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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові: 

Максимов Микола Володимирович 

 

Науковий 

ступінь 

(спеціальність): 

доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія 

Вчене звання 

(спеціальність): 

доцент 

Посада: професор кафедри педагогіки, психології та менеджементу 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2236-0915  

Профіль: 

Web of Science Researcher ID: H-5506-2018 

Scopus Author ID: 57201299133 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl 

=uk&user=UTvpIO0AAAAJ 

e-mail: agorava@ukr.net 

Контактний 

телефон: 
+38-067-272-22-47 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота :  – 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: екзамен 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: 
очна/дистанційна (з використанням 

програмного ресурсу https://profosvita.org) 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl
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3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни  –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-067-272-

22-47) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

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. 

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. 

 

5. Методи навчання 

Навчання, відповідно до всіх форм викладання (очна чи дистанційна) 

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

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

тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
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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. 

 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціалізація особистості» є 

підвищення соціально-психологічної компетентності студентів, тобто 

формування уміння аналізувати соціальні ситуації розвитку особистості, 

правильно визначати особливості й емоційні стани людей, способи 

психологічного впливу і реалізовувати їх у процесі взаємодії.   

Вивчення такого навчального матеріалу допоможе студентам глибше 

засвоїти навчальні дисципліни, пов’язані з формуванням і розвитком 

особистості, віковими особливостями становлення людини, її 

самоствердженням, самореалізацією. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити): Соціологія освіти, Педагогічна та професійна 

психологія.  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Педагогічна 

майстерність та професійна етика, Організація виховної роботи в закладах 

вищої освіти. 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

Лекція 1. Зміст і завдання курсу. Сутність процесу соціалізації 

особистості  

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

навчальними дисциплінами. 

Соціалізація як наукова і навчальна проблема. Основні уявлення про 

соціалізацію. 
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Визначення соціалізації як складного і тривалого процесу взаємодії людини і 

суспільства. 

Співвідношення понять «соціалізація», «виховання», «розвиток». 

 

Лекція 2. Соціалізація як соціально-педагогічне 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. Моделі соціалізації. Загальна характеристика основних 

стадій, етапів та фаз соціалізації. 

Моделі соціалізації: модель З. Фрейда, модель «міжособистісного 

спілкування» (Ч. Кулі, Дж. Мід). 

Когнітивна модель соціалізації (Ж. Піаже, Маслоу, Л. Кольберг). 

Модель соціальної ідентичності (Е. Еріксон) 

Поняття про етапи, стадії та фази соціалізації. 

 

Лекція 4. Проблема формування особистості з погляду сучасних теорій 

Поняття особистість з погляду філософії, педагогіки, психології, соціології. 

Концепції особистості. 

Структура особистості. Характеристика основних підходів до структури 

особистості. 

Соціальний статус, соціальна роль, соціальна позиція. 

Типи особистості. 

 

Лекція 5. Соціалізація як процес опанування культурного досвіду 

суспільства. 

Місце культури в сучасному суспільстві. Визначення поняття «культура». 

Характеристика основних елементів культури. Структура культури. 

Соціальні функції культури. 

Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність і взаємодія 

культур. 

 

Лекція 6. Засоби масової комунікації та їх вплив на соціалізацію 

особистості 

Поняття «масова комунікація». 

Виникнення масової комунікації. 

Соціальні функції масової комунікації. 

Особливості комунікаційного процесу. 

Переваги та недоліки сучасних засобів масової комунікації. 

ЗМК як фактор соціалізації особистості. 
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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. Субкультура як механізм соціалізації. девіантна поведінка і  

злочинність у процесі соціалізації 

Субкультура як соціальне явище.  

Молодіжна субкультура. 

Молодіжні субкультури й соціалізація особистості.  

Особливості психології неформальності. 

Девіантна поведінка і злочинність у процесі соціалізації. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Модуль 1. Загальні уявлення про методологію та теорію науки 

1 Лекція 1 Теорія та методологія 

в науці. 

1   9  

2 Лекція 2 Наука та наукові 

знання. 
1   9  

3 Лекція 3 Основні теоретичні 

підходи в науці. 

1   9  

4 Лекція 4 Парадигми та 

дихотомії у 

психології. 

1   9  

5 Практичне 

заняття 1 

Теорія та методологія 

в науці 
  2  15 

6 Практичне 

заняття 2 

Наука та наукові 

знання. 

  2  15 

Модуль 2. Теоретичні та методологічні засади психології 

7 Лекція 5 Конкретно-науковий 

рівень методології 

психології. 

1   9  

8 Лекція 6 Основні пояснюючі 

принципи та їх 

1   9  
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специфіка в системі 

психологічних знань. 

9 Лекція 7 Категоріальний лад 

психології. 

1   10  

10 Лекція 8 Основні проблеми 

психологічної науки 

1   10  

11 Практичне 

заняття 3 

Конкретно-науковий 

рівень методології 

психології 

  2  15 

12 Практичне 

заняття 4 

Основні пояснюючі 
принципи та їх 
специфіка в системі 
психологічних знань 

  2  15 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 8  8 74  

 

Підсумковий контроль – Екзамен, що є результатом суми балів за усіма 

видами робіт. 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 3 бали. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок 

роботи у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є 

дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, 

налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді. 

На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний 

підхід. При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 

теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений 

викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(хвороба, міжнародне стажування, тощо).  
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Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

онлайн тестування. За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі 

запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

11. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 9 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
18 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

опрацювання спеціальної літератури, виконання 

індивідуально-дослідницьких завдань) 

53 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

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 
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12. 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 депозитарії навчальної дисципліни). 

 

13. ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН  

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.  

22. Традиціоналізація як неодмінна передумова соціалізації людини. 
23. Поняття «традиція», «традиціоналізм». 

24. Звичай, обряд як істотні елементи традиції. 

25. Характеристика етнічної та міжетнічної соціалізації. 
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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. 

57. Поняття соціальної установки.  

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

соціальних установок.  

59. Соціальна педагогіка П. Наторпа.  
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60. Ідеї соціалізації в роботах вітчизняних психологів і педагогів-гуманістів 

початку ХХ в.  
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