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Мета: Дослідити соціалізацію здобувачів 

освіти в освітньому процесі закладу ПО 

Поставлена мета передбачає виконання 
ряду завдань: 

• Проаналізувати науково-методичну літературу за обраною 
темою,з’ясувати   поняття «соціалізація», визначити її 
етапи; 

• Визначити особливості соціалізації здобувачів освіти 
групи НП20 - 38/9; 

• Окреслити особливості поведінки здобувачів отвіти з 
порушенням соціалізації у професійному середовищі; 

• Дослідити соціалізацію здобувачів групи. 



Поняття соціалізації особистості, 
її етапи

 

 Соціалізація – це складний і тривалий процес 
включення індивіда до системи соціальних зв'язків 
та відносин, його активної взаємодії з оточенням, у 
результаті якої він засвоює зразки поведінки, 
соціальні норми і цінності, необхідні для його 
успішної життєдіяльності у даному суспільстві. 

Соціалізація є основним механізмом взаємодії 
суспільства і особистості. В процесі соціалізації 
формуються основні властивості особистості, які 
забезпечують її життєдіяльність у суспільстві. 

 



• Соціалізація індивіда з необхідністю передбачає його 
індивідуалізацію, формування особистісних якостей. 
Соціалізація є безперервним процесом. Вона охоплює всі 
етапи життєвого шляху людини, протягом якого вона засвоює 
та використовує цінності культури. Кількісне накопичення 
засвоєних цінностей у певний період переходить у нову якість, 
що виявляється у зміні структури та спрямованості особи. 
Залежно від віку індивіда розрізняють 4 основних етапи 
соціалізації: 

• 1. Соціалізація дитини. 

• 2. Соціалізація підлітка (нестійка, проміжна). 

• 3. Тривала цілісна соціалізація (перехід від юності до зрілості 
у період від 17-18 до 23-25 років). 

• 4. Соціалізація дорослих  

    Метою соціалізації у ранньому віці є формування у 
дитини мотивації на прив'язаність до інших людей, 
що знаходить свій виразу довірі, бажанні зробити їм 
приємне. 

 



 

 

Важливий вплив на соціалізацію дітей здійснює школа. Школа являє 

собою суспільство в мініатюрі — саме тут відбувається формування 

особистості дитини та її поведінки. Освіта забезпечує спадкоємність та 

відтворення соціального досвіду, інтегрує різні види навчальної 

діяльності, її зміст, суб'єктів в єдину соціальну систему, орієнтуючи їх на 

соціальне замовлення, на соціокультурні потреби суспільства. 

 Доволі складним феноменом є особистість підлітка. Важливим 

соціально-психологічним новоутворенням підліткового віку є 

особистісне самоутвердження, дорослість, потреба у спілкуванні, 

інтенсифікація контактів, перегляд попередніх переконань та уявлень, 

формування нового світогляду, засвоєння цінностей і норм підліткового 

середовища.  

 

 

 



Соціалізація учнівської молоді в професійно-технічних закладах 
 

Оскільки переважним контингентом професійно-технічних навчальних 

закладів є підлітки, то цей етап соціалізації слід розглянути детальніше.  

Для підліткового віку характерними є явища акселерації (прискорений 

соматичний розвиток і фізіологічне дозрівання підлітка, що виявляється у 

збільшенні маси тіла, ранніх термінах статевого дозрівання) та інфантилізму 

(збереження в психіці й поведінці підлітка особливостей, притаманних 

дитячому віці). Ці особливості нерідко породжують різноманітні психологічні 

колізії - смислові бар'єри, конфлікти, афективні форми поведінки. 

Інфантильний підліток вирізняється незрілою емоційно-вольовою сферою, що 

проявляється у несамостійності рішень і вчинків, почутті незахищеності. 

Посилюють інфантилізм недоліки освіти й виховання. Йдеться про такі стилі 

впливу дорослих на підлітків, як диктат, опіка та вседозволеність.                          

.  



 

У підлітковому віці втрачають свою актуальність стосунки з 

батьками, вчителями, а найважливішими стають стосунки з 

однолітками. У спілкуванні з ровесниками у них формується не 

лише перше, серйозніше, порівняно з ранніми віковими зв'язками, 

товариство, в якому вони отримують підтримку і можуть досягти 

самовираження, а й реалізується потреба в суспільному визнанні їх 

соціальної значущості. Таким чином створюються численні 

підліткові угрупування (референтні групи), в яких підлітки 

намагаються привернути до себе увагу. Загалом чим гірші стосунки 

підлітка з дорослими, тим частіше він звертається до однолітків і 

більше від них залежить. 

