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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що для України 

важлива соціалізація молоді, адже від них залежить майбутнє країни. 

Соціалізація молодшого та старшого шкільного віку має особистісний характер, 

саме тому важливо створювати умови для успішної соціалізації особистості.  

Важливим завдання виступає набуття соціальних якостей, різнобічного 

розвитку особистості і її суб'єктності, здатності до соціальної творчості, які 

необхідні для соціального розвитку особистості.  

Протягом усіх етапів життєвого шляху особистість засвоює та 

використовує цінності культури. Важливість сім’ї виступає основним чинником 

передавання культурних норм та цінностей, що є основою соціалізації дитини. 

Особистість формується та розвивається під впливом різних чинників, а саме: 

об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх та зовнішніх, 

які діють стихійно або відповідно до мети. Важливо допомогти дитині успішно 

пройти соціалізацію та залучити підростаюче покоління до прийняття рішення 

проблеми власного життя та діяльності.  

Специфіка соціалізації в сім’ї пов’язана з особливістю етапу соціалізації, 

який включає в себе завершення первинної її стадії і початок вторинної. Основу 

первинної соціалізації становить інтерналізація: індивід «вбирає» в себе 

загальні цінності у процесі спілкування зі значущими «іншими». Важлива роль 

належить батькам, як основним агентам соціалізації. Підлітки копіюють модель 

поведінки у батьківській сім’ї і в подальшому житті можуть на неї 

орієнтуватися.  

Проблему соціалізації молоді досліджували вчені А. Богуш, Н. Гавриш, 

Л. Завацька, О. Карпенко, О. Кузьменко, І. Кон, Г. Ландберг, Г. Лактіонова, 

С. Савченко, С. Харченко, Б. Паригін та інші. 

Об'єкт дослідження – процес соціалізації особистості. 

Предмет дослідження – особливості соціалізації особистості в різних 

типах сімей. 
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Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному вивченні 

процесу соціалізації особистості в різних типах сім’ї. 

Мета дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

1. Здійснити теоретичний аналіз процесу соціалізації особистості. 

2. Розробити та провести емпіричне дослідження соціалізації 

особистості в різних типах сімей. 

3. Надати рекомендації щодо соціально-психологічного супроводу 

проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму. 

Методи дослідження: 

- теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація і систематизація 

даних психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; 

- емпіричні: спостереження, експеримент, методика «Моніторинг 

соціалізації особистості учнівської молоді М. Рожкова. 

Автором роботи ґрунтовно вивчено, систематизовано та узагальнено 

досвід відомих науковців щодо проблеми соціалізації особистості, в результаті 

було проведено емпіричне дослідження з виявлення ступеня соціалізації 

особистості в різних типах сімей. 

Теоретичне значення наукової роботи полягає в узагальненні 

теоретичних відомостей про специфіку прояву соціалізації. 

Практична значущість роботи полягає в тому, що її матеріали можуть 

бути використані у процесі індивідуальних та групових психологічних 

консультацій; запропоновані рекомендації щодо соціально-психологічного 

супроводу проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму можуть бути 

використані у практичній роботі з підлітками. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на 

базі Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр надання 

соціальних послуг», вибірку склали 53 підлітки із різних типів сімей. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 25 сторінках. 
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 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1. Особливості процесу соціалізації особистості 

 

Термін "соціалізація" в "Українському педагогічному словнику" 

С. Гончаренка характеризується як "процес залучення індивіда до системи 

суспільних відносин, формування його соціального досвіду, становлення й 

розвитку як цілісної особистості. Соціалізація передбачає взаємодію людини з 

соціальним оточенням, яке впливає на формування її певних соціальних 

якостей та рис, на активне засвоєння й відтворення нею системи суспільних 

зв’язків" [9, с. 314]. Розрізняють первинну (дитинство, підлітковий вік, юність) і 

вторинну (зрілий вік), а також дотрудову, трудову і післятрудову соціалізацію” 

[9, с.279]. 

Вчені по різному розглядають поняття соціалізації. М. Лукашевич 

визначає соціалізацію як взаємодію людини з навколишнім середовищем 

протягом життя, як «процес становлення особистості як суспільної істоти, під 

час якого налагоджуються різні зв’язки особистості із суспільством, 

засвоюються орієнтації, цінності, норми, відбувається розвиток особистісних 

властивостей, формуються активність і цілісність особистості, набувається 

соціальний досвід, нагромаджений людством за весь період розвитку» 

[16, с. 112]. Т. Парсонсом розглядає соціалізацію як сукупність процесів, за 

допомогою яких люди стають членами соціальної спільноти і встановлюють 

певний соціальний статус [3, с. 208]. І. Кон визначав процес соціалізації [20, с. 

38] як засвоєння індивідом соціального досвіду, під час якого створюється 

конкретна особистість, що не можна зводити до безпосередньої взаємодії 

індивідів. Наполягаючи на ролі особистості в соціалізації, автор зауважував, що 

«соціалізація – процес засвоєння людиною певної системи знань, норм, 

цінностей, які дозволяють їй функціонувати в якості повноправного члена 

суспільства». 
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Г. Лещук [15, С.72-73] пояснює сутність соціалізації в тому, що в її 

процесі людина формується як член того суспільства, до якого вона належить. 

соціалізація триває упродовж усього життя людини, поділяючись на первинну 

(соціалізація дитини) та вторинну (соціалізація дорослих). Це відбувається 

тому, що умови життя людини, а отже, і вона сама, постійно змінюються, 

вимагають входження у нові соціальні ролі та змін статусу, інколи докорінних. 

Але якщо під час соціалізації дитини головною для неї є соціальна адаптація 

(пристосування до суспільного середовища), то для соціалізації молодої і навіть 

соціально зрілої людини основну роль відіграє інтеріоризація. 

Соціалізація – це: процес, в ході якого дитина поступово перетворюється 

на особистість, яка розуміє і саму себе і довкілля, набуває знань і навичок, 

притаманних культурі, в якій він (або вона) народився; процес інтеграції 

індивіда у суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот (група, 

соціальні інститути, соціальна організація) шляхом засвоєння ним елементів 

культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально-

значущі риси особистості; процес розвитку людини як соціальної істоти, 

становлення її як особистості; процес засвоєння індивідом соціального досвіду, 

системи соціальних зв’язків і відносин; процес засвоєння індивідом знань, 

досвіду, норм і цінностей, включення його до системи соціальних зв’язків і 

відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в даному 

суспільстві; способи формування умінь і соціальних установок індивідів, які 

відповідають їх соціальним ролям; процес становлення особистості, навчання і 

засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, 

притаманних певному суспільству, соціальній спільноті, групі [6]. 

