Тема: Соціалізація особистості.
Семінарське заняття №2
Мета: узагальнення та систематизація знань студентів про особливості
становлення та розвитку особистості; визначення впливу сім`ї та однолітк5ів на
соціалізацію особистості; аналіз основних проблем соціалізації та впливу
молодіжних субкультур на самовизначення особистості.
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План:
Соціалізація: поняття та етапи.
Роль сім`ї та однолітків в процесі соціалізації.
Проблеми соціалізації.
Вплив молодіжних субкультур на самовизначення особистості.

Ключові поняття: індивід, індивідуальність, особистість, людина,
соціалізація, агенти соціалізації, інститути соціалізації, ресоціалізація,
десоціалізація, адаптація, інтеграція, субкультура.
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Теми рефератів:
Основні наукові теорії соціалізації.
Вікові кризи особистості.
Позитивний та негативний вплив сім`ї на становлення особистості.
Сучасні молодіжна субкультури.
Відмінності в соціалізації дорослих і дітей.

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів:
1. Розкрийте співвідношення понять: індивід, індивідуальність, особистість,
людина, громадянин.
2. Розкрийте зміст процесу соціалізації.
3. Визначити етапи соціалізації та їх особливості.
4. Охарактеризувати фази соціалізації.
5. Визначити роль сім`ї в становленні особистості.
6. Визначити інститути та агенти первинної та вторинної соціалізації.
7. Як впливають вікові кризи на процес соціалізації?
8. Визначити та охарактеризувати ознаки де соціалізації.
9. Чому діти, які виросли в одній сім`ї, відрізняються одне від одного?
10. Охарактеризувати теорію «дзеркального Я» Чарльза Кулі.
Методичні рекомендації:
Розкриваючи зміст першого питання, потрібно охарактеризувати процес
соціалізації та визначити його основні етапи; пояснити, що соціалізація є
основним механізмом взаємодії суспільства і особистості, що саме в процесі
соціалізації формуються основні властивості особистості, які забезпечують її
життєдіяльність у суспільстві. Слід розглянути структуру соціалізації та
проаналізувати її основні чинники та канали; визначити роль агентів та
інститутів соціалізації на певних стадіях життя людини; звернути увагу на
відмінності між соціалізацією дитини та дорослої людини, навести приклади.

При відповіді на друге питання, необхідно проаналізувати роль сім`ї в
процесі соціалізації; показати, що сім`я може відігравати як конструктивну, так
і деструктивну роль в становленні особистості; показати вплив однолітків на
процес соціалізації.
При аналізі третього питання, рекомендовано зупинитись на проблемах
соціалізації; визначити з чим пов`язані проблеми адаптації до нового
колективу, формування самооцінки, самовизначення тощо.
Розкриваючи зміст четвертого запитання, слід проаналізувати молодіжні
субкультури та показати їх, як позитивний, так і негативний вплив на
самовизначення особистості.
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