Тема: Соціалізація особистості
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛІЗАЦІЯ.
РОДИННА СОЦІАЛІЗАЦІЯ. СІМ’Я.
ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ.
ШКОЛА. ОДНОЛІТКИ.
ПОНЯТТЯ СУБКУЛЬТУРИ. МОЛОДІЖНА
СУБКУЛЬТУРА

Здатна
відповідати за
свої вчинки

Продукт
соціалізації

особистість
Контролює
свою поведінку

Самостійна у
своїх вчинках

Соціалізація – процес засвоєння
індивідом впродовж усього його
життя соціокультурного досвіду,
внаслідок чого людина стає
особистістю.

Соціалізація – включає в себе засвоєння
людиною культури людських відносин,
соціальних норм і цінностей, необхідних
для взаємодії з різними людьми, ролей,
видів діяльності, форм спілкування та
пізнання
суспільства,
оволодіння
навичками різних форм діяльності,
розвиток
необхідних
для
життя
здібностей.

ФОРМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Цілеспрямована (цілеспрямований вплив
батьків, вчителів, дорослих та ін.)
 Спонтанна (нецілеспрямований, спонтанний,
випадковий вплив батьків, дорослих,
однолітків, друзів, вчителів, тренерів,
інструкторів та ін.)
 Опосередкована (цілеспрямований або
нецілеспрямований вплив ЗМІ, Інтернету)
 Самовиховання


ФОРМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ







Первинна соціалізація - охоплює дитинство, юність та молодість і
характеризується тим, що людина соціалізується через своє безпосереднє
оточення (родина, друзі, родичі). Інститутами соціалізації є сім'я та освіта.
Дитина поступово перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе і
навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок,
притаманних культурі певного суспільства, в якому народився.
Вторинна соціалізація- охоплює зрілість та старість і характеризується
тим що людина соціалізується через вплив вторинних соціальних груп та
соціальних інститутів. Інститутами соціалізації є ЗМІ (ЗМК), виробництво,
культура, економіка, право тощо.
Ресоціалізація, - оволодіння новими нормами і цінностями для заміни
раніше засвоєних.
Зворотна соціалізація (десоціалізація) – процес часткової або повної
втратити засвоєних норм і цінностей. Це може бути зумовлено ізоляцією
людини, обмеженням спілкування та можливостей для підвищення
культурного рівня, процесами старіння, хворобами та інвалідністю.

ЕТАПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Дитинство – найважливіший етап первинного навчання і
соціалізації. Дитина не вміє жити в дорослому світі: не
має соціального статусу і ролі, чітких прав і обов’язків, не
знає, що таке соціальна відповідальність; погано уявляє
собі, що таке соціальні норми.

Юність – найважчий період соціалізації.
Часові межі: 13 – 17 – тинейджер; 19 – 23 - юнак
Зрілість – це розквіт людської особистості . Нижня межа
розмита, приблизно 21 – 23 роки. Верхня межа позначена
віком виходу на пенсію.

Критерії зрілості

Доросле життя – найбільш активний період соціалізації,
тому що саме в цей час спостерігається освоєння значної
кількості соціальних ролей у реальному житті.
Старість – це період людського життя, що настає після
зрілого віку і ділиться на кілька циклів: до 71 року –
похилий вік; з 71 до 90 – старечий; вік людини понад 90
років вважають віком довгожительства. Старість – це
фізичний стан, якому притаманне поступове згасання
всіх життєвих функцій.

МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ







Спілкування, взаємодія, пізнання,
виховання, освіта
Ідентифікація − це процес ототожнення себе з іншою особистістю,
групою, колективом, що допомагає людині оволодівати різними
видами діяльності, засвоювати соціальні норми і цінності, а також
приймати відповідні соціальні ролі, які доводиться кожному
виконувати в житті.
Імітація (наслідування) − свідоме чи несвідоме сприйняття
людиною досвіду інших людей, зокрема, їх поведінки, вчинків, дій.
Адаптація − це процес пристосування до соціального середовища
та його вимог.

Специфічним формою адаптаційних процесів є конформізм, Конформною, як
відомо, вважається така поведінка, за якої особистість, не погоджуючись у думках з
оточуючими, зовні погоджується з цінностями та нормами, що вони пропагують.
Іншою формою прояву адаптаційних процесів є інтеграція − активна взаємодія
людини з соціальним і політичним середовищем, яке передбачає свідомий вибір і
готовність приймати його, цінності як свої власні.

КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Освіта та участь у суспільному
виробництві
 Уміння розпоряджатися грішми
 Самостійність у вборі способу життя
 Здатність проживати окремо від батьків
 Здатність відповідати за свої вчинки
 Участь у політиці, виборах
 Укладання шлюбу та створення сім’ї,
участь у вихованні дітей


АГЕНТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

СІМ‘Я (РОДИНА) - СОЦІАЛЬНА ГРУПА, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ЛЮДЕЙ,
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ, ЇХ ДІТЕЙ (ВЛАСНИХ АБО ПРИЙОМНИХ)
КРОВНИХ РОДИЧІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ПОЄДНАНИХ РОДИННИМИ
ЗВ'ЯЗКАМИ.
СІМ‘Я ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НА ОСНОВІ СПІЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО, ПОБУТОВОГО, МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ,
ВЗАЄМНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ.

15 травня Міжнародний день сім'ї
1 червня – міжнародний
день захисту дітей

«Плата за мир»
Малюнок Х. Бідструпа

ТИПИ СІМ'Ї




нуклеарна (від лат. nucleus ядро) - це сімейна група, що
характеризується незалежністю (відокремлена від близьких та
сусідів), нечисельністю (батьки та 1 чи 2 дітей) та динамічністю
(може швидко змінювати місце проживання, професію, соціальний
статус);
розширена (або складна) сім'я - сімейна група, що складається
більше як з двох поколінь родичів, які проживають в одному
будинку (квартирі) або дуже близько один від одного;



повна сім'я, в якій є обидва члени подружжя;
неповна сім'я, в якій тільки один із батьків (чоловік або жінка)
виховує дітей;



реконструйована сім'я, де один з батьків помер, другий взяв
новий шлюб або вони розлучилися;







патріархальна сім'я (керівна роль чоловіка, діти і дружина носять
прізвище батька);
матріархальна сім'я (керівна роль жінки).

«Довічна проблема –
батьки та діти»
Малюнок Х. Бідструпа

ШЛЮБ – ОСНОВА СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Шлюб – це форма

відносин між
чоловіком і
жінкою, яка
історично
змінюється і за
допомогою якої
суспільство
впорядковує і
санкціонує їх
статеве життя і
встановлює їхні
подружні права і
обов’язки

Сім'я – соціальний
інститут, тобто
система зв'язків і
взаємодій між
членами сім'ї,
функція якої –
відтворення
населення та
регулювання
відносин між
статями, батьками і
дітьми.
(може включати або
не включати шлюб)

Репродуктивна
Соціалізація
особистості

Виховна
Функції
сім’ї

Регулятивна

Господарськоекономічна

Відновлювальна

ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ




Гендерна соціалізація - це процес засвоєння
людиною соціальної ролі, визначено для неї
суспільством від народження, залежно від того,
чоловіком або жінкою вона народилася.
Гендерні ролі - норми та правила поведінки
жінок і чоловіків, що ґрунтуються на
традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх
статтю. Вони відрізняються в суспільствах з
різною культурою і змінюються із часом.

ҐЕНДЕРНІ РОЛІ
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ

ПОНЯТТЯ СУБКУЛЬТУРИ.
МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА






Субкультура - поняття в соціології, антропології
та культурології, яку позначає частину культури
суспільства, що відрізняється своєю поведінкою від
переважної більшості, а також соціальні групи як
носіїв цієї культури.
Субкультура може відрізнятися від домінуючої
культури власною системою цінностей, мовою,
манерою поведінки, одягом та іншими аспектами
Розрізняють субкультури , що формуються на
національних, демографічних (статевих, вікових),
професійних, географічних та інших засадах.
Зокрема, субкультури утворюються етнічними
спільнотами, що відрізняються своїм діалектом від
мовної норми. Іншим відомим прикладом є
молодіжні субкультури.

Молодіжної субкультури це, як правило,
неформальні об'єднання молоді.
Ознаки:
1. Неформальні колективи, які не мають офіційного статусу.
2. Слабко виражена внутрішня структура.
3. Більшість об'єднань має слабко виражені інтереси.
4. Слабкі внутрішні зв'язки.
5. Дуже складно визначити лідера.
6. Програма діяльності відсутня.
7. Діють з ініціативи невеликої групи зі сторони.
8. Становлять альтернативу державним структурам.
9. Дуже важко піддаються класифікації.

Причини відходу молоді в андергаунд (альтернативні
музичні, мистецькі та інші субкультури):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

виклик суспільству, протест;
виклик сім'ї, непорозуміння в сім'ї;
небажання бути як усі;
бажання затвердитися в новому середовищі;
привернути до себе увагу;
нерозвинена сфера організації дозвілля для молоді в країні;
копіювання західних структур, течій, культури;
релігійні ідейні переконання;
данина моді;
відсутність мети в житті;
вплив кримінальних структур, хуліганство;
вікові захоплення.

МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ
Шанувальник
«visual kei» (Японія)

«Панки»

«Готи»
«Кібер-готи»

Вид молодіжної субкультури

Репери та хіп-хопери

Характеристика

Проблеми

Серед представників угруповання
«Ганста» культивується агресивний
Людина-репер не лише займається
стиль поведінки. Вони прагнуть
спортом (що вже є плюс), вона
володіти вогнепальною зброєю,
виявляє себе творчо. А прояв
оскільки вважають, що світ
таланту завжди сприяє зростанню
жорстокий і лише вони самі здатні
особистості. Це величезний плюс.
себе захистити. Вони не визнають
нікого і ніщо, вищих за себе

Готи

Зазвичай ці молоді люди шукають
натхнення, а значить, вони творчі
особи. Захоплення даною
субкультурою — це спосіб
накопичити енергію. А їх вигляд
заперечує порожнечу нічного
гламуру

Занепокоєння викликають
сатаністи. їхня ідеологія — це
епатаж і бунт проти церковнотрадиціоналістської системи.
Представники цього спрямування
здатні осквернити церковні
предмети, вдатися до кривавих
жертвопринесень та інших дій, які
супроводжують культ поклоніння
сатані

Скінхеди

Головне гасло скінхедів — «Тільки
сильні можуть жити». Отже,
потрібно бути сильним, і не тільки
тілом, але й духом

Мінусів набагато більше. Свою ідею
вони сприймають надто буквально.
Скінхеди здатні до безглуздої агресії
щодо інших людей. Вони здатні
убити «чужого»

Вид молодіжної субкультури

Панки

Растамани

Фріки

Граффітери
Рольовики

Характеристика

Плюси виділити неможливо

Проблеми

Там, де з'являються панки, —
бійки, пограбування, насильство
з метою наруги над особистістю

Досить спокійна культура і
По суті, їх заняття — це
нешкідлива для суспільства. Як неробство, така людина навряд
кажуть: «Чим би дитина не
чи здатна чогось досягти у
тішилася...»
соціальному житті

Не виявляють негативного
ставлення ні до чого

Власне їх свобода є їхнім
головним мінусом: вона дає їм
все, але безпосередньо на них
неможливо вплинути ззовні.
Тобто поки що це нешкідливо і
весело, але хто знає, у що це
трансформується згодом...

Походить від італ. «графіті», що
спочатку означало «надряпаний»
Є небезпека «загратися» за тим
Лише інтелектуально розвинені
або іншим сценарієм і вже не
люди стають рольовиками. Вони
вийти з ролі. За таких обставин
освічені, начитані, інтелігентні і
людина просто «випадає» із
миролюбні
суспільства

ШКОЛА.






Шко́ла (від грец. σχολή — «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») —
навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді
й вищої освіти.
Школа — основний інститут (агент) соціалізації та
загального навчання.
За характером отримуваних знань діляться на:
загальноосвітні
професійні (спеціальні);

за рівнем навчання —
початкові,
неповні середні,
середні,
вищі;
за статтю —
чоловічі,
жіночі,
сумісного навчання;
за ставленням до релігії —
світські
релігійні (конфесійні).

ОДНОЛІТКИ.








ДРУЗІ.

Головною особливістю дітей підліткового віку
та молоді є потреба у спілкуванні з
однолітками.
Бажання зайняти прийнятне, задовольняюче
підлітка, місце серед ровесників, заслужити їх
повагу та схвалення багато в чому визначають їх
поведінку.
Спілкування з однолітками уявляється найбільш
цінним саме в підлітковому віці, оскільки в цей
період така форма взаємних стосунків є свого роду
учбовою моделлю майбутніх дорослих стосунків.
Взаємодіючи з однолітками, підлітки глибше
пізнають себе, порівнюють себе з іншими дітьми,
отримують один від одного інформацію, яку вони
не змогли отримати від дорослих.

ДРУЖБА -ЦЕ БЕЗКОРИСЛИВІ ОСОБИСТІ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ,

ЗАСНОВАНІ НА ЛЮБОВІ, ДОВІРІ, ЩИРОСТІ,
ВЗАЄМНИХ СИМПАТІЯХ, СПІЛЬНИХ
ІНТЕРЕСАХ І ЗАХОПЛЕННЯХ.

Обов'язковими ознаками дружби є довіра і
терплячість.
 Людей, які пов'язані дружбою, називають
друзями.
 Обов'язковою умовою існування дружніх
відносин є відсутність міжособистісної
конкуренції в колі знайомих, відносно рівне
становище в соціальному середовищі.