Для здобувачів освіти закладів П(ПТ)О провідним центром 

розвитку стає особистісне самовизначення, а центром 

життєвої ситуації, навколо якого починає обертатись вся їх 

діяльність та інтереси, вибір життєвого шляху.  



• У цей період вже не такими гострими є міжособистісні конфлікти, 

менше проявляється негативізм у ставленні до інших, поліпшується 

фізичне та емоційне самопочуття, підвищується комунікабельність, 

знижується рівень тривожності, нормалізується самооцінка. 

• Основним партнером у спілкуванні є ровесник або значущий друг. У 

процесах спілкування та взаємодії старшокласники знаходять нових 

друзів та зберігають давніх. Вони шукають друзів за принципом 

схожості, заміщуючи їх кількість якістю дружби з ровесниками, що 

поділяють їх погляди і цінності. 

• Успішна соціалізація здобувачів освіти в училищі не можлива без 

успішної соціалізації в сім'ї. Тісна взаємодія цих інститутів у процесі 

соціалізації завжди дає позитивний ефект. 

 



Успішній адаптації сприяє наявність в академічній групі 

позитивного соціально-психологічного клімату. Позитивними 

ознаками соціально-психологічного клімату в групі є: 

• довіра та висока вимогливість один до одного; 

• ділова критика;  

•вільне висловлювання власної думки;  

•відсутність тиску як у групі, так і ззовні;  

•прийняття на себе відповідальності за справи спільності. 

Необхідною умовою ефективної соціалізації під час навчання є 

наявність зворотного зв'язку. Йдеться про взаєморозуміння на різних 

рівнях: "педагог-учень", "учень-учень" тощо. 



Особливості поведінки  підлітків з порушенням 

соціалізації у професійному середовищі 

Соціальна дезадаптація – порушення 

процесу активного пристосування індивіда 

до умов соціального оточення за наявності 

неправильного або недостатньо 

розвиненого уявлення людини про себе й 

свої соціальні зв'язки. Дезадаптація 

супроводжується зниженням самооцінки 

людини, розмиванням індивідуальності, 

зростанням незадоволеності своїм 

становищем у суспільстві, що змушує 

людину шукати таке оточення, яке б 

задовольнило та підтримало її. 



• Серед універсальних проявів дезадаптації здобувачів освіти 

дослідники виокремлюють такі: емоційні порушення, невротичні 

реакції та стани; проблеми важковихованості та труднощів у 

навчанні; медико-біологічні, патохарактерологічні та соціопатичні 

дисфункції, які ускладнюють процес соціальної адаптації у будь-

якому віці. 

• Отже, для здійснення ефективної соціальної та соціально-

педагогічної допомоги здобувачам слід проводити комплексну 

профілактичну діяльність з ними, спрямовану на своєчасне 

виявлення та нейтралізацію дії віктимогенних факторів у дитячому 

та молодіжному середовищі, в якому здійснюється їхня соціалізація, 

а також дітей «групи соціального ризику», що мають відмінні 

особистісні риси та характеристики з метою попередження появи 

стану дезорієнтації, який може зумовити виникнення дезадаптованої 

поведінки. Соціально дезадаптована поведінка здобувачів освіти є 

наслідком порушення процесу їхньої соціалізації. Якщо здобувач 

порушує сталі уявлення даного суспільства про соціальну 

прийнятність поведінки, то його поведінка характеризується як 

соціально дезадаптована.  

 



                                     

  Порушення процесу 

соціалізації часто 

супроводжується різними видами 

відхилень у поведінці: 

алкоголізм, наркоманія, 

агресивна поведінка, суїцид, 

постійне бродяжництво, 

проституція та сексуальні 

аномалії. Поведінку, яка 

відхиляється від 

загальновизнаних норм і моралі 

називають девіантною 

поведінкою. З погляду соціальної 

психології однією з основних 

причин появи відхилень у 

поведінці вважається порушення 

соціальних стосунків 

особистості. 

 



До тих осіб, які стали на шлях злочинності, суспільство в особі 

інституцій соціалізації, органів соціального контролю 

здійснює  ресоціалізацію (у школі, у родині, трудовому колективі, 

виправно-трудовій колонії), тобто відновлення раніше порушених 

якостей особистості, необхідних їй для повноцінної життєдіяльності в 

суспільстві.   

