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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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Нормативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

1, 1ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 180 

1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавра 

4 год.  

Практичні, семінарські 

14 год. 

 

 

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

162 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 18 год. – аудиторні заняття, 162 год. – 

самостійна робота (до 20/80%).  
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2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 

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. 

Завдання курсу: 

- 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. 

      Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Технології 

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

технології соціальної роботи».  

Навчальна дисципліна складається з 6 кредитів. 

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. 

   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:  
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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 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи соціалізації особистості 
Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище 

Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості 

Кредит 2.  Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 

Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової інформації 

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

соціальне формування особистості 

Кредит 3. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 
Тема 5. Група ровесників як мікрофактор соціалізації особистості 

Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному вихованні особистості 

Кредит 4. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання 

особистості дитини 

Тема 7. Сутність, види, функції дитячих громадських організацій 

Тема 8. Соціально-педагогічні технології діяльності дитячих громадських 

організацій в Україні 

Кредит 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання 

особистості 

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

Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними критеріями 

Кредит 6. Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-

педагогічна система 
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Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії загальноосвітнього навчального закладу 

й соціального середовища 

Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього навчального закладу з 

соціокультурним середовищем 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

л п лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні основи соціалізації особистості 

Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-

педагогічне явище 

15 2    13 

Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості 15  2   13 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2.  Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 

Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової 

інформації 

15  2   13 

Тема 4. Основні механізми та методи впливу 

засобів масової інформації на соціальне 

формування особистості 

15  2   13 

Усього: 30 0 4   26 

Кредит 3. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 

Тема 5. Група ровесників як мікрофактор 

соціалізації особистості 

15  2   13 

Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному 

вихованні особистості 
15  2   13 

Усього: 30 0 4   26 

Кредит 4. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання особистості 

дитини 

Тема 7. Сутність, види, функції дитячих 

громадських організацій 

15     15 

Тема 8. Соціально-педагогічні технології 

діяльності дитячих громадських організацій в 

Україні 

15  2   13 

Усього: 30 0 2   28 

Кредит 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання особистості 

Тема 9. Загальна характеристика сучасної сім’ї як 

фактора соціалізації особистості 

15 2    13 

Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними 

критеріями 

15     15 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 6. Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-педагогічна система 

Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії 

загальноосвітнього навчального закладу й 

15  2   13 
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соціального середовища 

Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього 

навчального закладу з соціокультурним 

середовищем 

15     15 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин:  

 

180 4 14   162 

  

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціалізації особистості 

1. Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне 

явище 

2 

2. Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості  

Кредит 2.  Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 

3. Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової 

інформації 

 

4. Тема 4. Основні механізми та методи впливу засобів масової 

інформації на соціальне формування особистості 

 

Кредит 3. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 

5. Тема 5. Група ровесників як мікрофактор соціалізації 

особистості 

 

6. Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному вихованні 

особистості 
 

Кредит 4. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання 

особистості дитини 

 

7. Тема 7. Сутність, види, функції дитячих громадських 

організацій 

 

8. Тема 8. Соціально-педагогічні технології діяльності дитячих 

громадських організацій в Україні 

 

Кредит 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання особистості 

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

соціалізації особистості 

2 

10. Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними 

критеріями 

 

Кредит 6. Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-педагогічна система 

11. Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії 

загальноосвітнього навчального закладу й соціального 

середовища 

 

12. Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього навчального 

закладу з соціокультурним середовищем 

 

 Разом: 4 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 
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№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціалізації особистості 

1. Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне 

явище 

 

2. Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості 2 

Кредит 2.  Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 

3. Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової 

інформації 

2 

4. Тема 4. Основні механізми та методи впливу засобів масової 

інформації на соціальне формування особистості 

2 

Кредит 3. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 

5. Тема 5. Група ровесників як мікрофактор соціалізації 

особистості 

2 

6. Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному вихованні 

особистості 
2 

Кредит 4. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання 

особистості дитини 

 

7. Тема 7. Сутність, види, функції дитячих громадських 

організацій 

 

8. Тема 8. Соціально-педагогічні технології діяльності дитячих 

громадських організацій в Україні 

2 

Кредит 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання особистості 

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

соціалізації особистості 

 

10. Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними 

критеріями 

 

Кредит 6. Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-педагогічна система 

11. Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії 

загальноосвітнього навчального закладу й соціального 

середовища 

2 

12. Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього навчального 

закладу з соціокультурним середовищем 

 

 Разом: 14 

 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи соціалізації особистості 

1. Тема 1. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне 

явище 

13 

2. Тема 2. Структура процесу соціалізації особистості 13 

Кредит 2.  Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 

3. Тема 3. Поняття, види, особливості засобів масової 

інформації 

13 
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4. Тема 4. Основні механізми та методи впливу засобів масової 