Повноцінна соціалізація не може відбуватись лише у межах певної 

соціальної групи, без активної участі самої особистості в процесі засвоєння 

соціального досвіду, норм поведінки. Такий нормативно-поведінковий досвід 

накопичується особливо в тих групах, де потрібна взаємопідтримка, 

взаємовиручка й взаємопорада. Власне такими групами можуть стати секції, 

гуртки, що функціонують у системі діяльності клубних об’єднань за місцем 
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проживання. Разом із тим, розглядаючи особливості організації та 

функціонування цих інститутів соціального виховання (клубних об’єднань за 

місцем проживання), зосереджують увагу на механізмах цілеспрямованого 

соціального впливу на особистість, до яких належать і процес соціального 

виховання через клубні об’єднання за місцем проживання. 

Позитивним результатом соціалізації є соціалізованість, яка в загальному 

вигляді розуміється як сукупність індивідуальних особливостей особи, що 

забезпечують найбільшу успішність в значимій для цього індивіда діяльності, 

позитивне самовідчуття і емоційну задоволеність життям в цілому [21]. 

Є. Белінська і Т. Стефаненко, обрали соціалізованість як основний 

критерій соціалізації особистості та виділили такі компоненти соціалізації 

молодшого школяра: когнітивно-рефлексивний (пізнавальний) компонент – 

знання, розуміння, рефлексія; комунікативний компонент – спілкування і 

взаємодія; засвоєння дитиною норм, правил, звичаїв, моделей поведінки і їх 

реалізація в міжособистісних взаєминах; практичний компонент – засвоєння 

дитиною практичних навичок в різноманітних видах діяльності та прояв себе в 

різноманітній творчості; ціннісно-смисловий компонент – наявність у дитини 

ціннісних орієнтацій, уподобань, мотивів і установок, що визначають його 

ставлення до чого / кого-небудь [4]. 

Таким чином, соціалізація школярів є процесом формування нових основ 

в соціально-культурній сфері, що дозволяє забезпечити конкурентну перевагу 

гуманістичної особи. 

Обґрунтовану та детальну структуру етапів та механізмів процесу 

соціалізації на кожному з них визначає Б. Титов: перший – сприйняття 

індивідом соціальної інформації на рівні відчуттів, емоцій, знань, умінь; другий 

– інтуїтивне співвідношення отримуваної інформації з генетично закладеним 

кодом, суб’єктивним соціальним досвідом і формуванням на цій основі 

власного до неї ставлення; третій – формування установки на прийняття чи 

відторгнення отриманої інформації; четвертий – формування ціннісних 

орієнтацій і установок на дію; п’ятий – вчинки, дії, логічно вибудувана система 
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поведінки; шостий – формування норм і стереотипів поведінки; осмислення й 

оцінка власної соціальної діяльності [23]. 

На сьогодні чинники соціалізації є загальновідомим, але досить 

малодослідженим поняттям. Так, А. Мудрик виокремлює чотири групи 

чинників соціалізації: Мегафактори – космос, планета, світ, які певною мірою 

впливають на соціалізацію всіх жителів планети. Макрофактори – країна, етнос, 

суспільство, держава, які впливають на соціалізацію всіх жителів країн. 

Мезофактори – умови соціалізації великих груп осіб, що виокремлюються: за 

місцевістю й типом поселення, в яких вони проживають; за приналежністю до 

аудиторії тих чи інших засобів масової комунікації (радіо, телебачення та ін.); 

за приналежністю до певних субкультур. Мікрофактори – чинники, які 

безпосередньо впливають на конкретних осіб, та які взаємодіють з ними – сім’я, 

сусіди, група однолітків, виховні організації, різноманітні суспільні державні, 

релігійні, приватні та контрсоціальні організації, мікросоціум [17, с.10].  

А. Ярощук констатує, що на сьогодні є сформована точка зору, що 

найважливіша соціальна функція сім’ї – виховання підростаючого покоління, 

первинна соціалізація дитини, але не має жодної державної програми, яка б 

допомагала сім’ї зрозуміти – що таке сім’я з точки зору соціальних очікувань, 

які її функції по відношенню до суспільства, і по відношенні до дітей [25, С.67]. 

О. Черниш доходить висновку, що теорія соціалізації має відкритий та 

мобільний характер, постійно доповнюється і змінюється разом із мінливістю 

світу й соціуму, під впливом зовнішніх (соціальних) та внутрішніх 

(індивідуально-психологічних) чинників [24]. 

Т. Гарасимів, Т. Іванишин розглядають соціалізацію як двосторонній 

процес, який охоплює, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду 

шляхом входження у соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, а з 

іншого – процес активного відтворення системи соціальних зв’язків індивіда 

через його активну діяльність, активне входження у соціальне середовище. 

Отже, cоціалізація – двосторонній процес взаємодії людини і соціального 

середовища, який передбачає як її включення у систему суспільних відносин 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%20%D0%A2$
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шляхом засвоєння соціального досвіду, так і самостійне відтворення цих 

відносин, під час яких формується унікальна неповторна особистість [6, С. 235]. 

Таким чином, соціалізація особистості виступає предметом психолого-

педагогічних та соціологічних досліджень. 

 

 

1.2. Сприятливі та несприятливі умови соціалізації дітей у  різних 

типах сімей 

 

Складний і багатогранний процес соціалізації продовжується все життя 

людини. Тільки соціально прийнята соціалізація надає можливість людині 

повноцінно існувати в сучасному світі. Процес соціалізації відбувається у 

взаємодії дитини з соціальними інститутами у процесі набуття знань та досвіду 

соціально схвалюваної поведінки. У процесі соціалізації дитина оволодіває 

уміннями й навичками практичної й теоретичної діяльності: перетворення 

наявних відносин у якості особистості, засвоює досвід суспільного життя і 

суспільних відносин, адже дитина вчиться жити з іншими дітьми, дорослими в 

колективі, в соціумі, ефективно взаємодіяти з іншими. На думку вчених, 

соціалізація – це поступове набуття дитиною соціального досвіду спілкування і 

діяльності, це процес розвитку самосвідомості, саморегуляції, самовираження, 

становлення активної життєвої позиції у процесі життєдіяльності та 

життєтворчості дитини [12]. 

Рівень соціалізованості дітей можна скористатися діагностикою, яка 

містить наступні елементи: критерії, показники, рівні та методики виміру. 

Першим критерієм соціалізованості молодшого школяра є сформованість у 

нього ціннісних орієнтацій, до показників якого відносяться: 1) наявність 

цілісної картини світу; 2) наявність відносно сформованої «Я-концепції»; 3) 

сформованість ціннісних уявлень [1]. 

