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АНОТАЦІЯ 

Школьна М. С. Виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика 

виховання». – Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Київ, 2018. Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини, Умань, 2018. 

У дисертації вперше розроблено, науково обґрунтовано, 

експериментально перевірено та впроваджено педагогічні умови виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

визначено критерії, показники та рівні вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів. 

На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури уточнено сутність та структуру понять «соціальна 

зрілість», «вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів».  

Подальшого розвитку набули форми і методи виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці й упровадженні в практику роботи аграрних коледжів змістового і 

методичного забезпечення процесу виховання соціальної зрілості у 

позааудиторній діяльності: комплексної методики діагностики рівнів 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; змісту, форм і 

методів виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності (програма семінару для кураторів студентських 

груп «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів», 

програми кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості») та 

методичних рекомендацій для кураторів студентських груп «Виховання 
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соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності». 

Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані у 

практичній діяльності педагогів аграрних коледжів; під час викладання у 

закладах вищої освіти курсів «Теорія і методика виховання», «Педагогіка», 

«Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі», «Методика 

виховної роботи»; для розроблення навчальних посібників з теорії і методики 

виховання; у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Соціальна зрілість визначена як соціальна властивість особистості, яка 

виявляється у сформованості соціальних настановлень, ціннісному ставленні 

до соціальних норм, інших людей, якісному оволодінні сукупністю основних 

соціальних ролей, прояві соціальних якостей, здатності до професійної 

самореалізації. 

Вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів є 

результатом цілісного виховного впливу, спрямованого на розширення знань 

про суспільство, що через емоційно-ціннісне ставлення інших людей до 

соціальних норм реалізуються у реальній соціальній поведінці (дотриманні 

студентами соціальних норм; виявленні самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності; 

здатності до професійної реалізації майбутніх фахівців агропромислового 

комплексу). 

Визначено особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. До першої групи чинників 

відносяться такі: специфіка студентського контингенту в навчальних 

закладах аграрного профілю (домінування сільської молоді, яка орієнтована 

на майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки); 

сенситивність раннього юнацького віку; використання потенціалу 

позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної проблеми. 

Друга група чинників, що значно ускладнює процес виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, обумовлена соціальним 
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життям суспільства, економічним становищем, суспільною діяльністю 

найближчого оточення студента, глобальною зміною ціннісних орієнтацій, 

використанням застарілих форм проведення позааудиторної діяльності; 

нерівномірністю залучення майбутніх фахівців до позааудиторної діяльності; 

неврахуванням різниці у вікових та індивідуальних особливостях студентів 

першого та випускного курсів; надмірною регламентацією дій студентів; 

відсутністю методичного забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; ускладненням встановлення взаємодії 

між педагогічним колективом аграрного коледжу та батьками студентів через 

територіальну віддаленість батьків від закладу вищої освіти; формалізмом у 

виховній роботі; зловживанням кураторами студентських груп 

авторитарними методами виховання студентської молоді та ін. 

Визначено такі критерії та показники вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів: когнітивний (знання про суспільство, розуміння 

сутності соціальних ролей, знання про прояви таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність); емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до 

соціальних норм інших людей, мотивація на виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної відповідальності, комунікативної 

толерантності); поведінковий (дотримання соціальних норм, виявлення 

самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності, вміння конструктивно вирішувати конфліктні 

ситуації); рефлексивний (здатність до самоаналізу, професійної 

самореалізації, уміння аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та суспільної значущості). 

На основі визначених критеріїв та показників охарактеризовано рівні 

(високий, середній, низький) вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 
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Результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що значна 

кількість студентів аграрних коледжів (майже 40 %) виявили низький рівень 

вихованості соціальної зрілості. 

Встановлено, що більшість кураторів студентських груп аграрних 

коледжів відчувають значні труднощі щодо виховання соціальної зрілості у 

студентів, робота в цьому напрямі має переважно епізодичний характер; 

значна кількість кураторів студентських груп відчувають труднощі у виборі 

ефективних форм і методів виховання соціальної зрілості у студентів 

аграрних коледжів, недостатньо використовують можливості позааудиторної 

діяльності. 

На основі результатів теоретичних основ досліджуваної проблеми, 

даних констатувального етапу дослідження та виховної практики теоретично 

обґрунтовано такі педагогічні умови виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів: змістове і методичне забезпечення процесу виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, 

залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно значущої 

діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду, підвищення 

рівня готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів. 

Змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

здійснювалося за допомогою розробки та упровадження програми 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості», яка реалізовувалася 

за допомогою застосування різноманітних методів – роз’яснення, розповідь, 

бесіда, переконування, приклад, педагогічна вимога, суспільна думка, 

привчання, вправи, створення виховних ситуацій, ділові та рольові ігри, ігри-

драматизації. 

Залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду, 

реалізовувалася в рамках діяльності студентського самоврядування із 
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застосуванням комплексу форм: диспути, бесіди, тренінгові заняття, круглі 

столи, вікторини, рольові та імітаційні ігри, проектна діяльність, трудові 

десанти, акції, свята тощо. 

Підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності відбулося під час проведення семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість у студентів аграрних коледжів» (лекції, інтерактивні заняття). 

Ефективність упровадження педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів підтверджена позитивними змінами, які 

виявлені під час проведення контрольного зрізу експериментальної роботи та 

значною динамікою рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів експериментальної групи. Відмінності у рівнях 

вихованості соціальної зрілості студентів є наслідком упровадження 

визначених педагогічних умов виховання соціальної зрілості у 

позааудиторну діяльність аграрних коледжів. 

Ключові слова: соціальна зрілість, виховання, студенти, аграрні 

коледжі, педагогічні умови, позааудиторна діяльність. 

 

ABSTRACT 

Shkolna M. S. Education of social maturity of agrarian colleges students 

in extracurricular activities. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 13.00.07 «Theory and methodology of education». – 

National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, 

2018. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2018. 

In the dissertation were firstly developed, scientifically substantiated, 

experimentally verified and implemented the pedagogical conditions of education 

of social maturity in students of agrarian colleges in extracurricular activities; the 
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criteria, indicators and educational levels of social maturity in agrarian college 

students have been determined. 

On the basis of the analysis of philosophical, sociological, psychological, and 

pedagogical literary sources have been specified the essence and structure of the 

concepts of «social maturity», «parenting of social maturity among students of 

agrarian colleges».  

Forms and methods of education of social maturity of students of agrarian 

colleges in extracurricular activities were further developed.  

The practical significance of the research results obtained implies the 

development and introduction in practice of agrarian colleges’ work of substantive 

and methodological support of the process of education of social maturity in 

extracurricular activities: a comprehensive methodology for diagnosing the levels 

of social maturity of students in agrarian colleges; content, forms and methods of 

bringing up the social maturity of students of agrarian colleges in extracurricular 

activities (the program of a seminar for the curators of student groups «We develop 

social maturity in students of agrarian colleges», curator’s hours «On the way 

towards social maturity») and methodological recommendations for curators of 

student groups «Education of the social maturity of students of agricultural 

colleges in extracurricular activities». 

The main provisions and conclusions of the dissertation can be used in 

practical activities of teachers of agricultural colleges; in teaching courses in the 

«Theory and Methods of Education», «Pedagogy», «Organization of educational 

work in a higher educational institution», «Methods of educational work»; in 

preparing manuals on the theory and methodology of education; in the system of 

postgraduate teacher education. 

Social maturity is defined as a social property of a person, which manifests 

itself in formed social attitudes, value attitude to social norms and other people; a 

qualitative mastery of a set of basic social roles, the manifestation of social 

qualities, the ability to professional self-realization. 
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The upbringing of the social maturity of students in agrarian colleges is the 

result of a holistic educational impact aimed at increasing knowledge about 

society, through the emotional value approach to social norms, and other people 

are realized in real social behavior (observance of social norms by students, 

identification of independence, social responsibility, communicative tolerance, the 

ability for professional implementation of future specialists of the agro-industrial 

complex). 

Specific features of education of social maturity of students of agrarian 

colleges in extracurricular activities are determined. The first group of factors 

include the following: the specificity of the student population in educational 

institutions of the agricultural profile (the dominance of rural youth, focused on 

future professional activities in the agricultural sector of the economy); sensitivity 

of early adolescence; use of the potential of extracurricular activities in the context 

of the problem being investigated. 

The second group of factors, which significantly complicates the process of 

educating the social maturity of students in agrarian colleges are determined by the 

social life of society: the economic situation; public activities of the student’s close 

surroundings; global change of value orientations, etc.; the use of outdated forms 

of conducting extracurricular activities; uneven involvement of future specialists in 

extracurricular activities; disregarding the difference in age and individual 

characteristics of students of the first and graduate courses; excessive regulation of 

student actions; lack of methodological support for the process of educating the 

social maturity of students in agrarian colleges; complication of the establishment 

of interaction between the teachers’ staff of the agrarian college and the parents of 

students due to the territorial remoteness of parents from the higher educational 

institution; formalism in educational work; the abuse of curators of student groups 

by authoritarian methods of educating students and others. 

The criteria and indices of the upbringing of the social maturity of students in 

agrarian colleges are defined: cognitive (knowledge of society, understanding of 

the essence of social roles: of a citizen, a specialist, a family man, knowledge of 
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manifestations of such social qualities as independence, social activity, social 

responsibility, communicative tolerance); emotional (value attitude to social 

norms, other people, motivation to identify autonomy, social activity, social 

responsibility, communicative tolerance) behavioral (observance of social norms, 

identification of independence, social responsibility, social activity, 

communicative tolerance, ability to deal constructively in solving conflict 

situations ); reflexive (the ability to self-analysis, professional self-realization, the 

ability to analyze a social phenomenon from the point of view of the permissibility 

of personal and social significance). 

Based on certain criteria and indicators, the levels (high, medium, low) of 

education of the social maturity of students in agrarian colleges are characterized. 

The results of the preliminary stage of the research showed that a significant 

number of students of agrarian colleges (almost 40%) found a low level of 

education in social maturity. 

It is established that most curators of student groups of agrarian colleges 

experience considerable difficulties in educating the social maturity of students, 

work in this direction is predominantly episodic; a significant number of curators 

of student groups have difficulty in choosing effective forms and methods of 

educating the social maturity of students in agrarian colleges; the possibilities of 

extracurricular activities are not used enough. 

Based on the results of the theoretical foundations of the problem under study, 

the findings of the ascertaining stage of research and educational practice, such 

pedagogical conditions for raising the social maturity of students in agrarian 

colleges are theoretically substantiated: substantial and methodical support of the 

process of educating the social maturity of students in agrarian colleges in 

extracurricular activities; attraction of students of agrarian colleges to various types 

of socially significant activity aimed at the formation of social experience; increase 

of the level of readiness of the student groups’curators for the education of the 

social maturity of students of agrarian colleges. 
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Substantial and methodical support of the process of bringing up the social 

maturity of students of agrarian colleges in extracurricular activities was carried 

out through the development and implementation of curator hours «Towards a 

social maturity», which was implemented through the use of various methods: 

clarification, story, conversation, conviction, example, public opinion, training, 

exercises, creating educational situations, business games, role-playing games, 

drama games. 

The involvement of students of agrarian colleges in various types of socially 

significant activity aimed at formation of social experience was realized within the 

framework of student self-government with the use of a set of forms: debates, 

talks, training sessions, roundtables, quizzes, role games and imitations, project 

activities, actions, holidays and the like. 

The increase in the level of readiness of the curators of student groups for the 

education of the social maturity of students of agrarian colleges in extracurricular 

activities occurred during the seminar «We grow social maturity in students of 

agrarian colleges» (lectures, interactive classes). 

The effectiveness of the introduction of the pedagogical conditions for the 

education of the social maturity of students in agrarian colleges is confirmed by the 

positive changes found during the control stage of the experimental work and in 

the dynamics of the levels of social maturity of the students of the agrarian 

colleges of the experimental group. Differences in the levels of upbringing of the 

social maturity of students is a consequence of the introduction of certain 

pedagogical conditions for the education of social maturity in the extracurricular 

activities of agrarian colleges. 

Key words: social maturity, education of social maturity, students, agrarian 

colleges, pedagogical conditions, extracurricular activities. 
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у філософських дослідження. Людина, суспільство, держава у 
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17. Школьна М. С. Використання потенціалу позааудиторної діяльності 

аграрних коледжів у контексті проблеми виховання соціальної зрілості 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Загострення кризових явищ в політиці та 

економіці України призводять до появи напруги в соціальному середовищі 

молоді. У зв’язку з цим надзвичайно важливим і невідкладним завданням 

сьогодення стає виховання соціально зрілої особистості зі сформованими 

соціальними настановленнями, ціннісним ставленням до соціальних норм, до 

інших людей, якісним оволодінням сукупністю основних соціальних ролей, 

наявністю соціальних якостей, здатністю до професійної самореалізації. 

У державних документах, зокрема, Конституції України (1997), Законах 

України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти (1996), Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності (2000), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді (2015), наголошено на пріоритетності виховання соціально зрілої 

особистості. 

Особливої актуальності набуває проблема виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів, оскільки саме від майбутніх фахівців-

аграрників залежатиме економічне та духовне відродження українського 

села. 

Головними особливостями виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів є: специфіка контингенту (домінування сільської молоді, 

яка орієнтована на майбутню діяльність в аграрному секторі економіки); 

можливість використання потенціалу позааудиторної діяльності в контексті 

досліджуваної проблеми. Сформовані у майбутніх фахівців 

агропромислового комплексу соціальні якості мають стати основою 

продуктивності їхньої професійної діяльності зі створення могутності 

України як суверенної незалежної держави. 

Різні аспекти соціальної зрілості відображено в працях філософів 

(Н. Андреєнкової, Ю. Бардіна, Л. Буєвої, Ю. Ган, Л. Когана, Т. Старченко, 
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І. Пустельник, М. Черниш та ін.), соціологів (І. Громова, С. Іконникова, 

І. Половинки, В. Лісовського, Ф. Філіпова, В. Ядова та ін.), психологів 

(К. Абульханової-Славської, Г. Александрової, Б. Ананьєва, І. Беха, 

Л. Божович, Є. Весни, А. Гудзовської, О. Киричука, О. Кисельової, І. Кона, 

Г. Костюка, М. Лебедика, О. Леонтьєва, В. Максимової, С. Максименка, 

В. Моргуна, А. Петровського, С. Поліщук, С. Рубінштейна, А. Реана, 

В. Сафіна, В. Слободчикова, Н. Соболєвої, Д. Фельдштейна та ін.).  

Проблема виховання соціальної зрілості розглядається в працях 

зарубіжних дослідників (А. Адлер, Е. Долл, Е. Еріксон, Дж. Келлі, 

Л. Колберг, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, В. Франкл, 

Е. Фромм, Р. Харре, К. Хорні та ін.). 

Вагомий потенціал у вихованні студентів коледжу має позааудиторна 

діяльність, різні аспекти організації якої набули висвітлення у працях 

Р. Абдулова, О. Бартків, С. Вітвицької, О. Гаврилюк, О. Галєєвої, 

Л. Делігневич, А. Казьмерчук, А. Марачковської, Г. Овчаренко, 

О. Севастьянової та ін. 

Вихованню студентів аграрних навчальних закладів присвячено праці 

С. Виговської, І. Данченко, О. Зубчевської, О. Колодій, П. Лузана, 

С. Ніколаєнка, В. Онопрієнко, О. Осаульчик, Р. Сопівника, І. Сопівник, 

О. Теплої, Л. Фенчак, С. Штангей, Т. Шевчук та ін. 

Особливості виховання соціальної зрілості молодого покоління 

проаналізовано у дослідженнях учених-педагогів С. Вершловського, 

А. Макаренка, М. Максимової, А. Мудрика, В. Сухомлинського та ін. 

Проблема виховання соціальної зрілості знайшла відображення в 

окремих дисертаційних дослідженнях, зокрема, у таких аспектах: соціально-

психологічне дослідження становлення соціальної зрілості (А. Гудзовська), 

розвиток соціальної зрілості студентів педагогічного вузу (О. Каменєва, 

В. Ягоднікова), теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості 

старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності 

(Л. Канішевська), становлення соціальної зрілості старшокласників на основі 
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розвитку комунікативних умінь (А. Мальчукова), формування соціальної 

зрілості студентів економічного профілю (О. Михайлов), педагогічні умови 

формування соціальної зрілості старшокласників (О. Поздняков), 

психологічні умови розвитку соціальної зрілості учнів вищого професійного 

училища (С. Поліщук), становлення соціальної зрілості молодого вчителя 

(теорія і практика) (В. Радул), практико-орієнтовані ситуації як засіб 

формування соціальної зрілості студентів (І. Руднєва), вузівська підготовка 

як етап становлення соціальної зрілості студентів (Н. Шрамко). 

Водночас, поза увагою науковців залишився такий аспект, як 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена суперечностями між: 

– об’єктивною потребою сучасного суспільства у вихованні соціально 

зрілої особистості та недостатньою розробленістю теоретичних і методичних 

основ її виховання у студентів аграрних коледжів;  

 вагомими виховними можливостями позааудиторної діяльності у 

вихованні соціальної зрілості студентів аграрних коледжів і недостатнім 

методичним забезпеченням цього процесу; 

 необхідністю вдосконалення професійної підготовки кураторів 

студентських груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів та недостатністю розробленості її змісту, форм і методів. 

Актуальність і практична значущість порушеної проблеми, наявні 

суперечності й зумовили вибір теми дослідження – «Виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою науково-дослідної ініціативної теми кафедри 

педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у 

природоохоронних та аграрних ВНЗ» (державний реєстраційний номер 

0115U003561). Тему дослідження затверджено вченою радою Гуманітарно-
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педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (протокол № 11 від 24.12.2015 р.) та 

узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 14.06.2016 р.). 

Мета дослідження – на основі теоретичного обґрунтування 

досліджуваної проблеми і вивчення виховної практики визначити та 

експериментально перевірити педагогічні умови виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури уточнити сутність та структуру понять «соціальна 

зрілість», «вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів». 

2. Визначити особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

3. Розробити критерії, показники та виявити рівні вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

4. Обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження:  

– теоретичні – аналіз і систематизація наукової літератури із проблеми 

дослідження – для визначення об’єкта, предмета, мети дослідження, 

формулювання його завдань, уточнення сутності понять «соціальна зрілість», 

«вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів»; визначення 

особливостей виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 
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позааудиторній діяльності; синтез, порівняння, класифікація, узагальнення й 

систематизація теоретичних і емпіричних даних – з метою теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

– емпіричні – діагностичні (анкетування, тестування, самотестування, 

ранжування, метод незакінчених речень, розв’язання проблемних ситуацій), 

опосередковане спостереження, експертна оцінка, педагогічний експеримент 

(констатувальний і формувальний етапи) для визначення рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, доведення доцільності 

обґрунтованих педагогічних умов її виховання у позааудиторній діяльності; 

– статистичні – обчислення φ-критерію (кутове перетворення 

Фішера), χ
2
-критерію (критерій Пірсона) для підтвердження вірогідності 

результатів експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ВП НУБіП України «Боярський коледж 

екології і природних ресурсів» Київської області, Бучацького коледжу 

Подільського державного аграрно-технічного університету Тернопільської 

області, ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені 

Є. Храпливого» Тернопільської області, Івано-Франківського коледжу 

Львівського національного аграрного університету. До участі в дослідно-

експериментальній роботі було залучено 408 студентів аграрних коледжів та 

20 кураторів студентських груп. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

– уперше обґрунтовано педагогічні умови виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (змістове і 

методичне забезпечення процесу виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; залучення студентів 

аграрних коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, 

спрямованої на формування соціального досвіду; підвищення рівня 

готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості 
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студентів аграрних коледжів); визначено критерії з відповідними 

показниками: когнітивний (знання про суспільство, розуміння сутності 

соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; знання про прояви таких 

соціальних якостей, як: самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність); емоційно-ціннісний 

(ціннісне ставлення до соціальних норм, до інших людей, мотивація на 

виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності); поведінковий (дотримання соціальних норм, 

виявлення самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності, вміння конструктивно вирішувати конфліктні 

ситуації); рефлексивний (здатність до самоаналізу, до професійної 

самореалізації, уміння аналізувати соціальні явища) та рівні (високий, 

середній, низький) вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів; 

– уточнено сутність понять «соціальна зрілість» (соціальна властивість 

особистості, яка виявляється у сформованості соціальних настановлень, 

ціннісному ставленні до соціальних норм, до інших людей, якісному 

оволодінні сукупністю основних соціальних ролей, прояві соціальних 

якостей, здатності до професійної самореалізації) та «вихованість соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів», яка є результатом цілісного 

виховного впливу, спрямованого на розширення знань про суспільство, що 

через емоційно-ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей 

реалізуються у реальній соціальній поведінці (дотриманні студентами 

соціальних норм, виявленні самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності, здатності до 

професійної реалізації майбутніх фахівців агропромислового комплексу); 

– подальшого розвитку набули форми і методи виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

розробці й упровадженні в практику роботи аграрних коледжів змістового і 



 24 

методичного забезпечення процесу виховання соціальної зрілості студентів у 

позааудиторній діяльності – комплексної методики діагностування рівнів 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; змісту, форм і 

методів виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності (програма семінару для кураторів студентських 

груп «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів», 

програми кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості») та 

методичних рекомендацій для кураторів студентських груп «Виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності». 

Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані у 

практичній діяльності педагогів аграрних коледжів, під час викладання у 

закладах вищої освіти курсів «Теорія і методика виховання», «Професійна 

педагогіка», «Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі», 

«Методика виховної роботи», для розроблення навчальних посібників із 

теорії і методики виховання, у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Результати дослідження впроваджено у позааудиторну діяльність ВП 

НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» Київської 

області (довідка № 216 від 19.10.17 р.), Івано-Франківського коледжу 

Львівського національного аграрного університету (довідка № 0115-393 від 

28.11.17 р), ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені 

Є. Храпливого» Тернопільської області (довідка № 288 від 28.11.17 р), 

Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного 

університету (довідка № 175 від 11.10.17 р), технолого-економічного 

коледжу Білоцерківського національного аграрного університету Київської 

області (довідка № 495 від 30.11.2017). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: міжнародних – «Розвиток сучасної освіти: 

теорія, практика, інновації» (Київ, 2016, 2017), «Проблеми та перспективи 
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розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

(Переяслав-Хмельницький, 2016), «Феномен Михайла Грушевського як 

державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя з дня народження) 

(Київ, 2016), «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах 

глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Людина, суспільство, 

держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (Київ, 2017), 

«Наукові розробки, передові технології, інновації» (Прага – Брно – Київ, 

2017); всеукраїнських – «Тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної 

війни на сході України» (Старобільськ, 2017), «Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2017), 

«Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової 

освіти» (Бердянськ, 2017); міжнародному науково-практичному семінарі 

«Розвиток вищих духовних потреб особистості в контексті формування 

здорового способу життя» (Київ, 2017). Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки гуманітарно-

педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (2015 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного 

дослідження викладено в 19 одноосібних публікаціях, із них 11 статей 

відображають основні наукові результати, 7 – апробаційного характеру, 1 – 

додатково висвітлює наукові результати. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (232 

назви, з них 9 – іноземною мовою), 13 додатків на 69 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації – 314 сторінок, з них 189 сторінок основного тексту. Робота 

містить 24 таблиці та 1 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

КОЛЕДЖІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Теоретичні основи виховання соціальної зрілості 

 

Поняття «зрілість особистості» з огляду на його інтегративний 

характер є предметом вивчення таких соціальних наук, як антропологія, 

фізіологія, медицина, філософія, соціологія, психологія, педагогіка. 

Так, у словнику української мови за редакцією І. Білодіда, зрілість 

визначається як «стан організму, який досяг повного розвитку; високий 

ступінь розвитку, досконалості, майстерності» [165, с. 709], а «зрілий» – як 

«той, хто досяг повного рівня розвитку; який має великий досвід, досяг 

високої майстерності, цілком сформований» [165, с. 708]. 

У словнику практичного психолога дається таке визначення зрілості: 

«Зрілість – (дорослість) – стан, до якого приходить організм в кінці періоду 

розвитку. Хронологічні рамки зрілості є достатньо умовними і визначаються 

завершенням юності і початком періоду старіння. Є спроби розділення 

зрілості на стадії: молодість, розквіт, власне зрілість [164, с. 178 – 179]. 

Отже, стосовно людини «зрілість» означає наступні аспекти – 

властивість (характеристика) людини, певний стан людини, результат 

попередніх процесів (розвитку, дозрівання), характеристика попереднього 

процесу за повнотою і завершеністю, виділення етапів (що дозрів до чого-

небудь), зовнішня оцінка (досягнення досконалості, порівняння з неповним 

розвитком, наявність зразка для порівняння, майстерність) [40, с. 13]. 

Дослідниця К. Абульханова-Славська [2] зазначає, що потребою зрілої 

особистості є необхідність послідовного проведення нею своєї певної 

життєвої лінії, тобто усвідомлення себе суб’єктом особистого життя. 

Аналогічну точку зору висловлює В. Сафін, який вважає, що 

«…показником зрілості особистості виступає усвідомлення себе як суб’єкта, 
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здатного тверезо дивитися на речі, відносини, бути готовим створювати 

соціально значущу діяльність і виконувати її» [157, с. 72]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що ряд дослідників 

називає такі ознаки зрілості: 

 – необхідність послідовного проведення особистістю своєї певної 

життєвої лінії, тобто усвідомлення себе суб’єктом особистого життя 

(К. Абульханова-Славська); 

– відповідальність людини за вступ з іншими у стосунки взаємодії, 

співпрацю, прихильність (А. Адлер, Г. Олпорт, А. Маслоу, Р. Харре); за 

здатність бути автономним від суспільства та його норм (Ж.-П. Сартр, 

Дж. Роттер, А. Маслоу, К. Роджерс); за розуміння й інтерпретацію 

соціального оточення (Р. Харре); за те, як людина ставиться до інших 

(Дж. Келлі) [40, с. 41]; 

– наявність стійких ціннісних орієнтацій (А. Здравомислов, 

В. Ядов) [58]; 

 – здатність здійснювати соціально цінні вчинки (А. Адлер, А. Маслоу, 

Е. Фромм,). 

Отже, характеристикою зрілої особистості є: усвідомлення себе 

суб’єктом особистого життя, наявність стійких ціннісних орієнтацій, почуття 

відповідальності, психологічна близькість з іншою людиною, здатність 

здійснювати соціально цінні вчинки. 

Наступною характеристикою зрілості є самовизначення. 

Самовизначення, за М. Гінзбургом, розглядаємо як «…процес 

отримання людиною ціннісно-смислової єдності та реалізації її в житті» [36, 

с. 45]. 

Дослідниця А. Гудзовськая зазначає, що набуття людиною ціннісно-

смислової єдності включає в себе таке: здатність до усвідомлення внутрішніх 

основ для дії в певній життєвій ситуації, сформованість уміння осмислювати 

будь-яку ситуацію дії, як ситуацію ціннісного вибору, усвідомленість 

значущих для себе цінностей та співвіднесення їх із соціокультурними 
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цінностями, організацію власного життя відповідно до ієрархій цінностей, що 

динамічно змінюються [40, с. 22]. 

Необхідність уведення цієї змістовної характеристики зрілості, 

відзначає А. Гудзовська, обумовлено тим, що суб’єктивна активність людини 

та її спрямованість (самовизначення) є різними властивостями особистості. 

Суб’єктивна активність може виявлятися не у формі самовизначення, тобто 

вибору, співвіднесеного із власними ціннісними засадами, а у формі 

афектної, традиційної, нормативної та іншої поведінки. Свідомо вироблена 

або усвідомлена спрямованість особистості є її самовизначенням [40, с. 22–

23].  

