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Урок № 3 

Група 15  

Тема: Соціалізація особистості.  

Мета: з’ясувати значення поняття соціалізації; визначити її етапи та 

суб’єкти; з’ясувати вплив соціалізації на формування особистості людини; 

розвивати увагу, пам’ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки. 

 

Хід уроку 

 

Мозковий штурм.  

Питання: Чи знаєте ви знаєте яка різниця між поняттями «людина» 

і «особистість»? Поміркуйте. Ну а тепер разом проаналізуємо поняття 

людина і особистість. 

Людина – це представник біологічного виду життя на землі поряд із 

тваринами і рослинами, який відрізняється рівною статурою, здатністю до 

абстрактного мислення та мови.  

Особистість – це представник певного суспільства, тобто це поняття 

вказує на те, що людина виросла у суспільстві., перейняла правила суспільної 

поведінки, цінності і під впливом суспільства сформувала свої соціальні 

риси. Пам’ятаєте казку про Мауглі, який виріс у джунглях і був вихований 

вовками? Так от, якщо уявити цю історію в дійсності, то  перед нами постане 

не веселий і кмітливий персонаж мультфільму, а істота яка керується 

тваринними інстинктами і не має елементарних навичок людської поведінки. 

Чи можна назвати Мауглі людиною? Так можна. За біологічними ознаками 

він є людиною, проте Мауглі не є особистістю. Оскільки у нього відсутні 

суспільні норми поведінки, навички суспільної комунікації, будь-які 

суспільно-культурні якості. Тобто людина хоч і є частиною природи, проте 

неодмінною умовою її зростання є суспільне середовище. Саме у суспільстві 

людина взаємодіючи з іншими людьми та соціальними групами, засвоює 

культурні норми поведінки, суспільні цінності та на їх основі формує свою 

особистість. Цей процес засвоєння людиною суспільних норм 

називається соціалізацією.  

Сформулюємо поняття. 

Соціалізація – це процес засвоєння людиною суспільних норм 

поведінки та цінностей, на основі яких формуються соціальні риси людини 

як особистості (життєва позиція, статус, соціальні ролі). 

Соціалізація включає в себе як цілеспрямований вплив, наприклад 

виховання батьків, наставництво вчителів, так і стихійні або спонтанні 

процеси. Наприклад, випадкові зауваження чужих нам людей у транспорті, 

магазині, або перегляд фільму, який змінив наше уявлення про відносини з 

друзями, батьками. 

Ми соціалізуємось, коли спілкуємось з іншими людьми, користуємося 

послугами різних установ та організацій, наприклад, магазин, лікарня, 

ресторан, театр, кіно, адміністративні установи, громадський транспорт. 
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Соціалізуємось, коли беремо участь у різних суспільно-корисних заходах, 

коли спілкуємось із друзями, навчаємось у школі, вступаємо до закладів 

освіти, працюємо і створюємо сім’ю. Тобто процес соціалізації безперервний 

і нескінченний. Він починається у ранньому дитинстві і триває усе життя. У 

зв’язку із цим виділяють первинну соціалізацію (це соціалізація дитини) 

та вторинну (соціалізація дорослої людини). 

Соціалізація особистості відбувається під впливом так званих агентів 

соціалізації, що формують, спрямовують, стимулюють чи обмежують 

формування особистості. 

Агенти соціалізації – це люди, соціальні групи, установи та соціальні 

інститути, за допомогою яких відбувається соціалізація особистості. 

До агентів соціалізації відноситься: 

- Сім’я, друзі, однокласники, вчителі 

- Засоби масової інформації (інтернет, телебачення, соціальні мережі) 

- Відомі особистості співаки, спортсмени, школа, церква та інші 

соціальні інституції, які сприяють нашому вихованню, формують наш 

світогляд та життєву позицію, тобто впливають на формування нашої 

особистості. 