Дитина набуває знань і навичок, необхідних для соціальної взаємодії та 

соціальних контактів індивідів. Вона входить в світ знань, загальнолюдських 
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цінностей, оволодіває різноманітними способами діяльності, навчається 

спілкуватися з іншими людьми, відкриває світ власного «Я», навчається 

керувати ним. Становлення особистості як повноправного, самостійного і 

творчого суб’єкта суспільного життя є педагогічною метою безпосередньо 

соціалізації [16]. 

Аналіз психологічних особливостей, можливостей і задач соціалізації 

допомагає визначити основні ознаки соціальної компетентності школярів. До 

таких ознак належать сформованість мотивації досягнення успіху в навчальній 

діяльності, сформованість навичок самоконтролю, самоорганізації і 

саморегуляції; керівництво в поведінці свідомими і соціально нормативними 

цілями і правилами, засвоєння соціальних норм поведінки; задоволення собою, 

адекватна самооцінка; наявність критичного ставлення до себе і оточуючих; 

засвоєння навичок конструктивної взаємодії з ровесниками і дорослими, 

сформованість конструктивної поведінки в важких життєвих ситуаціях. 

Головна особливість дитини шкільного віку – зміна соціальної позиції. 

Приступаючи до систематичного навчання, дитина стає членом шкільного і 

класного колективу, змінюються її відносини з дорослими. Це розширює і 

поглиблює систему її відносин з навколишньою дійсністю, посилює значущість 

спонтанних соціалізаційних процесів для її особистісного розвитку. До 

фундаментальних новоутворень дитини молодшого шкільного віку, які 

створюють позитивні передумови для її соціалізації, сучасні науковці відносять 

суб’єктивність та індивідуалізацію. Під час пізнавальної діяльності особистість 

пізнає навколишній світ і саму себе; під час предметної – створює і перетворює 

матеріальні умови свого життя, а також життя інших людей. В обох видах 

діяльності вона формує і змінює саму себе, розвиває свої індивідуальні 

можливості. Особливо цінними є створення умов для прояву вихованцями 

позитивних якостей, що дають їм можливість розвиватися і самовиражатися 

[14]. 

До основних методів активізації особистісного розвитку особистості 

можна зарахувати: переконання їх у значущості знань про моральні якості та 
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усвідомлення того, що вони допоможуть досягти поставленої мети; створення 

вихователем позитивного емоційного ставлення до об’єкта пізнання, створення 

ситуацій, які спонукали б молодших школярів до проявів позитивних якостей 

особистості, активізація особистісного розвитку за допомогою видів діяльності. 

Н. Сушик [22, С.67] зауважує, що формування компетентності батьків 

дітей різного віку в реалізації технологій соціального виховання особистості 

передбачає такі послідовні етапи: 1. Формування цінності батьківства, ціннісної 

орієнтації на усвідомлене, відповідальне, компетентне батьківство, знань про 

складники батьківства, функції, норми, правила, моделі поведінки батьків. 2. 

Формування відповідального ставлення до батьківства. 3. Формування 

переконання розвивати компетентність батьків для ефективної соціалізації 

дітей на різних вікових етапах. 4. Формування умінь, навичок відповідальної 

поведінки батьків щодо соціалізації дітей. 5. Формування здатності батьків 

застосовувати інтегровану сукупність компетенцій у визначених умовах.  

Провідником соціалізаційних процесів виступає батьківська сім’я. 

Закладені в ранньому дитинстві (при взаємодії дитини з батьками) цінності, 

норми, уявлення багато в чому визначають життєвий шлях, формують 

суспільну позицію, соціальну компетентність особистості. Сучасну сім’ю 

поставлено в досить жорсткі умови виживання. Різке погіршення матеріального 

становища сім’ї, нестабільність соціальноекономічної сфери є причинами 

зростання кількості неблагополучних родин в українському соціумі [18].  

В. Даринська виокремила класифікацію сімей за мірою їх виховного 

впливу на дітей [11]. За її класифікацією, сприятливими для формування 

особистості є ті сім'ї, де є обоє батьків й не менше двох дітей, де вміють 

доцільно й змістовно організувати життя й діяльність її членів, а у 

внутрішньосімейних взаєминах панують повне взаєморозуміння, 

демократичний стиль спілкування й поведінки. Такій сім'ї властива позитивна 

трудова й моральна атмосфера, культурне й раціональне дозвілля; у батьків 

досить високий рівень освіти, загальної культури й педагогічної 

підготовленості. Матеріальне становище такої сім'ї задовільне або гарне. 
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Сприятливо-нестійкими вважаються сім'ї, які виявляють в основному 

позитивний вплив на виховання дітей. Як правило, у сім'ї 1-2 дитини, батьки 

люблять дітей, прагнуть створити всі умови для їхнього сприятливого розвитку. 

Моральна й трудова атмосфера тут позитивна. Однак немає повного 

взаєморозуміння між дорослими, тому між ними часто виникають конфлікти. У 

батьків, як правило, невисокий рівень загальної культури, недостатня освіта і 

педагогічні уміння. Ці сім'ї можуть бути як повними, так і з дезорганізованою 

структурою. Матеріальне становище посереднє. 

До вкрай несприятливого типу відносяться сім'ї з аморальним 

мікрокліматом і негативним впливом на розвиток дитини. Для них характерні 

ослаблена морально-трудова атмосфера, конфліктність, антипедагогічне 

ставлення до дітей, нервозність у взаєминах між членами сім'ї, відсутність 

загальної культури й духовних запитів. Виокремлення типів сімей за їхнім 

виховним впливом на дитину передбачає проведення цілеспрямованої роботи з 

батьками й досягається шляхом впровадження інформаційно-методичного 

комплексу з проблеми формування гуманних міжособистісних взаємин у сім’ї. 

Несприятливими для формування особистості дитини є сім'ї, для яких 

духовні потреби другорядні; натомість переважають матеріальні, що й робить 

малоефективним розвиток дітей. Нерідко один з батьків веде аморальний 

спосіб життя. Для сім'ї характерні споживацтво як життєвий ідеал, низький 

рівень освіти, культури. Ці батьки, хоча й відвідують школу, вислуховують 

учителів, однак не завжди спроможні впливати на дітей педагогічними 

виховними засобами, що призводить до авторитарного стилю спілкування, 

взаємного нерозуміння. Звідси – невміння розумно організовувати 

життєдіяльність сім'ї, небажання проводити спільне дозвілля через відсутність 

культурних запитів з боку дорослих і занадто різних інтересів дітей і батьків. 

Матеріальне становище полярне – іноді це сім’ї з значним достатком, іноді 

характеризується бідністю. 