Дослідниця К. Абульханова-Славська виокремлює дві сторони 

спрямованості, що відображає сторони об’єктивного процесу 

життєдіяльності людини. Одна – це уособлення індивіда, його 

індивідуалізація, збереження й розвиток його індивідуальності. Інша сторона 

полягає у взаємодії індивіда з іншими, включення його як індивідуальної 

істоти в суспільні стосунки [3, с. 74]. Відтак, «…. можна говорити про 

самовизначення в індивідуальному і соціальному просторі, тобто про 

індивідуальне і соціальне самовизначення» [40, с. 23]. 

Отже, зрілість людини розглядається як індивідуальне і соціальне 

самовизначення та як здатність людини виступати суб’єктом відносин з 

іншими людьми. 

За визначенням А. Деркача, ступінь зрілості – «це багатомірний стан 

людини, що охоплює певний період її розвитку, що характеризує наскільки 

людина відбулася як громадянин, фахівець своєї справи, особистість» [45, 

с. 8.]. 

Таким чином, зріла особистість – повноправний член суспільства, який 

оволодів основними соціальними ролями, об’єкт поваги, взірець для 

наслідування. 

Дослідники виокремлюють такі аспекти зрілості (в залежності від 

змістового наповнення кожного з її аспектів): особистісний – 
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К. Абульханова-Славська [2], Б. Ананьєв [12], Л. Божович [22], К. Рудестам 

[151], В. Сафін [156], О. Штепа [217]; соціальний – І. Бех [19], А. Гудзовська 

[40], Л. Канішевська [66], О. Михайлов [103], О. Поздняков [129], 

С. Поліщук [131], В. Радул [141], А. Реан [144], Н. Шрамко [215] та інші; 

психологічний – М. Крохмаль [88], М. Робер [148], М. Тільман [148], 

Winefield Helen R., Harvey Eileen J. [232]; соціально-психологічний – 

А. Бодальов [20], психосоціальний – М. Ремшмідт [146]; моральний – 

В. Кондрашенко [79], В. Слободчиков [163]; ідейний – Г. Жук [53], 

В. Кожохарь [53], І. Слюсар [53]; громадянський – С. Іконникова [62], 

В. Лісовський [62], В. Поплужний [134]; [40, с. 17]. 

Термін «соціальна зрілість» з’явився у 20-х роках ХХ століття для 

позначення «…сукупності якостей та рис особистості, здатної виконувати 

завдання з побудови комуністичного суспільства» [69, с. 41]. Дослідниця 

Л. Канішевська зазначає: «В основу цих якостей і рис покладені знання про 

навколишню дійсність, поцінування виробничої діяльності та вміння її 

здійснювати, усвідомлення значущості колективу і здатність ставити загальні 

інтереси вище особистих. Саме останньому положенню надавалася 

домінуюча першість, що на практиці вилилося в надмірну заорганізованість 

соціального виховання як основного фактора формування зростаючої 

особистості» [69, с. 41]. 

До 60-х років ХХ століття поняття «соціальна зрілість» було 

«…маловживаним у вітчизняній педагогіці та співвідносилося із класичним 

поняттям формування та виховання особистості» [66, с. 31]. 

Слід зазначити, що термін «соціальна зрілість» відсутній як у 

двотомному виданні «Педагогічного словника» (1960) [124], так і в 

«Педагогічній енциклопедії» (1964 – 1968 рр.) [125].  

Пристаємо до думки А. Мальчукової, яка зазначає, що соціальна 

зрілість випускника школи характеризувалася не тільки такими ознаками, як 

ясність, поміркованість, визначеність, відповідальність за власне життя, 

адекватність оцінки оточуючого світу і себе в ньому, володіння стійкою 
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єдністю особистісних рис і ціннісних орієнтацій, активна взаємодія з 

людьми, а й бажанням учитися у ЗВО, займатися самоосвітою, створити 

сім’ю [98, с. 80]. «Соціальна зрілість розглядалася в контексті виховання в 

людини потреби бути корисною суспільству, «…самореалізації в 

майбутньому й проектуванні» [98, с. 80]. 

Дослідниця Л. Канішевська [66, с. 25–28] зазначає, що серед науковців 

утвердилися два відмінні підходи щодо розуміння вікових параметрів 

соціальної зрілості.  

Так, прихильники першого підходу (Е. Еріксон, Л. Колберг, Є. Марков, 

К. Платонов та ін.) називають певні параметри соціальної зрілості, а саме: 

 – від 15 – 16 років (із середнім відхиленням один-два роки) 

(Е. Марков) [100]; 

 – сьома і восьма стадії просоціального розвитку визначається як 

крайня й пізня зрілість (період від 20 до 65 років) (Е. Еріксон) [226]; 

 – мінімум соціальної зрілості – близько 16 років; переоцінка 

життєвого шляху – близько 30 років; гармонійне вдосконалення – від 40–50 

років (К. Платонов) [128]. 

Даючи оцінку позицій науковців, вважаємо цінним твердження 

І. Половинки [133, с. 20]: «…вікова періодизація досягнення особистістю 

соціальної зрілості є прийнятною лише стосовно статично великих груп 

людей, оскільки не будь-яка людина, якщо брати до уваги її діяльність, 

навіть у поважному віці, може бути названа соціально зрілою» [133, с. 19–

20]. 

Отже, вікові параметри не визначають рівня соціальної зрілості 

особистості. На нашу думку, сформованість і прояви цієї якості залежать від 

умов, в яких зростає і виховується особистість. Так, Ю. Гільбух зазначає, що 

деякі молоді люди вирізняються достатньою зрілістю, тоді як деякі люди 

похилого віку у своїх поглядах та настановленнях стосовно важливих 

аспектів життя залишаються дітьми [35, с. 158]. 
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Не можемо не погодитися із думкою Л. Канішевської, що в різні 

періоди життя людини соціальна зрілість може мати різну спрямованість. 

Зниження соціальної зрілості, зазначає дослідниця, не означає її деградацію 

як особистості, а свідчить, насамперед, про зміну її світоглядних позицій, 

характер включення в систему суспільних зв’язків і відносин, соціальної 

активності [66, с. 27]. 

Представники другого підходу щодо розуміння вікових параметрів 

соціальної зрілості (А. Реан, Д. Фельдштейн, Т. Шибутані та інші) 

розглядають соціальну зрілість як властивість особистості, що «…відображає 

розуміння нею свого місця в суспільстві, погляди і переконання, відношення 

до суспільних норм моралі, законів, до своїх обов’язків, соціальних 

цінностей» [66, с. 27]. 

Так, Т. Шибутані зазначає: «Людина вважається зрілою не тоді, коли 

вона оформилася біологічно, а лише тоді, коли вона буде здатна приймати на 

себе відповідальність і контролювати власні вчинки, здатна брати участь в 

узгоджених діях на основі конвенціональних норм» [196, с. 397]. 

Вважаємо, що другий підхід стосовно вікових параметрів соціальної 

зрілості є правомірним, оскільки вона не є природною якістю особистості. 

Виховання соціальної зрілості відбувається лише у процесі набуття людиною 

соціального досвіду. 

Філософ Ю. Ган розглядає поняття «соціальна зрілість» як специфічну 

форму соціальної активності особистості, яка пов’язана із «…входженням 

індивіда в нове соціальне середовище й передбачає приведення об’єктивних і 

суб’єктивних особливостей особистості у відповідність щодо умов 

соціального середовища, яке змінюється» [34, с. 11]. Отже, дослідник 

співвідносить соціальну зрілість із адаптацією, розглядаючи особистість як 

пасивний об’єкт, який змушений пристосовуватися до мінливих умов 

соціального середовища. 

На думку Л. Когана, соціальна зрілість – «системна якість, стан, 

ступінь розвиненості системи особистості як єдиного цілого; 
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характеризується ступенем присвоєння суспільних відносин та їх реалізацією 

у своїй практичній діяльності, тобто ступенем розвитку соціально сутнісних 

сил особистості, її світобаченням, знаннями, здібностями, потребами, 

вміннями, навичками, соціальними почуттями. Про соціальну зрілість 

особистості ми судимо через події, за ступенем узгодженості в них 

суспільних і особистих інтересів. Найбільш загальними, хоча і не достатніми 

ознаками соціальної зрілості можна вважати: а) відповідність певної 

особистості основним сутнісним характеристикам історичного типу 

особистості; б) відповідність її образу життя, її життєдіяльності вимогам 

даного класу до образу життя кожної окремої особистості» [75, с. 8–9]. 

Філософські джерела розглядають соціальну зрілість як: сформованість 

в особистості соціальних якостей; відповідність рівня її розвитку суспільним 

потребам, соціально-економічному розвитку країни (Т. Старченко, 

І. Пустельник, М. Черниш) [173]; єдність суспільних і особистісних інтересів, 

оволодіння індивідом соціальними відносинами (Ю. Бардін) [15]; здатність 

людини виконувати соціальні функції в суспільстві (Л. Буєва) [23]; 

інтегральний показник соціалізації особистості (Н. Андреєнкова) [11]. 

Ознаками соціальної зрілості є такі: відповідність особистості основним 

сутнісним характеристикам історичного типу особистості; відповідність її 

образу життя, її життєдіяльності вимогам певного класу до образу життя 

кожної окремої особистості (Л. Коган) [75, с. 8–9]. 

Відтак, соціальна зрілість розглядається як сформованість в 

особистості певних соціальних якостей, переживання нею почуття 

співпричетності щодо суспільно-політичних процесів, які відбуваються в 

суспільстві; інтеріоризації соціальних норм і цінностей, що дозволяє 

особистості бути суб’єктом суспільних відносин; соціальну зрілість молоді 

пов’язують із процесом перетворення людини із об’єкта в суб’єкт діяльності. 

Соціальна зрілість у соціології розглядається як необхідний етап 

розвитку особистості, який характеризується досягненням людиною 

самостійності й обумовлений професійно-технічними та соціальними 
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вимогами до рівня освіти і професійної підготовки, яка забезпечує реалізацію 

людиною її громадянських прав і обов’язків, засвоєння, інтеріоризацію 

моральних норм і цінностей класу, соціальної групи, суспільства в цілому, 

традицій і духовного багатства національної та суспільної культури. 

Соціальна зрілість досягається у процесі соціального становлення, а не в 

результаті миттєвого акту [169, с. 43].  

Аналіз соціологічних досліджень з проблеми соціальної зрілості 

дозволяє стверджувати, що соціологи визначають це поняття так: 

 – стан особистості в системі суспільних відносин, коли особистість 

виступає фактично повноправним носієм соціальних ролей у сфері 

економіки, політики і права й усвідомлює свою роль та відповідальність і 

виконує обов’язки, що в результаті виникають (І. Громов, С. Іконникова, 

В. Лісовський) [88, с. 8]; 

 – на становлення соціальної зрілості особистості впливають усі 

соціальні інститути суспільства (сім’я, освіта, мораль, ідеологія, наука, 

політика, культура тощо) [133, с. 49]. 

Відтак, в основу визначення поняття «соціальна зрілість» у 

соціологічних дослідженнях покладено положення про те, що вона 

розглядається в єдності з розвитком суспільних відносин людини з іншими 

людьми, суспільством. Соціально зрілу особистість характеризують певні 

якості особистості, що здійснюють вплив на саморегуляцію соціальної 

поведінки. Соціальна зрілість визначається потребою особистості бути 

значущою для інших людей і для суспільства в цілому.  

Відмінністю філософського і соціологічного підходів до аналізу 

процесів становлення соціальної зрілості особистості є те, що «…соціологи 

розглядають даний феномен з точки зору досягнення молоддю якоїсь 

умовної межі – соціальної зрілості» [189, с. 54]. 

Розвиток соціальної зрілості у психології розглядається як «ієрархія 

діяльності, яка на послідовних етапах онтогенезу виступає провідною для 

розв’язання завдань навчання і виховання» та ґрунтується на принципі 
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єдності свідомості і діяльності; її не можна досягти без наявності в 

особистості потреби в саморозвитку [131, с. 32]. 

Науковець В. Моргун зазначає, що соціальна зрілість людини 

формується поступово у процесі оволодіння змістом діяльності «…коли 

дитина спочатку опановує предметно-прикладно-продуктивну діяльність 

(предметно-маніпулятивна дитяча гра), потім спілкування з іншими людьми 

(рольова гра), потім власне ігрову діяльність, яка вимагає безпосереднього 

контакту або з об’єктом, або з партнером і, нарешті, самодіяльність як 

усвідомлення і цілеспрямоване формування своїх здібностей, потреб, 

світогляду, волі (як автономної і рівноправної індивідуальності у 

суспільстві). Досягнення вершини щодо змісту (як і всіх інших вершин) є 

критерієм психологічної зрілості особистості та переходу від дитинства до 

дорослості, а також першою сходинкою її соціальної зрілості» [104, с. 30]. 

Отже, дослідник тісно пов’язує соціальну зрілість із психологічною зрілістю. 

А. Реан розглядає соціальну зрілість з точки зору просоціальної 

поведінки особистості. Важливим критерієм соціально зрілої особистості він 

вважає відповідальність. Розглядаючи відповідальність із позиції теорії 

локуса контролю Дж. Раттера, автор на основі проведених ним досліджень 

робить висновок, що формування відповідальності прямо пов’язано із 

розвитком автономної особистості та свободи прийняття рішень стосовно 

самої себе. Саме відповідальність особистості забезпечить їй наявність цілей 

та сенсу життя, і відповідно – і просоціальну орієнтацію [145, с. 249]. У 

комплексному понятті «соціальна зрілість» науковець виділяє три структурні 

компоненти, а саме: відповідальність, терпимість, саморозвиток. 

Сучасна психологія розглядає феномен «соціальна зрілість» із позицій 

суб’єктності та самовизначення. 

Суб’єктність – властивість особистості усвідомлювати себе суб’єктом, 

здатним цілеспрямовано впливати на що-небудь на основі власних потреб, 

інтересів, цілей; суб’єктність є результатом усвідомлення своєї свободи по 

відношенню до будь-чого, свободи вибору. 
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Самовизначення – характеристика здійсненого людиною вибору, 

співвіднесеного з її власними ціннісними засадами й усвідомленими 

наслідками цього вибору [40, с. 20]. 

Дослідниця А. Гудзовська зазначає: «Суб’єктність і самовизначення є 

інтегрованими характеристиками людини й охоплюють більшу частину всіх 

атрибутів, параметрів, властивостей, виокремлених під час опису 

особистісної зрілості. Суб’єктність є вираженням активності людини, а 

самовизначення характеризує напрям цієї активності» [40, с. 20]. 

Науковець Є. Весна стверджує, що самовизначення передбачає не 

тільки вибір соціальної ролі, а й її реалізацію, тобто певний спосіб 

самореалізації через вибрану роль. Дослідниця виділяє такі етапи 

становлення самовизначення: усвідомлення дійсності, усвідомлення себе, 

співвіднесення дійсності зі своєю системою норм, цінностей та її оцінка, 

співвіднесення себе, своїх можливостей з вимогами об’єктивної реальності, 

самооцінка, власне вибір певної ролі, позиції в суспільстві (безпосереднє 

самовизначення) [27].  

Досить цінним щодо розуміння сутності феномена «соціальна зрілість» 

є твердження А. Гудзовської про те, що соціальна зрілість виявляється в 

усвідомленні себе суб’єктом власного життя, власної індивідуальності та 

суб’єктом історичного процесу, тобто суб’єктом розвитку спільноти, до якої 

людина відносить себе. Соціальна зрілість, на її думку, передбачає 

самовизначення у двох площинах – соціальній та індивідуальній і являє 

собою результат становлення суб’єктності людини стосовно власного життя 

спільноти, до якої вона себе відносить, і самовизначення в індивідуальному й 

соціальному просторі. «Самовизначення, що характеризує соціальну зрілість, 

означає перехід до стихійного способу життя до такого, який визначає сама 

людина. Причому спрямованість, яку людина визначає до себе, відображає 

позитивні прагнення – до збереження або розвитку (адаптації чи творчого 

перетворення) [40, с. 25–26].  
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Дослідниця Н. Соболєва визначає становлення соціальної зрілості 

особистості в плані суб’єктної детермінації з позиції організації власного 

життя, здійснення життєвого вибору (наприклад, вибір професії), який має 

зробити соціально зріла особистість, – це, зрештою, вибір засобу 

самовизначення, самореалізації особистості, в основі якого лежить один чи 

декілька світоглядних принципів, котрі визначають життєву позицію 

суб’єкта, систему цінностей [51, с. 117–118]. Визначаючи соціальне 

дозрівання особистості як «…процес її становлення як члена суспільства, як 

суб’єкта суспільних відносин» [51, с. 115]. Н. Соболєва виділяє критерії 

соціальної зрілості, а саме: 

1) формування категоріального роду свідомості особистості як основи 

оволодіння світоглядною культурою суспільства. Тому для результату 

виховання важливим є те, в якій послідовності закладаються категорії для 

уявлення в різні вікові періоди;  

2) формування спрямованості світогляду, результатом якого є свідоме 

самовизначення особистості, визначення місця й ролі в суспільно-

історичному процесі з метою досягнення найбільш високого рівня 

самореалізації особистості у справах суспільства. При визначенні цілей своєї 

діяльності особистість здатна не тільки вибирати із запропонованих 

суспільством можливостей, а й виділяти шляхи та засоби їх досягнення з 

урахуванням суспільних потреб. Самовизначення особистості вказує на 

високий рівень її соціальної автономності, самостійності, що є діалектично 

пов’язаним із формуванням у неї почуття відповідальності перед 

суспільством за результати своєї діяльності й поведінки; 

3) вищий рівень об’єктивізації світоглядних орієнтацій у діяльності й 

поведінці особистості, тобто повнота її реалізації в реальній життєдіяльності 

та повсякденній поведінці людини, що забезпечується її міцними вольовими 

основами, здатністю до свідомого цілепокладання, оволодіння 

загальноприйнятими нормами діяльності; 
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4) перехід від зовнішньої регуляції особистісного розвитку до 

саморегуляції. Особистість сама визначає свою позицію, цілі та лінію 

поведінки на основі вільно прийнятих принципів. Саморегуляція, оволодіння 

власними сутнісними силами включає здатність особистості бачити 

перспективу, програмувати своє майбутнє, планувати й організовувати його 

[51, с. 115]. 

Отже, соціально зріла людина – суб’єкт соціального життя в єдності 

його об’єктивних і суб’єктивних характеристик. 

Дослідниця Г. Александрова визначає соціальну зрілість як показник 

ефективності її соціального розвитку, форму виявлення такої системної 

організації суб’єкта соціального розвитку, що відображає його готовність і 

здатність до найбільш повної соціальної самореалізації в конкретних 

культурно-історичних умовах (із урахуванням просторово-часового та 

змістовного характеру змін, що відбуваються). Критеріями такої системи, 

зазначає дослідниця, є як ступінь інтегрованості її елементів, так і рівень 

розвитку соціально-психологічних якостей, найбільш актуальних для 

соціальної самореалізації особистості в конкретних умовах [7, с. 46–54.]. 

Розглядаючи суб’єктність як таку інтегральну характеристику, що 

відображає якісний рівень розвитку її як суб’єкта тієї чи іншої форми 

активності, Г. Александрова [7] зазначає: саме суб’єктність у соціальному 

пізнанні виступає провідним психологічним критерієм соціальної зрілості 

особистості в умовах суспільства, яке трансформується. За таких умов, 

зауважує дослідниця, соціальна зрілість особистості визначається більш 

важливими елементами суб’єктності в соціальному пізнанні, як-от:  

 – по-перше, сформованістю суб’єктного ставлення особистості не 

тільки до самої себе, а й до інших (суспільства в цілому), що передбачає 

прийняття нею можливостей змін, тобто визнання необхідності 

індивідуального усвідомлення нової соціальної реальності та виявлення 

нових сторін власного «Я» для адекватного освоєння цієї нової реальності, а 

також визнання особистістю права інших на власну думку та рішення;  
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– по-друге, здатність особистості до суб’єктивної реалізації процесу 

соціального пізнання, що сприяє індивідуальному конструюванню нею 

образу соціальної реальності та забезпечує її свідомий і відповідальний вибір 

тієї чи іншої стратегії поведінки, збереження особистістю почуття 

суб’єктності та найбільш повної подальшої соціальної самореалізації 

[7, с. 47]. 

Відтак, соціальна зрілість розглядається як інтегративний показник 

ефективності соціального розвитку особистості. До основних ознак 

соціальної зрілості дослідниця відносить її суб’єктний характер, що 

«…забезпечується системою самоорганізації та виявляється в тенденції до 

самореалізації в різноманітних соціальних сферах, її незавершеність, тобто 

процесуальний характер «прив’язаний» до конкретних соціальних умов» 

[7, с. 63–64].  

З точки зору В. Сафіна, стрижневою характеристикою соціальної 

зрілості є життєве самовизначення. Дослідник вважає життєве 

самовизначення «…відносно самостійним етапом соціалізації, сутність якого 

полягає у формуванні відповідальності, готовності до самостійної 

життєдіяльності на основі співвіднесення своїх цілей, планів, якостей, 

можливостей і вимог, що висуваються до індивіда з боку оточуючих і 

суспільства» [155, с. 73]. 

На думку В. Сафіна, формування життєвого самовизначення пов’язано 

з формуванням таких його компонентів: а) рольове самовизначення 

(ідентифікація у групі); б) соціальне самовизначення; в) професійне 

самовизначення; г) самовизначення в сімейно-побутовій сфері. Кожний 

компонент має свою структуру «хочу–можу–є–вимагають». Разом вони 

виступають у вигляді відповідальності. Відповідальність – ознака 

самовизначення особистості, що систематизує. Кожен компонент 

взаємообумовлений іншими та має емоційний, когнітивний і поведінковий 

аспекти. Когнітивним аспектом самовизначення виступає самосвідомість 

особистості [155, с. 73]. 
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Отже, важливим положенням щодо розуміння феномена «соціальна 

зрілість» є те, що дослідник визначає відповідальність як ознаку 

самовизначення особистості, що систематизує; визначає механізми 

самовизначення, які розглядає як процеси узгодження внутрішніх умов і 

принципів індивідуальності з обраною метою з одного боку, та із зовнішніми 

обставинами і реалізацією – з іншого [156]. 

Аналогічної думки дотримується В. Максимова, яка розглядає 

соціальну зрілість як «готовність до життєвого (особистісного та 

професійного самовизначення)» та виокремлює такі показники соціальної 

зрілості: системність знань по світ, цілісність світогляду, включаючи знання 

про людину; стійкий професійний вибір та висока мотивація досягнення 

життєвого успіху; здатність до саморегуляції поведінки, адаптація в соціумі 

та самореалізація легітимної діяльності; готовність до збереження свого 

здоров’я, відповідальність за прийняття рішень у житті; стійкість соціально-

моральних орієнтацій; громадянської позиції, високий духовно-моральний 

потенціал розвитку особистості [96, с. 244–245]. 

Дослідниця О. Кисельова розглядає соціальну зрілість як інтегративну 

якість особистості, зазначаючи, що становлення соціальної зрілості 

розпочинається із соціального самовизначення та триває до кінця життя 

людини. Основними моментами становлення соціальної зрілості, зазначає 

дослідниця, є такі: усвідомлення образу власного «Я», пошук і вибір ідеалу, 

цінностей, здійсненню яких особистість хоче присвятити своє життя, 

формування активної життєвої позиції. Соціально зріла особистість не 

просто свідомо вибудовує в єдину лінію свої життєві цілі, а й бере на себе 

відповідальність за їх реалізацію. Особистість по мірі становлення стає 

суб’єктом культури та реалізовує передумови, можливості розвитку, які 

створені епохою [51, с. 118]. Отже, дослідниця наголошує, що соціально 

зріла особистість не просто вибудовує в єдину лінію свої життєві цінності, а 

й бере відповідальність за їх реалізацію, тому їй мають бути притаманні такі 
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соціальні якості, як самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність. 

У своїх дослідженнях Д. Фельдштейн зазначає: «…у набутті людиною 

певного (для кожного етапу онтогенезу) рівня самості – самопізнання, 

самовизначення, як необхідного моменту народження індивідуальності, 

виявляється ступінь її соціальної зрілості. Чим більш розвиненими є 

самосвідомість та самовизначення індивіда, тим більше він є індивідуальним 

і одночасно соціально самовизначеним, а отже й соціально визначеним [183, 

с. 9]. 

Підкреслюючи наявність індивідуального і соціального, 

Д. Фельдштейн зазначає: «У процесі соціального визрівання здійснюється як 

усвідомлення, засвоєння та реалізація соціальних норм, принципів, 

відношень, так і привласнення й реалізація нової «самості» (нового рівня 

самосвідомості, самовизначення), що дозволяє індивіду не тільки 

відтворювати у своїй діяльності привласнене соціальне, але й забезпечує 

відповідні можливості в цьому відтворенні і функціонуванні нової 

соціальної позиції, а також можливість подальшого здійснення себе як 

суб’єкта, що діє. Саме в такому двоєдиному відтворенні і відбувається 

соціальне дорослішання, проявляється ступінь соціальної зрілості» [183, 

с. 8]. Відтак учений позначає позиції самовизначення як «Я у суспільстві» і 

«Я і суспільство» [181]. 

Д. Фельдштейн характеризує стадії соціально дозрівання особистості: 

 – перша – поява тенденції до самостійності та потреби у визнанні цієї 

самостійності, прагнення бути значущим, бажаним, увійти в коло широких 

суспільних відносин, бажання брати участь у соціально визнаних справах, 

загострене почуття боргу; 

 – друга – збільшення потреби в суспільному визнанні, усвідомлення 

своїх прав і обов’язків у суспільстві; розвинена соціальна відповідальність, 

активна участь у суспільно визнаній діяльності, свідоме позитивне ставлення 

до інших людей; 
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 – третя – усвідомлення своєї соціальної причетності, активний пошук 

шляхів і реальних форм розвитку предметно-практичної діяльності, 

загострена потреба в самовизначенні та самореалізації [182]. 

Зазначимо, що третя стадія соціального дозрівання особистості 

відповідає рівню соціальної зрілості раннього юнацтва. Отже, описані 

характеристики стадій соціального дозрівання особистості можуть нам 

прислужитися у визначенні рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 

Вивчаючи підходи до визначення соціальної зрілості у психології, 

Д. Фельдштейн [181] розподіляє їх на три групи. 

Так, перша група включає підходи, в яких акцент робиться на процесі 

«входження (інтеграції) індивіда в систему». Це соціологічний і соціально-

психологічний підходи. За них соціалізацію розглядають як акумулювання 

індивідом соціальних ролей, норм і цінностей того суспільства, до якого він 

належить шляхом наслідувань [187], «вбирання» в себе загальних цінностей 

у процесі спілкування із значущими іншими [80], входження в соціальне 

середовище, пристосування до нього [123].  

Друга група – підходи, які акцентуються на необхідності вивчення 

індивідуально-особистісних особливостей [223].  

Третя група включає концепції, автори яких роблять акцент на аналізі 

взаємозв’язку процесів соціалізації та індивідуалізації в ході становлення 

соціальної зрілості (В. Слободчиков [163], Д. Фельдштейн [183; 181]). 

Дослідник М. Лебедик розглядає соціальну зрілість особистості як 

систему взаємозв’язку певних її проявів у праці, спілкуванні й пізнанні, у 

соціальній активності, самовизначенні, відповідальності [90]. Науковець 

вважає, що соціальна зрілість особистості виявляється в діяльності, її 

важливими рисами є відповідальність і соціальна активність. 

Вивчаючи соціальну зрілість учнів вищого професійного училища, 

С. Поліщук визначає це поняття, як «…якісний ступінь розвитку особистості, 

що забезпечує активне входження учнів у різні види діяльності й сприяє їх 
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інтенсивному соціально-професійному становленню» [131, с. 85]. Дослідниця 

виділяє такі структурні компоненти соціальної зрілості, як-от: ціннісно-

орієнтаційний, рефлексивно-когнітивний, особистісно-самооцінний. 

