗМІ, субкультура, космос, 

макрофактори,                       етнос, держава. 

25. На прикладі одного з етапів соціалізації покажіть, які фактори, агенти, 

засоби і механізми впливають на соціалізацію особистості. 

26. Заповніть таблицю «Основні концепції соціалізації особистості в  

західній філософії та психології». 

27. Доведіть, що особистість являє собою єдність загального (соціально- 

типового), особливого (класового, національного тощо) та окремого 

(індивідуального). 

28. Назвіть рушійні сили формування особистості, виходячи з досліджень  

П. Наторпа, Е. Борнеманна. 

29. У чому, на Вашу думку, виявляється гуманістичний характер культури? 

Відповідь обґрунтуйте. 

30. Визначте соціальні та психологічні (внутрішні) умови, які сприяють 

духовному зростанню особистості. 
31. Запропонуйте форми співпраці школи й сім’ї щодо соціалізації учнів. 

32. Сучасне суспільство і школа. 

33. Роль навчально-виховного процесу в підвищенні соціально- 

психологічної адаптації школяра. 

34. Моральні аспекти соціалізації школяра. 

35. Розвиток і самореалізація особистості в умовах загальноосвітнього 

закладу. 
36. Мікроклімат школи та його вплив на соціалізацію школяра. 

37. Визначте, виконання яких принципів допомагає дитині успішно 

інтегруватись у суспільство. 

 

7. Самостійна робота 

Питання для самоперевірки та контролю 

1. Співвідношення понять "людина", "індивід", "індивідуальність", 

"особистість". 

2. Назвіть основні структурні елементи особистості. 

3. Виділіть основні етапи та компоненти соціалізації. 

4. Охарактеризуйте життєвий шлях людини крізь призму впливу на неї 

основних агентів соціалізації. 
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5. Охарактеризуйте основні соціальні типи особистості. 

6. Проаналізуйте особливості взаємодії людини та суспільства в наш час. 

7. Соціалізація як предметна область психології і педагогіки. 

8. Поняття соціалізації: психолого-педагогічний зміст.  

9. Зміст процесу соціалізації в діяльності і спілкуванні. 

10. Стадії процесу соціалізації.  

11. Сучасні інститути соціалізації. 

12. Адаптивна концепція соціалізації.  

13. Рольова концепція соціалізації.  

14. Критична концепція соціалізації.  

15. Когнітивна концепція соціалізації.  

16. Концепція соціального навчання.  

17. Психоаналітична концепція соціалізації.  

18. Внесок технократичної педагогіки у вивчення проблем соціалізації 

молоді.  

19. Проблема соціалізації дитини у творчості педологів.  

20. Соціальна ситуація розвитку особистості в підлітковому віці.  

21. Родина як найважливіший інститут соціалізації.  

22. Визначення, типологія, функції родини.  

23. Родина як частина суспільства.  

24. Соціалізація дитини в родині. 

25. Компоненти педагогічної характеристики процесу соціалізації.  

26. Освітній простір як фактор соціалізації школярів.  

27. Школа і сценарії соціалізації дітей. 

28. Соціальний досвід: поняття, механізм становлення.  

29. Соціальний досвід дитини.  

30. Психолого-педагогічна характеристика структури соціального досвіду 

дитини. Нагромадження соціального досвіду.  

31. Механізми становлення соціального досвіду дитини.  

32. «Образ світу» у соціальному досвіді дитини.  

33. Самовизначення дитини в процесі соціалізації. 

34. Визначальна роль соціальних відносин для розвитку індивідуальної 

свідомості.  

35. Поняття «соціальна роль».  

36. Соціальна роль як спосіб поведінки особистості, обумовлений її місцем 

у системі суспільних відносин.  

37. Можливість особистісного фарбування стилів виконання соціальної 

ролі. 

38. Виникнення міжособистісних стосунків у системі суспільних відносин 

як форма їх прояву.  

39. Емоційна основа міжособистісних стосунків.  

40. Загальна характеристика специфіки міжособистісних стосунків у малих 

групах. 

41. Спілкування як реалізація суспільних і міжособистісних відносин.  
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42. Значення спілкування для розвитку особистості.  

43. Зв’язок спілкування і діяльності.  

44. Структура, зміст, форми і механізми спілкування.  

45. Основні сторони процесу спілкування: комунікативна, інтерактивна, 

перцептивна.  

46. Зв’язок спілкування з характером спільної діяльності і характером 

відносин партнерів по спілкуванню.  

47. Підходи до дослідження соціальних установок у вітчизняній психології.  

48. Традиція дослідження аттитюдів у соціальній психології на Заході.  

49. Методи виміру аттитюдів та методологічні труднощі їх вивчення. 

50. Структура соціальної установки: емоційний, когнітивний і поведінковий 

компоненти. 