Таким чином, соціалізація особистості може відбуватися як несвідомо, 

стихійно, так і свідомо, цілеспрямовано, організовано.
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ  У РІЗНИХ ТИПАХ СІМЕЙ 

 

2.1. Організація емпіричного дослідження соціалізації особистості  

 

Специфічною особливістю підліткового віку є те, що саме цей період, 

коли ще тільки формуються самостійні уявлення про самого себе і про 

навколишніх, підліток є неперевершеним мрійником. Підлітковий вік є 

сенситивним до становлення системоутворювальних компонентів 

самосвідомості людини («Я-образу», «Я-концепції»), її духовного зростання. 

Саме тому основним завданням соціалізації особистості в підлітковому віці 

стає утвердження позитивних, сприятливих психолого-педагогічних умов 

розвитку самосвідомості підлітків, що в результаті сприяє позитивному 

ставленню підлітка до себе. 

Виходячи з вищесказаного, розуміємо, що процес соціалізації особистості 

триває впродовж всього життя людини і є невід’ємною складовою для 

повноцінного існування в суспільстві. В сім’ї закладаються норми, правила, 

цінності, стереотипи, установки тощо. Саме процес первинної соціалізації с 

підґрунтям подальшого процесу соціалізації особистості. Для успішного 

виховання та соціалізації дитини потрібне надання їй 

безумовної любові, яка означає прийняття дитини такою, якою вона є. Під 

прийняттям розуміється не тільки визнання права дитини на власну 

індивідуальність, оригінальність, несхожість на інших, у тому числі й на своїх 

батьків, а й визнання її права на толерантне ставлення до неї та на емоційну 

підтримку і схвалення. Безумовно любити і приймати дитину означає 

погоджуватися з її неповторністю й унікальністю, навіть якщо якості й риси, які 

цю неповторність утворюють, не відповідають очікуванням батьків. 

Процес соціалізації розпочинається з дитинства і основним впливом 

соціалізації для дитини є сім’я. Роль батька, матері, братів, сестер і 
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міжособистісні стосунки між ними формують взаємини, що в майбутньому 

впливає на інтелектуальний, емоційний, мовленнєвий, етичний розвиток.  

Теоретичне обґрунтування провідних положень роботи, зміст яких 

викладено у першому розділі, (Є. Белінська, О. Карпенко, В. Коваленко, 

А. Мудрик, А. Склярук, Т. Стефаненко та інші), визначили стратегію 

подальшого емпіричного дослідження. 

Емпіричне дослідження особливостей соціалізації підлітків із різних 

типів сімей проводилось серед підлітків віком від 14 до 17 років, що відповідає 

фазі підліткового віку. У дослідженні взяли участь загалом 53 особи, які були 

виділені згідно типів сімей: благополучні (20 підлітків), умовно проблемні (18 

підлітків), соціально неблагополучні (15 підлітків). За результатами 

дослідження сформували групу із 30 осіб, які становили за виділеними 

показниками «групу ризику» – із групи соціально неблагополучні, умовні 

проблемні. На початку занять варто встановити контакт із досліджуваними, 

викликати довіру до себе, запевнити в конфіденційності спілкування, 

познайомити з учасником індивідуально, щоб підібрати різних учасників. 

За результати констатувального дослідження, у сімях умовно проблемних 

та соціально неблагополучних процес соціалізації неконтрольований, тому 

наслідки передбачити не можемо, проте наслідки будуть негативними і для 

суспільства і для самого підлітка. Значна частина учнівської молоді не завжди 

готова до успішного виконання соціальних ролей. Підліток може засвоювати 

негативний, з точки зору існуючої в даному суспільстві системи норм та 

цінностей, досвід, що може призвести до неадекватної, девіантної поведінки в 

майбутньому. Ще один ризик, що може виникнути при недостатній, або 

відсутній цілеспрямованій соціалізації, це недостатність потрібної інформації в 

зовнішньому середовищі особистості, що може призвести до певних «пробілів» 

в значущих для індивіда знаннях та навичках. Ці недоліки в соціалізації можуть 

призвести до того, що людина не може повноцінно виконувати необхідні для 

неї соціальні ролі в суспільстві, а також має складнощі у соціальних взаємодіях 
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Таким чином, соціалізація сприяє особистості інтегруватися в суспільство 

і адаптивно поводитися там. Формою реалізації процесу соціалізації виступає 

адаптація. Соціально-психологічна адаптація розуміється як один із провідних 

чинників і необхідна умова соціалізації особистості. Соціалізація – це процес 

перетворення людини з індивіда в особистість. Соціалізація – одночасно і 

процес, і механізм, і результат засвоєння людиною культури. Під соціалізацією 

розуміється процес засвоєння індивідом зразків поведінки, соціальних норм і 

цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному 

суспільстві. 

 

 

2.2. Перевірка ефективності застосування тренінгової програми 

оптимізації процесу соціалізації підлітків 

 

Для перевірки ефективності застосування тренінгової програми 

оптимізації процесу соціалізації підлітків,  метою якої здійснити соціально-

психологічний супровід проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму, були 

проведені психодіагностичні процедури (Додаток А). Заняття проводились у 

формі тренінгу, у вигляді психотехнічних рольових ігор та вправ, обговорення, 

тестування з інтерпретацією результатів. Організаційно кожна зустріч, окрім 

першої, починалась з рефлексії, під час якої ведучий дізнавався про настрій 

учасників, їх стан та бажання продовжувати роботу. Далі проходило 

обговорення домашнього завдання: як з ним впорались, які були труднощі, які 

почуття виникли в процесі виконання. Наступною була основна частина, коли 

саме і проводились рольові ігри (Додаток Б). Після завершення соціально-

психологічного тренінгу було проведено повторне тестування в обстежуваних 

групах досліджуваних за допомогою методики на визначення ступеня 

соціалізації. Досліджувалася оцінка зсуву значення у підлітків, застосували «G-

критерій знаків», який призначений для встановлення загального напряму змін 

ознаки, яку досліджуємо (Додаток В). 
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Таблиця 2.1 

Порівняння показників ступеня соціалізації підлітків до і після 

формувального впливу, % 
 

Показники  

Рівні Показники 

 до впливу у % 

відношенні 

Показники після 

впливу у % 

відношення 

Динаміка 

показників 

Соціальна 

адаптованість 

ВР 30 43,3 +13,3 

СР 26,6 29,9 +3,3 

НР 43,3 26,6 -16,6 

Автономність 

ВР 36,6 46,6 +9,9 

СР 13,3 26,6 +13,3 

НР 49,9 26,6 -13,3 

Соціальна 

активність 

ВР 23,3 36,6 +13,3 

СР 26,6 33,3 +6,7 

НР 39,9 29,9 -9,9 

Моральність  

ВР 23,3 36,6 +13,3 

СР 49,9 39,9 -9,9 

НР 26,6 23,3 -3,3 

 

У експериментальній групі за показником соціальна адаптованість до 

впливу високий рівень становив 30 %, після експерименту – 43,3 %, що на 

13,3 % більше, середній рівень збільшився на 3,3 % досліджуваних, а низький 

рівень цього показника зменшився на 16,6 %. Соціалізація людини постійно 

йде шляхом накопичення досвіду, розширення знань, набуття нових навичок – 

формується особистість із лише їй притаманними індивідуальними поглядами 

й установками. Механізм адаптації дещо інший: процес усунення негативних 

якостей особистості та засвоєння нових, позитивних відбувається під впливом 

умов, які змінилися; у відносно короткий проміжок часу відбувається злам, зі 

свідомості індивіда вилучаються застарілі погляди й установки.  