Як зазначає С. Поліщук, соціальна зрілість і умови її розвитку є 

виразниками активної життєвої позиції особистості, яка має 

багатофункціональне значення: у соціальній психології – механізми 

функціонування груп, у віковій – це процеси, що перебувають у взаємодії 

різних видів діяльності, у педагогічній – це дидактичні комунікації, що 

впливають на розвиток особистості, що зростає. Соціалізацію розкрито у 

значенні чинника розвитку соціальної зрілості [131, с. 85]. 

Відтак, дослідниця акцентує увагу на тому, що умовою розвитку 

соціальної зрілості є сформована життєва позиція. Розвиток названої якості 

відбувається завдяки активному включенню особистості в різні види 

діяльності. 

Аналіз психологічних досліджень дозволяє стверджувати, що сучасна 

психологія розглядає соціальну зрілість з точки зору її значущості для 

суспільства. Вона виявляється в діяльності, в усвідомленні й спрямованості 

(самовизначенні) [40, с. 55]. 

Суб’єктність соціально зрілої особистості виявляється в ієрархізації 

своїх «хочу», ціннісному виборі тих «хочу», що будуть утілюватись у життя, 

реалізовуватися [40, с. 56]. 

Характеризуючи сутність соціальної зрілості, психологи зосереджують 

увагу на таких характеристиках названої якості особистості: усвідомлення 

особистістю активності поведінки (К. Абульханова-Славська, І. Кон, 

Л. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Сафін), досягнення людиною певних 

результатів у житті (І. Кон, Л. Коган, Х. Ремшмідт та ін.), усвідомлення себе 

суб’єктом власного життя, індивідуальністю (Г. Александрова, Є. Весна, 

А. Гудзовська та ін.), важливість таких рис характеру, як-от: 

відповідальність, соціальна відповідальність, соціальна активність, 

терпимість, незалежність (І. Бех, О. Киричук, М. Лебедик, В. Максимова, 
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С. Поліщук, А. Реан, О. Слюсар та ін.), визначення ціннісної спрямованості 

особистосі (К. Абульханова-Славська, Л. Божович, В. Слободчиков, 

Д. Фельдштей та ін.). 

Проблема соціальної зрілості знайшла відображення у працях 

зарубіжних психологів. Так, вершиною розвитку особистості А. Маслоу [101] 

вважав її самоактуалізацію. Самоактуалізація – це бажання людини стати 

тим, ким вона хоче бути. Людина, яка досягла цього рівня, досягає повного 

використання своїх талантів, здібностей та особистісного потенціалу. 

Самоактуалізовані люди, за А. Маслоу, є спрямованими на себе, вони 

намагаються використовувати власні принципи і мотиви як підґрунтя для 

власних суджень і дій. Їх життя визначається автономністю, самопідтримкою 

і свободою. Особистості, які спрямовані на інших, на думку А. Маслоу, 

прагнуть залежати від думки інших і від соціальних норм як підстави щодо 

їхніх суджень і дій. Їхнє життя відзначається залежністю, конформізмом і 

потребою у схваленні й прийнятті. 

На думку А. Маслоу, люди, які живуть повним життям, роблячи 

найкращим чином те, на що вони здатні, являють собою «цвіт» людської 

раси, є її найкращими представниками. Учений виділив 15 основних 

характеристик людей, які самоактуалізуються, а також шляхи, що ведуть 

особистість до самоактуалізації. Він зазначав, що самоактуалізація – це 

процес, який не має кінця, це спосіб проживання роботи відносин зі світом 

[101]. 

Отже, для дослідження соціальної зрілості важливими є положення 

теорії А. Маслоу, за яким самовизначення характеризується спрямованістю 

на самоактуалізацію. Суб’єктність особистості може виявлятися стосовно 

стилю, образу, стратегії власного життя. 

Представник біогенетичної теорії Л. Колберг [229] стверджує, що 

розвиток моральних переживань є складовою соціального розвитку 

особистості. Дослідник виділяє шість стадій морального розвитку, які 

змінюють одна одну. При цьому вони, на думку Л. Колберга, не пов’язані з 
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визначеним віком. Так, учений виділяє названі нижче стадії морального 

розвитку особистості, а саме:  

1) відсутність понять про «добре» і «погане», прагнення уникнути 

покарання; 

2) прагнення заслужити заохочення (нагороду); 

3) усвідомлення думки інших і бажання діяти так, щоб завоювати їхнє 

схвалення; 

4) усвідомлення інтересів суспільства і правил поведінки в ньому; 

5) осмислення можливих суперечностей між різними моральними 

переконаннями, можливість передбачати результати власної поведінки; 

6) формування власного етичного почуття, універсальних і 

послідовних моральних принципів.  

Л. Колберг зазначає, що більшість людей досягає лише третьої стадії 

морального розвитку особистості [229]. Отже, принцип стадіального 

розвитку моральності фактично характеризує рівень соціального розвитку 

особистості. 

Дослідник А. Адлер стверджував, що індивідуум не може бути 

відірваним від соціуму. Він підкреслював соціальні детермінанти 

особистості, розуміючи людину не тільки як цілісну систему взаємозв’язків, 

яку взято окремо, а й як інтегральну складову великих систем – сім’ї, 

суспільства: «Індивідуальна психологія розглядає та досліджує індивідуума 

включеним у суспільство. Ми відмовляємося розглядати та вивчати людину 

ізольовано від неї» [224, с. 2]. Дослідник зазначав, що поведінка будь-кого 

відбувається у соціальному контексті, тобто сутність людської природи 

можливо осягнути тільки за умови розуміння соціальних відносин. У 

кожного є природне почуття спільності, або соціальний інтерес – уроджене 

прагнення вступати у взаємні соціальні відносини співробітництва [4]. 

А. Адлер увів поняття «стилі життя», вважаючи, що соціально корисний 

стиль життя є втіленням зрілості, оскільки, будучи соціально орієнтованою, 

людина виявляє істинне піклування про інших, зацікавлена у спілкуванні з 
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іншими. Вона сприймає три основні життєві завдання – роботу, дружбу і 

любов – як соціальні проблеми й усвідомлює, що їх вирішення потребує 

співпраці, особистої мужності, готовності зробити свій внесок у 

благодійність інших людей [4, с. 32]. 

Отже, цінним щодо розуміння соціальної зрілості є твердження 

А. Адлера, що соціальний інтерес не виникає автоматично, але потребує, 

щоб його розвивали. Науковець вважав сутність соціального почуття єдиним 

критерієм людських цінностей [4]. 

Дослідник Е. Долл (автор відомої «Шкали соціальної зрілості школи у 

Вайленді») визначає соціальну зрілість індивіда через ступінь особистої 

незалежності та відповідальності. Особиста незалежність при цьому є 

здатністю індивіда самостійно справлятись зі своїми особистими справами і 

самостійно регулювати власні соціальні відношення, а соціальна 

відповідальність – відповідальність стосовно самого себе, до інших осіб і до 

всієї спільноти [13]. 

Дуже продуктивною вважаємо позицію К. Хорні [191], яка 

підкреслювала важливість культурних і соціальних впливів на особистість. 

Дослідниця виокремила три основні стратегії міжособистісної поведінки, які 

об’єднували десять невротичних потреб, що люди використовують із метою 

подолання недоліків безпеки та безпорадності, що породжуються базальною 

тривогою. Стратегіями міжособистісної поведінки є такі орієнтації: «від 

людей», «проти людей» і «до людей». У невротичної особистості, зазвичай, 

превалює одна з них. У поведінці здорової – виявляються всі три [191]. 

На думку Р. Харре, сутнісною характеристикою зрілої особистості є 

здатність до інтерпретації, розуміння соціального оточення. Дослідник 

розрізняє два типи регуляторів поведінки: правило і план. Правило – це 

фіксований у знаковій формі соціокультурний нормативний шаблон 

поведінки, що є обов’язковим для виконання. План – шаблон поведінки, але 

не нав’язаний індивіду ззовні, а створений ним самим і змінюваний 

людиною. Виділяючи «проблемні епізоди», в яких людина має вирішувати 
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якесь завдання, Р. Харре зазначає, що, по-перше, кожен повинен визначити, 

проінтерпретувати соціальну ситуацію; по-друге, – вибрати відповідну 

адекватну соціальну маску «Я-ідентифікація»; по-третє, психологічним 

елементом соціальної дії є роздуми і прокручування ситуації в уяві перед 

якої-небудь особою – арбітром, критиком, який може бути і сам суб’єктом 

дії. Успішне вирішення проблемних епізодів, на думку науковця, 

характеризує зрілість людини в плані здатності отримувати повагу інших [25, 

с. 83–86]. Отже, для розуміння сутності соціальної зрілості значну роль 

відіграють положення про те, що необхідною умовою цієї якості є 

суб’єктність людини, яка може виявлятися стосовно власних дій і поведінки, 

та контроль за зовнішніми діями [25]. 

Згідно з позицією Дж. Келлі, життя характеризується постійною 

боротьбою за те, щоб усвідомити реальний світ досвіду. Саме ця якість 

дозволяє людям творити свою долю [228, с. 8–9]. 

Досвід людини, за Дж. Келлі, являє собою перебудову її життя, 

заснованого на перегляді конструктів під впливом подій, що відбуваються. 

Те, що людина осмислює реальний досвід, є свідченням її готовності 

творити власну долю. Дослідник стверджує [191], що людину, яка 

функціонує нормально, визначають чотири характеристики. Перша з них 

звучить так: здорові люди хочуть оцінювати свої конструкти і перевіряти 

правильність своїх відчуттів щодо інших людей. Згідно з другою 

характеристикою здорові люди можуть відкидати свої конструкти і 

переорієнтовувати системи центральної стрижньової ролі, як тільки 

виявиться, що вони не діють. Третя характеристика людини, яка функціонує 

нормально, являє собою бажання розширити діапазон, об’єм і обхват 

конструктивної системи. Такі люди, з точки зору Дж. Келлі, залишаються 

відкритими для нових можливостей особистісного росту і розвитку. Добре 

розвинутий репертуар ролей є четвертою характеристикою людини, яка 

функціонує нормально. Отже, Дж. Келлі припускає, що людина здорова, 
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якщо вона може ефективно виконувати різноманітні соціальні ролі та 

розуміти інших людей, які залучені до процесу взаємодії [191]. 

Відтак, для розуміння сутності соціальної зрілості значну роль 

відіграють положення, що самовизначення зрілої людини характеризується 

виявленням власної унікальності й індивідуальності, ефективним 

виконанням різноманітних соціальних ролей і розуміння інших людей, 

залучених до процесу взаємодії. 

Аналіз досліджень зарубіжних психологів із проблеми соціальної 

зрілості дозволяє констатувати таке: 

– значну увагу науковці приділяють індивідуальному 

самовизначенню особистості, що характеризується спрямованістю на 

самоактуалізацію, самореалізацію (А. Маслоу, К. Роджерс, Ж.-П.  Сартр та 

інші), ефективне виконання соціальних ролей (Дж. Келлі, А. Маслоу, 

В. Франкл, Е. Фромм та ін.), ставленням до інших людей, контролем за 

зовнішніми діями (Р. Харре), включенням у певну соціальну групу 

(Е. Еріксон, К. Хорні), автономією від вимог і очікувань інших (А. Маслоу, 

К. Хорні,); 

– ознакою соціальної зрілості вважають здатність людини виступати 

суб’єктом відносин з іншими людьми [40, с. 41]. Суб’єктність людини може 

виявлятися щодо розуміння й інтерпретації соціального оточення 

(Р. Харре), ставлення людини до інших (Дж. Келлі), можливості 

контролювати зовнішні події (Р. Харре та ін.), відповідальності особистості 

за вступ з іншими у взаємини, співробітництво (А. Адлер, Е. Еріксон, 

А. Маслоу, Г. Олпорт, Р. Харре, Е. Фромм), впливу на суспільство, в тому 

числі турботи про інших, здійснення соціально-корисних учинків 

(А. Адлер, Е. Еріксон, А. Маслоу, Е. Фромм та інші) [40, с. 41], виявлення 

активності та власної ініціативи у процесі виховання соціальної зрілості 

(Л. Філіпс). 

Проблема виховання соціальної зрілості знайшла відображення у 

працях учених-педагогів. 
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Так, С. Вершловський під соціальною зрілістю розуміє спрямованість 

людини на поведінку в суспільстві, яка передбачає здатність до самостійного 

і відповідального ухвалення рішень, визначення власного життєвого шляху, 

прагнення до саморозвитку. Основними складовими цієї якості особистості, 

на думку С. Вершловського, є такі: розвинені пізнавальні переживання, 

критичність мислення, готовність до співробітництва, толерантність, 

відповідальність, самоповага, – які деталізуються в самостійній пізнавальній 

діяльності, свідомому виборі професії, способі особистого життя, організації 

власного дозвілля, збереженні здоров’я [26]. 

Соціальну зрілість як досягнення особистістю певного рівня 

освіченості розглядає М. Максимова [96]. Освіченість асоціюється 

дослідницею із досягненням учнями загальнокультурної, допрофесійної 

компетентності, із спроможністю вирішувати завдання різноманітного 

характеру, спираючись на соціальний досвід. Отже, науковець акцентує 

свою увагу на оволодінні особистістю соціальним досвідом, завдяки якому 

та здатна орієнтуватись у світі цінностей, норм і правил. 

Розглядаючи соціальну зрілість як результат «соціального 

становлення» (соціалізації), А. Мудрик зазначає, що для досягнення 

ефективної соціалізованості необхідним є баланс адаптації людини в 

суспільстві й уособлення в ньому. Ознаками адаптивності, на думку 

педагога, є ступінь оволодіння рольовими відносинами в різних сферах 

життя, наявність реалістичних для певного суспільства життєвих цінностей і 

уявлень про способи їх досягнення, рівень освіти, необхідний на кожному 

періоді. Наявність власних поглядів, здатність застосовувати їх у нових 

ситуаціях, очевидність психологічної автономії, почуття власної гідності, 

поведінкова автономія, тобто міра готовності та здатності до самостійного 

вирішення проблем, протистояння життєвим ситуаціям, що заважають 

саморозвитку, означений рівень креативності виступають ознаками 

відокремленості людини (за О. Мудриком) [106, с. 21]. Згідно з позицією 

науковця, досягнення соціальної зрілості відбувається у становленні ряду 
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соціально-психологічних новоутворень, як-от: самопізнання, професійного 

самовизначення, зрілої «Я–концепції» [107, с. 237]. Важливою для нашого 

дослідження є твердження А. Мудрика про те, що розвиваючи особистість, 

необхідно виводити її за межі «Я» та ближнього соціуму. 

Дослідниця А. Мальчукова [98] розглядає сутність соціальної зрілості 

старшокласника як результат соціалізації, як готовність до дорослого життя 

(особистісну та професійну) у контексті сучасних вимог, які висуває 

суспільство до випускників освітніх закладів. До числа показників 

соціальної зрілості дослідниця відносить ціннісні орієнтації, розвинені 

соціальні якості: соціальну активність, відповідальність та ініціативність. 

Як результат соціалізації та індивідуалізації розглядає феномен 

«соціальна зрілість» І. Руднєва [152]. Вона зазначає, що соціальна зрілість є 

цілісною якістю людини, яка володіє гуманістичними цінностями, почуттям 

власної гідності та виявляє активну суб’єктну позицію стосовно власного 

життя і професії. Цінним для нашого дослідження є положення про те, що 

людина стає соціально зрілою особистістю завдяки або всупереч соціальної 

ситуації розвитку. 

Дослідник В. Радул [141] розглядає соціальну зрілість як стан 

сформованості особистості крізь призму певного соціального середовища. 

До змісту поняття «соціальна зрілість» він включає активну життєву 

позицію, досягнення єдності виховання та самовиховання, прагнення самої 

особистості до якомога швидшого досягнення соціальної зрілості. На думку 

науковця, соціальна зрілість виявляється в соціальній активності, 

соціальному самовизначенні, соціальній відповідальності. 

Відтак, цінним щодо розуміння соціальної зрілості є твердження 

В. Радула, що формування соціальної зрілості передбачає розкриття та 

розвиток потенційних можливостей особистості та виявляється в соціальній 

активності, соціальному самовизначенні, соціальній відповідальності. 

Т. Толстих розглядає соціальну зрілість як «…усвідомлення себе 

суб’єктом власної індивідуальності; суб’єктом власного життя та суб’єктом 
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історичного процесу, а також усвідомлення своєї приналежності до певної 

сфери суспільних відносин і певного соціального кола, причому суб’єктом, 

наділеним такими якостями та вміннями: позитивною ціннісною 

орієнтацією, професійною визначеністю, самовизначенням, активною 

життєвою позицією, здатністю до адаптації в суспільстві, компетентною 

взаємодією з членами суспільства, самостійністю, відповідальністю [177, 

с. 22]. Отже, науковець наголошує на суб’єктність і самовизначення 

соціально зрілої особистості, виявлення нею активної життєвої позиції, а 

також необхідності виховання таких якостей особистості, як самостійність, 

відповідальність. 

Дослідниця Н. Шрамко розглядає феномен «соціальна зрілість» 

студентів-майбутніх фахівців із соціальної роботи як «інтегративну якість 

особистості, яка дозволяє визначити адекватне уявлення особистістю свого 

місця і ролі в суспільно-історичному процесі, здатність вільно визначитись у 

соціокультурному просторі цінностей, синтез базових компонентів: 

соціальної відповідальності, соціальної активності, комунікативної 

толерантності, орієнтації на соціально значущі цінності, компетентнісну 

взаємодію з членами суспільства [215, с. 60–61]. Отже, сутність соціальної 

зрілості, на думку Н. Шрамко, полягає в освоєнні особистістю сукупності 

суспільних відносин та «…інтеріоризації їх як власних, готовність і здатність 

перетворювати ці відносини відповідно до суспільних і особистісних потреб 

у процесі професійної діяльності та самореалізації» [215, с. 61]. 

А. Поздняков, використовуючи інтегрований підхід, ототожнює 

категорії «соціальна зрілість» і «компетентність». Дослідник розкриває 

сутність феномена «соціальна зрілість» як сукупність компетентностей, а 

саме: громадянської, побутової, комунікативної і компетентності у сфері 

саморегуляції та самостійної пізнавальної діяльності [129, с. 58]. Дослідник 

уводить системоутворювальний критерій – соціокультурну компетентність, 

яка включає знаннєву, мотиваційну та поведінкову складові соціальної 

зрілості. 
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На нашу думку, включені до складу соціальної зрілості компетентності 

(громадянська, побутова, комунікативна і компетентність у сфері 

саморегуляції та самостійної пізнавальної діяльності) є окремими видами 

компетентності, які мають власне змістове наповнення, специфіку та 

механізми формування. Відтак, вважаємо таке визначення поняття 

«соціальна зрілість» неправомірним. 

Досить плідною для дослідження феномена «соціальна зрілість» є ідея 

Л. Канішевської [66], яка, досліджуючи проблему виховання соціальної 

зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів, визначає 

соціальну зрілість як «інтегровану властивість особистості, що виявляється у 

сформованості соціальних настановлень, спрямованих на свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей, проявів соціальних якостей, оволодіння 

сукупністю основних соціальних ролей, що дозволяють особистості 

компетентно діяти в усіх сферах суспільного життя» [66, с. 58]. Науковець 

зазначає, що соціальна зрілість характеризується активністю й 

відповідальністю особистості за події власного життя на основі рефлексії, 

розвивається у процесі соціальної взаємодії протягом усього життя людини 

[66, с. 58]. 

Аналіз педагогічних досліджень із проблеми виховання соціальної 

зрілості дає підстави стверджувати, що це поняття науковці розглядають як:  

– результат «соціального становлення» (соціалізації); для досягнення 

ефективної соціалізованості, необхідний баланс адаптації людини в 

суспільстві й уособлення в ньому (А. Мудрик); 

– спрямованість людини на поведінку в суспільстві, яка передбачає 

здатність до самостійного і відповідального ухвалення рішень, визначення 

власного життєвого шляху, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення 

(С. Вершловський); 

 – готовність до дорослого життя (особистісна та професійна) у 

контексті сучасних умов, які висуває суспільство до випускників освітніх 

закладів (А. Мальчукова); 
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– цілісна якість людини, яка володіє гуманістичними цінностями, 

почуттям власної гідності та виявляє активну суб’єктну позицію стосовно 

власного життя і професії (І. Руднєва); 

– готовність до самовизначення, що заснована на досягненні 

достатнього рівня компетентності (А. Позняков, Т. Толстих); 

– інтегративна якість особистості, комплекс базових якостей, як-от: 

соціальна активність, толерантність, орієнтація на соціально значущі 

цінності, креативність, рефлексія, соціальна відповідальність (О. Каменєва); 

– стан сформованості особистості крізь призму певного соціального 

середовища, що виявляється в соціальній активності, соціальному 

самовизначенні, соціальній відповідальності (В. Радул); 

– інтегровану властивість особистості, що виявляється у 

сформованості соціальних настановлень, спрямованих на свідому реалізацію 

суспільних норм і цінностей, проявів соціальних якостей (Л. Канішевська); 

– якісний ступінь розвитку особистості в умовах конкретного 

соціального середовища, що забезпечує «творче входження студента в різні 

види соціокультурної ситуації та здійснює сприяння його соціально-

професійному розвитку» (О. Михайлов) [103, с. 7]; 

– сукупність компетентностей: громадянської, побутової, 

комунікативної і компетентність у сфері самореалізації та самостійної 

пізнавальної діяльності (А. Позняков); 

– досягнення особистістю певного рівня освіченості, яка асоціюється із 

загальнокультурною, допрофесійною компетентністю учнів; спроможність 

вирішувати завдання різного характеру (пізнавальні, ціннісно зорієнтовані, 

комунікативні) (М. Максимова);  

– освоєння особистістю сукупності суспільних відносин та 

інтеріоризації їх як власних; готовність і здатність перетворювати ці 

відносини відповідно до суспільних і особистісних потреб у процесі 

професійної діяльності та самореалізації (Н. Шрамко). 
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Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що 

дослідники виокремлюють ряд соціальних якостей людини, які 

характеризують соціально зрілу особистість. 

Соціальні якості, на думку Г. Андрєєвої [10], у своїй сукупності 

обумовлюють ефективність діяльності особистості у суспільстві. 

Дослідники виокремлюють наступні соціальні якості соціально зрілої 

особистості: 

– самостійність, відповідальність (Т. Толстих); 

– соціальна активність (Д. Фельдштейн); 

– самостійність, творча ініціатива, соціальна відповідальність (І. Кон); 

– соціальна активність, соціальне самовизначення, соціальна 

відповідальність (В. Радул, С. Поліщук); 

– самоповага, самостійність, відповідальність (С. Вершловський); 

– соціальна активність, відповідальність, терпимість, незалежність 

(І. Бех, О. Киричук та інші); 

– соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність (Н. Шрамко); 

– відповідальність, терпимість, саморозвиток, позитивне мислення 

(А. Реан); 

– соціальна активність, соціальна відповідальність, толерантність, 

солідарність (Л. Канішевська); 

– самостійність, творча ініціатива, соціальна відповідальність (І. Кон); 

– соціальна активність, толерантність, креативність, соціальна 

відповідальність, рефлексія (О. Каменєва); 

– соціальна активність, соціальна відповідальність, 

ініціативність (А. Мальчукова). 

Отже, вважаємо, що важливими соціальними якостями соціально зрілої 

особистості є: самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність. Саме ці соціальні якості 

можуть найбільш ефективно формуватись у студентської молоді. 
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Самостійність у педагогіці розглядається як одна з якостей особистості, 

здатної свідомо та самостійно визначити спосіб життя. 

В українському педагогічному словнику самостійність 

характеризується системою знань, умінь і навичок, якими володіє 

особистість, її ставленням до процесу діяльності, результатів і умов її 

здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, що складаються у процесі 

діяльності [39, с. 294]. 

Самостійність виявляється в умінні поставити певну мету, наполегливо 

домагатись її виконання власними силами, відповідально ставитися до своєї 

діяльності, діяти при цьому свідомо й ініціативно не тільки у звичних, але й у 

нових умовах, що вимагають прийняття нестандартних рішень. Наявність 

знань і вмінь визначає готовність людини до самостійної дії так само, як і 

емоційний стан при виконанні якоїсь роботи. 

Однак, не завжди людина володіє знаннями і вміннями, виявляє 

самостійність [50]. Самостійність характеризується і певним мотиваційним 

настановленням, що призводить до руху знання і вміння, спонукає 

особистість діяти без сторонньої допомоги, нагадування. Самостійність 

пов’язана з вольовими процесами, оскільки для прийняття самостійного 

рішення потрібні не тільки знання, досвід, мотивація, а й вольові зусилля, 

напруга. Отже, виділяють «три кити» самостійності: уміння – мотив – воля. 

Самостійність – стрижнева властивість особистості, яка найтіснішим чином 

пов’язана із такими якостями, як активність і відповідальність. Саме 

взаємозв’язок усіх цих якостей визначає ставлення людини до самої себе, 

власної праці, інших людей, духовних цінностей [50]. 

Наступною важливою соціальною якістю соціально зрілої особистості 

вважаємо соціальну активність. Соціальна активність реалізується у вигляді 

соціально корисних дій, під впливом мотивів і стимулів, в основі яких лежать 

суспільно значущі потреби. Вона розвивається через систему зв’язків людини 

з навколишнім середовищем у процесі пізнання, діяльності і спілкування; 

може мати різну ступінь прояву. Рівень соціальної активності залежить від 



 55 

співвіднесення між соціальними обов’язками особистості, суспільно 

значущою діяльністю і суб’єктивними настановленнями на діяльність [143, 

с. 11]. 

Як нагальна потреба соціальна активність реалізується в певній системі 

цільових настановлень, мотивів, що визначають інтереси особистості, її 

включення в діяльність щодо задоволення потреби, яка існує. Як 

перетворювальна здатність соціальна активність реалізується у відповідних 

соціальних знаннях і навичках [97, с. 10]. 

Соціальна активність є загальною властивістю особистості і по-різному 

виявляється в різних видах діяльності індивіда: пізнавальній, суспільній, 

трудовій тощо. 

Прояв соціальної активності залежить, в основному, від двох причин: 

 – об’єктивної – рівень і характер розвитку певного виду діяльності, 

потреба суспільства в цьому виді діяльності тощо; 

– суб’єктивної – попередній досвід людини, загальні та спеціальні 

здібності, потреби особистості, ступінь усвідомленості нею особистої і 

суспільної необхідності певного виду діяльності та ін. [143, с. 12]. 

Соціальна активність – інтегральна якість особистості, яка визначає 

ступінь інтенсивності прояву особистістю значущої для суспільства 

діяльності, що виявляється в організованості, відповідальності [143, с. 13–

14], критичному ставленні до дійсності, прагненні зробити життя кращим. 

Пристаємо до думки Л. Канішевської, що саме від активної життєвої 

позиції залежить здатність людини робити соціально значущі перетворення в 

суспільному розвитку [66, с. 64]. 

Однією з найважливіших соціальних якостей соціально зрілої 

особистості вважаємо соціальну відповідальність, оскільки наявність у 

людини таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна активність ще 

не дає нам підстави вважати особистість соціально зрілою. 

Дослідниця О. Каменєва зазначає, що у вихованні соціально зрілої 

особистості важливо враховувати вектор взаємодії людини і суспільства – 
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соціальна активність – «я хочу змінити світ», толерантність – «я хочу 

прийняти цей світ», тобто вектор спрямованості переважно спрямований на 

себе [65, с. 50]. Для виховання соціально зрілої особистості важливим є 

вектор взаємодії, який спрямований на інших «я хочу принести користь 

іншим, зробити щось корисне для інших» [182, с. 241]. Отже, цією якістю є 

соціальна відповідальність. 