Роль сім’ї як важливий чинник соціалізації 

Першим і головним агентом соціалізації людини є сім’я. Саме в сім’ї ми 

засвоюємо основні життєві цінності, соціальні знання та вміння, які необхідні 

нам для життя у суспільстві. Сім’я є тим середовищем у якому ми можемо 

отримати підтримку та пережити основні кризові періоди. У сім’ї ми вчимося 

будувати партнерські стосунки, задовольняємо свої господарсько-побутові 

потреби, отримуємо виховання, а також певні каральні санкції за погану 

поведінку.  

Сучасне суспільство досить різноманітне і з огляду на це існують різні 

моделі сім’ї. 

Проста (нуклеарна) сім’я – складається з батьків та їхніх неповнолітніх 

дітей. 

Бінуклеарна – утворюється після розлучення і повторного шлюбу, в 

результаті чого в дитини стає більше родичів (вітчим, мачуха, зведені брати і 

сестри) 

Неповна - сім’я, де відсутній один із батьків. 

Багатодітна – де більше ніж 3 дітей. 

Сім’я «Child-free» - подружня пара, яка свідомо не хоче мати дітей 

Цивільні шлюби – (з дитиною або без) партнерські стосунки, що 

незареєстровані державними органами. 

Крос-культурна сім’я – подружжя є представниками різних етнічних 

чи соціальних груп або релігійних конфесій. 

Дистатна сім’я – члени якої тривалий час перебувають на відстані через 

те, що один із батьків або обидва працюють за кордоном. 

Питання: Які моделі сімей переважають в Україні? Які 

трапляються рідко? Поясніть і обґрунтуйте. 
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Соціалізація серед однолітків 

Важливий вплив на етап соціалізації мають однолітки, однокласники і 

друзі. У спілкуванні із однолітками людина опановує новий вид соціальних 

відносин рівного з рівним. При цьому в групах однолітків також формується 

ієрархія, з’являються лідери і цей вид соціальних відносин відрізняється від 

того, який він отримує у сім’ї. 

Компанія однолітків виконує функцію послаблення зв’язків дитини із 

сім’єю. Вона пропонує дитині додаткові моделі поведінки, норми і цінності, 

які іноді альтернативні до тих, що пропонує сім’я або школа. 

Головною проблемою соціалізації молоді у перехідному віці є рольовий 

конфлікт поколінь. А також криза самовизначення, ідентичності. Тобто 

підлітки вже вийшли із дитячого віку, але не перейшли у світ дорослих. Саме 

тому молодь шукає розуміння і підтримки серед своїх однолітків. Одним із 

проявом таких пошуків є створення молодіжних субкультур.  

Молодіжна субкультура – це об’єднання молоді, що мають власні 

елементи культури, а саме: мову (сленґ), зовнішню атрибутику, тексти, 

норми та цінності. 

Долучаючись до субкультур молодь таким чином робить виклик 

офіційним суспільним цінностям, реалізовує свої потреби, шукає емоційну 

підтримку і розуміння, яких не може знайти серед дорослих. 

Питання: Які приклади молодіжних субкультур ви знаєте? 

Субкультура може суттєво відрізнятися від основної домінуючої 

культури суспільства. Але вона не повинна її порушувати. А представники 

субкультур не повинні нести загрозу собі чи іншим членам суспільства. В 

іншому випадку вже йдеться про небезпечну асоціальну поведінку. 

Основними формами якої є злочинність, надмірна агресивність, вживання 

наркотичних речовин, алкоголю, прояви суїциду. А це у свою чергу руйнує 

порядок та безпеку суспільства. 

Соціалізація не закінчується із дорослішанням. Людина не може один 

раз і остаточно сформуватися так, щоб вже ніколи не змінюватися. Усе життя 

ми вступаємо для себе у нові суспільні відносини і щоб цей процес для нас 

був успішним важливо визначитися із власними життєвими потребами, 

здібностями, планами та шляхами їх реалізації. Саме тому важливо 

активніше пізнавати суспільство, брати активнішу участь у його пізнанні. 

Питання: Яким чином наявність більшого соціального досвіду може 

допомогти підліткам у майбутньому? 