Експериментальна група показала зміни стосовно кількості підлітків 

високого рівня показника автономність у бік зростання на 9,9 % досліджуваних,  

середній рівень зріс на 13,3%, а низький рівень у бік зменшення на 13,3 %. 

Автономність – це спосіб поведінки підлітка, який проявляється в 

самовизначенні і незалежності, вмінню протистояти соціальному тиску, 

оцінювати себе, виходячи з особистих стандартів, саморегуляції власної 

поведінки. Автономність є визначальним критерієм психічного здоров’я і 
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цілісності особистості, при системно організованому соціальному супроводі 

дитини цілком подолати порушення автономності не можливо.  

Експериментальна група показала кількість підлітків із високим рівнем 

соціальна активність у 23,3 % досліджуваних на початку експерименту, та 

36,6 % досліджуваних по завершенню експерименту, що на 13,3% більше; 

кількість підлітків із середнім рівнем становила 26,6 %, і після експерименту 

33,3 % досліджуваних, збільшився на 6,7 %; кількість підлітків із низьким 

рівнем зменшилася із 39,9 % до 29,9 % (на 9,9%). Соціальна активність 

особистості розглядається як одна з найважливіших умов соціалізації 

особистості у процесі виховання, навчання і самовиховання, під час якого 

людина усвідомлює себе в суспільстві як особистість. Соціальна активність 

особистості як особистісна якість людини, яка проявляється у вияві ініціативи і 

відповідальності, самостійності і незалежності. Результатом цього є засвоєння 

соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються якості особистості.  

Результати експериментального дослідження в експериментальній групі 

показали, що кількість підлітків із показником високого рівня моральності 

збільшилася на 13,3 % досліджуваних, середній рівень зменшився на 9,9 %, 

низький рівень – на 3,3 % досліджуваних. Моральне становлення підлітка 

включає в себе всі компоненти морального становлення дорослої людини. 

Воно визначає внутрішню позицію підлітка, в основі якої лежить прагнення 

бути відповідальним за себе, свої особисті якості, світогляд та здатність 

самостійно відстоювати власні переконання. 

Таким чином, за отриманими результатами констатуємо, що високий 

ступінь соціальної адаптованості після впливу мають 43,3% підлітків, рівень 

автономності – 46,6%, ступінь соціальної активності – 36,6%, ступінь 

моральності в експериментальному – 36,6%. Це свідчить, що підлітки, як 

правило, обирають судження, які вказують на їх моральну вихованість та 

ступінь їх соціалізації, а саме наголошуючи про їх згоду або не згоду даного 

твердження.  
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Середній ступінь соціальної адаптованості мають 29,9% підлітків, рівень 

автономності – 13,3%, ступінь соціальної активності – 33,3%, ступінь 

моральності– 60%%, у контрольному – 39,9%. Це свідчить про середній ступінь 

соціалізації, тобто вони потребують прихованої допомоги з боку інших, хоча 

іноді намагаються самостійно вирішити проблему.  

Низький ступінь соціальної адаптованості мають 26,6% підлітків, рівень 

автономності – 26,6%, ступінь соціальної активності 29,9%, ступінь 

моральності – 23,3%. Це свідчить про потребу в підкорянні лідеру. В якісному 

варіанті обробки результатів даної методики бачимо, що підлітки в більшості 

варіантів схиляються до думки інших у будь-якій справі, що свідчить про 

низький ступінь соціалізації. 

Психодіагностичне дослідження після проведення тренінгових заходів 

показало позитивні зрушення у показниках соціальної адаптованості, 

автономності, соціальної активності, моральності особистості. 

 

2.3. Рекомендації щодо соціально-психологічного супроводу 

проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму 

 

Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час 

незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, 

набуття людиною свого місця в житті. Різниця між цими процесами полягає в 

тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може 

перериватися, а ось соціалізація йде безперервно. Рання соціалізація 

здійснюється в сім‘ї, де складаються перші уявлення про світ, про добро і зло, 

де дитина усвідомлює себе. Сім‘я – основний орган соціалізації. Недоліки 

сімейної соціалізації: надмірна опіка, допомога, що гальмує процес 

дорослішання дитини; дефіцит елементарних обов‘язків, ділових стосунків; 

невміння узгоджувати дії, розв‘язувати конфлікти. В процесі соціалізації бере 

участь все оточення дитини: сім‘я, школа, однолітки, сусіди, засоби масової 

інформації. Існують три середовища соціального впливу на дитину: 
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І. Міжособистісна взаємодія. В ході спілкування, той, хто впливає, прагне 

домогтися від іншого певних поступок, дає обіцянки, намагається виглядати 

привабливим, постачає все нову і нову інформацію, часто не залишає 

можливості на роздуми, вдається до позитивного підкріплення (усмішки, 

пестливих рухів, прояву уваги, смачної їжі). ІІ. Спеціально створене 

середовище переконування. Вихователь звертається до вихованців, прагнучи 

переконати їх у чомусь, погодитися з його твердженням, пропозицією виконати 

певну дію, в цьому разі він впливає одночасно на багатьох дітей. ІІІ. Засоби 

масової інформації впливають на дитину опосередковано, проте щоденно й 

ефективно, створюючи привабливі образи певних цінностей – здоров'я, 

доброти, кмітливості, або навпаки – агресії, домінування сили, надмірної 

сексуалізації життя. Отже, вони можуть «сіяти добро» або нав'язувати дітям 

чужинні стандарти, штучних героїв, сумнівні авторитети, що можна прийняти 

як норму. Вплив, який не позбавляє дитину свободи опору, можливості 

уникнути погрози або фізичного обмеження свободи. 

Надаючи допомогу підлітку, психолог зобов’язаний визначити зону своєї 

компетенції. Психолог працює з труднощами дітей і дорослих, а психотерапевт 

з їх проблемами. Слід пам’ятати про відмінності між труднощами і 

проблемами. Особистісні труднощі – це переживання людиною перешкод у 

самореалізації, у задоволенні тих чи інших актуальних потреб, у прийнятті 

рішень. Психолог – консультант допомагає їй самостійно долати труднощі, що 

виникли, змінити щось у тій реальності, в якій вони виникають. Той, хто 

звертається до психолога за допомогою для подолання своїх труднощів, у тій 

чи інші й мірі усвідомлює їх і може описати чи визначити. 