Вважаємо доволі ґрунтовним визначення сутності поняття «соціальна 

відповідальність», подане Е. Рудковським [153], який розглядає соціальну 

відповідальність як один із проявів зв’язку і взаємної залежності особистості 

та суспільства, як співвідношення, що виявляється в мірі відповідності 

суб’єктивної, людської активності характеру суспільних вимог, а також у 

певному оцінюванні цієї активності та застосуванні санкцій з боку 

суспільства. Означене співвідношення встановлюється між суб’єктом 

відповідальності («той, хто несе відповідальність») та інстанцією, яка 

висуває вимоги і перед якою звітуються. Сюди також належить об’єкт 

відповідальності («за що несеться відповідальність»). Суб’єктом соціальної 

відповідальності (так само, як і її інстанцією) може бути окрема особистість, 

колектив, соціальна група – будь-яка соціальна спільнота, яка володіє 

єдністю діяльності та організації. Зв’язок між суб’єктом відповідальності та 

інстанцією має діалектичний характер, оскільки не лише суб’єкт несе 

відповідальність перед інстанцією, а й інстанція певною мірою відповідає 

перед суб’єктом [153, с. 5]. При цьому стверджується, що соціальна 

відповідальність є віддзеркаленням усього розмаїття соціальних відносин і 

узагальненим уособленням усіх видів відповідальності, які входять до її 

складу. Ці види створюють якісно нову цілісність, яка не може розглядатись 

ані як одна з них, ані як проста сума цих видів. Співвідношення між 

соціальною відповідальністю та іншими видами відповідальності можна 

уявити як діалектичний зв’язок загального й окремого. Загальне існує в 

окремому та через окреме, але водночас не вичерпується окремим. Тобто 

соціальна відповідальність – це підґрунтя всіх видів відповідальності; вона 
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охоплює ті спільні, найбільш значущі в соціальному плані аспекти і 

характеристики, які властиві окремим її видам. Специфіка конкретних видів 

соціальної відповідальності зумовлена природою тих суспільних відносин, 

всередині яких вони виникають і існують у своїй якісній визначеності. Рівні 

відповідальності постають під час структурного аналізу соціальної 

відповідальності як елементи системи [153. с. 5]. 

Наступною важливою соціальною якістю соціально зрілої особистості 

вважаємо комунікативну толерантність. За наявності цієї соціальної якості 

стає можливим толерантна взаємодія із партнерами у спілкуванні, емоційно-

ціннісне ставлення до учасників спілкування. 

Пристаємо до думки А. Сухова та А. Деркач, які стверджують, що 

толерантність є базисом або основою спілкування. Наочним стає логічний 

взаємозв’язок толерантності та спілкування: взаємодія – толерантність – 

спілкування – спільність. Різниця полягає в тому, що об’єкт толерантності 

передбачає спілкування, а рівень спілкування визначає рівень розвитку 

комунікативної толерантності [171]. 

Комунікативна толерантність – це стійкий особистісний стан, що 

визначає особливий тип взаємодії індивіда з іншими людьми і 

характеризується наявністю у свідомості суб’єкта успішного, особистісно-

значущого зразка терпимої комунікативної поведінки і домінантною 

спрямованістю свідомості на її виконання [161]. 

Теоретичний аналіз філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури з проблеми дослідження дав змогу уточнити 

сутність поняття «соціальна зрілість». 

Соціальна зрілість визначена як соціальна властивість особистості, яка 

виявляється у сформованості соціальних настановлень, ціннісному ставленні 

до соціальних норм, інших людей; якісному оволодінні сукупністю основних 

соціальних ролей, прояві соціальних якостей, здатності до професійної 

самореалізації. 
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Ураховуючи змістове наповнення сутності феномена «соціальна 

зрілість», нами було визначено структурні компоненти цієї соціальної 

властивості: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий, рефлексивний. 

Когнітивний компонент включає наявність знань студентів про 

суспільство та суспільні відносини, соціальні норми та цінності; розуміння 

основної сукупності соціальних ролей; знань про такі соціальні якості, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність.  

Емоційно-ціннісний компонент включає емоції, цінності, потреби; 

соціально та особистісно значущі мотиви, що опосередковують орієнтацію 

соціальної поведінки; характеризується здатністю до виявлення 

самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності. 

Поведінковий компонент характеризується досвідом означених знань і 

ставлень у соціальній поведінці, виявляється у свідомому прийнятті 

соціальних норм і цінностей, виконанні основних соціальних ролей, 

відбивається у виявленні самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності, умінні будувати 

продуктивні відносини з оточуючими людьми та соціальними інститутами. 

Рефлексивний компонент характеризується здатністю до самоаналізу, 

професійної самореалізації, умінням аналізувати соціальне явище з точки 

зору припустимості особистої та суспільної значущості. 

Критерії та показники вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності будуть розглянуті в 

підрозділі 2.1.  
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1.2 Особливості виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності 

 

Цей підрозділ присвячено висвітленню проблеми особливостей 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. Без урахування таких чинників, як специфіка студентського 

контингенту в навчальних закладах аграрного профілю, сенситивність 

раннього юнацького віку щодо виховання соціальної зрілості, використання 

потенціалу позааудиторної діяльності аграрних коледжів у контексті 

досліджуваної проблеми, чинників, які безпосередньо ускладнюють процес 

виховання соціальної зрілості, неможливо визначити дієвість тих чи інших 

педагогічних засобів, проектувати виховні стратегії, передбачати їх 

ефективність. 

Коледж – заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, 

академії чи інституту, що проводить освітню діяльність, пов’язану із 

здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить 

прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Коледж 

також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття 

профільної середньої професійної (професійно-технічної) та/або фахової 

передвищої освіти. 

Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу 

освіти), в якому ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти 

бакалавра та (або молодшого бакалавра) становить не менше 30 відсотків 

загального ліцензованого обсягу (Стаття 28) [57]. 

Специфіка виховного процесу в навчальних закладах аграрного 

профілю має низку особливостей, пов’язаних зі специфічним способом 

діяльності та мислення майбутнього аграрія, який у жодному разі не може 

виступати відчуженим технократом у своїй професії. Забезпечення 

гармонійного розвитку спеціаліста в галузі сільського господарства, зазначає 

А. Галєєва, неможливе без реалізації комплексного підходу до організації 



 60 

позааудиторної діяльності студентів, тобто охоплення всіх напрямів 

національного виховання: становлення національної самосвідомості, високої 

духовності особистості майбутнього фахівця, утвердження на національному 

ґрунті принципів загальнолюдської моралі, виховання професійної 

активності, естетичної культури, розвитку правової та екологічної свідомості 

[33], розвиток уміння раціонально організовувати й розвивати господарство і 

виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. 

Вважаємо цінною думку С. Ніколаєнка, що основна увага у виховному 

процесі аграрних навчальних закладів має приділятися формуванню у 

студентів інтелігентності, основу якої становлять професійна, моральна, 

політична, правова, естетична, екологічна, фізична культура, культура 

поведінки і побуту. Інтелігентність передбачає самовдосконалення, як 

інтелектуальне, так і моральне. Адже сьогодні потрібен фахівець-творець, 

здатний збагачуватися сам і збагачувати суспільство. Оволодіваючи 

професією, він має постійно вчитися новому, що є у світовій практиці [114, 

с. 3]. 

Сучасний стан студентства України характеризується такими 

тенденціями, як-от: падіння престижності спеціальностей, орієнтованих на 

працю в державних структурах, і орієнтація на роботу в комерційних 

структурах; згода на роботу за іншою спеціальністю; прагнення в 

майбутньому працювати в бізнесі; падіння престижу науково-дослідної 

діяльності, послаблення орієнтації на створення сім’ї [49, с. 79–80]. 

Студентство як специфічна група молоді, має свої особливості: 

– основний вид діяльності – навчання, в ході якого відбувається 

інтелектуально-культурний, професійний розвиток молодої людини; 

– вплив викладачів під час навчальної та позааудиторної діяльності; 

– короткочасність перебування в певній групі, обмеженій часом 

навчання у закладі вищої освіти, який може тривати від трьох років (для 

студентів коледжів); 
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– існування певних групових потреб, інтересів, які пов’язані з 

навчальною, науковою і дозвіллєвою діяльністю; 

– вища у порівнянні із іншими категоріями молоді соціальна 

активність; 

– зменшення контролю з боку батьків, що призводить до значного 

впливу референтної групи, високого ризику з боку студентської молоді 

асоціальної поведінки, зокрема вживання спиртних напоїв, наркотиків, 

куріння, сексуальна розпуста; 

– спільний побут (проживання в гуртожитках), при відсутності 

системної, цілеспрямованої виховної роботи може сприяти культивуванню 

асоціальної поведінки студентської молоді [166, с. 89]. 

Розглянемо специфіку студентського контингенту у закладах вищої 

освіти аграрного типу. 

Згідно з результатами наукових пошуків І. Сопівник, важливість 

виховання студентів аграрних навчальних закладів актуалізується наявністю 

таких чинників:  

а) сучасним станом українського села й аграрного сектора економіки, 

які мають ознаки системної кризи, що спричинює погіршення якості 

кадрового складу;  

б) масовою міграцією працівників і молоді із села, утратою 

національних традицій сільського укладу, надзвичайно низькою обізнаністю 

сільських мешканців щодо своїх можливостей і прав і, як наслідок, 

неможливістю розвитку місцевих ініціатив;  

в) найбільшою доступністю для сільської молоді саме аграрних 

навчальних закладів;  

г) потребами сільського соціуму в компетентних, відповідальних 

молодих людях, здатних до розбудови громадянського суспільства [167, 

с. 10].  

Дослідники С. Виговська, П. Лузан, Л. Сатановська [93, с. 51], 

І. Сопівник [166] виокремлюють ряд особливостей сільської молоді, які 

зумовлені специфікою сільського регіону, як-от: 
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1) тісне зрощення особистості із середовищем перебування; 

2) особисте подвір’я: історичний досвід життєдіяльності сільської 

родини свідчить, що за всіх часів основним засобом її виживання була праця 

на особистому подвір’ї; 

3) відданість традиціям: у сільській місцевості проживає в основному 

корінне населенні країни, що успадкувало історичну пам’ять попередніх 

поколінь; 

4) роль родини: родина в селі сприймається як господарська одиниця, 

форма правильної організації життя дорослої людини, джерело підтримки і 

засіб виживання; 

5) роль систем неформальної підтримки: у сільській місцевості 

взаємозв’язок людей та їхня солідарність призводять до взаємозалежності 

один від одного; 

6) міжсімейна кооперація: часто без допомоги держави й інших 

структур люди самі організовують домашній або сімейний бізнес, 

мобілізуючи напрацьовані раніше зв’язки; 

7) роль суспільної думки: у просторово обмеженому сільському 

середовищі велике значення має суспільна думка; 

8) специфічний характер свідомості, моралі та ментальності [93, с. 51], 

[166, с. 94–95]. 

За даними досліджень І. Сопівник, більшість сільської молоді 

відповідально і свідомо підходять до вибору фаху, мають мотивацію до 

навчання, успішно опановують нові спеціальності. Ці молоді люди більш 

вмотивовані до самовдосконалення та наполегливої праці. У той же час, 

зазначає науковець, існує й інша незначна частина сільської молоді, яка їде 

до вищих навчальних закладів невмотивованою до навчання (або стає такою 

внаслідок піддатливості середовищу «спокусам людського життя»). 

Зазначена група молоді є своєрідною «групою ризику» [166, с. 106]. 

Основними демографічними особливостями сільської молоді є: 

динаміка її чисельності; постаріння шлюбності і материнства, зростання 
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народження дітей молодими жінками, які не є в шлюбі; міграція сільської 

молоді; висока смертність серед молоді. Здоров’язбережувальними 

особливостями, які визначають сутність і зміст соціально-педагогічної 

діяльності є такі: загальне погіршання стану здоров’я сільської молоді, вплив 

об’єктивних і суб’єктивних чинників на здоров’я її представників [166, 

с. 124–125.]. І. Сопівник виділила економічні особливості сільської молоді, 

зокрема тенденції до зростання рівня зайнятості сільської молоді в 

неформальному секторі економіки та значна кількість безробітних. До 

основних дозвіллєвих особливостей сучасної сільської молоді дослідницею 

віднесені тенденції до пасивного відпочинку, що постійно зростають, 

залежність задоволення дозвіллєвих потреб від рівня матеріального 

добробуту, недостатньо розвинена мережа дозвіллєвих центрів у сільській 

місцевості. До громадсько-політичних особливостей сільської молоді 

відносяться такі: низький рівень громадсько-політичного життя, несистемна 

участь сільської молоді в діяльності громадських організацій і політичних 

партій, низький рівень електоральної активності [166, с. 124–125]. 

Отже, специфікою студентського контингенту в начальних закладах 

аграрного профілю є домінування сільської молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки. 

Студенти аграрних коледжів належать до раннього юнацького віку. 

Серед учених не існує єдиної думки щодо визначення меж юнацького віку. 

Психологи І. Бех [18], І. Булах [24], І. Кон [77] та інші розмежовують 

юнацький вік на ранню юність (від 15 до 18 років) та пізню юність (від 18 до 

23 років) [49, с. 1001]. Слід зазначити, що роки навчання в коледжі 

збігаються із переходом від дитинства до відповідного статусу дорослої 

людини. 

Розглянемо сенситивність раннього юнацького віку в контексті 

виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів. 

Рання юність – період переходу від дитинства до початку дорослого 

життя, відповідної ступені активності, самостійності, здатності до активної 
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участі в житті суспільства та в особистому житті, до конструктивного 

розв’язання проблеми професійного становлення. 

Цей період характеризується формуванням світоглядної картини світу. 

«Світоглядний пошук» вбирає в себе соціальну орієнтацію особистості, тобто 

усвідомлення себе часткою, елементом соціальної спільноти, вибір свого 

майбутнього соціального статусу та способів його досягнення [76, с. 87]. У 

цей період на біологічному рівні закінчуються процеси фізичного дозрівання. 

Більшість дівчат і хлопців вступають у нього постпубертатними (організм 

досягає повної біологічної зрілості), усуваються тільки диспропорції, 

обумовлені нерівномірністю дозрівання. Рання юність розглядається як етап 

первинної соціалізації. Основне завдання цього періоду – вибір професії [77]. 

У період ранньої юності формується світогляд, система оціночних 

суджень, переконання та ідеали, закладаються соціальні установки людини, 

підсилюється здатність до самоспоглядання та самовираження, активно 

формуються соціальні якості, розвивається потреба у самовихованні. 

Юнацький вік характеризується прагненням знайти своє місце в 

системі дорослих суспільних зв’язків. Це виявляється в орієнтації юнаків і 

дівчат безпосередньо на соціальні норми [66, с. 60]. 

Соціальні норми – це стандарти діяльності та правила поведінки, які 

репрезентуються суспільством, регулюються і підтримуються за допомогою 

санкцій, це смислові моральні і правові принципи, інтеріоризовані та 

ієрархізовані людиною відповідно до її статусу в кожній із соціальних 

інституцій, до яких вона залучається у процесі своєї життєдіяльності. 

Соціальні норми «виконують функції оцінки й орієнтації особистості, 

спільноти. Вони здійснюють регулювання поведінки і соціальний контроль 

за поведінкою» [222, с. 40]. 

У цьому віці вибудовується життєва стратегія, що спирається на 

рефлексію і співвіднесення своїх індивідуальних здібностей, статусних, 

вікових та індивідуальних особливостей і домагань з боку суспільства [143, 

с. 31]. 
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Актуальним є особистісний аспект рефлексії, який «сприяє 

формуванню багатьох новоутворень особистості, які визначають цілісний 

образ «Я» юнака та сприяють самовдосконаленню особистості й успішності 

її діяльності і спілкування» [131, с. 64]. Особистісна рефлексія розуміється 

психологами як процес переосмислення, як механізм «не тільки 

диференціації у кожному розвинутому та унікальному людському «Я» його 

різних підструктур («Я» – «фізичне тіло», «Я» – «соціальна істота», «Я» – 

«біологічний організм» тощо) [131, с. 64]. 

Рефлексія власного життєвого шляху, прагнення до самореалізації 

призводить до появи нових соціальних потреб: знайти своє місце серед 

інших, виділитися, бути особливим, грати певну роль у суспільстві. Виникає 

відповідальність не просто за себе, а за спільну справу і за інших людей. 

Новоутворенням цього віку є самовизначення себе в людському суспільстві, 

усвідомлення своїх можливостей і прагнень, свого призначення в житті [89]. 

Особливістю юнацької свідомості й самосвідомості є емоційна 

надмірність, пов’язана з відчуттям власної сили та вірою в майбутнє. 

Звідси – юнацький максималізм, готовність до самопожертви в ім’я своїх 

ідеалів, відданість у дружбі й висока душевна ранимість, переживання 

трагізму у випадку зради близької людини. Юнацький вік є сенситивним 

щодо формування світоглядних орієнтацій і переконань, розвитку 

громадянської активності та реалізації потенцій власного «Я» [49, с. 1011]. 

Центральним психологічним новоутворенням раннього юнацького 

віку є становлення стійкої самосвідомості та стабільного образу «Я».  

Це пов’язано із посиленням особистісного контролю, саморозвитком, нової 

стадії розвитку інтелекту [143, с. 30]. 

На думку І. Беха, «головна риса самосвідомості і спрямованості в 

ранній юності – спрямованість у майбутнє. Це прагнення визначити місце в 

житті, нетерпляче очікування свого майбутнього й бажання взяти участь у 

життєвих справах. Своє життя юнаки і дівчата уявляють яскравим, 

насиченим важливими подіями і великими звершеннями» [17, с. 76].  
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Характерною рисою ранньої юності є формування життєвих планів. 

Життєвий план виникає, з одного боку, в результаті узагальнення цілей, які 

ставить перед собою особистість, і, як наслідок, побудова «піраміди» її 

мотивів, становлення стійкого ядра ціннісних орієнтацій, які підпорядковує 

собі приватні, що переходять у прагнення. З іншого боку, – це результат 

конкретизації цілей і мотивів [78].  

У ранньому юнацькому віці відбуваються кардинальні зміни в 

мотивації. У змісті мотивів на перший план висуваються ті, які пов’язані зі 

світоглядом, що формується, із планами на майбутнє. Структура мотивів 

характеризується наявністю суспільно значущих і ціннісних мотивів. Вони 

виникають на підґрунті свідомо поставленої мети та свідомо прийнятого 

наміру. Головні мотиваційні напрямки цього періоду: самопізнання, 

самовиявлення, самоствердження [112]. 

Юність – період активного привласнення суспільних норм і функцій, 

оволодіння соціальними ролями, засвоєння соціальних норм, формування 

ідентичності. Саме потреба в пошуку соціальної ідентичності (Є. Єріксон) 

[142, с. 325–374] є істотною особливістю цього віку, що здійснюється через 

процес ідентифікації. Однак сучасна соціальна дійсність демонструє велику 

кількість негативних прикладів реалізації процесів ідентифікації (як об’єкти 

наслідування можуть розглядатися представники кримінальних структур, 

негативні герої кінофільмів, рок- і поп-зірки). Причому такі об’єкти 

здебільшого не мають особистісного змісту, оскільки являють собою певні 

соціальні типажі, іноді негативно забарвлені [61, с. 45]. 

Пристаємо до думки В. Мясищева [108], що особистість від самого 

дитинства й у подальшому житті засвоює ті ставлення, які об’єктивувалися 

для неї у вигляді домінантних у її оточенні ставлень до природи, праці, 

суспільної й особистісної власності. Ці ставлення стають власними 

ставленнями особистості до різноманітних сторін дійсності. Отже, завдання 

виховних інститутів, на думку дослідника, полягає в культивуванні навколо 

особистості таких ставлень і в такому поєднанні, які можуть утворювати 



 67 

об’єктивне багатство особистості, що засвоює ці ставлення у формі її потреб, 

інтересів, схильностей, і саме такого змісту, в якому зацікавлене суспільство 

[108, с. 99]. 

Головне новоутворення юнацького віку – саморефлексія, усвідомлення 

власної індивідуальності, поява життєвих планів, готовність до особистісного 

і професійного самовизначення, настановлення на свідому побудову 

власного життя, поступове вростання в різні сфери життя. 

Ранній юнацький вік характеризується відкриттям свого внутрішнього 

світу, емансипацією від дорослих. Юнаки особливо чутливі до своїх 

внутрішніх психологічних проблем, схильні переоцінювати їхню соціальну 

значущість. 

У той же час у ранньому юнацькому віці формуються стійкі прагнення 

прогнозувати інтелектуальні та вольові якості інших, властивості їх 

характеру, життєві плани і мрії з опорою на зразок, ідеал. 

Разом з тим, юнацьке «Я» є ще нестабільним, таким, що підпадає під 

різноманітні впливи [143, с. 30–31]. 

У період раннього юнацького віку перед особистістю постає проблема 

самовизначення. 

Самовизначення – процес вироблення людиною своєї позиції 

(ставлення до навколишньої дійсності), що як ланка особистісного розвитку 

пов’язаний із самосвідомістю, самоактуалізацією, самореалізацією. 

Основним психологічним механізмом самовизначення є уподібнення 

(ідентіфікація) – відокремлення (автономія). Ця проблема стає особливо 

актуальною, оскільки завершення навчальної діяльності і вступ у трудове 

життя вимагає від юнаків і дівчат достатньої фізичної та психічної зрілості. 

Самовизначення в ранній юності включає в себе: 

– формування в юнаків та дівчат світоглядної картини; 

– формування ставлень до професійно-трудової сфери та процесу 

самореалізації через узгодження внутрішньоособистісних соціально-

професійних потреб; 
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– накопичення соціального досвіду, який формує стратегію поведінки, 

визначає соціальну активність (пасивність) юнаків і дівчат; 

– розвиток здатності до самопізнання; 

– отримання знань про вихід із ситуації без стресів і депресій; 

– розвиток умінь діяти спільно задля досягнення позитивних цілей 

[170, с. 25]. 

Проблема самовизначення, переходу до дорослого життя, на думку 

М. Хоменко, актуалізує суперечність між потребою у спілкуванні з іншими 

та психологічною відчуженістю; емоційною нестійкістю, мінливістю емоцій, 

їх негативною спрямованістю під час переживання проблем минулого та 

уявних проблем невизначеного, нестабільного майбутнього й прагненням до 

зняття напруги, досягнення емоційної рівноваги, фрустраційної 

толерантності; імпульсивністю, необдуманістю вчинків, агресивністю – та 

самоконтролем, стриманістю, доброзичливістю в поведінці [189, с. 162]. 

Становлення особистості включає в себе і становлення стійкого образу 

«Я» тобто цілісного уявлення про себе. Змінюється рівень і критерії 

самооцінки; зростає цілісність особистості, самоповаги. 

Самосвідомість юнацтва акцентовано на трьох істотних для віку 

моментах: 

1) фізичне зростання і статеве дозрівання; 

2) заклопотаність тим, як юнак (юнка) виглядає в очах інших; 

3) необхідність знайти своє професійне покликання, яке відповідає 

набутим знанням, індивідуальним здібностям і вимогам суспільства. 

Однією з особливостей юнацького віку є підвищена чутливість до 

особливостей свого тіла і зовнішності. У юнаків і дівчат виробляються певні 

стандарти, ідеали, зразки мужності і жіночності, яким вони з усіх сил 

прагнуть слідувати в одязі, манерах, жаргоні. Часто ці еталони завищені або 

суперечливі, що породжує безліч внутрішніх конфліктів (підвищену 

тривожність, зниження рівня домагань, труднощі у спілкуванні, 

сором’язливість). 
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У юнацькому віці починається інтенсивне освоєння «дорослих» ролей і 

форм соціального життя. У цей період юнаки прагнуть бути з дорослими на 

рівних, хочуть бачити в них друзів і порадників, а не наставників [143, с. 21]. 

Ранній юнацький вік характеризується зростанням самоконтролю й 

критики власної поведінки, зміною форми прояву почуттів. Поступово слово 

й інформація стають головним способом вираження почуттів і засобом 

впливу на почуття інших людей (П. Якобсон). 

У юнацькому віці формується самосвідомість, ціннісно-правові 

настановлення особистості, які в подальшому будуть визначати напрями 

розвитку індивіда протягом усього життя [143, с. 32–33]. 

Отже, ранній юнацький вік, до якого належить переважна більшість 

студентів аграрних коледжів, є сенситивним для виховання соціальної 

зрілості, оскільки в цьому віці формується світогляд, система оціночних 

суджень, переконання й ідеали, закладаються соціальні настановлення 

людини; активно формуються соціальні якості, розвивається потреба до 

самовиховання; відбувається інтенсивне соціальне становлення молоді. У 

всіх сферах життя (професійної, емоційної, особистісної, соціальної) 

виявляється сильне прагнення до особистісної емансипації, самовираження. 

Ці тенденції, в першу чергу, виявляються у виборі професії, здійсненні 

професійного самовизначення на початку самостійної професійної кар’єри. У 

той же час, ранньому юнацькому віку властиві не тільки активність, 

романтичність, але й надмірна чутливість, хворобливе самолюбство, 

підвищена недовірливість та імпульсивність поведінки, юнацький 

максималізм. Слід зазначити, що в сучасної студентської молоді зростають 

споживацькі настрої превалює настановлення щодо отримання максимальних 

благ якомога швидше і без зайвих зусиль. 

У контексті нашого дослідження уточнено сутність поняття 

«вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів», яка є 

результатом цілісного виховного впливу, спрямованого на розширення знань 

про суспільство,що через емоційно-ціннісне ставлення до соціальних норм, 
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інших людей реалізуються у реальній соціальній поведінці (дотриманні 

студентами соціальних норм; виявленні самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності; 

здатності до професійної реалізації майбутніх фахівців агропромислового 

комплексу). 

Головними завданнями виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів є: 

1) розширення знань про суспільство; 

2) оволодіння соціальними ролями: громадянин, фахівець, сім’янин; 

3) розвиток таких соціальних якостей, як-от: самостійність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність, комунікативна толерантність; 

4) формування вмінь конструктивно вирішувати конфліктні ситуації; 

аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої та 

суспільної значущості; 

5) розвиток здатності до самоаналізу, професійної самореалізації. 

Аграрні коледжі покликані організовувати спеціальну роботу з 

виховання соціальної зрілості  студентів під час позааудиторної діяльності. 

Позааудиторна діяльність – цілісний педагогічний процес формування 

й розвитку особистості майбутнього фахівця, що здійснюється на засадах 

органічної єдності з навчальним процесом і соціальним середовищем, 

ураховує особистісні інтереси, нахили студентів і соціальне замовлення 

суспільства [32] та організовується на основі інтеграції виховних зусиль її 

суб’єктів (кураторів студентських груп, викладачів, студентів, батьків, 

керівників клубів і гуртків, громадських організацій тощо). 

Позааудиторна діяльність є системою, що поєднує в собі мету, зміст, 

функції, методи й організаційно-педагогічні форми, спрямовані на розвиток 

активності, самодіяльності, толерантності, взаємодії студентів на принципах 

співробітництва та співтворчості [32].  

Аналіз досліджень (Р. Абдулова, О. Бартків, С. Вітвицької, 

О. Гаврилюк, А. Казьмерчук, А. Марачковської, Г. Овчаренко, та ін.) 
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дозволяє стверджувати, що основними завданнями позааудиторної діяльності 

у закладах вищої освіти є такі: конкретизація уявлень студентів про сутність і 

специфіку майбутньої професії, поглиблення й розширення фахового 

світогляду, удосконалення фахових умінь і навичок, розвиток фахових 

здібностей, формування фахового мислення й настановлень на творче 

оволодіння майбутньою професією, пробудження потреб у соціальній 

самоосвіті та самовихованні, удосконалення потреб професійно значущих 

властивостей та якостей особистості, які забезпечують успіх у фаховій 

діяльності. 

Суттєвими характеристиками позааудиторної діяльності є те, що вона, 

по-перше, здійснюється в позааудиторний час, стосується сфери вільного 

часу; по-друге, відрізняється від навчальної діяльності за змістом та 

принципами організації (ненормативність та індивідуальний характер). Отже, 

формування змісту, форм і методів позааудиторної діяльності не 

регламентується і зумовлюється насамперед потребами й інтересами 

студентів. По-третє, позааудиторна діяльність – це соціокультурне 

середовище, яке створює умови для саморозвитку, соціальної 

самоідентифікації особистості та реалізації нею своїх природних задатків і 

здібностей [115]. 

