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Опис дисципліни 

Дисципліна «Соціальні основи розвитку особистості» спрямована на 
вивчення процесів соціалізації особистості у різні вікові етапи розвитку. 
Студенти отримають змогу на теоретичному та практичному рівні аналізувати 
економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти, 
що впливають на соціалізацію різновікових груп населення. Отриманні знання 
допоможуть якісно планувати, управляти та контролювати виконання 
поставлених завдань та прийнятих рішень у сфері організації соціокультурної 
діяльності з різними віковими категоріями населення 

 
Структура курсу 

Години 
лек./сем 

Тема  Результати навчання Завдання 

2/2 Основні 
категорії 
юнології 

Розуміти підходи до 
характеристики основиних 
понять юнології. Знати 

основні риди дітей як вікової 
категорії. Усвідомити 

особливості підліткового 
віку. Розуміти яке значення 
та роль виконує молодь у 

суспільстві 

Усне опитування, 
реферати 



2/2 Молодь як 
особлива група в 

суспільстві 

Розуміти підходи стосовно 
вікової періодизації молоді. 
Уміти характеризувати 
проблеми та негативні 
явища в молодіжному 
середовищі. Розуміти 
причини конфлікту 

поколінь 

круглий стіл, усне 
опитування, 
дискусія 

2/2 Ціннісні 
орієнтації і 

потреби сучасної 
молоді. 

Молодіжна 
субкультура 

Засвоїти ціннісні орієнтації 
молоді. Знати основні 
причини виникнення 

молодіжної субкультури. 
Знати позитивні та  
негативні  сторони 

основних субкультур молоді 

Усне та письмове 
опитування 

2/2 Проблеми 
соціалізації 
молоді 

Засвоїти двохсторонній 
характер процесу 

соціалізації. Сформувати 
знання про моделі, етапи та 

види соціалізації 

термінологічний 
диктант, усне 
опитування 

2/2 Організація 
дозвілля для 

дітей та підлітків 

Засвоїти принципи та 
закономірності організації 
дозвілля дітей та молоді 

презентація 
практичних 
розробок 

2/2 Предмет 
акмеології, її 
методологічні 
принципи і 
підходи. 

Акмеологічні 
методи вивчення 

процесу 
соціалізації 
дорослої 

особистості 

Оволодіти понятійним 
апаратом акмеології. Знати 
місце акмеології в системі 
суспільствознавства і 
людинознавства. Уміти 

характеризувати сучасний 
стан акмеології 

Усне і письмове 
опитування 

2/2 Акмеологічне 
вивчення 
людини як 
індивіда, 

особистості, 
суб’єкта 
діяльності. 
Вершини в 
розвитку 

особистості 
людини („акме”) 

і їх основні 

Уміти характеризувати 
людину в період ранньої 
дорослості, середньої 
дорослості, пізньої 

дорослості. Знати загальні 
характеристики “акме” 
людини та оволодіти 

критеріями професійного 
“акме” та вивчити показники 

професіоналізму і 
професійної компетентності 
й знати умови досягнення 

тестування, усне 
опитування 



характеристики професійного “акме” 
4/2 Можливості 

прикладної 
акмеології у 

вдосконалення 
процесу 

соціалізації 
зрілої 

особистості 
Управлінська 
акмеологія 

Опанувати прикладними 
науковими напрямками 

акмеології. Ознайомитися із 
основними видами 

прикладної акмеології: 
Педагогічна акмеологія, 
соціальна акмеологія, 
військова акмеологія, 

управлінська акмеологія. 
Уміти розробити акмеограму 
для власного професійного 

вдосконалення. 

Конспект лекції 
та відповідні 
джерела 

4/4 Акмеологічні 
технології 

особистісного і 
професійного 
розвитку. 

Акмеологічні 
служба: статус, 

функції, 
організація 
діяльності. 
Особливості 
організації 
дозвілля у 
зрілому віці 

Знати сутність 
акмеологічних технологій. 
Ознайомитися із методами 
вимірювання і оцінки 

особистісного і професійного 
розвитку. Розшити уявлення 
про акмеологічну службу як 

форму забезпечення 
особистісно-професійного 
розвитку. Вивчити загальні 

напрямки діяльності і 
функції акмеологічної 

служби 

Усне опитування 

4/2 Геронтологія як 
наука про 
старість і 

старіння. Роль 
соціальної 

геронтології у 
процесі 

становлення 
старих людей 

Ознайомитися із загальними 
закономірностями й теоріями 
старіння. Дослідити види 

старіння. Уміти 
прогнозувати наслідки 

старіння населення. Знати 
історичні аспекти місця і 
становища старої людини в 

суспільстві 

Усне опитування, 
тести 

4/2 Поняття 
самотності  в 
старості та її 
вплив на 

соціалізацію. 
Психічне 
старіння. 

Адаптація до 
старості 

Уміти характеризувати 
економічні та соціальні 

аспекти самотності. Знати 
стереотипи старості в 
суспільстві. Оволодіти 
критеріями визначення 
психічного занепаду та 
щасливої старості 

Усне та письмове 
опитування 

2/2 Соціальний Ознайомитися із принципами Усне опитування, 



захист та 
організація 
дозвілля з 

людьми літнього 
і старого віку 

і механізмами соціального 
захисту населення літнього і 
старого віку. Дослідити 

напрями діяльності з людьми 
літнього і старого віку. Знати 
особливості соціального 
патронату людей літнього 
віку. Проаналізувати досвід 
організації дозвілля старих 

людей 

есе 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (наприклад, лікарняний).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 
текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних 
робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 



(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-
лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Модуль 1 (теми 1-6) – обговорення, розгляд 
питань  

21 

Модуль 2 (теми 7-14) – обговорення, розгляд 
питань, виступ з повідомлення  

21 

Модуль 2 (теми 15-21) – обговорення, розгляд 
питань, виступ з повідомлення  

21 

ІНДЗ  12 
Екзамен (теми 1–21) Підсумковий 
контроль у тестовій формі 

25 

 