 

 

Урок № 4 

Тема: Самореалізація людини 

Мета: розкрити поняття «самореалізація»; з’ясувати ознаки реалізованої 

особистості; формувати навички та вміння для визначення життєвих 

цінностей; дослідити як взаємопов’язана самореалізація особистості із 

активною позицією у житті. 
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Кожна людина по-своєму унікальна і має неповторні особисті риси. 

Однак деякі люди успішно долають шлях самопізнання та самореалізації і 

знаходять суспільну нішу, в якій їм вдається розкрити свої можливості, інші 

більшу частину життя проводять у пошуках себе і, не досягнувши зрілої 

ідентичності, не вміють реалізувати свій потенціал, а треті – навіть не 

намагаються розкрити природні таланти і марнують своє життя. 

Суть самореалізації полягає у тому, щоб знайти таке застосування 

своїм талантам і здібностям, яке б дозволяло людині задовольняти свої 

потреби і при цьому відчувати себе щасливою. 

Самореалізація – це розкриття власних можливостей і здібностей, це 

той шлях, який веде людину до успішного й щасливого життя. 

Способи досягнення цього кожна людина обирає собі сама залежно від 

цінностей, пріоритетів та можливостей. Самореалізація не можлива без 

самовдосконалення, розвитку своїх здібностей і праці над собою. 

Встановлення життєвих цілей процес тривалий. Потрібно добре розуміти 

себе і щоб збіглися певні життєві обставини. Самореалізація не можлива поза 

суспільством. Більшість напрямів самореалізації – професійна, соціальна, 

творча передбачають активне спілкування із людьми. Інтровертам ту буде 

складніше. Потрібен звісно і зворотній зв'язок людей що ти рухаєшся у 

потрібному напрямку. А також наявність належних умов для особистого 

розвитку.  

Зазвичай людина, яка задовольнила свої основні потреби (сон, їжа, 

безпека, здоров’я, спілкування) має набагато кращі можливості для втілення 

у життя своїх планів, аніж той, хто таких умов не має. 

Давайте розглянемо яка це розвинена особисті, що їй притаманно: 

1) адекватніше сприймають дійсність, не залежать від впливу 

актуальних потреб, стереотипів і забобонів;  

2) приймають себе та інших такими, якими вони є, не демонструють 

штучних, неприродних форм поведінки і не сприймають такої поведінки з 

боку інших;  

3) їм властиві простота і природність, дотримання встановлених 

ритуалів, традицій і церемоній, але ставлення до них із певним почуттям 

гумору;  

4) зайняті не собою, а своїми життєвими завданнями; 

5) співвідносять свою діяльність із загальнолюдськими цінностями; 

6) демократичні в стосунках, готові вчитися в інших;  

7) мають стійкі внутрішні моральні норми;  

8) креативні у всіх діях незалежно від того, чим конкретно займаються. 

Ви можете чути в майбутньому про піраміду потреб Абрагама Маслоу. 

Що воно таке? 

Американський психолог Абрагам Маслоу стверджував, що людина 

відмовляється від можливостей самореалізації і тому не така щаслива, якою 

могла б бути. Адже якість нашого життя безпосередньо пов’язана із 
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задоволенням власних потреб і бажань, і що вищий рівень потреб, то повніше 

реалізовує себе особистість. Відтак вчений створив власну концепцію 

мотивації поведінки людини. Графічно її зображують у вигляді піраміди. 

Вона має 7 рівнів на кожному з яких розміщено набір людських потреб. 

Задоволення потреб вищого рівня можливе лише за умови задоволення 

потреб нижчого рівня. Нові потреби і цілі виникають за таким самим 

принципом – тільки після досягнення цілей попереднього рівня. 

Але це не означає, що можна повністю залежати від зовнішніх обставин 

і  нічого не змінювати. Навпаки. Для людини важливим є визначити ті 

життєві обставини, які вона не здатна змінити і ті, на які вона має можливість 

вплинути. Це допомагає усвідомити можливості для самореалізації і 

продумати шлях для досягнення своїх цілей. 