Аналіз досліджень А. Казьмерчук [64], О. Марачковської [99] дозволяє 

констатувати, що позааудиторна діяльність у закладах вищої освіти виконує 

такі функції: 

– інформаційно-освітню, яка сприяє засвоєнню, розширенню і 

поглибленню знань, умінь і навичок студентів, їхнього інтелекту; 

– аксіологічну, що являє собою процес формування у студентів 

особистісно значущих цілей, соціально-ціннісних якостей, ціннісних 

орієнтацій, способів поведінки; 

– реалізацію комунікативного потенціалу та подальший розвиток 

комунікативних здібностей студентів [64, с. 56]; 
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– мобілізаційно-регулятивну (забезпечує процес мобілізації та 

подальшого розвитку емоційних і вольових якостей особистості); 

– корегувальну (дає можливість скеровувати вплив навколишньої 

дійсності завдяки виробленим і прийнятим нормам у закладі вищої освіти, 

конкретному студентському колективі); 

– творчу (є способом реалізації та подальшого розвитку творчих 

можливостей майбутніх фахівців); 

– компенсаторну (сприяє формуванню у студентів віри в самих себе, 

допомагає задовольнити потребу в досягненні успіху в майбутній 

професійній діяльності); 

– паралельну (є способом розрядки після напруженої навчальної 

діяльності під час теоретичного навчання) [99].  

Позааудиторна діяльність базується на принципах: добровільності, 

зв’язку навчання з життям, цілеспрямованості та соціальної орієнтованості, 

самостійності, практичної спрямованості, суспільної значущості, 

зацікавлення й емоційної насиченості, полікультурності та толерантності, 

співтворчості, поступового ускладнення, інтерактивності, аграрної 

спрямованості [118, с. 7]. 

Основними видами позааудиторної діяльності студентів є такі: 

науково-дослідницька, суспільно-політична, художньо-естетична, ціннісно-

орієнтована, трудова, фізкультурно-спортивна, історико-культурна й 

етнографічна, організаційно-керівницька. 

Позааудиторна діяльність у аграрних коледжах має значний потенціал 

щодо виховання соціальної зрілості у студентів. 

Так, позааудиторна діяльність доповнює та розширює межі навчальної 

діяльності, надає можливість вибору змісту, форм, ступеня участі, що 

дозволяє розвивати у студентів такі важливі соціальні якості, як-от: 

самостійність, соціальну активність, соціальну відповідальність, 

комунікативну толерантність, збагачувати їхній соціальний досвід, 

підвищувати рівень професійних знань і вмінь. 
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У процесі позааудиторної діяльності з’являється можливість для 

цілеспрямованої роботи з виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів. 

Залучення студентів аграрних коледжів до різноманітних видів 

позааудиторної діяльності дозволяє задовольнити одну з їхніх основних 

потреб – потребу у спілкуванні з однолітками та дозволяє організувати 

різноманітну та поліфункціональну комунікацію молоді. 

У ході участі в різноманітній позааудиторній діяльності, студенти 

стають учасниками малих груп. Нерідко ці групи стають для них 

референтними, тобто можуть здійснювати позитивний вплив на розвиток 

особистісних і професійних якостей у студентів аграрних коледжів. 

Участь у позааудиторній діяльності дозволяє вийти за межі коледжу та 

здійснювати співробітництво із громадськими організаціями, що сприяє 

розвитку у студентів аграрних коледжів соціального досвіду. 

Відтак, використання потенціалу позааудиторної діяльності створює 

можливості для виховання соціальної зрілості у вищезазначеного 

контингенту студентів. 

Однак, вивчення досвіду виховної роботи щодо виховання соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів дозволило виявити чинники, які 

ускладнюють залучення юнаків і дівчат до позааудиторної діяльності, а саме:  

– недостатня увага до питань організації позааудитоної діяльності: 

розв’язання суто освітніх проблем кураторами студентських груп, що 

перетворює позааудиторну діяльність на епізодичні виховні заходи [43, 

с. 69]; 

– шаблонні, застарілі форми проведення позааудиторної діяльності; 

– недотримання тісного зв’язку між аудиторною та позааудиторною 

діяльністю закладу вищої освіти; 

– у виховній роботі аграрних закладів вищої освіти майже не 

використовуються форми роботи, які передбачають цикл, систему 
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взаємопов’язаних позааудиторних заходів і розкривають відповідну тему чи 

напрям виховання майбутніх фахівців у галузі сільського господарства [33]; 

 – неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях 

студентів першого та випускного курсів; 

– нерівномірність залучення студентів до позааудиторної діяльності, 

що заважає значній кількості юнаків і дівчат виявляти активність у тій чи 

іншій сфері діяльності, розвивати в себе такі соціальні якості, як 

самостійність, соціальну активність, соціальну відповідальність, 

комунікативну толерантність; 

– склад педагогічного колективу аграрних коледжів, де значна кількість 

кураторів студентських груп не має педагогічної освіти, але прагне 

виконувати покладені на них обов’язки, впроваджуючи безсистемну 

кількість виховних заходів, що призводить до перевантаження студентів, 

зниження мотивації щодо участі в позааудиторній діяльності, мінімізує 

можливість рефлексії; 

– різний культурний рівень студентів. Ця обставина викликає 

необхідність «…застосовувати широкий спектр форм і методів, які надавали 

б можливість кожному студенту реалізовувати себе у різних сферах 

діяльності» [43, с. 82]; 

– демонстративний характер значної кількості виховних впливів 

(показний характер значної кількості виховних впливів, другорядне 

ставлення викладачів і студентів до позааудиторної діяльності); 

– практична відсутність професіоналізації освітнього процесу [118, 

с. 7]. 

Вивчення досвіду виховної роботи щодо виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності дозволяє 

стверджувати, що такі чинники, як зумовленість соціальним життям 

суспільства: економічне становище; суспільна діяльність найближчого 

оточення студента; глобальна зміна ціннісних орієнтацій – негативно 
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впливають на виховання соціальної зрілості зазначеного вище контингенту 

юнаків і дівчат. 

Значно ускладнює процес виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів такі чинники: 

– прагнення кураторів академічних груп через велику кількість 

виховних заходів охопити усі сторони соціального виховання студентів; 

– монологічний виклад матеріалу, інформаційне наставництво юнацтва 

під час проведення годин куратора, різноманітних заходів, що, як правило, 

сприймається останніми як моралізаторство; 

– надмірна регламентація дій студентів; 

– формалізм у виховній роботі, зловживання кураторами студентських 

груп авторитарними методами виховання молоді; 

– ускладнення встановлення взаємодії між педагогічним колективом 

аграрного коледжу та батьками студентів через територіальну віддаленість 

батьків від закладу вищої освіти; 

– відсутність методичного забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів. 

Переважна більшість названих чинників, які ускладнюють процес 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності, можуть бути усунені педагогічними засобами, як-от: 

– підготовкою кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; 

– використання потенціалу позааудиторної діяльності, яка має бути 

спрямована на розвиток усіх структурних компонентів соціальної зрілості, а 

саме: когнітивного, емоційно-ціннісного, поведінкового, рефлексивного; 

– розроблення й упровадження змістового і методичного забезпечення 

процесу виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

– залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності. 
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Отже, дослідження особливостей виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності вимагає врахування 

чинників, які безпосередньо впливають на цей процес, а саме: специфіки 

студентського контингенту в закладах вищої освіти аграрного профілю 

(домінування сільської молоді, яка орієнтована на майбутню професійну 

діяльність в аграрному секторі економіки); сенситивність раннього 

юнацького віку в контексті досліджуваної проблеми; використання 

потенціалу позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної проблеми; а 

також чинників, які безпосередньо ускладнюють цей процес – обумовленість 

соціальним життям суспільства: економічним становищем; суспільною 

діяльністю найближчого оточення студента, глобальною зміною ціннісних 

орієнтацій тощо; застарілі форми проведення позааудиторної діяльності; 

нерівномірність залучення студентів до позааудиторної діяльності; 

неврахування різниці у вікових та індивідуальних особливостях студентів 

першого та випускного курсу; ускладнення встановлення взаємодії між 

педагогічним колективом аграрного коледжу та батьками студентів через 

територіальну віддаленість батьків від закладу вищої освіти; надмірна 

регламентація дій юнацтва; відсутність методичного забезпечення процесу 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; формалізм у 

виховній роботі; зловживання кураторами груп авторитарними методами 

виховання студентів тощо. 

Постає нагальна потреба у визначенні ефективних педагогічних умов 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності, що зумовило необхідність вивчення стану її вихованості. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Незважаючи на широке висвітлення проблеми соціальної зрілості у 

працях філософів, соціологів, психологів, педагогів, такий її аспект, як 
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виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності, не знайшов теоретичного обґрунтування і практичного втілення.  

Теоретичний аналіз філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури з проблеми дослідження дав змогу уточнити сутність 

поняття «соціальна зрілість». 

Соціальна зрілість визначена як соціальна властивість особистості, яка 

виявляється у сформованості соціальних настановлень, ціннісному ставленні 

до соціальних норм, інших людей; якісному оволодінні сукупністю основних 

соціальних ролей, прояві соціальних якостей, здатності до професійної 

самореалізації. 

Доведено, що основними структурними компонентами соціальної 

зрілості є когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий, рефлексивний. 

Когнітивний компонент включає наявність знань студентів про 

суспільство та суспільні відносини, соціальні норми та цінності, розуміння 

основної сукупності соціальних ролей, знань про такі соціальні якості, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність.  

Емоційно-ціннісний компонент включає емоції, цінності, потреби, 

соціально й особистісно значущі мотиви, що опосередковують орієнтацію 

соціальної поведінки; характеризується здатністю до виявлення 

самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності. 

Поведінковий компонент характеризується досвідом означених знань і 

ставлень у соціальній поведінці, виявляється у свідомому прийнятті 

соціальних норм і цінностей, виконанні основних соціальних ролей, 

відбивається у виявленні самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності, вмінні будувати 

продуктивні відносини з оточуючими людьми та соціальними інститутами. 
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Рефлексивний компонент характеризується здатністю до самоаналізу, 

професійної самореалізації, умінням аналізувати соціальне явище з точки 

зору припустимості особистої та суспільної значущості. 

Уточнено сутність поняття «вихованість соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів», яка є результатом цілісного виховного впливу, 

спрямованого на розширення знань про суспільство, що через емоційно-

ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей реалізуються у реальній 

соціальній поведінці (дотриманні студентами соціальних норм; виявленні 

самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності; здатності до професійної реалізації майбутніх 

фахівців агропромислового комплексу). 

Визначено особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. До першої групи чинників 

відносяться такі: специфіка студентського контингенту в навчальних 

закладах аграрного профілю (домінування сільської молоді, яка орієнтована 

на майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки); 

сенситивність раннього юнацького віку; використання потенціалу 

позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної проблеми. 

Друга група чинників, що значно ускладнює процес виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів обумовлені соціальним 

життям суспільства: економічним становищем; суспільною діяльністю 

найближчого оточення студента; глобальною зміною ціннісних орієнтацій 

тощо; використанням застарілих форм проведення позааудиторної 

діяльності; нерівномірністю залучення майбутніх фахівців до позааудиторної 

діяльності; неврахуванням різниці у вікових та індивідуальних особливостях 

студентів першого та випускного курсів; надмірною регламентацією дій 

студентів; відсутністю методичного забезпечення процесу виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; ускладненням встановлення 

взаємодії між педагогічним колективом аграрного коледжу та батьками 

студентів через територіальну віддаленість батьків від вищого навчального 
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закладу; формалізмом у виховній роботі; зловживанням кураторами 

студентських груп авторитарними методами виховання студентської молоді 

та ін. 

Зміст першого розділу відображено в таких публікаціях автора: [197; 

198; 199; 204; 206; 207; 211]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СТАН ВИХОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ 

АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ 

 

2.1 Методика констатувального етапу експерименту 

 

Виявлення стану вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів здійснювалось у процесі констатувального експерименту, який 

включав два етапи. 

На першому етапі констатувального експерименту вирішувалися такі 

завдання: 

1) розроблялися критерії та показники вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів; 

2) здійснювався добір діагностичного інструментарію відповідно до 

проблематики дослідження, вікових та індивідуально-психологічних 

особливостей студентів аграрних коледжів; 

3) проводилися серії діагностичних процедур; 

4) аналізувалися й узагальнювалися результати діагностичних 

процедур; 

5) виявлялися рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів. 

Критерії вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за своїм змістом є ідентичними названим компонентам і характеризуються 

певними показниками. 

До показників когнітивного критерію відносили такі: знання про 

суспільство; усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, 

сім’янин; знання про прояви таких соціальних якостей, як самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність. 
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Подані нижче показники визначали як складові емоційно-ціннісного 

критерію, а саме: ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей; 

мотивація на виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності. 

Показниками поведінкового критерію обрали такі, як-от: дотримання 

соціальних норм; виявлення самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності; вміння конструктивно 

вирішувати конфліктні ситуації. 

Показниками рефлексивного критерію є здатність до самоаналізу, 

професійної самореалізації; уміння аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та суспільної значущості. 

Соціальна зрілість студентів аграрних коледжів – це складне 

інтегративне утворення, для дослідження якого немає універсальної 

методики. Тому для експериментального визначення рівнів вихованості 

соціальної зрілості в зазначеного контингенту молоді підібрано комплекс 

діагностичних методик і методів, за допомогою яких вимірювалися окремі 

показники визначених нами критеріїв, що наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Діагностичні методики і методи вимірювання окремих показників 

визначених критеріїв вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів 

Критерії Показники Методики і методи 

Когнітивний Знання про суспільство; 

усвідомлення сутності 

соціальних ролей: громадянин, 

фахівець, сім’янин; знання про 

прояви таких соціальних 

якостей, як самостійність, 

соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна 

толерантність. 

Методи експертних 

оцінок і незакінчених 

речень.  
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Емоційно-

ціннісний 

Ціннісне ставлення до 

соціальних норм, інших людей; 

мотивація на виявлення 

самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної 

активності, комунікативної 

толерантності. 

 

Методика М. Рокича, 

анкета «Оцінка 

припустимості вчинків 

і життєвих принципів 

сучасної молоді» 

(О. Поздняков),  

тест А. Маркова, 

модифікована анкета 

(Л. Канішевська). 

Поведінковий Дотримання соціальних норм; 

виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної 

толерантності; вміння 

конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації. 

 

 

Експертна оцінка, 

картка педагогічних 

спостережень, 

вирішення 

проблемних ситуацій, 

самотестування 

«Оцінка власної 

поведінки в 

конфліктній ситуації» 

(А. Аджиєв). 

Рефлексивний Здатність до самоаналізу, 

професійної самореалізації; 

уміння аналізувати соціальне 

явище з точки зору 

припустимості особистої та 

суспільної значущості. 

Методика діагностики 

рефлективності 

(А. Карпов, 

В. Пономарьова), тест 

«Оцінка здібностей до 

саморозвитку та 

освіти», анкета 

«Оцінка 

припустимості вчинків 

і життєвих принципів 

сучасної молоді 

(О. Поздняков). 

 

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за когнітивним критерієм (знання про суспільство; 

усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; 

знання про прояви таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна 
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активність, соціальна відповідальність, комунікативна толерантність) нами 

використовувалася методи експертних оцінок і незакінчених речень. 

Виявлення рівня вихованості соціальної зрілості в названого вище 

контингенту студентів за показником «знання про суспільство» 

діагностували за допомогою метода експертних оцінок. Їм було 

запропоновано оцінити рівень знань моральних норм і цінностей суспільства; 

рівень знань основ правових норм країни. В оціночному процесі брали участь 

чотири експерти: двоє студентів, куратор студентської групи, один викладач. 

Для здійснення експертної оцінки щодо вимірювання зазначеного 

показника ми використовували шестибальну оціночну шкалу: 1–2 бали – 

низький рівень; 3–4 бали – середній рівень; 5–6 балів – високий рівень. Потім 

отримані дані підсумовувалися й вираховувався середній бал. 

Експертна оцінка за показником «знання про суспільство» у студентів 

аграрних коледжів розраховувалася за формулою: 

СК=Q1R1+Q2R+ … +QкRк,                    (2.1) 

де Q1 – значущість, яка надається показнику R1 (також за експертною 

оцінкою) як відповідна доля одиниці Q1+Q2+ … + Qк=1    (2.2) [66, с. 162]. 

З метою виявлення рівня вихованості соціальної зрілості у названого 

контингенту молоді за показником «усвідомлення сутності соціальних 

ролей: громадянин, фахівець, сім’янин» нами використовувався метод 

незакінчених речень. 

У ході використання згаданого методу студентам аграрних коледжів 

було запропоновано висловити своє судження стосовно соціальних ролей: 

громадянин, фахівець, сім’янин: «Соціально зріла особистість як 

громадянин…», «Соціально зріла особистість як фахівець…», «Соціально 

зріла особистість як сім’янин…». 

Якісний аналіз відповідей учасників експерименту здійснювався за 

такими параметрами: 

1 бал  фрагментарні знання щодо сутності соціальних ролей: 

громадянин, фахівець, сім’янин; 
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2 бали  недостатня обізнаність щодо названих вище соціальних 

ролей; 

3 бали  глибоке усвідомлення сутності соціальних ролей: 

громадянин, фахівець, сім’янин. 

Після цього кількість балів, одержана кожним студентом, 

підраховувалась і розподілялась за такими параметрами: 1–2 бали – низький 

рівень; 3–4 бали – середній рівень; 5–6 балів – високий рівень.  

З метою виявлення рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за показником «знання про прояви таких соціальних 

якостей, як самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність» використовували метод незакінчених речень. 

Зазначеному вище контингенту юнаків і дівчат було запропоновано 

продовжити такі незакінчені речення: «Самостійну людину 

характеризує…», «Соціально активну людину характеризує….», «Соціально 

відповідальну людину характеризує…» [66, с. 169], «Комунікативна 

толерантність  це….». 

Якісний аналіз відповідей респондентів згідно із цим методом 

здійснювався за такими параметрами: 

1 бал  нерозуміння таких соціальних якостей, як самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність; 

2 бали  недостатнє розуміння таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність; 

3 бали  усвідомлені знання щодо таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність. 

Після цього кількість балів, одержана кожним студентом, 

підраховувалась і розподілялася за такими параметрами: 1–2 бали – низький 

рівень; 3–4 бали – середній рівень; 5–6 балів – високий рівень. 
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Продовжимо аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

за емоційно-ціннісним критерієм (ставлення до соціальних норм, інших 

людей; мотивація на виявлення самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності). Для розв’язання цього 

дослідницького завдання було використано методику М. Рокича [5], тест 

А. Маркова (додаток А), модифіковану анкету Л. Канішевської [66, с. 436] 

(додаток Б). 

Виявлення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за показником «ставлення до соціальних норм» відбувалося за 

допомогою методики М. Рокича [5], згідно з якою учасникам експерименту 

було запропоновано проранжувати два списки цінностей (по 18 позицій у 

кожному). У списках випробуваний мав присвоїти кожній цінності ранговий 

номер у порядку їх значущості. Спочатку було запропоновано термінальні, а 

потім інструментальні цінності. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«ставлення до людей» відбувалось за допомогою тесту А. Маркова 

(додаток А). Студентам аграрних коледжів було запропоновано висловити 

своє ставлення до кожної з дев’ятнадцяти думок тесту. Якщо вони 

погоджувались із будь-якою думкою, то ставили знак «+», а якщо ні, то «» 

(див. додаток А). 

За результатами тестування було виділено чотири групи студентів 

аграрних коледжів: 

  від 46 до 60 балів  виявляють стійке ціннісне ставлення до іншого, 

співчуття й уболівання, повагу до іншого; 

  3145 балів  ситуативне ціннісне ставлення до іншого, намагаються 

виявляти співчуття й уболівання, повагу до іншого, чуйність; 

  1630 балів  ціннісне ставлення до іншого майже не сформоване; 

майже не виявляють співчуття й уболівання, повагу, чуйність до іншого; 

  015 балів  ціннісне ставлення до іншого не сформоване; не 

виявляють співчуття і не вболівають за іншого (див. додаток А). 
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Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за показником «мотивація на виявлення самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності» 

відбувалося за допомогою модифікованої анкети Л. Канішевської [66, с. 436] 

(додаток Б). 

Метою анкетування було виявити мотивацію юнаків і дівчат, які 

навчаються в аграрних коледжах, щодо набуття таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна відповідальність, соціальна активність, 

комунікативна толерантність. Їм було запропоновано запитання: «Чи бажаєте 

Ви бути соціально зрілою особистістю, набути такі соціальні якості, як 

самостійність, соціальна відповідальність, соціальна активність, 

комунікативна толерантність?». Якщо студенти давали позитивну відповідь, 

то їм було запропоновано із переліку мотивів обрати той, що саме спонукає 

їх до набуття зазначених соціальних якостей. 

Респондентам було запропоновано для вибору такі мотиви: 

 можливість бути соціально зрілою людиною, корисною для 

суспільства; 

  можливість спілкуватися з різними людьми; 

  можливість набути нові знання й уміння, бути справжнім фахівцем; 

  можливість завоювати авторитет в оточуючих людей; 

  можливість уникнути неприємностей з боку оточуючих людей, 

соціальних санкцій; 

  можливість виявляти творчість; 

  можливість виділитися серед інших; 

  виробити в себе певні риси характеру [66, с. 436] (див. додаток Б). 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за поведінковим критерієм (дотримання соціальних норм; 

виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності; вміння конструктивно вирішувати конфліктні 
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ситуації) відбувалося за допомогою таких методів і методик: експертна 

оцінка, самотестування «Оцінка власної поведінки в конфліктній ситуації» 

(А. Аджиєва) (див. додаток В), педагогічне спостереження (див. картку 

педагогічного спостереження додаток Г), розв’язання проблемних ситуацій. 

Виявлення рівня сформованості соціальної зрілості у згаданого вище 

контингенту молоді за показником «дотримання соціальних норм» 

діагностували за допомогою методу експертних оцінок. В оціночному 

процесі брали участь чотири експерти: двоє студентів, куратор студентської 

групи, один викладач. Для здійснення експертної оцінки щодо вимірювання 

зазначеного показника ми використовували шестибальну оціночну шкалу, а 

саме: 1–2 бали – низький рівень; 3–4 бали – середній рівень; 5–6 балів – 

високий рівень. Потім отримані дані підсумовувалися й вираховувався 

середній бал. 

Експертна оцінка за показником «дотримання соціальних норм» у 

респондентів розраховувалася за такою формулою: 

СК=Q1R1+Q2R+ … +QкRк,                (2.2) 

де Q1 – значущість, яка надається показнику R1 (також за експертною 

оцінкою) як відповідна доля одиниці Q1+Q2+ … + Qк=1 [66, с. 162]. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності» у студентів аграрних 

коледжів відбувалося за допомогою методу експертних оцінок, педагогічних 

спостережень (картка педагогічних спостережень) (див. додаток Г). Як 

додатковий використовувався метод розв’язання проблемних ситуацій 

(ситуації-емоції, ситуації-дії) [66, с. 191]. 

З метою здійснення експертної оцінки ми знову використовували 

шестибальну оціночну шкалу: 1–2 бали – низький рівень; 3–4 бали – середній 

рівень; 5–6 балів – високий рівень. Потім отримані дані підсумовувалися й 

вираховувався середній бал. 
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Експертна оцінка за показником «виявлення самостійності, соціальної 

активності, соціальної відповідальності, комунікативної толерантності» у 

зазначеного контингенту юнаків і дівчат розраховувалася за допомогою 

методу експертних оцінок. 

Визначення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності» у студентів аграрних 

коледжів передбачало також залучення до проведення педагогічних 

спостережень кураторів студентських груп, викладачів, які виступали в ролі 

експертів. Такий підхід надавав можливість проводити цілеспрямовані 

педагогічні спостереження не лише під час позааудиторної діяльності, а й під 

час занять. Для фіксації результатів спостережень нами розроблялася картка 

педагогічних спостережень (див. додаток Г). Якщо оцінки всіх експертів 

збігались, робили висновок про справжню наявність певної соціальної якості. 

Якщо збігалися оцінки половини експертів, вважали, що ця соціальна якість 

виявляється частково. У випадках, коли оцінки експертів розходилися, 

проводилося додаткове вивчення виявлення соціальних якостей, які 

діагностувалися. 

Розв’язання проблемних ситуацій (ситуації-емоції, ситуації-дії) 

використовували як додаткові методи [66, с. 191]. Наведемо їх зміст. 

Ситуація-емоція 

Двоє друзів купили разом окуляри віртуальної реальності. Першого ж 

дня між ними відбувся конфлікт, оскільки кожному хотілося погратися 

довше, ніж товаришу. 

Питання для обговорення: 

1. Як краще розв’язати цей конфлікт? 

Ситуація-дія «Інтерв’ю» 

Напередодні виборів у місцеві органи влади до студії телебачення 

запрошуються кандидати, які є представниками різноманітних соціальних 

верств населення – «директор заводу», «інженер», «домогосподарка, яка 
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вирішила зробити кар’єру», «викладач коледжу», «підприємець» та 

«журналісти».  

Завдання журналістів – задавати гострі та несподівані запитання. 

Завдання тих, у кого беруть інтерв’ю, – спробувати «вжитися» в нову 

для себе соціальну роль, дати обґрунтовані відповіді з точки зору обраної 

позиції, намагатися знайти компромісні варіанти вирішення проблеми [66, 

с. 446.]. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за показником «уміння конструктивно вирішувати конфліктні 

ситуації» відбувалося за допомогою самотестування «Оцінка власної 

поведінки в конфліктній ситуації» (методика А. Аджиєва) (додаток В). 

Студентам було запропоновано відверто відповісти на запитання: «Як 

Ви зазвичай поводите себе в конфліктній ситуації під час суперечки?». 

Необхідно було поставити бали напроти запропонованих відповідей: 

 – 3 бали – так поводжу себе часто; 

 – 2 бали – від випадку до випадку; 

 –  1 бал – рідко. 

У результаті підрахування учасниками експерименту балів за всіма 

показниками було отримано характеристики різних типів поведінки та 

визначено власні стилі поведінки в конфліктній ситуації (додаток В). 

«А» – це жорсткий тип вирішення конфліктів-«суперечок». Цей стиль 

вирішення конфліктної ситуації є характерним для людини, яка до кінця 

наполягає на своєму, захищаючи власну позицію; за будь-яких обставин 

прагне виграти. Це тип людини, яка завжди права. 

«Б» – «демократичний» стиль. Респонденти, віднесені до цього типу 

поведінки під час вирішення конфліктної ситуації дотримуються думки, що 

завжди можливо домовитися; під час суперечки пропонують рішення, яке 

задовольняє обидві сторони. 
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«В» – «компромісний стиль». Такий стиль вирішення конфліктної 

ситуації є характерним для людей, які із самого початку згодні на 

компроміс, шукають шляхи виходу із суперечки. 

«Г» – «м’який» стиль. Цей стиль вирішення конфліктної ситуації є 

притаманним для людей, які «знищують» противника своєю добротою; 

готовністю погоджуватися з точкою зору противника, відмовлятися від 

своєї. 

«Д» – стиль «уникання». Для нього характерним є кредо – «вчасно 

піти», не загострювати ситуацію, не доводити до конфлікту, до відвертого 

зіткнення (додаток В). 

Далі студентам аграрних коледжів було запропоновано 

проаналізувати результати самотестування, порівняти їх із самооцінкою 

власної поведінки. 

Наступний етап констатувального етапу експерименту передбачав 

визначення рівнів вихованості соціальної зрілості за рефлексивним критерієм 

(здатність до самоаналізу; професійної самореалізації; уміння аналізувати 

соціальне явище з точки зору припустимості особистої та суспільної 

значущості).  

Для реалізації цього дослідницького завдання нами було використано 

такі методики: діагностика рефлективності (А. Карпов, В. Пономарьова) 

(додаток Д); «Оцінка здібності до саморозвитку та самоосвіти» [120] (див. 

додаток Е). 

Механізмом розвитку самосвідомості є рефлексія.  

