
2020

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академiя неперервної освiти Одеської обласної ради»

Актуальні проблеми соціалізації 
студентської молоді

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 011 освітні, педагогічні науки



П.І.Б. викладача

Букач Микола Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри освітньої політики

Контактні дані викладача

Е-mail: nbukach@gmail.com

т. моб. 067-497-52-32

Консультації вівторок – 14.00-16.00

mailto:yahodnikova@ukr.net


Анотація до курсу

Дисципліна передбачає опанування загальними
положеннями, віковими, соціальними особливостями
соціалізації особистості в сучасному соціумі. Розглядаються
складові, фактори, механізми соціалізації, її проблеми.
Вивчаються особливості формування соціальної поведінки
людини, засвоєння соціальних ролей, характерні риси
гендерної, політичної, культурної, економічної соціалізації.
Аналізується вплив типу поселення, груп однолітків,
виховних організацій, контркультурних об’єднань, засобів
масової комунікації, етнізації на соціалізаційні процеси



Політика курсу

Політика курсу спрямована на створення умов для позитивного розвитку особистості, цілеспрямована гуманізація 

внутрішньо-, між-, надособових відносин у суспільстві, гармонізація духовної та матеріальної структур культури соціуму.

Для забезпечення ефективного засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Актуальні проблеми соціалізації студентської 

молоді» до здобувача вищої освіти висуваються такі вимоги:

- відвідування навчальних занять з дисципліни є обов’язковими;

- під час занять слід поставити на беззвучний режим або вимкнути телефони;

Під час лекційних занять від здобувача вищої освіти вимагається уважно слухати викладача та конспектувати основні 
положення теми;

- якщо виникають питання, які потребують додаткового роз’яснення, то слід задавати викладачеві уточнюючі запитання..

На семінарських заняттях, відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни здобувач  вищої освіти має:

- готувати доповіді та відпрацьовувати питання до запропонованих дискусій;

- конспектувати законопроекти та постанови уряду щодо розвитку наукової сфери;

- самостійно виконувати роботу щодо пошуку та оформлення джерел інформації з обраної теми виступу;

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни, визначених викладачем, 
підготовку з цих тем виступів на семінарських заняттях. Вивчення означених тем є обов’язковим, і ці питання виносяться на 
контрольні заходи.

Контрольні заходи включають поточний, проміжний та підсумковий контроль. Від здобувача вищої освіти вимагається

виконання всіх контрольних робіт з дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять у

процесі обговорення тем і питань дисципліни, виступів з доповідями. У межах поточного контролю викладач може перевіряти

наявність у здобувача вищої освіти конспекту лекцій з тем дисципліни. Проміжний контроль здійснюється під час виконання

здобувачем вищої освіти контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового заліку.
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Електронні інформаційні ресурси

1. Загально академічний портал наукової періодики

2. E-prints in Library and Information Science

3. Библиотека Гумер - электронная библиотека текстов
гуманитарных наук для студентов и преподавателей

4. http://www.psy.pu.ru/index-php

5. http://www.goodparents.com.ua

http/www.nbuv.gov.ua/portal/
http://eprints.rclis.org/
http://www.gumer.info/
http://www.psy.pu.ru/index-php
http://www.goodparents.com.ua/