Життєві цінності людини 

У процесі самовизначення кожна людина формує власні життєві 

орієнтири та цінності.  

Цінності – це життєві пріоритети людини, усе те, що є найважливішим 

у її існуванні. Життєві цінності – це погляди і переконання, яких людина 

дотримується при здійсненні своїх вчинків. Це те на що людина орієнтується 

у процесі своєї діяльності. 

Давайте поміркуємо що належить до життєвих цінностей? 

Вищими цінностями можуть бути здоров’я, сім’я, кохання, свобода, мир, 

держава, праця, істина, честь, споглядання, творчість, цінності суспільного 

устрою, спілкування, діяльності, самозбереження тощо.  

Список усіх життєвих цінностей величезний, але їх можна розподілити на 

три основні групи:  
1) Особисте життя і стосунки;  

2) Професія, бізнес, робота, суспільні відносини;  

3) Власний розвиток.  

Але кожна людина самостійно визначає, які цінності для неї є 

пріоритетними. 

А як же корелюється процес самореалізації людини із активною 

громадянською позицією? 

Для розуміння спочатку з’ясуємо, що є соціальною позицією людини – 

це ставлення до себе, своєї професії, довколишніх, суспільства, держави, 

самостійність особистості у виборі життєвого шляху. Вона також означає 

лінію поведінки людини як соціального суб’єкта в ході реалізації його 

життєвих цінностей. 

А громадянська позиція – це ставлення людини до держави, 

громадянином якої вона є, а також участь у різноманітних формах 

самоорганізації громадян. 

Громадянська позиція людини формується під впливом двох чинників – 

зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній чинник – це позиція людини в 

соціальній структурі або системі міжособистісних взаємин, яка регламентує 

поведінку та дії особистості, внутрішній – це система поглядів, установок, 
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цінностей, мотивів, через які виражаються взаємини індивіда до різних 

сторін дійсності. 

Давайте сформуємо поняття що є активною громадянською позицією. 

Активна громадянська позиція – це усвідомлена участь людини в 

житті суспільства, що відображається через її свідомі дії щодо оточення. Ці 

дії спрямовані на реалізацію суспільних цінностей за розумного 

співвідношення особистісних і суспільних інтересів. Варто зауважити, що 

активна громадянська позиція є набутою якістю, яка розвивається і 

вдосконалюється впродовж усього життя людини. Вона може змінюватися 

залежно від умов, у які потрапляє особистість. 

 

Домашнє завдання: 

Підручник: Васильків І. Д. Громадянська освіта. Інтегрований курс, 

рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти. // І. Д. Васильків, В. М. Кравчук, О. А. Сливка, І. З. Танчин, 

Ю. В. Тимошенко, Л. М. Хлипавка. – Тернопіль: Астон, 2018. – 256 с. 

 

1. Опрацювати ст. 16-20 та ст. 26-30. 

2. Зробити конспект теми уроку 3 та уроку 4 у робочому зошиті. 

3. Скласти схему ієрархії власних життєвих цінностей і пріоритетів. 

 

 

Методика визначення життєвих цінностей і пріоритетів  

(для виконання 3-го домашнього завдання) 
Є дуже ефективний спосіб визначити свої цінності: 

1. Складіть список того, що здається вам найбільш важливим у вашому житті – 

настільки важливим, що ви не зможете бути щасливим без цього. Ваш початковий список 

може бути дуже довгим – це не страшно, ви підкоректуєте його пізніше. 

2. Перегляньте свій список і запитайте себе: це дійсно те, без чого я не зможу жити 

щасливо? Якщо є хоч якийсь сумнів – видаліть це з вашого списку. 

3. Повторюйте цей процес до тих пір, поки ваш список не скоротиться до шести – 

десяти значень. Ось тепер у вас є список найбільш важливих саме для вас життєвих 

цінностей. Спираючись на них, ви зможете йти по житті, відчуваючи свою значущість і 

задоволення всім, що ви будете робити. 

 


