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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У нас час, коли відбуваються глобальні 

зміни в ціннісно-моральних і культурних орієнтирах людей, в руйнуванні 

старих поведінкових стереотипів і пошуку нових критеріїв в усіх сферах 

життя,  особливе значення набуває суспільне явище мода, яка несе у собі 

важливі сучасні механізми зміни культурних зразків і стереотипів поведінки.  

Із змінами у соціумі трансформуються критерії та норми 

життєдіяльності людини, а також умови її творчої самореалізації. У зв’язку з 

цим особливої актуальності набуває дослідження змін, які характеризують 

процес соціалізації, визначення конкретних чинників, умов та соціальних 

суперечностей, які визначають специфіку становлення особистості як члена 

суспільства. Соціалізація – процес входження людини у суспільство, 

активного засвоєння нею соціальних норм, ролей, цінностей, необхідних для 

успішної життєдіяльності серед людської спільноти. У процесі соціалізації в 

людини формуються необхідні соціальні якості, знання, вміння, навички, що 

дозволяють їй стати ефективним суб’єктом соціальної взаємодії, повноцінним 

членом суспільства, здатним здійснювати ефективні соціальні комунікації, 

активно висловлювати свою позицію, досягати своєї мети.  

За своєю сутністю соціалізація – двосторонній, різноспрямований 

процес. Відбувається взаємовплив між біологічними факторами і культурою, 

а також між тим, хто здійснює соціалізацію, і тим, хто піддається соціалізації. 

Оскільки будь-яка культура обирає лише певні зразки поведінки з безлічі 

можливих, тобто більш модні зразки, вона теж обмежує соціалізацію, частково 

використовуючи біологічні можливості людини. Такі обмеження соціалізації 

через культуру породжують соціальне виключення – реальне або уявне, повне 

чи часткове вилучення суспільством зі своїх лав однієї особи або групи людей, 

позбавлення чи обмеження їх доступу до суспільних ресурсів, структур і 

інститутів через невідповідність певним стандартам прийнятих у суспільстві, 

які характеризують соціальну норму якою і є мода. 



А оскільки мода невід’ємний атрибут життя суспільства, культури, 

його прогресивності та індивідуальності.  То з одного боку, мода відіграє 

важливу роль в соціалізації людини, тому що, саме через певні модні штампи, 

стандарти, людина адаптувалася, включалася в ту чи іншу групу, суспільство, 

прилучається до певних зразків поведінки, які диктуються культурою. А з 

іншого, при не відповідності до модним стандартам, стає  чинником 

соціального виключення, неприйняття особистості «не модної» в соціумі.  

Тобто через стандарти моди нам диктують сприйняття інших людей і 

самих себе, як модних, тобто тих кого ми готові сприймати як належно на яких 

ми рівняємося і будуємо з ними стосунки, і не модних, які припадають у групу 

соціально виключених. І це не дивно, оскільки мода зараз всюди, з нею ми 

кожен день стикаємося просто на вулиці, у різних громадських місцях, де 

бачимо  масу людей, які мають свій певний стиль в одязі, спостерігаємо,  чуємо 

про модні новинки і стандарти з сторінок глянцевих журналів, інтернету, з біг-

бордів і по телебаченню. З цього всього у нас формується певне уявлення про 

те, як має виглядати середньостатистична людина. Мода стає мірилом не 

тільки статусу і матеріального блага, а й вибудовує певні «суспільні 

стандарти», які стають мірилом «соціальної норми» і «соціальної девіації». 

Особливо питання моди стає критичним, коли його розглядають по 

відношенню до учні підліткового віку – віку становлення особистості, 

пepeтвopeння yявлeнь пpo ceбe, пoшyкiв ceбe i cвoгo мicця y cвiтi, фopмyвaння 

влacнoї iдeнтичнocтi, тoбтo cтaлoгo, нeфpaгмeнтoвaнoгo i ocoбиcтicнo-

пpийнятoгo oбpaзy «Я». Бо  саме для цього вікового періоду визнання і 

сприймання особи підлітка, своїми ровесниками є важливим. І велику роль у 

формуванні цього сприймання відіграє мода. 

Загальні питання соціалізації дітей на різних вікових етапах розвитку 

особистості досліджували відчизняні науковці: O. В. Бeзпaлькo, Л. I. Бoжoвич, 

Л. C. Вигoтcькoгo,  P. Г. Гypoвoї, Н. I. Жигaйлo, I. Д. Звєpєвoї, A. C. Зyбpa, A. 

