


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців з ключовими поняттями 

соціалізації особистості, сформування знань про концептуальні моделі, етапи, фактори, 

структуру, механізми, принципи соціалізації, вивчення її теоретичних основ, ознайомлення із 

особливостями соціалізації особистості на різних вікових етапах; впливом мегафакторів, 

макрофакторів, мезофакторів, мікрофакторів на особистість у процесі соціалізації, 

підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери до супроводу дитини в процесі соціалізації. 

Ключові слова: соціалізація особистості, моделі, етапи, фактори, структура, 

механізми, принципи, фактори соціалізації. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The course is aimed at acquainting future professionals with the key concepts of 

socialization of the individual, the formation of knowledge about conceptual models, stages, factors, 

structure, mechanisms, principles of socialization, study of its theoretical foundations, acquaintance 

with the features of socialization of the individual at different ages; the influence of megafactors, 

macrofactors, mesofactors, microfactors on the personality in the process of socialization, training 

of future specialists in the social sphere to accompany the child in the process of socialization. 

Key words: personality socialization, models, stages, factors, structure, mechanisms, 

principles, socialization factors. 
 

 

 



ВСТУП 

          Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціалізація 

особистості» складена  проф. Рогальською-Яблонською І.П. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи соціалізації 

особистості; основи професійної соціально-педагогічної діяльності щодо педагогізації 

соціального середовища.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна педагогіка», «Технології роботи з різними 

групами клієнтів»,  «Практикум з соціальної роботи», «Теорія  і технології соціальної 

роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: сформувати знання студентів про особливості соціалізації 

особистості на різних вікових етапах; вплив мегафакторів, макрофакторів, мезофакторів, 

мікрофакторів на особистість у процесі соціалізації. Підготувати майбутніх фахівців 

соціальної сфери до супроводу дитини в процесі соціалізації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити майбутніх фахівців з ключовими поняттями соціалізації 

особистості; 

- сформувати знання про концептуальні моделі, етапи, фактори, структуру, 

механізми, принципи соціалізації;  

- виробити вміння визначати проблеми, що потребують соціально-педагогічно 

розв’язання, характерні для різних категорій дітей, підлітків, молоді в конкретних соціальних 

умовах. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, 

релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. 

ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати 

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово 

нових ідей. 

       1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

            ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 



ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові:  

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення.  

ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 14. Здатність  до  застосування  методів  менеджменту  для організації  власної  

професійної  діяльності  та  управління діяльністю  соціальних  робітників  і  волонтерів,  

іншого персоналу.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи.  

ФК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

          

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище 

Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості 

Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової інформації 

Тема 4. Основні механізми та методи впливу засобів масової інформації на соціальне 

формування особистості 

Тема 5. Група ровесників як мікрофактор соціалізації особистості 

Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному вихованні особистості 

Тема 7. Сутність, види, функції дитячих громадських організацій 

Тема 8. Соціально-педагогічні технології діяльності дитячих громадських організацій 

в Україні 

Тема 9. Загальна характеристика сучасної сім’ї як фактора соціалізації особистості 

Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними критеріями 

Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії загальноосвітнього навчального закладу й 

соціального середовища 

Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього навчального закладу з 

соціокультурним середовищем 
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