Рефлексія: 1) вид пізнання, коли у процесі будь-якої діяльності суб’єкт 

сам стає об’єктом свого споглядання; 2) роздуми, аналіз власного психічного 

стану; 3) процес помноженого дзеркального відображення суб’єктами один 

одного, усвідомлення суб’єктом того, як він сприймається або оцінюється 

іншими людьми [140, с. 105]. 
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Рефлексія – здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати 

свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими 

цінностями, а також із діями та вчинками інших людей [66, с. 71]. 

Дослідниця Н. Шрамко зазначає, що рефлексія – це не тільки 

саморозуміння, самопізнання. Вона включає в себе розуміння й оцінку іншої 

людини, співвіднесення своєї думки з думками інших людей або всього 

суспільства. Умовою формування рефлексії виступає соціальна дійсність, в 

якій опиняється студент під час освоєння професії. Рефлексія відіграє 

детермінувальну роль щодо інших професійних якостей [215, с. 126–127].  

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«здатність до самоаналізу» використовували методику діагностики 

рефлективності (А. Карпов, В. Пономарьова) (додаток Д). 

Респондентам було запропоновано твердження, які вони мали оцінити, 

як-от: 1 – абсолютно вірно; 2 – невірно; 3 – скоріше невірно; 4 – не знаю; 5 – 

скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – цілком правильно. 

У результаті обробки даних набрані бали було переведено в «стіни». 

Якщо респондент набрав 7 «стінів» і вище, це свідчить про високий рівень 

розвитку рефлективності; якщо респондент набрав від 4 до 6 «стінів», то це 

вказує на середній рівень розвитку рефлексивності; якщо респондент набрав 

менше 4 «стінів», тоді можна стверджувати, що він має низький рівень 

розвитку рефлективності. 

Наступний показник вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів – «здатність до професійної самореалізації». 

Професійна самореалізація – це процес, що охоплює весь трудовий 

шлях особистості: від виникнення професійних намірів до виходу із трудової 

діяльності.  

Професійна реалізація особистості на її життєвому шляху передбачає 

такі основні етапи: професійне самовизначення, професійне становлення в 

обраній сфері діяльності, фахове зростання і розвиток компетенції [192]. Слід 
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зазначити, що досліджувані нами студенти аграрних коледжів знаходяться на 

етапі професійного становлення в обраній діяльності.  

З метою вивчення рівня сформованості соціальної зрілості зазначеного 

вище контингенту молоді за показником «здатність до професійної 

самореалізації» використовували модифікований тест «Оцінка здібностей до 

саморозвитку та самоосвіти» [120], який передбачав вісімнадцять запитань. На 

кожне запитання запропоновано три відповіді, з яких необхідно було обрати 

одну (додаток Д) 

За результатами тестування визначалися рівні здатності студентів 

аграрних коледжів до професійної самореалізації:  

 – 18 – 34 балів – низький рівень; 

 – 35 –43 балів – середній рівень; 

 – 44 – 47 балів – високий рівень. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником «уміння 

аналізувати соціальне явище з точку зору припустимості особистої та 

суспільної значущості» використовували анкету «Оцінка припустимості 

вчинків і життєвих принципів сучасної молоді» (О. Позднякова) [129, с. 218]. 

Студенти аграрних коледжів заповнювали анкету анонімно. Пропонована 

анкета складається із двох частин. 

Перша частина анкети вимагає дати відповіді за шкалою: «вважаю 

негідним за будь-яких обставин», «вважаю припустимим за умови особливо 

виняткових випадків», «іноді вважаю можливим», «вважаю нормальним», 

«важко відповісти». 

Юнаки та дівчати, що брали участь в експерименті, мали оцінити за 

цією шкалою припустимість таких вчинків: 

1. Шлюб за розрахунком. 

2. Проституція. 

3. Крадіжки. 

4. Здобувати блага хитрістю. 

5. Отримувати блага за допомогою сили. 
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6. Безкоштовний проїзд. 

7. Уживання ненормативної лексики. 

8. Часте вживання алкогольних напоїв. 

9. Несплата податків. 

10. Уживання наркотичних речовин. 

11. Отримання хабара. 

У другій частині анкети було наведено наступні життєві принципи: 

1. Усі засоби добрі, якщо вони допомагають досягти життєвого успіху. 

2. Заради великих грошей можна порушити закон. 

3. У житті треба вміти використовувати інших. 

4. Домагаючись особистого благополуччя, треба думати про 

благополуччя всього суспільства, країни [129, с. 218]. 

Студентам аграрних коледжів було запропоновано оцінити наведені 

життєві принци: 

 – припустимість – «так»; 

 – неприпустимість – «ні». 

Зважаючи на названі вище нами показники, визначено три рівні 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, як-от: високий, 

середній, низький. 

Студенти аграрних коледжів з високим рівнем вихованості соціальної 

зрілості виявляють глибокі знання про суспільство, усвідомлення сутності 

соціальних ролей (громадянина, фахівця, сім’янина), міцні знання про 

сутність таких соціальних якостей, як: самостійність, соціальна активність, 

соціальна відповідальність, комунікативна толерантність; ціннісне ставлення 

до соціальних норм, до інших людей; прагнуть до виявлення самостійності, 

соціальної відповідальності, соціальної активності, комунікативної 

толерантності та виявляють їх; завжди дотримуються соціальних норм; 

володіють уміннями конструктивно вирішувати конфлікти, аналізувати 

соціальні явище; виявляють здатність до самоаналізу, до професійної 

самореалізації. 
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Середній рівень вихованості соціальної зрілості притаманний 

студентам аграрних коледжів, які мають несистематизовані знання про 

суспільство; виявляють недостатню обізнаність щодо сутності соціальних 

ролей ( громадянина, фахівця, сім’янина); фрагментарне розуміння сутності 

таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність; виявляють ситуативне 

ставлення до соціальних норм, до інших людей (переважно із прагматичних 

мотивів); ситуативне прагнення щодо набуття самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності; у 

більшості випадків дотримуються соціальних норм за умови зовнішнього 

контролю; ситуативно виявляють самостійність, соціальну активність, 

соціальну відповідальність, комунікативну толерантність; не завжди здатні 

конструктивно вирішувати конфлікти, самоаналізувати поведінку та не 

прагнуть професійної самореалізації. 

Для студентів аграрних коледжів з низьким рівнем вихованості 

соціальної зрілості характерні фрагментарні знання про суспільство й 

обізнаність щодо сутності соціальних ролей (громадянина, фахівця, 

сім’янина); не розумінням таких соціальних якостей, як самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність; вони виявляють негативне ставлення до соціальних норм, 

інших людей; не прагнуть набути самостійності, соціальної активності, 

соціальної відповідальності, комунікативної толерантності; не дотримуються 

соціальних норм; виявляють безвідповідальність, пасивність, нетерпимість; 

часто провокують виникнення конфліктних ситуацій, намагаючись 

ствердитися за рахунок сили; не виявляють здатності до самоаналізу, до 

професійної самореалізації; не вміють аналізувати соціальні явища. 

Мета другого етапу констатувального експерименту – визначити рівні 

готовності кураторів студентських груп до роботи з виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів. 
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Аналіз наукової літератури (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн) дає змогу уточнити сутність поняття «готовність кураторів 

студентських груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів» як інтегративну якість особистості, що характеризується ціннісно-

мотиваційним ставленням до проблеми виховання соціальної зрілості; 

обізнаністю щодо концепцій виховання зазначеної якості особистості; 

володінням формами і методами виховання соціальної зрілості; адекватним 

оцінюванням себе як куратора студентської групи, здатного виховувати 

названу вище якість особистості у студентів аграрних коледжів. 

Використовуючи ідеї особистіно-діяльнісної теорії (Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші), визначено критерії і показники 

готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів, а саме: 

 – аксіологічно-мотиваційний (ціннісно-мотиваційне ставлення до 

виховання соціальної зрілості у вищезазначеного контингенту молоді; 

прагнення ефективно виховувати соціально зрілу особистість); 

 – когнітивний (знання про сутність соціальної зрілості й особливості 

виховання цієї якості у студентів аграрних коледжів); 

 – операційно-діяльнісний (володіння кураторами студентських груп 

формами і методами виховання соціальної зрілості);  

 – рефлексивний (адекватне оцінювання себе як куратора студентської 

групи, здатного виховувати соціальну зрілість у зазначеного контингенту 

юнаків і дівчат). 

Вивчення рівнів готовності кураторів студентських груп до виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів відбувалося за допомогою 

поданих методів дослідження, а саме: авторська анкета (див. додаток Ж), 

індивідуальні бесіди, цілеспрямовані педагогічні спостереження, 

ранжування, тестування, – вивчення професійної позиції А. Бадак, Є. Ківшик 

«Хочу і можу» [121, с. 116]. 
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Задля виявлення ставлення кураторів студентських груп аграрних 

коледжів до проблеми виховання соціальної зрілості, їм було запропоновано 

дати відповідь на запитання, як-от: 

 – Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів? 

З метою виявлення такого показника, як прагнення ефективно 

виховувати соціальну зрілість у зазначеного контингенту молоді, кураторам 

студентських груп було запропоновано оцінити своє бажання виховувати цю 

інтегративну якість особистості за шестибальною шкалою (від 5–6 балів – 

високий рівень; 3–4 бали – середній; 1–2 бали – низький). 

Вивчення рівня знань кураторів про соціальну зрілість та особливості її 

виховання у студентів аграрних коледжів, здійснювалось за допомогою 

поданих нижче запитань: 

– Який зміст Ви вкладаєте у поняття «соціально зріла особистість» ? 

Перерахуйте якості прояву соціальної зрілості. 

 – Назвіть, будь ласка, особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

З метою з’ясування рівня володіння формами і методами виховання 

соціальної зрілості у студентів аграрних коледжах, куратори студентських 

груп мали дати відповідь на таке запитання: 

– Які форми і методи виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів ви використовуєте? 

У процесі вивчення готовності названого вище контингенту 

педагогічних працівників до виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів використовували індивідуальні бесіди, метою яких було 

одержати розгорнуті й аргументовані відповіді на кожне запитання. Такий 

підхід до змістового наповнення бесід давав змогу не тільки виявити знання 

кураторів студентських груп щодо сутності соціальної зрілості, розуміння 

ними важливості виховання цієї соціальної властивості особистості у 

представників юного покоління, що навчаються в аграрних коледжах, 
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з’ясувати їхнє ставлення до зазначеної проблеми, а й виявити труднощі в 

педагогічній підготовці фахівців щодо виховання соціальної зрілості у 

названого вище контингенту молоді.  

Слід зазначити, що звернення до методу бесіди сприяло виявленню 

«білих плям» у підготовці кураторів щодо виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності, а саме: джерела 

отримання інформації; обговорення цих питань на педагогічних радах; 

ступінь зацікавленості цією проблемою; володіння діагностичними 

методиками щодо виявлення рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; висвітлення проблеми виховання соціальної зрілості у 

планах виховної роботи педагогічних працівників. 

Уточнення отриманої інформації відбувалося у процесі 

цілеспрямованих спостережень за такими параметрами: 

 – стиль спілкування кураторів груп зі студентами, що переважає; 

 – домінувальне використання засобів педагогічного впливу (суб’єкт-

суб’єктні, суб’єкт-об’єктні). 

Виявлення показника «адекватне оцінювання себе як куратора 

студентської групи, здатного виховувати соціальну зрілість у студентів 

аграрних коледжів» відбувалося за допомогою тесту вивчення професійної 

позиції «Хочу і можу» (А. Бадак, Є. Ківшик) [121, с. 116]. 

На основі співвіднесення поданих вище показників готовності 

кураторів груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

було виявлено рівні їх готовності. 

Високий рівень готовності до виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів характеризується ціннісно-мотиваційним ставленням до 

виховання соціальної зрілості; прагненням ефективно здійснювати цю 

діяльність. Куратори студентських груп, які виявили цей рівень, мають 

глибокі знання про сутність соціальної зрілості й особливості її виховання у 

студентів аграрних коледжів; володіють формами і методами виховання 
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соціальної зрілості; сформованою рефлексивною позицією, що виявляється в 

упевненості у власних силах. 

Середній рівень готовності кураторів студентських груп до виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів характеризується 

ситуаційною спрямованістю щодо виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. Вони мають достатні знання про сутність соціальної 

зрілості й особливості її виховання у студентів; характеризуються 

недостатнім рівнем володіння формами і методами виховання соціальної 

зрілості; частково сформованою рефлексивною позицією, що виявляється в 

невпевненості у власних силах. 

Низький рівень готовності кураторів студентських груп до виховання 

соціальної зрілості характеризуються індиферентним ставленням до 

означеної проблеми; недостатніми знаннями щодо сутності й особливостей 

указаного вище процесу. Вони не володіють формами і методами виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; вирізняються нерозвиненою 

рефлексивною позицією. 

Процедуру і результати розробленої нами методики констатувального 

етапу експерименту щодо визначення стану вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів подано в підрозділі 2.2. 

 

2.2 Аналіз стану вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів 

 

Розроблення критеріїв і показників вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів і підібраний діагностичний інструментарій 

уможливили проведення констатувального етапу експерименту й 

узагальнення його результатів. 

Проведені серії діагностичних процедур цього етапу дослідно-

експериментальної роботи переслідували вирішення трьох завдань: 
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 – виявити рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів; 

 – визначити рівні готовності кураторів студентських груп до роботи з 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – з’ясувати зміст позааудиторної діяльності з виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів. 

Констатувальним етапом експерименту було охоплено 408 студентів 

аграрних коледжів. Розподіл студентів – учасників експерименту – за роками 

навчання відбувався таким чином: 140 осіб – студенти першого курсу; 135 

осіб – студенти другого курсу; 133 особи – студенти третього курсу. Серед 

указаного контингенту студентів аграрних коледжів 199 юнаків і 209 дівчат 

(ВП НУБіП України Боярського коледжу екології і природних ресурсів 

Київської області, Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-

технічного університету Тернопільської області, Івано-Франківського 

коледжу Львівського національного аграрного університету, ВП НУБіП 

України Заліщицького аграрного коледжу імені Є. Храпливого 

Тернопільської області, технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного аграрного університету Київської обл). 

Під час дослідження було використано діагностичні методи (експертної 

оцінки, незакінчені речення, анкетування («Оцінка припустимості вчинків та 

життєвих принципів молоді» О. Позднякова); модифікована анкета 

(Л. Канішевська); ранжування (методика М. Рокича), самотестування 

(«Оцінка власної поведінки в конфліктній ситуації» (А. Аджиєв); тестування 

(тест А. Маркова); тест «Оцінка здібностей до саморозвитку й освіти»); 

методика діагностики рефлективності (А. Карпов, В. Пономарьов); 

педагогічні спостереження (додаток Г), розв’язання проблемних ситуацій, 

зміст яких розкрито в підрозділі 2.1 і додатках (А, Б, В, Г, Д, Е). 

Відповідно до визначених завдань констатувальний експеримент було 

заплановано і проведено у два етапи. Перший етап передбачав виявлення 

рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; другий – 
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визначення рівнів готовності кураторів студентських груп до роботи з 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; з’ясування змісту 

позааудиторної діяльності з виховання соціальної зрілості у вказаного вище 

контингенту молоді. 

Вивчення рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за когнітивним критерієм (знання про суспільство; розуміння 

сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; знання про 

прояви таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна активність, 

соціальна відповідальність, комунікативна толерантність), відбувалося за 

допомогою методів експертної оцінки та незакінчених речень. 

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості у респондентів 

за показником «знання про суспільство» було використано метод експертної 

оцінки. 

Кількісні дані, отримані в результаті застосування методу експертної 

оцінки, представлені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за показником «знання про суспільство» (у %) 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  знання про суспільство 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 50/35,71 54/40,00 56/42,11 39,27 

Середній 62/44,29 57/42,22 57/42,86 43,12 

Низький 28/20,00 24/17,78 20/15,03 17,61 

 

Дані таблиці 2.2 дозволяють стверджувати, що для більшості студентів 

аграрних коледжів є характерним середній рівень вихованості соціальної 

зрілості (43,12 %) за показником «знання про суспільство». Зазначимо, що 

різниці між юнаками і дівчатами щодо рівня знань про суспільство не 

зафіксовано. 
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З метою виявлення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин 

нами використовувався метод незакінчених речень. У ході його 

використання учасникам експерименту було запропоновано висловити своє 

судження стосовно соціальних ролей: «Соціально зріла особистість як 

громадянин…», «Соціально зріла особистість як фахівець…», «Соціально 

зріла особистість як сім’янин…».  

Кількісні дані, отримані в результатів застосування зазначеного вище 

методу, представлені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за показником «усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянин, 

фахівець, сім’янин» 

Соціальні ролі 
1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Громадянин 

високий 38/27,14 41/30,37 45/33,83 30,44 

середній 67/47,86 61/45,19 59/44,36 45,81 

низький 35/25,00 33/24,44 29/21,81 23,75 

Фахівець 

високий 40/28,57 42/31,11 43/32,33 30,67 

середній 67/47,86 62/45,93 60/45,11 46,30 

низький 33/23,57 31/22,96 30/22,56 23,03 

Сім’янин 

високий 37/26,43 40/29,63 42/31,58 29,21 

середній 66/47,14 60/44,44 61/45,86 45,81 

низький 37/26,43 35/25,93 30/22,56 24,98 

 

Аналіз даних, наведених у таблиці 2.3 свідчить, що студенти аграрних 

коледжів краще усвідомлюють сутність такої соціальної ролі, як фахівець 

(високий рівень усвідомлення цієї соціальної ролі виявило 30,67 % 

студентів). 
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Доповнюючи незакінчене речення: «Соціально зріла особистість як 

фахівець…» респонденти, віднесені нами до високого рівня усвідомлення 

цієї соціальної ролі, назвали три і більше ознаки, серед яких мали місце такі: 

високий професіоналізм, самореалізація у професійній сфері; сумлінна праця 

за обраною спеціальністю; бажання своєю працею принести користь Україні; 

відповідальність за результати свої праці; орієнтація на кар’єрне зростання 

через чесну, сумлінну і творчу працю; підвищення матеріальних статків 

завдяки працелюбності і високому професіоналізму; працелюбність, бажання 

бути найкращим фахівцем; уміння працювати в колективі, бути 

відповідальним за результати своєї праці та праці трудового колективу; 

висока виконавська дисципліна; можливість реалізувати свої лідерські якості 

в поєднанні із високим професіоналізмом. 

Середній рівень усвідомлення соціальної ролі фахівець виявило 

46,30 % студентів аграрних коледжів Вони назвали дві ознаки щодо 

усвідомлення цієї соціальної ролі, серед яких знання своєї справи, 

працелюбність, відповідальність, трудова дисципліна, вміння 

підпорядковувати власні інтереси інтересам трудового колективу тощо. 

Низький рівень усвідомлення соціальної ролі фахівець виявило 23,03 % 

учасників експерименту, які характеризуються фрагментарною обізнаністю 

щодо сутності цієї соціальної ролі. Серед ознак соціальної ролі фахівець було 

названо такі: підвищити матеріальні статки; досягти кар’єрного зростання; 

реалізувати свої лідерські здібності; працювати задля того, щоб жити тощо. 

Слід зазначити, що для цієї групи респондентів характерним є прагматичний 

підхід щодо усвідомлення сутності цієї соціальної ролі. 

Аналіз даних таблиці 2.3. дозволяє констатувати, що 30,44 % студентів 

аграрних коледжів виявили високий рівень усвідомлення соціальної ролі 

громадянин. Доповнюючи незакінчене речення «Соціально зріла особистість 

як громадянин…», студенти назвали три і більше ознаки вияву цієї 

соціальної ролі, серед яких: любить свою Батьківщину, свій народ, прагне 

зробити щось корисне для України; патріот України; бере активну участь у 



 103 

громадських процесах; вважає себе відповідальним за долю країни; прагне до 

процвітання й величі України, росту добробуту українського народу; знає та 

поважає українську мову, українську культуру, традиції українського народу; 

виявляє законослухняність, активну громадянську позицію, соціальну 

активність, соціальну відповідальність; є національно свідомим, виявляє 

толерантне ставлення до представників інших народів. 

Середній рівень усвідомлення сутності соціальної ролі громадянин 

виявило 45,81 % студентів аграрних коледжів. Вони назвали такі ознаки, як: 

любов до України, знання державної мови, культури, повага до закону, 

участь у виборах, наявність громадянства тощо. 

Низький рівень усвідомлення сутності соціальної ролі громадянин 

виявило 23,75 % учасників експерименту. Вони характеризуються 

фрагментарною обізнаністю щодо сутності вищезгаданої соціальної ролі. Ці 

респонденти назвали одну ознаку щодо цієї соціальної ролі (наявність 

громадянства, наявність паспорта громадянина України, знання української 

мови тощо). 

За даними таблиці 2.3., 29,21 % студентів аграрних коледжів виявили 

високий рівень усвідомлення соціальної ролі сім’янин.  

Так, доповнюючи незакінчене речення: «Соціально зріла особистість як 

сім’янин…» ці респонденти назвали три і більше ознаки цієї соціальної ролі, 

серед яких були відданість, щира любов до батьків, дальніх родичів; 

виконання синового боргу перед батьками; повага, любов, турбота про свою 

сім’ю; здоровий спосіб життя; відповідальне ставлення до своєї сім’ї; 

сумлінна праця задля забезпечення своєї сім’ї; допомога батькам, родичам; 

уміння вести домашнє господарство, раціонально організовувати побут, 

планувати сімейний бюджет; добре господарювати у своїй оселі; заробляти 

та заощаджувати гроші тощо. 

Слід зазначити, що такі відповіді, як «відданість, щира любов до 

батьків», «сумлінна праця задля забезпечення своєї сім’ї»; «допомога 

батькам, родичам»; «уміння вести домашнє господарство», «добре 



 104 

господарювати у своїй оселі» тощо свідчать про такі якості сільської молоді, 

як повага до батьків, до родичів; турбота про стареньких; хазяйновитість, 

ощадливість. 

Середній рівень усвідомлення сутності соціальної ролі сім’янин 

виявили 45,81 % респондентів. Вони обмежились двома ознаками стосовно 

даної соціальної ролі. 

Низький рівень усвідомлення сутності соціальної ролі сім’янин 

виявили 24,98 % студентів аграрних коледжів. Вони назвали лише одну 

ознаку цієї соціальної ролі. 

Аналіз суджень учасників експерименту щодо сутності соціальних 

ролей: громадянин, фахівець, сім’янин за даною методикою свідчить, що 

значний відсоток студентів виявляють недостатню або фрагментарну 

обізнаність щодо усвідомлення сутності названих вище соціальних ролей. 

Зазначимо, що різниці між юнаками та дівчатами щодо рівня 

усвідомлення сутності названих вище соціальних ролей не зафіксовано. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за показником «знання про прояви таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність», відбувалася за допомогою методу 

незакінчених речень. Так, у ході його використання студентській молоді було 

запропоновано продовжити подані незакінчені речення: «Самостійну людину 

характеризує…», «Соціально активну людину характеризує…», «Соціально 

відповідальну людину характеризує…» [66, с. 169], «Комунікативна 

толерантність – це….».  

Кількісні дані, отримані в результаті застосування методу незакінчених 

речень представлені в таблиці 2.4. 

Слід зазначити, що найвищий рівень обізнаності студенти аграрних 

коледжів мають стосовно такої соціальної якості, як самостійність. На 

другому місці в цьому плані знаходиться соціальна відповідальність. Третє та 
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четверте місця посідають відповідно соціальна активність і комунікативна 

толерантність. 

Аналіз таблиці 2.4 свідчить про те, що 42,95 % респондентів виявили 

високий рівень знань щодо сутності такої соціальної якості, як самостійність. 

Доповнюючи незакінчене речення «Самостійну людину характеризує….», 

вони назвали такі ознаки самостійності: незалежність, здатність і прагнення 

людини здійснювати дії і вчинки без допомоги інших, самостійно діяти, 

приймати зважені рішення, самостійно ставити мету, досягати її, приймати 

самостійні рішення у нестандартних ситуація тощо. 

Таблиця 2.4 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за показниками «знання про прояви таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність» 

Рівень розуміння 

моральних якостей 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Самостійність 

високий 55/39,28 58/42,96 62/46,62 42,95 

середній 51/36,43 47/34,82 46/34,59 35,28 

низький 34/24,29 30/22,22 25/18,79 21,77 

Соціальна 

активність 

високий 45/32,14 50/37,04 53/39,85 36,34 

середній 55/39,29 45/33,33 45/33,83 35,48 

низький 40/28,57 40/29,63 35/26,32 28,18 

Соціальна 

відповідальність 

високий 50/35,71 53/39,26 57/42,86 39,28 

середній 53/37,86 46/34,07 44/33,08 35,00 

низький 37/26,43 36/26,67 32/24,06 25,72 

Комунікативна 

толерантність 

високий 40/28,58 42/31,11 45/33,84 31,18 

середній 50/35,71 43/31,85 44/33,08 33,55 

низький 50/35,71 50/37,04 44/33,08 35,27 
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Середній рівень знань щодо прояву такої соціальної якості, як 

самостійність, продемонстрували 35,28 % студентів аграрних коледжів. Вони 

мають недостатнє розуміння сутності цієї соціальної якості. Учасники 

експерименту, віднесені до зазначеного рівня, дали такі відповіді: «завжди 

діє самостійно», «усе робить самостійно», «не звертається за допомогою до 

інших людей» тощо. 

Низький рівень знань щодо сутності самостійності є характерним для 

21,77 % студентів аграрних коледжів. Рівень їхньої обізнаності відзначається 

фрагментарними знаннями щодо сутності цього поняття. 

Слід зазначити, що 39,28 % респондентів виявили високий рівень знань 

щодо сутності такої соціальної якості, як соціальна відповідальність. 

Доповнюючи незакінчене речення: «Соціально відповідальну людину 

характеризує….», студенти аграрних коледжів назвали такі ознаки соціальної 

відповідальності: свідоме виконання прийнятих суспільних норм і правил, 

здатність людини відповідати за свої дії та вчинки, розуміння свого боргу 

перед суспільством, розвиток ділових якостей у взаєминах з іншими людьми, 

виявлення відповідальності за свої вчинки і дії, вимогливість до себе й інших 

людей тощо. 

Середній рівень знань про соціальну відповідальність мають 35,00 % 

учасників експерименту. Вони недостатньо розуміють сутності цієї 

соціальної якості. 

Низький рівень знань про соціальну відповідальність 

продемонстрували 25,72 % студентів аграрних коледжів, які виявили 

фрагментарні знання щодо сутності вищезазначеного поняття. 

Аналіз таблиці 2.4 свідчить про те, що 36,34 % студентів аграрних 

коледжів виявили високий рівень знань про таку соціальну якість, як 

соціальна активність. На їхню думку, соціально активна людина має такі 

ознаки: виявлення активної позиції стосовно суспільно-політичних подій, що 

відбуваються в Україні; активне ставлення до суспільно-політичних подій; 

активна участь у суспільному житті; ініціативність, активна участь у житті 
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коледжу; виявлення активної життєвої позиції; активна спрямованість 

людини на самореалізацію свого життєвого потенціалу тощо. 

Середній рівень знань про соціальну активність виявило 35,48 % 

учасників експерименту. Для них характерними є недостатнє розуміння 

сутності цієї соціальної якості. 

Низький рівень знань про соціальну активність мають 28,18 % 

студентів аграрних коледжів, які продемонстрували знання щодо сутності 

цієї соціальної якості. 

Слід зазначити, що лише 31,18 % студентів аграрних коледжів виявили 

високий рівень знань про сутність поняття «комунікативна толерантність». 

Вони назвали такі ознаки цієї соціальної якості: позитивна комунікативна 

налаштованість до партнера по спілкуванню, здатність приймати 

індивідуальність людей, виявлення терпимості у процесі комунікації, вміння 

пристосовуватися до партнера у процесі комунікації, сприйняття партнера по 

спілкуванню таким, яким він є тощо. 