Й. Кaпcькoї, I. C. Кoнa, A. Н. Лeoнтьeвa, A.В. Мyдpикa й iн. Зарубіжні наковці: 



Дж. Дьюi, E. Дюpкгeймoм, Ч. X. Кyлi, Дж. Г. Мiдoм, Т. Пapcoнcoм, М. Тapдoм 

тa iн. 

Натоміть прoблeмa моди зaгaлoм i  молодіжної моди в підлітковому віці 

зoкрeмa рoзглядaлaся в прaцях вiтчизняних тa зaрубiжних дoслiдникiв: 

філософів: Іммануїл Кант, Георг Гегель, Теодор Адорно, Е. Фром, Ганс-Георг 

Гадамер, Ролан Барт, Жан Бодрійяр; соціологів: Г. Зіммель, Г. Тард, П. Бурдьє; 

культурологів: Е. Фукс, Б. Гюбнер, Дж. Рескін, Б. Гройс, Ю. Лотман, що 

свідчить про її багатовимірність та соціальне значення. 

Мeтa дoслiджeння: з’ясувати зміст та специфіку соціалізуючого впливу  

молодіжної моди в умовах ЗНЗ. 

Зaвдaння дoслiджeння: 

1. Обґрунтувати науково-теоретичні засади дослідження 

соціалізації дітей підліткового віку; 

2. Рoзглянути сутнiсть пoняття «молодіжна мода»; 

3. Визнaчити особливості впливу молодіжної моди на 

соціалізацію підлітків і критерії соціального виключення через моду в 

ЗНЗ; 

4. Рoзрoбити рeкoмeндaцiї з пoпeрeджeння соціального 

виключення через моду в ЗНЗ.  

Об’єкт дослідження – молодіжна мода як соціально-педагогічне 

явище. 

Предмет дослідження – особливості впливу молодіжної моди на 

соціалізацію та загрозу соціального виключення підлітків в умовах ЗНЗ. 

Для рoзв’язувaння пoстaвлeних зaвдaнь викoристaнo тaкi мeтoди 

нaукoвoгo дoслiджeння: тeoрeтичнi (aнaлiз нaукoвих джeрeл, синтeз, 

узaгaльнeння, пoрiвняння, кoнкрeтизaцiя), eмпiричнi мeтoди (oпитувaння, 

тeстувaння). 

Прaктичнe знaчeння дoслiджeння: тeoрeтичнe i прaктичнe 

зaстoсувaння рeзультaтiв дoслiджeння здiйснeнe шляхoм пiдгoтoвки 



мeтoдичних рeкoмeндaцiй для сoцiaльних пeдaгoгiв, вчитeлiв, бaтькiв щoдo 

пoпeрeджeння соціального виключення пiдлітків в умовах ЗНЗ. 

Тeoрeтичнe знaчeння дoслiджeння: тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo й 

eмпiричнo пeрeвiрянo вплив критерію молодіжної моди як чинника 

соціалізації учнів підліткового віку на соціальне виключення в умовах ЗНЗ.  

Публікації за темою дослідження: Ланчук Г. І. Молодіжна мода як 

чинник соціалізації підлітків в умовах ЗНЗ / Г. І. Ланчук // Актуальні проблеми 

соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. 

Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, 2016. – 172 с. (Випуск 5). – С. 129–131 

Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (75 джерела, з них – 4 іноземною мовою), додатків (4). 

Загальний обсяг роботи складає 127 сторінок. Робота містить 9 рисунків 

автора та 3 таблиць. 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури та проведеного 

дослідження щодо вивчення молодіжної моди як чинника соціалізації дітей 

підліткового віку в умовах ЗНЗ зроблено такі висновки: 

1. Відповідно до першого завдання ми обґрунтували науково-

теоретичні засади дослідження соціалізації дітей підліткового віку. 

Соціалізація – це процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи 

соціальних зв’язків і відносин. У процесі соціалізації людина набуває 

переконань, схвалюваних суспільством форм поведінки, необхідних їй для 

нормального життя в соціальному середовищі. Сутність соціалізації полягає в 

тому, що в її процесі людина формується як член того суспільства, до якого 

вона належить.  