Ресоціалізація – це процес соціального оновлення особистості, 

засвоєння нею повторно (у випадку десоціалізації) або вперше (через 

відставання, асоціалізацію) позитивних форм поведінки, з погляду 

суспільства.  

Реабілітація – відновлення, залучення до нормального процесу хворих, 

які пережили стрес під час аварій, катастроф, стихійних 

лих. Реабілітації потребують люди, яким потрібна не лише соціальна 

допомога, але й психотерапія, психокорекція. 

 



Для визначення рівня 
соціалізації учнів були 
використані такі методики: 

• 1. Тест-опитувальник 
особистісної адаптованості 
школярів А.В.Фурмана 
(Додаток А). 

• 2. «Моніторинг соціалізації 
особистості учня» (І. 
Рожкова). (ДОДАТОК Б). 

• Вибірка склала 28 осіб.  
Дослідження проходило в 
два етапи.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
Соціалізація здобувачів освіти  ВПУ-17 м. Дніпро  



    Перший етап. В групі була 

проведена діагностика, в ході 

якої були отримані такі 

результати: за тестом-

опитувальником особистісної 

адаптованості та за методикою 

моніторингу соціалізації 

особистості здобувача освіти 

були отримані такі дані: 

• За тестом А.Фурмана: - 

високий – 19 %; середній – 

44%;низький 37% 

• За методикою І. Рожкова – 

високий рівень  –  25% ; 

середній 55%;низький – 20%   
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    ІІ етап – було проведено 

діагностування здобувачів 

освіти групи, кількість – 28 

здобувачів освіти. 

 В ході дослідження були 

отримані такі результати: 

• За тестом А.Фурмана: - 

високий – 25 %; середній – 

46%;низький - 29 %; 

• За методикою І.Рожкова рівень 

соціальної адаптованості – 

високий рівень – 8 здобувачів 

освіти –  29% ; середній - 13 

здобувачів освіти – 46%; 

низький – 7 здобувачів освіти - 

25% .  
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    Оцінка автономності – високий 

рівень – 11 здобувачів освіти –  39% ; 

середній - 15 здобувачів освіти – 

54%; низький – 2 здобувача освіти - 

7% .  

    Соціальна активність - високий 

рівень – 15 здобувачів освіти –  54% ; 

середній - 13 здобувачів освіти – 

46%; низький – 0 здобувачів освіти - 

0% . 

    Оцінка схильності дітей до 

гуманістичних норм 

життєдіяльності (моральності) - 

високий рівень – 15 здобувачів 

освіти –  54% ; середній - 12 

здобувачів освіти – 43%; низький – 1 

здобувач освіти - 3% . 
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     За результатами контрольної 
групи можна спостерігати, що 
рівень соціалізації здобувачів 
освіти змінився. 

     В експериментальній групі  
постійно проводилася робота 
з соціальної адаптації 
підлітків, що спрямована на 
виховання творчої 
особистості, впевненої у 
власних силах, здатної до 
адекватної самооцінки.  
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Ця робота включала в себе: 

• виховання емоційної культури підлітків; 

• створення позитивного психологічного клімату в колективі; 

• створення обстановки, яка ґрунтується на повазі та довірі до 
здобувачів освіти, сприяє їх розкріпаченню; 

• застосовування методів виховної роботи, які відволікають увагу 
молоді від масової інформації, яка розтліває свідомість та 
особистість, сприяє цинічному ставленню до злочинів, виховують 
людяність, духовність, здатність співпереживати; 

• повернення до народних традицій; 

• залучення до участі в художній самодіяльності; 

• виховання естетичних смаків; 

• проведення заходів виховного характеру, годин спілкування, 
круглих столів, вікторин, всеобучів, вечорів відпочинку. 

 

 



• Соціалізація – являє  собою процес становлення особистості, 

поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально 

значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її 

взаємини із суспільством. 

    Відповідно до поставлених завдань ми:  

• з’ясували поняття «соціалізація», визначили її етапи: 

• визначили особливості соціалізації здобувачів в ЗПО; 

• окреслили особливості поведінки соціалізацію здобувачів освіти з 

порушенням соціалізації у професійному середовищі; 

• дослідили соціалізацію здобувачів освіти групи НП 20 – 38/9 
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