Середній рівень знань про сутність комунікативної толерантності 

мають 33,55 % студентів аграрних коледжів, які характеризуються 

недостатнім розумінням цієї соціальної якості. 

Низький рівень розуміння сутності поняття «комунікативна 

толерантність» продемонстрували 35,27 % студентів аграрних коледжів. 

Вони або не змогли продовжити незакінчене речення, або дали ряд 

відповідей, які не змогли увійти в логічні змістовні блоки, визначені за 

допомогою методу незакінченого речення. 

Аналіз рівня знань студентів про такі соціальні якості, як самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність, за даною методикою свідчить, що значний відсоток 

респондентів виявляють недостатню або фрагментарну обізнаність із цього 

питання. 

Слід зазначити, що різниці між юнаками і дівчатами щодо рівня знань 

про прояви вищеназваних соціальних якостей не зафіксовано. 
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Узагальнені статистичні дані дослідження за когнітивним критерієм 

(знання про суспільство, розуміння сутності соціальних ролей (громадянин, 

фахівець, сім’янин), знання про прояви таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність) наведено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за когнітивним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Знання про суспільство 39,27 43,12 17,61 

Розуміння сутності 

соціальних ролей: 

громадянин, фахівець, 

сім’янин 

30,11 45,97 23,92 

Знання про прояви таких 

соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна 

активність, соціальна 

відповідальність, 

комунікативна 

толерантність 

33,44 39,28 27,28 

Середнє значення (у %) 34,27 42,79 22,94 

 

Дані таблиці 2.5 дозволяють стверджувати, що для студентів аграрних 

коледжів є характерним середній рівень вихованості соціальної зрілості 

(42,79 %) за когнітивним критерієм. 

З метою виявлення рівня вихованості соціальної зрілості за емоційно-

ціннісним критерієм (ставлення до соціальних норм, до інших людей, 

мотивація на виявлення самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності) нами було використано 

методику М. Рокича [5], тест А. Маркова (додаток А) та модифіковану анкету 

Л. Канішевської [66, с. 436] (додаток Б). 
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Наведемо результати вихованості соціальної зрілості за показником 

«ставлення до соціальних норм». Задля вирішення цього дослідницького 

завдання було використано методику М. Рокича [5]. Представляємо 

результати, одержані з її допомогою. 

Ієрархія термінальних цінностей у студентів аграрних коледжів 

наведено в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Ієрархія термінальних цінностей студентів аграрних коледжів 

Цінності Ранг юнаки Ранг дівчата 

Матеріально забезпечене життя 

(відсутність матеріальних 

труднощів) 

1 2 

Розваги (приємне, необтяжене 

проведення часу) 
2 4 

Любов (духовна і фізична 

близькість із коханою людиною) 
3 1 

Наявність хороших і вірних 

друзів 
4 6 

Цікава робота 5 7 

Здоров’я (фізичне і психічне) 6 5 

Щасливе сімейне життя  7 3 

Продуктивне життя (максимально 

повне використання своїх 

можливостей, своїх здібностей) 

8 9 

Пізнання (можливість 

розширення своєї освіти, 

світогляду, загальної культури, 

інтелектуальний розвиток) 

9 8 

Свобода (самостійність, 

незалежність у судженнях) 
10 13 

Щастя інших (добробут, розвиток 

і вдосконалення інших людей) 
11 11 

Активне діяльне життя (повнота 

й емоційна насиченість життя) 
12 10 

Суспільне покликання (повага 

оточуючих, колективу, колег по 

роботі) 

13 12 
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Упевненість у собі (внутрішня 

гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів) 

14 16 

Краса природи і мистецтва 

(переживання прекрасного в 

природі і в мистецтві) 

15 14 

Творчість (робота над собою, 

постійне фізичне і духовне 

вдосконалення) 

16 15 

Розвиток (робота над собою, 

постійне фізичне і духовне 

вдосконалення) 

17 18 

Життєва мудрість (зрілість 

суджень і здоровий глузд, що 

досягається життєвим досвідом) 

18 17 

 

Аналіз даних таблиці 2.6 дозволяє стверджувати, що до провідних 

термінальних цінностей юнаків  студентів аграрних коледжів – відносяться: 

матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів); 

розваги (приємне необтяжене проведення часу); любов (духовна і фізична 

близькість із коханою людиною); наявність хороших і вірних друзів; цікава 

робота. 

До провідних термінальних цінностей дівчат  студенток аграрних 

коледжів – відносяться: любов (духовна і фізична близькість із коханою 

людиною), матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів), щасливе сімейне життя, розваги (приємне, необтяжене 

проведення часу), здоров’я (фізичне і психічне). 

Непокоїть той факт, що не займають домінантного рангу в ієрархічній 

структурі цінностей юнаків, тобто студентів аграрних коледжів, такі позиції: 

здоров’я (фізичне і психічне)  6 місце, щасливе сімейне життя  7 місце. 

Такі цінності, як продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, своїх здібностей), юнаки розташували на 8 місці, а дівчата  на 

9; пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток) – відповідно 9 і 8 місця; свобода 

(самостійність, незалежність у судженнях) за вибором юнаків знаходиться на 
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10 місці, а за вибором дівчат  на 13; позиція щастя інших  на 11 місці, як у 

юнаків, так і у дівчат. 

Такі цінності, як творчість, розвиток (робота над собою, постійне 

духовне вдосконалення), життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий 

глузд, що досягається через життєвий досвід) займають в ієрархічній 

структурі цінностей останні місця у студентів аграрних коледжів (і в юнаків, 

і в дівчат). Проте такі цінності, як «матеріально забезпечене життя» 

(відсутність матеріальних труднощів), «розваги» (приємне, необтяжене 

проведення часу) визначені респондентами в ієрархічній структурі 

термінальних цінностей як домінантні. Відтак, можна стверджувати про 

наявність споживацьких настроїв у студентів аграрних коледжів. 

Ієрархія інструментальних цінностей студентів аграрних коледжів 

наведена в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Ієрархія інструментальних цінностей студентів аграрних коледжів 

Інструментальні 

цінності 
Ранг юнаки Ранг дівчата 

Сміливість у 

відстоювання власних 

думок 

1 12 

Життєрадісність 2 1 

Ефективність у 

справах 

(працьовитість, 

продуктивність у 

роботі) 

3 5 

Тверда воля (вміння 

наполягти на своєму, 

не відступати перед 

труднощами) 

4 16 

Чесність 

(правдивість, 

щирість) 

5 2 

Раціоналізм (уміння 

тверезо і логічно 

мислити, приймати 

обдумані, раціональні 

6 15 
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рішення) 

Незалежність 

(здатність діяти 

самостійно, рішуче) 

7 14 

Відповідальність 

(почуття боргу, 

уміння тримати своє 

слово) 

8 3 

Освіченість (широка 

палітра знань, висока 

загальна культура) 

9 6 

Чуйність, 

турботливість 
10 4 

Непримиренність 

щодо недоліків у собі 

та інших 

11 18 

Вихованість (гарні 

манери) 
12 7 

Високі запити (високі 

вимоги до життя і 

високі домагання) 

13 13 

Акуратність 

(охайність), уміння 

тримати в порядку 

речі, порядок у 

справах) 

14 8 

Дисциплінованість  

15 9 

Широта поглядів 

(уміння зрозуміти 

чужу точку зору) 

16 17 

Самоконтроль 17 10 

Терпимість (до 

поглядів і думок 

інших, вміння 

прощати іншим їхні 

помилки) 

18 11 

 

Аналіз таблиці 2.7 дозволяє стверджувати, що провідними 

інструментальними цінностями у юнаків, студентів аграрних коледжів, є 

сміливість у відстоюванні власних думок, життєрадісність, ефективність у 
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справах (працьовитість, продуктивність у роботі), тверда воля (вміння 

наполягти на своєму, не відступати перед труднощами), чесність 

(правдивість, щирість). У дівчат, студенток аграрних коледжів, відповідно 

життєрадісність, чесність (правдивість, щирість), відповідальність (почуття 

боргу, вміння тримати своє слово), чуйність, турботливість, ефективність у 

справах (працьовитість, продуктивність у роботі). 

Слід зазначити, що у студентів аграрних коледжів такі інструментальні 

цінності, як широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору), 

самоконтроль, терпимість щодо поглядів і думок інших, уміння прощати 

іншим їхні помилки, не є пріоритетними. 

У дівчат-респонденток такі інструментальні цінності, як тверда воля 

(вміння настояти на своєму, не відступати перед труднощами), широта 

поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору), непримиренність до недоліків у 

собі та інших, не займають домінантних позицій. 

Наведемо дані щодо рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за показником «ставлення до соціальних норм»: до першої 

групи віднесено 23,77 % учасників експерименту, які виявляють ціннісне 

ставлення до соціальних норм; до другої – 34,56 %, які мають ситуативне 

ставлення до соціальних норм; третю групу складають 41,67 % студентів 

аграрних коледжів, які виражають негативне ставлення до соціальних норм. 

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості респондентів за 

показником «ставлення до людей» використовували тест А. Маркова 

(додаток А). 

Наведемо результати дослідження за вказаною методикою. Так, 

отримали від 46 до 80 балів, а, отже, виявили стійке ціннісне ставлення до 

іншого, співчуття і вболівання, повагу до іншого 30 (15,08 %) юнаків і 36 

(17,22 %) дівчат. 

Серед студентів, які отримали від 31 до 45 балів за результатами 

роботи за цією методикою та виявили ситуативне ціннісне ставлення до 
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іншого, намагання виявляти співчуття й уболівання, повагу до іншого, 

чуйність стало характерним для 82 (41,21 %) юнаків і 88 (42,11 %) дівчат. 

Ціннісне ставлення до іншого майже не сформоване в 47 юнаків 

(23,61 %) і 44 дівчат (21,05 %), які набрали від 16 до 30 балів. Вони не 

виявляють співчуття і вболівання, повагу, чуйність до іншого.  

Серед студентів аграрних коледжів, які отримали від 0 до 15 балів, 40 

(20,10 %) юнаків і 41 (19,62 %) дівчат. У них не сформоване ціннісне 

ставлення до іншого. Вони не виявляють співчуття і вболівання щодо іншого. 

З метою виявлення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«мотивація на виявлення самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності» було використано 

модифіковану анкету Л. Канішевської [66, с. 436] (додаток Б). 

Студентам аграрних коледжів було запропоновано відповісти на 

запитання: «Чи бажаєте Ви бути соціально зрілою особистістю, набути такі 

соціальні якості, як самостійність, соціальна відповідальність, соціальна 

активність, комунікативна толерантність?» Слід зазначити, що більшість 

студентів аграрних коледжів (75,25 % ) дали позитивну відповідь. Після того, 

їм було запропоновано перелік мотивів, які спонукають їх до здобуття цих 

соціальних якостей. 

Результати дослідно-експериментальної роботи дозволяють виділити 

три групи студентів аграрних коледжів. 

До першої групи було віднесено 126 (30,88 %) респондентів, мотивація 

яких щодо набуття таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна 

відповідальність, соціальна активність, комунікативна толерантність 

характеризується цілим спектром мотивів, а саме: спілкуванням; соціальними 

(бути корисними для суспільства); самореалізації (виробити в себе певні риси 

характеру; виявляти творчість); пізнання (набути нові знання, вміння, бути 

справжнім фахівцем); визнання (завоювати авторитет у оточуючих людей; 

виділитися серед інших). 
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Друга група учасників експерименту налічувала 181 (44,37 %) особу. Ці 

студенти характеризуються наявністю вміння уникати неприємностей з боку 

інших людей, соціальних санкцій; бажанням завоювати позитивне ставлення 

інших, самоствердитися в колі ровесників. 

Третя група включала 101 (24,75 %) студентів аграрних коледжів, які 

не виявляли прагнення щодо набуття таких соціальних якостей, як 

самостійність, соціальна відповідальність, соціальна активність, 

комунікативна толерантність. 

Наведемо дані щодо рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за емоційно-ціннісним критерієм (див. таблицю 2.8). 

Таблиця 2.8 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

емоційно-ціннісним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Ставлення до соціальних 

норм 
23,77 34,56 41,67 

Ставлення до людей 16,18 41,67 42,15 

Мотивація на виявлення 

самостійності, соціальної 

відповідальності, 

соціальної активності, 

комунікативної 

толерантності 

30,88  44,37  24,75  

Середнє значення (у %) 23,61 40,20 36,19 

 

Дані таблиці 2.8 дозволяють констатувати, що більшість учасників 

експерименту 40,20 % мають середній рівень вихованості соціальної зрілості 

за емоційно-ціннісним критерієм. Ці студенти виявляють ситуативне 

ставлення до соціальних норм, інших людей (переважно з прагматичних 

мотивів), ситуативне прагнення щодо набуття самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності. 
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Низький рівень вихованості соціальної зрілості за емоційно-ціннісним 

критерієм є характерним для 36,19 % респондентів. Вони виявляють 

негативне ставлення до соціальних норм, інших людей, не мають прагнення 

щодо набуття самостійності, соціальної відповідальності, соціальної 

активності, комунікативної толерантності. 

Високий рівень вихованості соціальної зрілості за емоційно-ціннісними 

критерієм притаманний 23,61 % студентів аграрних коледжів. Вони 

відзначаються ціннісним ставленням до соціальних норм, інших людей, 

прагненням щодо виявлення самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості в зазначеного вище 

контингенту молоді за поведінковим критерієм (дотримання соціальних 

норм; виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності; уміння оцінювати соціальну 

ситуацію та робити адекватний вибір) відбувалося за допомогою таких 

методів і методик, як-от: експертна оцінка, самотестування «Оцінка власної 

поведінки в конфліктній ситуації» (методика А. Аджиєва) (див. додаток В), 

педагогічне спостереження (див. картку педагогічного спостереження 

додаток Г), розв’язання проблемних ситуацій. 

Подаємо дані щодо рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за показником «дотримання соціальних норм» 

(таблиця 2.9).         Таблиця 2.9 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за показником «дотримання соціальних норм» (у %) 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  дотримання соціальних норм 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 31/22,14 33/24,44 35/26,32 24,30 

Середній 40/28,57 42/31,11 44/33,08 30,92 

Низький 69/49,29 60/44,45 54/40,60 44,78 
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Аналіз даних таблиці 2.9 дозволяє стверджувати, що значний відсоток 

учасників експерименту (44,78%) має низький рівень вихованості соціальної 

зрілості за показником «дотримання соціальних норм». Ці студенти не 

дотримуються соціальних норм. 

Середній рівень вихованості соціальної зрілості за вказаним вище 

показником виявили 30,92 % респондентів, які в більшості випадків 

дотримуються соціальних норм за умови зовнішнього контролю. 

Високий рівень вихованості соціальної зрілості за тим же показником є 

характерним лише для 24,30 % студентів аграрних коледжів, які 

дотримуються соціальних норм. 

Подаємо узагальнені дані щодо рівнів вихованості соціальної зрілості в 

учасників експерименту за показником «виявлення самостійності, соціальної 

активності, соціальної відповідальності, комунікативної толерантності» в 

таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

показником «виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності» 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної 

толерантності 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 27/19,29 30/22,22 32/24,06 21,86 

Середній 36/25,71 39/28,89 40/30,08 28,23 

Низький 77/55,00 66/48,89 61/45,86 49,91 

 

Аналіз таблиці 2.10 дозволяє стверджувати, що значна кількість 

студентів аграрних коледжів (49,91 %) мають низький рівень вихованості 

соціальної зрілості за показником «виявлення самостійності, соціальної 

активності, соціальної відповідальності, комунікативної толерантності». Ці 
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юнаки та дівчата не виявляють самостійність, соціальну активність, для них 

характерними є безвідповідальність, пасивність, нетерпимість. 

Середній рівень вихованості соціальної зрілості за згаданим вище 

показником продемонстрували 28,23 % респондентів. Ці студенти 

ситуативно виявляють самостійність, соціальну активність, соціальну 

відповідальність, комунікативну толерантність. 

Високий рівень вихованості соціальної зрілості за показником 

«виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної 

відповідальності, комунікативної толерантності» є характерним лише для 

21,86 % студентів аграрних коледжів, які завжди виявляють самостійність, 

соціальну активність, соціальну відповідальність, комунікативну 

толерантність. 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

показником «вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації» 

наведено в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

показником «вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації» 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  вміння конструктивно 

вирішувати конфліктні ситуації 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 29/20,71 32/23,70 33/24,81 23,07 

Середній 37/26,43 41/30,37 44/33,08 29,96 

Низький 74/52,86 62/45,93 56/42,11 46,97 

 

Аналіз даних таблиці 2.11 дозволяє стверджувати, що для більшості 

студентів аграрних коледжів (46,97 %) характерним є жорсткий стиль 

вирішення конфліктів і суперечок. Респонденти, віднесені до цього типу 

вирішення конфліктної ситуації, завжди захищають власну позицію. Це 

люди, які завжди вважають себе правими. 
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Стиль, що передбачає уникнення розв’язання конфліктних ситуацій, 

виявили 29,96 % представників зазначеного вище контингенту студентів. Для 

них характерним є прагнення не загострювати ситуацію, не доводити 

конфлікт до відвертого зіткнення. 

Демократичний і компромісний стиль вирішення конфліктних ситуацій 

вирізняє 23,07 % учасників експерименту. 

Подаємо дані щодо рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за поведінковим критерієм (див. таблицю 2.12). 

Таблиця 2.12 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за поведінковим критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Дотримання соціальних 

норм 
24,30 30,92 44,78 

Виявлення самостійності, 

соціальної активності, 

соціальної 

відповідальності, 

комунікативної 

толерантності 

21,86 28,23 49,91 

Вміння конструктивно 

вирішувати конфліктні 

ситуації 

23,07 29,96 46,97 

Середнє значення (у %) 23,08 29,70 47,22 

 

Аналіз таблиці 2.12 дозволяє констатувати, що значний відсоток 

студентів аграрних коледжів (47,22%) мають низький рівень вихованості 

соціальної зрілості за поведінковим критерієм. Ці учасники експерименту не 

дотримуються соціальних норм, не виявляють самостійність, є 

безвідповідальними, пасивними, нетерпимими; часто провокують 

виникнення конфліктних ситуацій, намагаючись ствердитися за рахунок 

сили. 
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Середній рівень вихованості соціальної зрілості за поведінковим 

критерієм є характерним для 29,70 % респондентів. Зазначені студенти у 

більшості випадків дотримуються соціальних норм за умови зовнішнього 

контролю, ситуативно виявляють самостійність, соціальну активність, 

соціальну відповідальність, комунікативну толерантність; не завжди здатні 

конструктивно вирішувати конфлікти. 

Високий рівень сформованості соціальної зрілості за поведінковим 

критерієм продемонстрували 23,08 % студентів аграрних коледжів. Цей 

контингент молоді завжди дотримується соціальних норм; виявляє 

самостійність, соціальну активність, соціальну відповідальність, 

комунікативну толерантність, володіє вмінням конструктивно вирішувати 

конфлікти. 

Слід зазначити, що різниці між юнаками та дівчатами щодо рівня 

вихованості соціальної зрілості за поведінковим критерієм не зафіксовано. 

Продовжимо аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

за рефлексивним критерієм (здатність до самоаналізу; здатність до 

професійної самореалізації; уміння аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та суспільної значущості).  

З метою реалізації цього дослідницького завдання нами було 

використано наступні методики: діагностика рефлективності (А. Карпов, 

В. Пономарьова) (додаток Д), модифікований тест «Оцінка здібностей до 

саморозвитку та самоосвіти» [120] (додаток Е), анкета «Оцінка припустимості 

вчинків і життєвих принципів сучасної молоді», розроблена О. Поздняковим 

[129, с. 218]. 

Вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«здатність до самоаналізу» здійснювалось за допомогою діагностики 

рефлексивності (А. Карпов, В. Пономарьова) (див. додаток Д). Після 

завершення роботи підраховувалась кількість балів, одержаних 

респондентами у результаті діагностування, переводили їх у «стіни»:  

 – 7 «стінів» та вище – високий рівень розвитку рефлексивності; 
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 – від 4 до 6 «стінів» – середній рівень розвитку рефлексивності; 

 – менше 4 «стінів» – низький рівень розвитку рефлексивності (див. 

табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

за показником «здатність до самоаналізу» 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  здатність до самоаналізу 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 26/18,57 27/20,00 29/21,80 20,12 

Середній 49/35,00 50/37,04 51/38,35 36,80 

Низький 65/46,43 58/42,96 53/39,85 43,08 

 

Аналіз таблиці 2.13 дозволяє констатувати, що 43,08 % студентів 

аграрних коледжів виявили низький рівень вихованості соціальної зрілості за 

показником «здатність до самоаналізу». Ці студенти характеризуються 

невмінням аналізувати власні помилки, наявністю утруднень у плані 

роздумів над причинами того, що вже відбулося, а це обумовлює, у свою 

чергу, труднощі у плануванні діяльності, постановці мети та прогнозуванні 

результатів. 

Середній рівень вихованості соціальної зрілості за показником 

«здатність до самоаналізу» є характерним для 36,80 % учасників 

експерименту. Вони відзначаються ситуативною здатністю до самоаналізу. 

Високий рівень вихованості соціальної зрілості за названим вище 

показником продемонстрували 20,12 % студентів аграрних коледжів, які 

мають схильність до контролю й аналізу власної діяльності і дій оточуючих. 

Вони бачать своє теперішнє у взаємозв’язку із минулим і майбутнім, є 

схильними до роздумів про майбутню діяльність, здатні прогнозувати 

ймовірний результат діяльності. 

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за показником «здатність до професійної самореалізації» 
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використовували модифікований тест «Оцінка здібностей до саморозвитку та 

самоосвіти» [120] (додаток Е). Наведемо результати тестування (див. табл. 

2.14). 

Таблиця 2.14 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

показником «здатність до професійної самореалізації» 

Рівні 

Студенти аграрних коледжів (N=408) 

Середнє 

значення 

(у %) 

Показник  здатність до професійної 

самореалізації 

1 курс 

(N=140) 

2 курс 

(N=135) 

3 курс 

(N=133) 

Високий 29/20,71 30/22,22 30/22,56 21,83 

Середній 51/36,43 52/38,52 52/39,10 38,02 

Низький 60/42,86 53/39,26 51/38,34 40,15 

 

Аналіз таблиці 2.14 дозволяє констатувати, що значний відсоток 

респондентів (40,15 %) виявили низький рівень вихованості соціальної 

зрілості за названим вище показником. Вони набрали від 18 до 34 балів за 

тестом «Оцінка здібностей до саморозвитку та самоосвіти» [120] (додаток Е). 

Ці студенти не мають здатності до професійної реалізації. 

Середній рівень вихованості соціальної зрілості за показником 

«здатність до професійної самореалізації» є характерним для 38,02 % 

учасників експерименту. Вони ситуативно виявляють здатність до 

професійної реалізації. 

Високий рівень вихованості соціальної зрілості за згаданим показником 

презентували 21,83 % студентів аграрних коледжів, які набрали від 44 до 47 

балів за вищевказаним тестом. Ці студенти виявляють здатність до 

професійної самореалізації. 

З метою вивчення рівня вихованості соціальної зрілості за показником 

«уміння аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості та 

суспільної значущості» використовували анкету «Оцінка припустимості 
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вчинків і життєвих принципів сучасної молоді», розроблену О. Поздняковим 

[129, с. 218].         Таблиця 2.15 

Оцінка припустимості вчинків та життєвих принципів сучасної 

молоді (розробник О. Поздняков) 

Частина 1 

Припустимість 

вчинків 

Вважаю 

негідними 

за будь-

яких 

обставин 

Вважаю 

припусти- 

мими в 

особливо 

виключних 

випадках 

Іноді 

вважаю 

можливим 

Вважаю 

нормал

ьними 

Важко 

відповісти 

Шлюб за 

розрахунком 
27,45 13,48 19,12 34,31 5,64 

Проституція 55,39 14,71 14,71 9,30 5,89 

Крадіжки 69,85 11,03 9,31 6,13 3,68 

Здобувати блага 

хитрістю 
46,08 8,58 9,80 32,60 2,94 

Отримувати 

блага за 

допомогою сили 

50,25 9,80 11,03 24,51 4,41 

Безквитковий 

проїзд 
39,22 24,02 9,80 24,51 2,45 

Вживання 

негативної 

лексики 

     29,41 32,11 11,03 24,51 2,94 

Часте вживання 

алкогольних 

напоїв 

53,92 22,30 9,80 10,29 3,69 

Несплата 

податків 
25,00 15,20 11,76 43,63 4,41 

Вживання 

наркотичних 

речовин 

50,74 20,83 15,69 7,84 4,90 

Отримання 

хабара 
29,41 22,06 20,83 23,04 4,66 

Частина ІІ 

Життєві принципи Так Ні 

1. Усі засоби добрі, якщо вони допомагають 

добитися життєвого успіху 
55,88 44,12 

2. Заради великих грошей можна порушити закон 68,63 31,37 

3. У житті треба вміти використовувати інших 

людей (їх знання, досвід, зв’язки) 53,92 46,08 



 124 

4. Домагаючись особистого благополуччя, треба 

думати про благополуччя всього суспільства, 

країни 

69,85 30,15 

Аналіз таблиці 2.15 дозволяє констатувати, що більшість опитаних 

студентів аграрних коледжів вважають негідним за будь-яких обставин такі 

вчинки, як крадіжки  69,85 %, проституція  55,39 %, часте вживання 

алкогольних напоїв  53,92 %, вживання наркотичних речовин  50,74 %, 

здобувати блага хитрістю  46,08 %. 

Непокоять такі факти, що 43,63 % учасників експерименту вважають 

нормою несплату податків; 34,10 %  шлюб за розрахунком; 32,60 %  

здобувати блага за допомогою хитрості. Отже, характерними рисами цих 

студентів є індивідуалізм, прагматизм. 

Про прагматичний підхід до життя значної кількості респондентів 

свідчить той факт, що 53,92 % студентів вважають, що в житті треба вміти 

використовувати інших людей (їх знання, досвід, зв’язки). 

Викликає певне занепокоєння той факт, що 68,63 % студентів аграрних 

коледжів вважають, що заради великих грошей можна порушити закон. 

Результати анонімного опитування свідчать, що значна кількість 

молоді (55,88 %) вважають, що «всі засоби добрі, якщо вони допомагають 

добитися життєвого успіху». Це свідчить про прояв таких якостей, як 

напористість, підприємливість. Однак у поєднанні із такими негативними 

якостями, як хитрість, брехливість, підступність, нахабність виникає певна 

небезпека для суспільства. 

У той же час, переважна більшість студентів аграрних коледжів 

(69,85 %) вважає, що домагаючись особистого благополуччя, треба думати 

про благополуччя всього суспільства. Ми переконані, такі орієнтації юнаків і 

дівчат, які навчаються в аграрних коледжах, необхідно підтримувати, 

оскільки вони є цінними з моральної точки зору; свідчать про позитивне 

ставлення більшості студентів до соціальних норм. 

Наведемо дані щодо вихованості соціальної зрілості в учасників 

експерименту за показником «уміння аналізувати соціальне явище з точки 
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зору припустимості особистої та суспільної значущості»: високий рівень 

виявили 24,75 % студентів аграрних коледжів; середній рівень  25,25 %, 

низький  50,00 % респондентів. 

Представляємо інформацію про рівні вихованості соціальної зрілості в 

зазначеного вище контингенту молоді за рефлексивним критерієм (див. табл. 

2.16). 

Таблиця 2.16 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за 

рефлексивним критерієм (у %) 

Показники критерію 
Рівні 

Високий Середній Низький 

Здатність до самоаналізу 20,12 36,80 43,08 

Здатність до професійної 

самореалізації 
21,83 38,02 40,15 

Уміння аналізувати 

соціальне явище з точки 

зору припустимості 

особистої та суспільної 

значущості 

24,75 25,25 50,00 

Середнє значення (у %) 22,23 33,36 44,41 

 

Аналіз таблиці 2.16 дозволяє стверджувати, що значний відсоток 

студентів аграрних коледжів (44,41 %) мають низький рівень вихованості 

соціальної зрілості за рефлексивним критерієм. Вони не виявляють здатності 

до самоаналізу та професійної самореалізації, не володіють умінням 

аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої та 

соціальної значущості. 