Життєві труднощі допомагають дитині ставати сильнішою та 

пробуджують те краще, що закладено генами та природою. Однак, щоб долати 

життєві труднощі, які ставить життя, кожній дитині потрібна підтримка 

особливого роду та любов. Діти не зможуть самостійно справитися з усіма 

складнощами – без допомоги батьків. 
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Тому, важливо допомогти дітям долати труднощі з тим, щоб у повній мірі 

розвивати внутрішній потенціал. Зокрема, донести до дитини, що: 

1. Відрізнятися від інших – це нормально – бо всі діти – індивідуальні, зі 

своїми талантами, потребами та проблемами. Відрізняються хлопчики та 

дівчатка. Кожна дитина відрізняється від іншої за своїм бажанням та вмінням 

вчитися, важливо для батьків мати на увазі зі відмінності, не порівнювати одну 

дитину з іншою та вчитися по-різному виявляти свою любов до конкретної 

дитини. 

2. Здійснювати помилки – нормально. Всі – і дорослі і діти – 

припускаються помилок, якщо помилилася дитина, вона не думає, що зробила 

щось неприпустиме, а розуміють помилку із життєвих прикладів, тому 

важливо, коли й батьки визнають свої помилки по відношенню до дітей і один з 

одним. 

3. Виявляти негативні емоції – це нормально – такі, як гнів, страх, 

розчарування, неспокій, ревнощі, невпевненість. Батьки також виявляють ці 

емоції і важливо, щоб діти їх бачили, з одним застереженням, що прояв цих 

емоцій – нормально, але вони допустимі не всюди і не завжди. Важливо й не 

придушувати свої емоції, бо в такому разі їх все одно діти будуть проявляти – 

але вже разом зі своїми емоціями. Не потрібно батькам і виявляти свої емоції 

дуже бурно. Важливо навчити дитини ідентифікувати емоції і говорити про це. 

4. Бажати більшого – нормально. Часто дітям навіюють, що тільки 

егоїстичні діти бажають більшого та засмучуються, коли не отримують 

бажаного. Стандартна відповідь багатьох – дякуй за те, що в тебе є. 

5. Висловлювати свою незгоду – це нормально, але пам’ятай, що мама та 

тато – головні. 

Опираємося на поради, як правильно навчитися долати труднощі: 

1. Ви повинні розуміти, що будь-яка складність – це не проблема, а шанс. 

Шанс навчитися чомусь новому, шанс показати свою силу або кмітливість, 

шанс одержати просування по службі або в особистому житті. І якщо вам 

випадає подібний шанс, то не треба його упускати. Замість цього накидайтеся 
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на цей шанс так, як ніби від неї залежить ваше життя, і ви дуже скоро побачите, 

що у будь-яких труднощів є свої переваги. 

2. При появі труднощі, ви повинні спробувати призупинити всі свої 

справи і зосередити всі сили на вирішенні виниклої проблеми. І ніколи не 

намагайтеся відкласти вирішення проблеми на потім, оскільки невирішена 

проблема спричинить інші труднощі, і вони обрушаться на вас лавиною в 

самий невідповідний момент. 

3. Кращий засіб лікування – це профілактика. Це правило працює і у 

випадку з труднощами. Спробуйте прямо зараз закрити очі і спробувати уявити, 

які труднощі у вас можуть виникнути найближчим часом. І відразу ж 

подумайте, що найкраще буде зробити, щоб вирішити ту чи іншу проблему. 

4. Вирішуючи проблему, ви повинні звертати увагу не тільки на її 

рішення, але і на те, що її викликало. Усунувши слідство, але, не усунувши 

причину, ця трудність виникне знову. Але вдруге, вона може принести куди 

більше неприємностей. Ну а найкращим варіантом буде передбачити появу цієї 

труднощі і задушити її, ще в зародку. 

У процесі організації самовиховання особистості навчають спеціальним 

прийомам роботи над собою, до яких належать [19, с.30-31]:  

− самопереконання. Його суть полягає в пропонуванні учневі знайти у 

певній ситуації аргументи і за їх допомогою переконати в правильності чи 

неправильності свого вчинку або переключити в конфліктній ситуації думки на 

інші теми і справи, які б відвернули його від конфлікту, заспокоїли;  

− самонавіювання. Його пропонують використовувати за необхідності 

подолати в собі страх перед труднощами, невпевненість у власних силах, 

нерішучість. Самонавіювання передбачає повторення учнем подумки або 

вголос певних суджень;  

− самопідбадьорювання. Цей прийом ефективний, якщо учень губиться в 

складних ситуаціях, зневірюється у власних силах та можливостях. Прийом 

полягає у тому, що людина навіює собі стан оптимізму і віри в себе, 

запевняючи себе в тому, що справи йдуть або підуть добре: «Нічого страшного, 
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все в порядку», «Все виправиться і буде добре», «Нічого не втрачено, я ще 

досягну успіху», «Я спроможний це зробити, і я зроблю це!», «Не варто 

засмучуватись» тощо;  

− самозаохочення. Застосовують його, якщо учень, долаючи певні 

труднощі, виконав складне завдання. Ефективний він за необхідності подолати 

негативні риси особистості;  

− самопримус. Допомагає у боротьбі з внутрішньою не організованістю, 

небажанням вчитися, працювати, з лінощами;  

− самоаналіз. Йому належить вирішальна роль у самовихованні, оскільки 

він передбачає уміння аналізувати свої вчинки, давати їм певну оцінку. Він 

дозволяє виявляти позитивні і негативні моменти минулих вчинків аби уникати 

помилок у майбутньому. Треба рекомендувати вихованцям привчатися до 

письмового самоаналізу;  

− практичні прийоми. До них належать прийом «крок уперед» – щоденне 

планування діяльності на наступний день; прийом «оцінювання прожитого 

дня» – аналіз учнем своїх дій, вчинків, недоліків; 

 − «правила моєї поведінки». Полягає у дотриманні складених для учня 

правил поведінки. Привчає до виконання своїх обов’язків; − самозобов’язання. 