51. Проблема зміни соціальних установок, її теоретичні та практичні 

аспекти. 

 

8. Перелік питань до екзамену 

1. Тлумачення терміну «соціалізація», теорія соціалізації по                                         Ф. Г. Гіддінгсу.  
2. Співвідношення понять «соціалізація», «виховання», «розвиток». 

3. Людина як об’єкт, суб’єкт та жертва соціалізації. 

4. Самоусвідомлення, самовизначення, самореалізація та  самоствердження 

особистості. 
5. Характеристика основних механізмів соціалізації. 

6. Моделі соціалізації по професору С. Вершловському. 

7. Стадії соціалізації по Бріку Бріксону. 

8. Основними соціологічні концепції особистості згідно з класифікацією   

Д. В. Ольшанського. 

9. Структура особистості по К. К. Платонову. 

10. Характеристика культурологічного і нормативного підходу до  

дослідження структури особистості. 

11. Характеристика понять соціальний статус, соціальна роль, соціальна 

позиція, соціальний ранг. 
12. Характеристика чотирьох елементів, з яких складається культура. 

13. Розширена характеристика високої, народної і масової культури. 

14. Характеристика особливостей прояву національної культури. 

15. Визначення масової комунікації, соціальні функції масової комунікації. 
16. Духовність людини: різні підходи до визначення її характеристики. 

17. Визначення релігійного виховання, виховні можливості релігії по  

Ю. Дзеровичу. 

18. Можливості та форми співробітництва громадських і конфесійних 

інститутів у соціальному вихованні. 
19. Особливості психології неформальності. 

20. Субкультура як соціальне явище, характеристика молодіжної  

субкультури. 

21. Девіантна поведінка і злочинність в процесі соціалізації.  
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22. Традиціоналізація як неодмінна передумова соціалізації людини. 
23. Поняття «традиція», «традиціоналізм». 

24. Звичай, обряд як істотні елементи традиції. 

25. Характеристика етнічної та міжетнічної соціалізації. 

27. Поняття «менталітет», його характеристика. 

28. Поняття «група», основні класифікації групи. 

29. Характеристика великих соціальних груп. 

30. Характеристика малих соціальних груп. 

31. Молодь як соціально-демографічна група, специфічні функції молоді в 

суспільстві. 

32. Визначення соціальної ролі, систематизація соціальних ролей по     

Парсонсу. 
33. Визначення соціальної ролі, класифікація соціальних ролей. 

34. Поняття «гендер», «гендерні ролі», особливості гендерної соціалізації. 

35. Сутність понять «середовище», «природне середовище», «соціальне 

середовище. 

36. Характеристика особливостей соціалізації в умовах міста та сільській 

місцевості. 
37. Визначення поняття «сім’я», соціалізуючі функції сім'ї по А. Мудрику. 

38. Визначення поняття «сім’я», рольова структура сім'ї. 

39. Спілкування в сім'ї, сім типів батьківсько-дитячих взаємин. 

40. Характеристика основних напрямів шкільної соціалізації учнівської 

молоді. 
41. Учитель як провідний агент шкільної соціалізації. 

42. Визначення поняття «освітнє середовище», атрибути освітнього                           

простору.  

43. Адаптація, її роль у соціалізації особистості студента. 
44. Характеристика поняття «спілкування», різні рівні спілкування. 

45. Студентський колектив –  важливий чинник соціального становлення 

особистості. 
46. Характеристика 4-х основних типів темпераменту 

47. Критична концепція соціалізації.  

48. Когнітивна концепція соціалізації.  

49. Концепція соціального навчання.  

50. Функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки 

особистості.  

51. Співвідношення соціальних установок і реальної поведінки (експеримент 

Лап’єра). 
52. Ієрархічна структура диспозицій особистості (за В. О. Ядовим). 

53. Соціалізація дитини в педагогічній системі М. Монтессорі.  

54. Розвиток соціальних здібностей дітей у педагогіці С. Френе. 

55. Концепція соціалізації у вальдорфській педагогіці. 

56. Осмислення проблем соціалізації у вітчизняній психології і педагогіці 

другої половини ХХ в. 
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57. Поняття соціальної установки.  

58. Значення досліджень установки в школі Д. Н. Узнадзе для вивчення 

соціальних установок.  

59. Соціальна педагогіка П. Наторпа.  

60. Ідеї соціалізації в роботах вітчизняних психологів і педагогів-гуманістів 

початку ХХ в.  

61. Соціальна геронтологія. Основи та принципи.  

 

9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій  4 

Участь у кейсах на практичних заняттях  32 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез 

доповідей, аналіз інформаційних джерел)  

34 

Екзамен  30 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Соціалізація особистості» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії навчальної дисципліни). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною «Соціалізація особистості» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 
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