інформації на соціальне формування особистості 

13 

Кредит 3. Вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 

5. Тема 5. Група ровесників як мікрофактор соціалізації 

особистості 

13 

6. Тема 6. Значення групи ровесників у соціальному вихованні 

особистості 
13 

Кредит 4. Дитячі громадські організації як інститут соціального виховання 

особистості дитини 

 

7. Тема 7. Сутність, види, функції дитячих громадських 

організацій 

15 

8. Тема 8. Соціально-педагогічні технології діяльності дитячих 

громадських організацій в Україні 

13 

Кредит 5. Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання особистості 

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

соціалізації особистості 

13 

10. Тема 10. Класифікація сучасних сімей за різними 

критеріями 

15 

Кредит 6. Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-педагогічна система 

11. Тема 11. Характеристика рівнів взаємодії 

загальноосвітнього навчального закладу й соціального 

середовища 

13 

12. Тема 12. Фактори взаємодії загальноосвітнього навчального 

закладу з соціокультурним середовищем 

15 

 Разом: 162 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю.Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, 

повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей свідчить про вільне 

володіння матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з 

додатковим матеріалом з навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо  основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, але 

зробив невелику кількість помилок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент розкрив основні питання, але на 

додаткові повністю не відповів. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і 

практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано. 

Студенту виставляється достатньо, якщо  студент володіє тільки загальним 

понятійним апаратом, він в цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при 

розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Студенту виставляється задовільно, якщо  студент робить принципові помилки у 

відповідях, утрудняється дати обгрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не 

володіє основним понятійним апаратом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Іспит оцінюється в 40 б. 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичув

альні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т 4 Т5 

 

Т 6 

 

Т7 

 

Т 8 

 

Т 9 

 

Т10 

 

Т 11 Т 12 20 600 

/100* 

50 50 100 

 

50 50 100 50 50 50 50 50 50 
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9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их регулирования // Технология 

социальной работы / под ред. И.Г. Зайнышева. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 49 – 58. 

2. Алексеєнко Т. Формування соціально-рольової позиції дітей в умовах повної і неповної 

сучасної сім’ї / Т. Алексеєнко // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С. 26 – 28. 

3. Алексеєнко Т.Ф. Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої 

корисної дії / Т.Ф. Алексеєнко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1 – 2. – С. 53 – 61. 

4. Архипова С. Розвиток соціального досвіду особистості в умовах школи / С. Архипова, О. 

Архипов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 4 – 8.  

5. Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях / О. Безпалько. – К. : Логос, 2003. – 

134 с.  

6.  Берзіна Л. Школа і соціалізація особистості / Л. Берзіна // Завуч. – 2005. – № 35. – С. 19 – 

21.  

7. Бєленок О.А. Поселенська диференціація як чинник соціальної нерівності в Україні / О.А. 

Бєленок // Український соціум. – 2006. – № 1(12). – С. 17 – 24. 

8.  Бовть О. Віктимна поведінка як психологічна проблема / О. Бовть // Соціальна 

психологія. – 2004. – № 4. – С. 14 – 22.  

9. Бовть О.Б. Декотрі теоретико-методологічні засади психологічного дослідження віктимної 

поведінки / О.Б. Бовть // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1. – С. 92 – 101.  

10. Бойко-Бойчук О. Категорія “місто”: сутність, визначення / О. Бойко-Бойчук // Управління 

сучасним містом. – 2005. – № 3 – 4/7 – 12. – С. 47 – 60.  

11. Брюханова А. Сім’я як система / А. Брюханова // Відкритий урок: Розробки, технології, 

досвід. – 2008. – № 9. – С. 69 – 70.  

12. Воєводіна Т. Специфіка взаємозв’язку процесів соціалізації та самовизначення / Т. 

Воєводіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 36 – 41.  

13. Возна Ю.В. Наукові засади професійної співпраці соціального педагога з сучасними 

дитячими громадськими об'єднаннями / Ю.В. Возна // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. – 2008. – № 3. – С. 8 – 13.  

14. Галагузов А.Н. Социально-педагогические задачи / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, И.А. 

Ларионова. – М. : Владос, 2008. – 191 с.  
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15. Грибенко І. Соціально-психологічний портрет багатодітної родини / І. Грибенко // 

Соціальний педагог. – 2008. – № 11. – С. 24 – 26.  

16. Гур’янова М.П. Воспитание жизнеспособной личности в условиях дисгармоничного 

социума / М.П. Гур’янова // Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 12 – 17.  