Передбачає планування учнем роботи над собою на місяць, семестр або рік 

залежно від того, які риси особистості він прагне сформувати чи подолати;  

− «упізнай себе». Має характер гри, за якої учитель дає неповну 

характеристику учневі, не називаючи його прізвища. Той впізнає себе, а 

товариші доповнюють цю характеристику;  

− «самохарактеристика» і «взаємохарактеристика». Суть цих прийомів 

полягає в обговоренні в колективі підготовлених у такий спосіб характеристик, 

що привчає учнів до самоаналізу, дає педагогові багатий матеріал для роботи з 

ними. − самонаказ. Самонаказ допомагає людям у ситуаціях, коли не вистачає 

волі для виконання певної дії. «Візьми себе в руки!», « Не нервуй», 

«Заспокойся» тощо. Так, наказ «Встань!» допомагає піднятися вранці з ліжка, 

наказ «Сідай до роботи!» подолати лінощі, інерцію спокою.  
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 − самопохвала і самонагородження. Це ефективний прийом, що 

ґрунтується на позитивному самопідкріпленні. Людина виробляє у собі такий 

же умовний рефлекс, таке ж сприйняття, які у випадку коли похвала або 

нагорода йде від іншого. Уявна похвала за добрі вчинки – є чудовим стимулом 

бажаної поведінки. Самонагороджувати себе можна відпочинком, заняттям 

улюбленою справою, солодощами та іншим. Можна розподілити роботу на 

частини і нагороджувати себе після виконання кожної з них. Для невпевнених у 

собі людей самопохвала є одним з найбільш доцільних прийомів, оскільки вона 

підвищує самооцінку і повертає психологічний комфорт.  

− самозасудження і самопокарання. Спирається на негативне 

самопідкріплення. Самозасудженням людина підсилює мотивацію до 

подолання власних недоліків. Самопокарання – це більш сувора і категорична 

форма самозасудження. Це може бути позбавлення себе чогось приємного, 

збільшення навантаження в якийсь проміжок часу. Самозасудження і 

самопокарання корисні для людей із зниженою самокритичністю, проте 

існують люди, які засуджують і карають себе більше, ніж варто. Знаючи такі 

властивості своїх учнів, вихователь мусить рекомендувати їм діяти через 

позитивне самопідкріплення.  

− перенесення на себе якостей інших людей. Воно дозволяє з 

ефективністю досягати бажаної поведінки, оскільки включає доступні дитині 

механізми імітації. Бажані якості (сміливість, шляхетність, почуття власної 

гідності, товариськість тощо) постають у реальних життєвих обставинах.  

 − ілюзорна зміна патогенної ситуації. Застосовується в тих випадках, 

коли якась неприємна ситуація (випадок або довготривалі обставини) 

викликали психотравмуючу реакцію або неприємні спогади і переживання. У 

цих випадках вихованцеві рекомендується уявно змінити ситуацію на власну 

користь, наприклад, уявити, що він вийшов переможцем, уникнув образи або 

неприємність сталася не з ним, а з кимсь іншим. 

 − робота над минулим. Прийом полягає в тому, що людина дивиться на 

своє минуле ніби через рожеві окуляри, намагаючись бачити в ньому тільки 
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успіхи і прояв власних позитивних якостей. Аналіз минулого корисно зробити 

письмово. Позитивне бачення свого минулого навіює впевненість у собі, сприяє 

закріпленню позитивних стереотипів поведінки.  

− ілюзорне подолання перешкод. Цей прийом передбачає уявне 

подолання майбутніх перешкод. Людина уявляє, наприклад, успішне складання 

екзамену, впевнені манери поведінки з людиною, якої вона побоюється, 

блискучий виступ на зборах тощо.  

− планування майбутньої поведінки. Планування завжди збільшує шанси 

людини на успіх, хоча план, звичайно, не може передбачити всіх можливих 

елементів майбутньої ситуації. Звичка до письмового планування, сприятиме 

формуванню внутрішньої дисциплінованості, передбачливості, впевненості у 

собі. Так, плануючи, наприклад, важливу розмову, треба передбачити, як ви 

будете поводити себе у різних варіантах поведінки партнера.  

- цілеспрямоване наслідування. Взагалі наслідування відіграє надзвичайно 

важливу роль в оволодінні різноманітними навичками поведінки, особливо у 

дитинстві. Кожна людина не усвідомлено наслідує ті зразки поведінки, які їй 

подобаються. У процесі самовиховання наслідування повинно застосовуватися 

свідомо. Можна успішно наслідувати манеру поведінки, звичку до 

пунктуальності, вміння вислуховувати співрозмовника, зовнішню охайність. 

− організація обміну враженнями і досвідом у процесі самовиховання. 

Самовиховання – суто індивідуальна справа, але обмін враженнями, співчуття і 

особливо схвалення з боку товаришів є значним стимулом для подальших 

зусиль. Не треба організовувати пряме змагання, але доречно використовувати 

колективні форми роботи.  

Таким чином, у процесі соціалізації підліток активно засвоює культурно-

історичний та соціальний досвід, який включає норми соціальних відносин, 

комунікативні навички, уміння, здатність оцінювати власну та спільну 

діяльність. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати теоретико-емпіричного дослідження дали підстави для 

формулювання таких висновків:  

1. Здійснено теоретичний аналіз соціалізації особистості у дослідженнях 

вчених. Особлива роль у соціалізації дитини належить сім’ї, завдяки, якій 

дитина входить у суспільство та формується її первинна соціальна сутність. 

Первинною ланкою соціалізації для дитини є сім’я. У процесі соціалізації в 

особистості формуються соціальні якості, знання, вміння, навички, що дає їй 

змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Водночас звертається 

увага і на негативний вплив сім’ї на соціалізацію дитини. Процес первинної 

соціалізації с підґрунтям подальшого процесу соціалізації особистості. 

2. Розроблено та проведено емпіричне дослідження соціалізації 

особистості в різних типах сімей. За результатами дослідження виділено групу 

ризику» – із групи соціально неблагополучні, умовні проблемні. Констатовано, 

що у сімях умовно проблемних та соціально неблагополучних процес 

соціалізації неконтрольований, тому наслідки передбачити не можемо, проте 

наслідки будуть негативними і для суспільства і для самого підлітка. Після 

проведення тренінгової програми, метою якої здійснення соціально-

психологічного супроводу проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму, 

відбулися позитивні зрушення у показниках соціальної адаптованості, 

автономності, соціальної активності, моральності особистості. 

3. Надано рекомендації щодо соціально-психологічного супроводу 

проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму. Здійснення системи заходів для 

поліпшення соціально-психологічного потенціалу сімей дасть змогу суттєво 

покращити соціально-психологічну атмосферу в них, сприяти більш повному та 

ефективному здійсненню процесу соціалізації. Важливо гармонізувати 

стосунків у сім’ї, що виражається в оптимізації соціалізувальних впливів 

батьків і дітей, через допомогу у відтворенні внутрішньосімейних ресурсів. 
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Додаток А 

 

Дослідження соціалізованості  (методика М. Рожкова)  

Інструкція. Вам пропонується прочитати (прослухати) 20 суджень і 

оцінити ступінь своєї згоди з їх змістом за такою шкалою: 4 – завжди; 3 – 

майже завжди; 2 – іноді; 1 – дуже рідко; 0 – ніколи.  