Якщо говорити про соціалізацію дітей підліткового віку, то цей процес 

проходить для дитини дуже критично. Адже сам підлітковий вік – це вік 

повного переосмислення і переоцінювання своєї ролі та місця в житті. Саме на 

даному віковому етапі, дитина підліток знаходиться на перехідній ланці між 

дитинством і дорослістю. Підчас перехідного періоду втрачаються старі 

норми, а нові ще не сформувалися.  

Процес соціалізації підлітка включає в себе: статеворольову 

соціалізацію (опановування ролі чоловіка або жінки), родинну соціалізацію 

(поступова підготовка до створення в майбутньому міцної сім’ї), професійну 

соціалізацію (полягає в тому, щоб особистість могла і хотіла, компетентно 

навчаючись, брати участь у соціальному й економічному житті), політична 

соціалізація (стати законослухняним громадянином). Всі ці задачі не легкі, для 

ще не сформованої психіки підлітка, тому процес соціалізації у підлітковому 

віці складний, кризовий. 

2. Розглянувши сутність поняття «молодіжна мода», можем 

підсумувати наступне. Молодіжна мода – це соціокультурне явище, яке 

знайоме людству з давна. Мода присутня в самих різних сферах людської 



 
 

діяльності і культури. За допомогою моди, можна ідентифікувати індивіда, 

показати приналежність до тієї чи іншої нації, культури, групи людей. 

Підкреслити свій статус та статок. Мода є механізмом, який регулює розвиток 

суспільства, підштовхує основну масу людей змінюватися, рости над собою, 

для того щоб досягнути ідеалу. 

3. Визнaчивши особливості впливу молодіжної моди на соціалізацію 

підлітків і критерії соціального виключення через моду в ЗНЗ, можемо сказати 

наступне: Молодіжна мода – дійсно важливий чинник соціалізації підлітків, 

адже за допомогою моди діти переймають досвід соціуму. Долучаються до 

загальної культури і традицій, виробляють власний смак, загартовують 

характер, самовдосконалюються, знаходять коло спілкування за інтересами, 

окреслюють для себе головні орієнтири у житті. 

Від стандартів моди залежить життя людини, її соціалізація, або ж 

соціальне виключення. Особливо питання модних тенденції поширене у 

підлітковому віці. Адже на даному віковому етапі розвитку дитини, психіка 

ще  є не сформованою, підліток знаходиться в пошуку себе, своїх ідеалів. Тому 

для успішної соціалізації і становлення підлітка як особистості в майбутньому, 

важливо правильно організувати процес взаємодії учнів та школи. Адже школа 

і є тим міні суспільством, яке дає змогу учням програвати і вибирати для себе 

ролі, які потім будуть використовуватися в реальному житті. І саме від того,  

які в школі присутні модні тенденції, тобто на яких критеріях базується ЗНЗ, 

залежить подальша доля учнів, їх кар’єрний та особистісний ріст. 

Також ми перевірили і підтвердили висунуту нами гіпотезу про те, що 

на соціальне виключення через моду, як основного чинника соціалізації серед 

підлітків у ЗНЗ впливають такі критерії: акцентуації характеру, стиль життя, 

матеріальний стан. 

4. На основі аналізу результатів емпіричного дослідження 

розроблено методичні рекомендації соціальним педагогам школи стосовно 

попередження соціального виключення через моду серед підлітків в умовах 

ЗНЗ: провести моніторинг серед учнів та вчителів та разом обрати єдину 



 
 

шкільну форму, яка буде показувати приналежність до конкретного закладу і 

не виділяти учнів за матеріальним статусом; привчати учнів разом розглядати 

та обговорювати тенденції моди в різних напрямках; проводити 

роз’яснювальну роботу стосовно індивідуального вираження особистості; 

проводити в школі дні моди; введення в школі курсу «мода і стиль»; 

організовувати виховну та суспільно значущу діяльність дітей, виходячи з їх 

інтересів та захоплень; врахувати інтереси дітей і спільно з ними організувати 

змістовне дозвілля; знайти індивідуальний підхід до кожної дитини підлітка, 

знайти в ній сильні сторони і допомогти їх розвивати; делегувати 

повноваження та підтримувати учнівські ініціативи; спонукати дітей до 

креативності та розвитку організаторських здібностей, через надання їм 

вповноважень; ставитися до підлітків як до дорослих, враховувати їхню 

думку. 
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