
Практичне заняття № 7 

 

Тема: Соціалізація особистості 

 

Питання для обговорення 

 

1. Охарактеризуйте співвідношення понять "людина", "індивід", "особистість". 

2. Яка роль біологічного фактора у формуванні особистості? 

3. У чому полягає специфіка макросоціологічного підходу до розкриття проблеми 

особистості? 

4. У чому полягає специфіка мікросоціологічного підходу до розкриття проблеми 

особистості? 

5. Що таке "соціальна роль" і "соціальний статус"? 

6. Охарактеризуйте концепцію особистості, запропоновану Р. Дарендорфом. 

7. Розкажіть про концепцію особистості, запропоновану Д. Рісменом. 

8. Охарактеризуйте концепцію особистості, запропоновану А. Маслоу. 

9. Дайте визначення поняття "соціалізація". 

10. Охарактеризуйте агентів первинної та вторинної соціалізації. 

11. Охарактеризуйте інститути соціалізації. 

12. Яку роль відіграє соціалізація у процесі формування людини як громадянина? 

13. Охарактеризуйте етапи соціалізації. 

14. Чим відрізняється соціалізація від ресоціалізації? 

15. Специфіка аналізу проблем соціалізації особистості в царині різних 

соціогуманітарних наук. 

16. Повсякденне та наукове уявлення про особистість. 

17. Які аспекти соціалізації вивчаються у першу чергу соціологами, а які — 

соціальними психологами? Що дає аналіз соціалізації для представників обох наук? 

18. Кризи та агенти соціалізації. 

 

Завдання та проблемні ситуації 

Завдання 1.  

Поясніть поняття “соціалізація” через поняття “адаптація” та “навчання”. (За 

допомогою можна звернутися до книги Т. Шибу та ні “Соціальна психологія” / Пер. 

с англ. В.Б. Ольшанского. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998 — Ч. 4: Социализация. — С. 

396—608). 

 

Завдання 2.  

Які дослідження доводять, що обов’язковою умовою соціалізації є інші люди, 

які відіграють ролі “інструктора”, “моделі для наслідування” й “джерела 

підкріплення”? Наведіть приклади досліджень, які б підтверджували, що відсутність 

тілесних соціальних контактів у ранньому дитинстві призводить до того, що дитина 

взагалі втрачає здатність до подальшої соціалізації. Які приклади з літературних 

творів чи з реального життя можна вважати доказами цієї гіпотези? 

 

Завдання 3.  

Назвіть основні механізми навчення агресії, які виділяє А. Бандура. Перелічіть 

основні агенти соціалізації, під виливом яких сучасна людина навчається моделям 

вияву агресивних імпульсів. Обґрунтуйте свою відповідь. Які запобіжні заходи 



можна вживати на різних рівнях соціальної системи для послаблення або 

нівелювання такого впливу? 

 

Завдання 4.  

Минулий досвід кожної людини унікальний, тому що різні люди можуть мати 

спільні конвенціональні значення (наприклад, стереотипи сприйняття)? Поясніть з 

позиції соціальної психології, на основі яких принципів та під впливом яких 

чинників відбувається формування таких спільних значень у сучасному світі. 

 

Завдання 5.  

Наведіть приклади того, як усталені орієнтації (конвенціональні значення, 

стереотипи) підкріплюються в соціальній взаємодії у вигляді жартів, прислів’їв  та 

приказок 

 

Завдання 6.  

Оскільки згадувані у попередніх завданнях конвенціональні значення 

здебільшого набуваються внаслідок взаємоспілкування, обговоріть у своїй групі 

роль та основні механізми символічної комунікації. У чому відмінність 

егоцентричного і соціалізованого мовлення? 

 

Завдання 7.  

У дослідженні телевізійних уподобань дітей виявилося, що піддослідні 

дошкільного віку обирають переважно гумористичні сюжети, де дійовими особами є 

тварини та ляльки; другий клас надає перевагу ковбойським темам; учням 

четвертого класу подобаються комедії та пригоди; шостий клас теж обирає комедії, 

пригоди, а також “страшні” історії. Поясніть з позиції теорії Жана Піаже, чому 

відбуваються ці зміни в уподобаннях дітей різного віку? 

 

Завдання 8.  

Пригадайте основні положення теорії Е. Еріксона та дайте відповіді на такі 

питання: 

1. Чи вважаєте Ви, що культура не може забезпечити адекватну підтримку на 

кожній окремій стадії соціалізації? 

2. Чи доводилося Вам спостерігати які-небудь забобони, що укладаються в 

концепцію Е. Еріксона щодо псевдоспецифікації? 

3. Чи вважаєте Ви, що теорія Е. Еріксона враховує специфіку соціалізації 

представників різної статі? Які, на Ваш погляд, є розбіжності у шляхах розвитку 

статевої ідентичності в межах сучасної української культури? 

4. Чи вважаєте Ви, що ранній вибір кар’єри і технічних дисциплін 

перешкоджає досягненню ідентичності, а відстрочений вибір дисциплін і 

гуманітарні науки фасилітують цей процес (як вважають Еріксон, Коту та К. Левін)? 

5. Якщо Вам доводилося жити в іншій країні, порівняйте її культуру із 

сучасною українською культурою. Чи існують, на Вашу думку, відмінності у 

проведенні дозвілля на будь-якій із восьми психосоціальних стадій соціалізації 

особистості? Які саме? 

 

 