17. Демиденко В.К. Самореалізація: сутність, становлення, розвиток / В.К. Демиденко // 

Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 31 – 36. 10  

18. Допира А.И. Воздействие экранного насилия на подрастающее поколение: история 

социально-психологических исследований / А.И. Допира // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2000. – № 8. – С. 7–8; 2001. – № 1. – С. 28 – 30.  

19. Дроздов А.Ю. Агрессивное телевидение: социально-психологический анализ феномена / 

А.Ю. Дроздов // Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 62 – 67.  

20. Євтух М. Соціальна педагогіка / М. Євтух, О. Сердюк. – К. : МАУП, 2000. – С. 54 – 57, 62 

– 65. 

Допоміжна 

1. Задерико Н.В. Комплексні завдання з соціальної педагогіки : навч. посібник / Н.В. 

Задерико. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 41 с. 

2. Іванова О. Школа як соціальний інститут / О.Іванова // Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 16 – 17. 

3. Комарова Н.М. Спосіб життя української молоді в сільській місцевості / Н.М. Комарова // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 67 – 72.  

4. Костів В. Виховний потенціал родини / В. Костів // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. – 2007. – № 3. – С. 54 – 59.  

5. Костів В.І. Класифікація нуклеарних сімей / В.І. Костів // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. – 2008. – № 4. – С. 70 – 78.  

6. Кравченко Т.В. “Життєві сценарії” сім’ї та їхній вплив на соціальний розвиток 

особистості / Т.В. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1–2. – С. 61 – 67.  

7. Кравченко Т.В. Сутнісні характеристики соціалізації / Т.В. Кравченко // Педагогіка і 

психологія. – 2007. – № 3. – С. 11 – 19.  

8. Лещенко Л. Комп’ютерна залежність у дітей: виникнення і запобігання: творчість і 

комп’ютер: за і проти / Л. Лещенко // Психолог. – 2007. – № 18/19. – С. 45 – 52.  

9. Литвак Р. Детское общественное объединение как фактор социализации ребенка / Р. 

Литвак // Социальная педагогика. – 2003. – № 1. – С. 46 – 51.  

10. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології : навч.-метод. посібник / 

М.П. Лукашевич. – К. : ІЗМН, 1998. – 112 с.  

11. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М.П. Лукашевич, І.І. 

Мигович. – К. : МАУП, 2002. – С. 87 – 92.  

12. Макеєва Л. Життєвий шлях особистості / Л. Макеєва, О. Ліхачова // Психологія. – 2004. – 

№ 18. – С. 2 – 6.  

13. Мальцева Э.А. Педагогика детского движения : учеб. пособие / Э.А. Мальцева, Н.М. 

Костина. – Ижевск, 2000. – 516 с.  

14. Мардахаев Л.В. Социальная педагогіка / Л.В. Мардахаев. – М. : Гардарики, 2003. – 269 с.  

15. Матвєєва Л.Л. Виховання кіноглядача як завдання шкільної освіти / Л.Л. Матвєєва // 

Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2. – С. 78 – 83.  

16. Мудрик А.В. Социальная педагогика : учебник / А.В. Мудрик ; под ред. В.А. Сластенина. 

– М. : Академия, 2003. – 200 с.  
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17. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики : учебник / Ф.А. Мустаева. – М. : Академ. 

проект, 2002. – 415 с.  

18. Назаренко Л. Психолого-педагогічні особливості соціалізації особистості підлітка / Л. 

Назаренко // Директор школи. – 2006. – № 9. – С. 15 – 16; № 10 – 11. – С. 12 – 19.  

19. Невмержицька О. Українське телебачення і необхідність моральної цензури / О. 

Невмержицька // Рідна школа. – 2004. – № 7–8. – С. 16 – 18.  

20. Орбан-Лембрик Л. Ситуаційні детермінанти поведінки людей у контексті урбаністичного 

середовища / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2005. – № 5. – С. 54 – 65.  

21. Основы социальной педагогики : учеб. пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : ПОР, 

2002. – 160 с.  

22. Охрімчук Р. Дитячі об’єднання України / Р. Охрімчук та ін. // Шкільний світ. – 2004. – № 

21–23. – 128 с.  

23. Петрунько О.В. Фільми жахів у житті сучасної дитини / О.В. Петрунько // Педагогіка і 

психологія. – 2002. – № 4. – С. 116 – 125.  

24. Платиця О.В. Взаємозв’язок школи, родини, громадськості у вихованні дітей / О.В. 

Платиця // Виховна робота в школі. – 2007. – № 8. – С. 36 – 38.  

25. Подоляк Л.Г. Конспекти з вікової та педагогічної психології / Л.Г. Подоляк // 

Психологічна газета. – 2004. – № 18. – С. 2 – 31.  
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