Текст опитувальника  

1. Я прагну чинити так само, як і мої товариші.  

2. Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших.  

3. За що б я не брався – досягаю успіху.  

4. Я вмію прощати людей.  

5. Намагаюсь слухатись у всьому педагогів і батьків.  

6. Мені хочеться бути попереду інших у будь-якій справі.  

7. Я стаю впертим(ою), коли впевнен(а)ий, що я маю рацію.  

8. Вважаю, що робити людям добро – це головне в житті.  

9. Намагаюсь чинити так, щоб мене хвалили оточуючі.  

10. Спілкуючись із товаришами, відстоюю свою думку.  

11. Якщо я щось задумав(ла), то обов'язково зроблю.  

12. Мені подобається допомагати іншим.  

13. Мені хочеться, щоб зі мною всі товаришували.  

14. Якщо мені не подобаються люди, то я не буду з ними спілкуватися.  

15. Прагну завжди перемагати та вигравати.  

16. Переживаю неприємності інших, як свої.  

17. Прагну не сваритися з товаришами.  

18. Намагаюся довести свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не 

згодні оточуючі.  

19. Якщо я берусь за справу, то обов'язково доведу її до кінця.  

20. Намагаюсь захищати тих, кого ображають.  

Оброблення результатів Оброблення отриманих даних зручно 

здійснювати, використовуючи бланк відповідей, у якому кожному параметру 

відповідає такий перелік номерів тверджень: соціальна адаптованість – номери 

1, 5, 9, 13, 17. Середню оцінку соціальної адаптованості отримують при 

додаванні всіх оцінокпершого рядка і поділі цієї суми на п'ять. автономність – 

номери 2, 6, 9, 14, 18. 
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 Оцінка автономності вираховується на основі аналогічних операцій із 

другим рядком. Соціальна активність – номери 3, 7, 10, 15, 19. 

 Оцінка соціальної активності отримують при додаванні всіх оцінок 

третього рядка й діленні цієї суми на п'ять.  

Моральність – номери 4, 8, 11, 16, 20 Оцінка прихильності гуманістичним 

нормам життєдіяльності (моральності) моральності вираховується на основі 

аналогічних операцій із четвертим рядком.  

Якщо отримується коефіцієнт більше трьох, то можна констатувати 

високий ступінь соціалізірованності людини, якщо ж він більше двох, але 

менше трьох, то це свідчить про середній ступінь розвитку соціальних якостей. 

Якщо коефіцієнт виявиться менше двох балів, то можна припустити, що окрема 

молода людина (або група осіб) має низький рівень відповідного до параметру 

соціалізованості. 
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Додаток Б 

Структура тренінгової програми щодо соціально-психологічного 

супроводу проблемної сім’ї в умовах сучасного соціуму 

Заняття  Тема заняття  Мета заняття  

Заняття 1. 

 

Моя 

індивідуальність 

Мета: розвиток підлітка як особистості, розкриття 

його позитивних здібностей, засвоєння визначеного 

життєвими та суспільними потребами обсягу знань 

про особистість, взаєморозуміння. 

Заняття  2 
Пізнай себе 

 

Мета: формування позитивного ставлення до себе 

і до інших, усвідомлюючи себе. 

Заняття 3. 

 

 

Як тебе 

сприймають інші? 

Мета: формування і розвиток настановлення на 

самопізнання і саморозвиток, розвиток особистісно 

значущих якостей. 

Заняття 4. 

 «Я маю 

внутрішні 

ресурси»  

Мета: допомога учасникам в розкритті своїх 

сильних сторін, актуалізація їх особистісних 

ресурсів. 

Заняття 5. 

 

Спробуй 

подолати свої 

недоліки 

Мета: створення позитивного психологічного 

клімату; формування навичок самоаналізу та 

самоконтролю. 

Заняття 6. 

 

 

Позитивний образ 

„ Я ” 

Мета: формування вміння знаходити позитивне в 

собі та в інших, здатність говорити про своє 

позитивне ставлення до себе. 

Заняття 7. 

 

Самооцінка. 

Образ „ реального 

Я”. Образ 

„ідеального Я” 

 

Мета: сприяти формуванню розуміння 

особливостей своєї самооцінки - „ Я-реальне, Я-

ідеальне”. 

Заняття 8. 

 

Творімо добро і 

посміхаймося 

кожному 

Мета: формування в учнів почуття власної гідності 

і поваги до людей; пізнати себе. 

Заняття 9. 

 

 

Спілкування – це 

здорово! 

Мета: визначення, що таке „ спілкування ”, від 

чого воно залежить і що потрібно робити, щоб 

спілкування було успішним, результативним і 

приємним. 

Заняття 10. 
Як себе 

контролювати? 

Мета: розвиток навичок контролю емоційної 

ситуації. 

Заняття 11. 

 

Відповідальна 

поведінка 

Мета: формування навичок відповідального 

прийняття рішень. 

Заняття 12. 

 

 

Позитивний 

вплив на інших 

Мета: формування навичок позитивного впливу на 

інших, вміння проявляти увагу, довіру, підтримку, 

впевнено-гідно приймати критику, похвалу. 

Заняття 13. 

«Я сміливо 

крокую життям» 

Мета: закріплення уявлень учасників про себе, 

аналіз досвіду змін, збагачення свідомості 

позитивними образами особистості 
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Додаток В 

 

Аналіз узагальнених експериментальних даних за ступенем 

соціалізації  

 

Аналіз узагальнених експериментальних даних за ступенем соціалізації 

дав змогу сформулювати такі гіпотези:  

Н0: зміни ступеня соціалізації підлітків після програми є випадковими. 

Н1: зміни ступеня соціалізації підлітків після програми не є випадковими. 

За таблицею визначили критичні значення G. 

Таблиця 2.2  

Результати підрахунку кількості позитивних, негативних та 

нульових змін за кожним показником соціалізації підлітків  
Групи Показники Сума 

Соціальна 

адаптованість 

Автономність  Соціальна 

активність 

Моральність  

ЕГ позитивні 10 12 14 14 31 81 

негативні 3 5 4 9 3 24 

нульові 23 19 18 13 2 75 

суми 36 36 36 36 36 180 

 

Загальна сума різниць за ступенем соціалізації підлітків в групі становить 

105, типове зрушення позитивне. 

Gкр= { 41 

         {37 

Gемп =  23, звідси Gемп < Gкр 

Отже, Н0 відхиляється, а приймається Н1 (р < 0,01). 

Таким чином, перевага позитивного напряму змін за показниками 

соціалізації підлітків в групі не є випадковою, а є результатом проведеного 

формуючого впливу на дану групу. 

 

 