Середній рівень вихованості соціальної зрілості за рефлексивним 

критерієм є характерним для 33,36 % респондентів. Вони ситуативно 

виявляють здатність до самоаналізу та професійної самореалізації, а також 

уміння аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої та 

соціальної значущості. 
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Високий рівень вихованості соціальної зрілості за рефлексивним 

критерієм є визначальним лише для 22,23 % студентів аграрних коледжів. Ці 

учасники експерименту виявляють здатність до самоаналізу та професійної 

самореалізації, уміння аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та соціальної значущості. 

Аналіз результатів дослідження дозволяє констатувати, що різниці між 

юнаками і дівчатами щодо рівня вихованості соціальної зрілості за 

рефлексивним критерієм не виявлено.  

Статистичні дані щодо рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів подаємо в таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів (у%) 

Рівні 

Критерії 

Середнє 

значення Когнітив-

ний 

Емоційно-

ціннісний 

Поведінко

-вий 

Рефлексив

-ний 

Високий 34,27 23,61 23,08 22,23 25,80 

Середній 42,79 40,20 29,70 33,36 36,51 

Низький 22,94 36,19 47,22 44,41 37,69 

 

За результатами констатувального етапу експерименту розподіл 

респондентів за рівнями вихованості соціальної зрілості був таким: високий 

рівень – 25,80 %  учасників експерименту, середній рівень – 36,51 %, низький 

рівень – 37,69 % студентів аграрних коледжів. 

Щодо гендерних особливостей вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів, нами було констатовано, що дівчата виявляють 

її переважно через ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей, що 

знаходить відбиток, в основному, в емоціях, мовленні, жестах, здатності до 

самоаналізу та професійної самореалізації. 

Натомість юнаки виявляють менше емоцій, але виявляють 

самостійність, соціальну відповідальність, соціальну активність, 
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комунікативну толерантність, здатність до самоаналізу та професійної 

самореалізації.  

Щодо рівня вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів, відмінностей між представниками обох статей не зафіксовано. 

Метою другого етапу констатувального експерименту було визначити 

рівні готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності (див. 

додаток В). Анкетуванням було охоплено 50 респондентів. 

З метою виявлення ставлення кураторів до проблеми виховання 

соціальної зрілості у вищезазначеного контингенту молоді, їм було 

запропоновано дати відповідь на запитання: «Як Ви вважаєте, чи є 

актуальною проблема виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів?» (додаток Ж). 

Результати анкетування свідчать, що всі без винятку (100 %) учасники 

експерименту вважають цю проблему актуальною. 

Індивідуальні бесіди з кураторами студентських груп дозволяють 

зазначити, що фахівці вказували на необхідність цілеспрямованої роботи з 

виховання соціальної зрілості у студентів, на важливість оволодіння 

студентською молоддю основними соціальними ролями: громадянина, 

фахівця, сім’янина. У їхніх відповідях зазначалось, що великий вплив на 

виховання соціальної зрілості юнаків і дівчат, які навчаються в аграрних 

коледжах, має як аудиторна, так і позааудиторна діяльність. 

Задля виявлення показника «прагнення ефективно виховувати 

соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів», кураторам студентських 

груп було запропоновано оцінити своє бажання за шестибальною шкалою: 

від 5–6 балів – високий рівень; від 3–4 балів – середній; від 1–2 балів – 

низький рівень. 

Результати дослідження свідчать, що 22 (44,0 %) куратори оцінили своє 

прагнення виховувати соціальну зрілість у межах 5–6 балів (ціннісно-

мотиваційна спрямованість щодо виховання соціальної зрілості студентів 
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аграрних коледжів), 25 (50,0 %) кураторів студентських груп оцінили своє 

бажання здійснювати роботу щодо виховання соціальної зрілості у 

вищезазначеного контингенту молоді в межах 3–4 балів (ситуативна 

спрямованість щодо виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів), 3 (6,0 %) кураторів студентських груп оцінили своє бажання 

здійснювати вищеназвану діяльність у межах 1–2 балів (відсутність 

спрямованості щодо виховання соціальної зрілості в юнаків і дівчат, що 

навчаються в аграрних коледжах, небажання займатися нею). 

Визначення осмислення поняття «соціальна зрілість» відбувалось за 

допомогою запитання: «Який зміст Ви вкладаєте у поняття «соціально зріла 

особистість?», перерахуйте якості прояву соціальної зрілості». 

Результати анкетування кураторів студентських груп аграрних 

коледжів свідчить про те, що 15 (30,0 %) з них назвали три і більше ознак 

прояву зазначеної якості, що свідчить про високий рівень усвідомлення 

наведеної дефініції. 

Наведемо деякі твердження кураторів студентських груп. 

«Соціально зріла особистість – це людина, яка володіє системою знань 

про світ, здатна до адаптації в суспільстві, самореалізації в діяльності. 

Соціальна зріла особистість характеризується прагненням до професійного 

самовдосконалення, мотивацією до життєвого успіху». (Куратор Л. П.). 

«Соціально зріла особистість завжди приносить користь суспільству, 

успішно виконує соціальні ролі, уміє працювати в колективі, виявляє 

відповідальність, активність, самостійність, професіоналізм, турботу про 

інших людей». (Куратор В. Т.). 

«Соціально зріла особистість здатна реалізовувати свої можливості та 

сили в суспільстві, характеризується гуманістичною спрямованість, 

потребою в саморозвитку, креативністю, соціальною активністю і 

соціальною відповідальністю». (Куратор Л. К.) 

Серед якостей прояву соціальної зрілості були названі такі: 

відповідальність, активність, креативність, гуманізм, соціальна 



 129 

відповідальність, соціальна активність, комунікабельність, самостійність, 

турбота про інших, толерантність, прагнення до самореалізації, колективізм, 

корисність суспільству, законослухняність, професійне самовдосконалення, 

вміння долати труднощі, активна життєва позиція тощо. 

Середній рівень осмислення поняття «соціальна зрілість» мають 20 

(40,0 %) кураторів студентських груп. Характеризуючи сутність поняття 

«соціально зріла особистість», вони, загалом, обмежувалися формальними 

відповідями. Отже, значний відсоток кураторів студентських груп мають 

загальне уявлення щодо сутності соціальної зрілості. 

Низький рівень розуміння поняття «соціально зріла особистість» 

виявили 15 (30,0 %) кураторів студентських груп. Вони назвали лише окремі 

якості соціально зрілої особистості. Це свідчить про недостатність знань 

щодо сутності соціальної зрілості. 

Кураторам студентських груп було запропоновано назвати особливості 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

Результати анкетування свідчать, що 14 (28,0 %) педагогів виявили 

високий рівень знань щодо особливостей виховання соціальної зрілості в 

вищезазначеного контингенту молоді. Були названі такі особливості 

виховання соціальної зрілості: сільськогосподарська спрямованість 

підготовки майбутнього фахівця, переважна більшість студентів аграрних 

коледжів – сільська молодь, сприятливість раннього юнацького віку щодо 

виховання соціальної зрілості, поетапність виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів. Слід зазначити, що куратори студентських груп 

назвали такі чинники, які безпосередньо ускладнюють цей процес: 

обумовленість соціальним життям суспільства, економічна і моральна криза 

сучасного українського суспільства, зростання соціальної напруги в 

соціальних інститутах, нерівномірність залучення студентів до соціально 

цінної діяльності, недостатнє використання потенціалу позааудиторної 

діяльності щодо виховання соціальної зрілості у студентів, зловживання 

авторитарними методами виховання. 
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Середній рівень знань щодо особливостей виховання соціальної 

зрілості у зазначеного контингенту молоді виявили 16 (32,0 %) кураторів 

студентських груп. Ними було названо лише такі особливості, як 

сільськогосподарська спрямованість підготовки майбутнього фахівця; 

кризові явища в сучасному українському суспільстві. 

Низький рівень знань щодо особливостей виховання названої вище 

якості особистості є характерним для 20 (40,0 %) кураторів студентських 

груп. Вони не назвали жодної особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів. 

З’ясувати рівень готовності кураторів студентських груп до 

застосування форм і методів виховання соціальної зрілості у зазначеного 

контингенту молоді намагалися за допомогою запитання «Які форми і 

методи виховання соціальної зрілості Ви використовуєте у практиці роботи? 

Назвіть їх».  

У результаті анкетування 14 (28,0 %) кураторів студентських груп 

назвали такі методи виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів, як-от: розповідь, роз’яснення, переконання, бесіда, особистий 

приклад, педагогічна вимога, вправи, привчання, доручення, виховні 

ситуації; дискусія, метод проектів, заохочення, покарання, тренінг. 

Серед форм виховання в юнаків і дівчат, які навчаються в аграрних 

коледжах, названої вище якості особистості було названо: гуртки, вікторини, 

круглі столі, кураторські години, свята, акції, тренінгові заняття, конкурси. 

Це свідчить про володіння кураторами студентських груп формами і 

методами виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів.  

Значна кількість респондентів 20 (40,0 %) назвали сукупність методів 

виховання соціальної зрілості в зазначеного контингенту молоді (переважно 

не більше трьох), серед яких домінують: розповідь, роз’яснення, бесіда, 

переконання, приклад, виховні ситуації. Серед форм виховання вищезгаданої 

якості особистості у студентів аграрних коледжів було названо гуртки, акції, 

круглі столи, кураторські години. Це свідчить про достатнє володіння 
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кураторами студентських груп формами і методами виховання соціальної 

зрілості в юнаків і дівчат, що навчаються в аграрних коледжах. 

Слід зазначити, що 16 (32,0 %) кураторів студентських груп назвали 

лише по одному методу виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів, а саме: бесіду, розповідь, приклад, переконання, виховні ситуації, 

тренінг, що свідчить про їх непідготовленість до вирішення цієї проблеми. 

Визначення рівня сформованості рефлексивної позиції кураторів 

студентських груп відбувалося за допомогою тесту визначення професійної 

позиції «Хочу і можу» (А. Бадак, Є. Ківшик) [121, с. 116]. 

Результати тестування свідчать, що 18 (36,0 %) кураторів студентських 

груп характеризуються сформованістю рефлексивної позиції, що виявляється 

в адекватному оцінюванні себе як куратора студентської групи, здатного 

виховувати соціальну зрілість у студентів, в упевненості у власних силах. 

Недостатньо розвинена рефлексивна позиція у 20 (40,0 %) кураторів 

студентських груп, що виражається  невпевненістю у власних силах. 

Рефлексивною позицією, нерозвиненою на належному рівні, 

вирізняються 12 (24,0 %) вищезазначених учасників експерименту. 

Отже, за результатами констатувального етапу експерименту було 

виявлено рівні готовності кураторів студентських груп до виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів: високий рівень – 34,0 %, 

середній рівень – 40,0 %, низький рівень – 26,0 % респондентів.  

З метою з’ясування питання щодо змісту позааудиторної діяльності з 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів було вивчено 

плани роботи кураторів студентських груп. Нами було проаналізовано 9 

планів. 

Аналіз планів роботи кураторів студентських груп свідчить, що 

питання виховання соціальної зрілості в вищеназваного контингенту молоді 

знайшли своє відображення, але у більшості цих документів (8) така робота 

характеризується перевагою вербальних методів впливу на студентів, 
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відсутністю цілісної програми виховання в них соціальної зрілості у 

позааудиторній діяльності. 

Проведені педагогічні спостереження дозволяють констатувати, що 

значна кількість кураторів студентських груп вирізняються суб’єкт-

об’єктною взаємодією зі студентами, використовують авторитарний стиль 

спілкування з ними, що характеризується диктатом і надмірною опікою 

студентів. 

Отже, констатувальний етап дослідження засвідчив, що більшість 

кураторів студентських груп аграрних коледжів відчувають значні 

утруднення під час здійснення процесу виховання соціальної зрілості у 

студентів, робота в цьому напрямі має переважно епізодичний характер; 

значна кількість кураторів студентських груп відчувають невпевненість при 

виборі ефективних форм і методів виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; можливості позааудиторної діяльності використовуються 

недостатньо. 

Усе вищезазначене дозволяє нам стверджувати, що виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів без організації спеціальної 

цілеспрямованої роботи відбувається неефективно. 

Аналіз і узагальнення констатувального етапу дослідження засвідчили 

необхідність теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки 

педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Відповідно до завдань констатувального етапу експерименту визначено 

критерії та показники вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів: когнітивний (знання про суспільство, розуміння сутності 

соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин, знання про прояви таких 

соціальних якостей, як самостійність, соціальна активність, соціальна 
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відповідальність, комунікативна толерантність); емоційно-ціннісний 

(ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей, мотивація на 

виявлення самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності); поведінковий (дотримання соціальних норм, 

виявлення самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності, вміння конструктивно вирішувати конфліктні 

ситуації); рефлексивний (здатність до самоаналізу, професійної 

самореалізації, уміння аналізувати соціальне явище з точки зору 

припустимості особистої та суспільної значущості). 

Визначення рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів відбулося у процесі констатувального етапу експерименту. Для їх 

виявлення підібрано такий комплекс діагностичних методик і методів: 

експертна оцінка, незакінчені речення, анкетування («Оцінка припустимості 

вчинків і життєвих принципів молоді» (О. Позднякова), модифікована анкета 

(Л. Канішевської), ранжування (методика М. Рокича), самотестування 

(«Оцінка власної поведінки в конфліктній ситуації» (А. Аджиєва), тестування 

(тест А. Маркова), тест «Оцінка здібностей до саморозвитку та освіти»), 

методика діагностики рефлективності (А. Карпова, В. Пономарьова), 

педагогічні спостереження, розв’язання проблемних ситуацій. 

З огляду на результати діагностики відповідно до означених критеріїв і 

показників було визначено три рівні вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький. Результати 

констатувального етапу дослідження засвідчили, що більшість студентів 

аграрних коледжів виявили низький рівень вихованості соціальної зрілості – 

37,69 % осіб; середній рівень вихованості соціальної зрілості мають 

36,51 % студентів; високий рівень – 25,80 % студентів аграрних коледжів. 

З метою вивчення рівнів готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості у вищезазначеного контингенту молоді під час 

позааудиторної діяльності було використано авторську анкету, індивідуальні 

бесіди, ранжування, цілеспрямовані педагогічні спостереження. 
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Результати діагностичної роботи дозволили виявити рівні готовності 

кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів: високий рівень – 34,0 %, середній рівень – 40,0 %, 

низький рівень – 26,0 % кураторів. 

Установлено, що більшість кураторів студентських груп відчувають 

значні утруднення щодо виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів, робота в цьому напрямі має переважно епізодичний характер, 

значна кількість кураторів стикається із проблемою вибору ефективних форм 

і методів виховання соціальної зрілості у студентів; можливості 

позааудиторної діяльності використовуються недостатньо. Значна кількість 

кураторів студентських груп вирізняється суб’єкт-об’єктною взаємодією зі 

студентами, використовують авторитарний стиль спілкування. 

Аналіз й узагальнення результатів констатувального етапу 

експерименту засвідчили необхідність теоретичного обґрунтування й 

експериментальної перевірки педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

Зміст другого розділу відображено в таких публікаціях автора: [200; 

201; 203; 205; 210; 212; 213]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 

СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Обґрунтування педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

 

Виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності визначається комплексом педагогічних умов. 

Педагогічні умови – особливості організації навчально-виховного 

процесу у закладі вищої освіти, що детермінують результати виховання, 

освіти та розвитку особистості студента, об’єктивно забезпечують 

можливість їх досягнення [47, с. 136]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, вивчення стану вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів дозволяє визначити 

педагогічні умови, які підвищують ефективність виховання соціальної 

зрілості у вищеназваного контингенту студентів у позааудиторній діяльності 

та забезпечують їх реалізацію в найтіснішому взаємозв’язку, а саме: 

 – змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

 – залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду; 

– підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

Охарактеризуємо педагогічні умови виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Однією з педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів є змістове і методичне забезпечення процесу виховання 
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соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності. Провідним засобом реалізації цієї педагогічної умови була 

розроблена нами програма кураторських годин «На шляху до соціальної 

зрілості», основні завдання якої передбачали: 

 – поглиблювати знання і уявлення щодо сутності соціальної зрілості; 

сприяти усвідомленню сутності соціальних ролей: громадянин, сім’янин, 

фахівець; 

 – формувати ціннісне ставлення до соціальних норм, до інших людей; 

– сприяти виявленню самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності; 

 – формувати вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, 

аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої та 

соціальної значущості; 

 – сприяти формуванню здатності до самоаналізу, до професійної 

самореалізації. 

Наведемо тематику кураторських годин: 

1 курс. «Бути громадянином», «Державні символи України», «Єдині ми 

– єдина Україна», «Я – творець власного життя», «Свобода та 

відповідальність», «Мій професійний вибір. Чи правий я?», «Сутність 

інституту сім’ї і шлюбу», «Закоханість і любов», «Шкідливим звичкам – ні!», 

«Міжособистісні конфлікти та способи їх розв’язання».  

2 курс. «Любіть Україну!», «Чи знаєте ви закон? Правопорушення та 

юридична відповідальність», «Професіонал – який він ?», «Життєві цінності 

людини», «Функції сучасної сім’ї», «Фактори сімейного благополуччя», 

«Міжособистісні відносини – основа життєдіяльності», «Життя без 

конфліктів. Вчіться володіти собою», «Усі ми різні. Будьмо толерантними», 

«Моє здоров’я в моїх руках».  

3 курс. «Час думати, діяти, жити», «Молодь у боротьбі за 

незалежність», «Небесна сотня: герої не вмирають», «Українець. Це звучить 

гордо!», «Працевлаштування: перспективи і результати», «Як влаштуватися 
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на роботу», «На шляху до вибору супутника життя», «Цивільний шлюб: «за» 

та «проти», «Прогнозування та техніка вирішення складних життєвих 

ситуацій», «Зроби свій вибір».  

Обов’язковою складовою кураторських годин визначали дискусію. 

Дискусія – це форма реальної взаємодії, спосіб організації спільної 

діяльності, метод інтерактивного виховання. Дискусії спрямовувалися на 

зміцнення міжособистісних відносин, забезпечували розвиток у студентів 

умінь слухати свого співрозмовника, поважати його думку та мали на меті 

навчити студентів: розуміти можливість існування у людей різних поглядів, у 

тому числі й тих, які не збігаються з наявними у них, орієнтуватися на 

позицію партнера із спілкування та взаємодії; формувати власну думку та 

позицію; домовлятися і знаходити спільне рішення у процесі спільної 

діяльності, у тому числі в ситуації зіткнення інтересів; ставити запитання; 

контролювати дії партнера [127, с. 113-114]. 

Також у процесі проведення кураторських годин використовували 

практичні вправи, елементи тренінгу, ігри, аналіз ситуацій тощо. 

Кожна тема включала в себе своєрідний теоретичний матеріал, 

спрямований на поглиблення знань студентів аграрних коледжів про 

соціальну дійсність, поглиблення знань і уявлень щодо сутності соціальної 

зрілості та матеріал для практичної роботи. Добирали відповідні форми і 

методи виховання, спрямовані на досягнення визначених вище завдань 

(реалізація цієї педагогічної умови описана у підрозділі 3.2). 

Наступною педагогічною умовою є залучення студентів аграрних 

коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, спрямованої на 

формування соціального досвіду. 

Проблема діяльності як умови та засобу виховання особистості 

заснована на філософському положенні щодо діяльної сутності особистості. 

Філософ І. Кант розглядав суб’єкта діяльності не як споглядаючого 

форми предметного світу. Він зазначав, що матеріальна та духовна діяльність 

людей слугує «…основою виникнення та розвитку суспільної та 

індивідуальної свідомості особистості окремої людини (індивіда)» [70, 

с. 264]. 
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У дослідженнях К. Абульханової-Славської [2], І. Беха [18], 

Л. Виготського [31], М. Дьоміна [44], О. Леонтьєва [91] та інших розглянуто 

проблеми діяльності. 

Дослідник М. Дьомін визначає діяльність як «…цілеспрямований 

процес перетворення дійсності, створення матеріальних і духовних 

цінностей, мотивований процес використання тих або інших засобів 

досягнення мети» [44, с. 126]. 

Нам імпонує позиція О. Леонтьєва, який визначає діяльність одиницею 

життя, реальна функція якої полягає в орієнтації суб’єкта у предметному 

світі. За всієї своєрідності діяльність людського індивіда є системою, 

включеною в систему суспільних відносин, поза якими діяльність взагалі не 

існує [91, с. 82]. 

На думку С. Рубінштейна, структуру діяльності визначає єдність тих 

цілей, на які спрямовується діяльність, і мотивів, із яких вона виходить [150, 

с. 41]. 

У психології діяльність розглядається як цілеспрямоване перетворення 

дійсності. У структурі діяльності прийнято виокремлювати наступні 

компоненти: потреба – мотив – мета (завдання) – засоби (досягнення мети) – 

дії – операції. Відтак, кожен вид діяльності має цілком визначений зміст 

потреб, мотивів, завдань, засобів, дій і операцій [68, с. 50]. 

Структура явища «пов’язана із процесуальністю, тобто із такими 

характеристиками, як послідовна зміна станів, неперервна єдність рухів, а 

також процедура (технологія) явища, що означає порядок виконання 

послідовних дій» [71, с. 15]. 

Так, В. Сластьонін виокремлює наступну структуру діяльності: 

 – усвідомлення діяльності; 

 – організація діяльності; 

 – виконання предметних дій; 

 – стимулювання діяльності; 

 – контроль і самоконтроль; 
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 – аналіз, рефлексія результатів діяльності [162, с. 73]. 

Вважаємо доцільним твердження С. Кашлєва [71, с. 24], що схожими 

рисами різних видів діяльності є: 

 – спілкування, комунікативна діяльність у будь-якому виді діяльності, 

оскільки без цього між учасниками неможлива реалізація будь-якої 

діяльності; 

 – складова частина будь-якої діяльності – пізнавальна; реалізуючи 

будь-яку діяльність її суб’єкт пізнає себе та оточуючу дійсність; 

 – самодіяльність – ознака, що об’єднує усі види діяльності; 

суб’єктність педагога та вихованця в діяльності передбачає перш за усе їх 

самодіяльність; свободу в постановці цілей, виборі шляхів і засобів, свідоме 

виконання дій, самооцінку результатів діяльності; ступінь самодіяльності 

залежить від віку, рівня розвитку; 

 – єдина структура усіх видів діяльності; 

 – єдина мета реалізації всіх видів та організаційних форм діяльності в 

педагогічному процесі. 

Види діяльності різняться за предметом, змістом, специфічними 

задачами, деякими організаційними формами, умовами та засобами її 

організації та здійснення [71, с. 24]. 

Пристаємо до думки Л. Лесохіної, яка зазначає, що змістом соціально 

значущої діяльності є інтелектуальний, емоційний досвід «поведінки» 

особистості, який визначає вибір тих чи інших видів діяльності. Чим ширше 

діапазон вибору, тим більше особистість залучена до реальних життєвих 

процесів, тим швидше скорочується дистанція між «загальними уроками 

життя» і «власним досвідом» (прожитим і пережитим самостійно) [92, с. 97]. 

Відтак, у соціально значущій діяльності створюються передумови для 

збагачення соціального досвіду людини. 

Вважаємо цінною думку Н. Голованової, яка стверджує, що оволодіти 

соціальним досвідом – означає не просто засвоїти суму відомостей, знань, 

навичок, зразків, а й володіти тим засобом діяльності та спілкування, 
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результатом якого вона є. Механізмами набуття дитиною соціального 

досвіду, зазначає дослідниця, є процес різнобічної діяльності, завдяки якій 

накопичується вагомий фонд соціальної інформації, умінь та навичок, процес 

спілкування з людьми різного віку, у різних соціальних групах, через 

розширення системи соціальних зв’язків та відносин, засвоєння соціальних 

символів, настанов, цінностей; процес виконання різних соціальних ролей, 

під час засвоєння відповідних моделей соціальної поведінки [37, с. 269–270]. 

Дослідники І. Бех [18], Л. Божович [21], І. Булах [24], Л. Виготський 

[31], Д. Ельконін [48], Д. Фельдштейн [183] та інші стверджують, що ранній 

юнацький вік характеризується розширенням сфери діяльності, якісною 

зміною її характеру, видів і форм. Відтак, студентів аграрних коледжів 

необхідно залучати у соціально культурну діяльність за такими напрямами: 

науково-дослідна, суспільно-політична, трудова, ціннісно-орієнтована, 

художньо-естетична, фізкультурно-спортивна, історико-культурна та 

етнографічна, організаційно-керівницька та інші.  

Дослідник Ю. Аксьонов зазначає, що за «психологічною роллю» 

навчання – лише одна з форм сукупної суспільно корисної діяльності. 

Остання сприяє задоволенню прагнення юнаків та дівчат до побудови нових 

взаємовідносин із дорослими, реалізації самостійності [6, с. 25]. Таким 

чином, «комунікативна та різнобічна суспільно корисна діяльність є 

провідною для раннього юнацького віку» [6, с. 24]. 

Студенти аграрних коледжів беруть участь у різноманітних видах 

позааудиторної діяльності: 

 – науково-дослідній (проведення лабораторних експериментів, робота у 

студентському науковому товаристві, написання наукової статті тощо.); 

 – суспільно-політичній (робота в органах студентського 

самоврядування, участь у виборчих кампаніях, членство у виборчих органах 

поза межами закладу вищої освіти, співпраця з молодіжними та політичними 

організаціями); 
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– художньо-естетичній (участь у художній самодіяльності, робота в 

різних творчих гуртках та об’єднаннях, КВК, музична, літературна, художня 

творчість); 

 – трудовій (робота у волонтерському загоні, участь у будівельних 

загонах, робота в оздоровчих таборах, різні види комерційно-трудової 

діяльності); 

 – фізкультурно-спортивній (відвідування спортивних гуртків, секцій, 

участь у спортивних змаганнях, заняття спортом поза межами закладу вищої 

освіти, керівництво спортивними секціями школярів і молоді, спортивний 

історико-культурний туризм, професійний спорт тощо); 

 – історико-культурній та етнографічній (членство в національно-

культурних гуртках та об’єднаннях, фольклорні, історико-культурні 

експедиції, вивчення забороненого та забутого літературного спадку земляків, 

відродження забутих імен і пам’яті про славетних земляків); 

 – організаційно-керівницькій (специфічному виді діяльності, яким 

займається невелика за кількістю група активістів, що безпосередньо є 

лідерами студентства в масштабі закладу вищої освіти, району, регіону) [158, 

с. 70–73]. 

Вважаємо, що кожний вид позааудиторної діяльності в аграрному 

коледжі – науково-дослідна, суспільно-політична, трудова, ціннісно-

орієнтована, художньо-естетична, фізкультурно-спортивна, історико-

культурна та етнографічна, організаційно-керівницька та ін. – має певний 

потенціал щодо виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

Виділимо функції суспільно значущої діяльності щодо виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: 

спілкування, соціальну, пізнавальну, виховну, творчу. 

Функція спілкування пов’язана із задоволенням потреб студентської 

молоді у спілкуванні, у виявленні прагнення юнаків до самоорганізації та 

саморозвитку через їх зв’язок з оточуючим соціумом, в емоційному контакті, 

співпереживанні, розумінні людини людиною. 
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Соціальна функція суспільно значущої діяльності передбачає 

формування соціально значущих потреб студентів у засвоєнні суспільних 

правил поведінки, відтворення накопичених знань, умінь і навичок. 

Пізнавальна функція соціально значущої діяльності надає можливість 

пізнання, осмислення себе та оточуючого світу, завдяки чому «…культура 

входить у свідомість та духовний світ особистості» [143, с. 59]. 

Виховна функція суспільно значущої діяльності передбачає можливість 

формування моральних, соціальних якостей особистості, ціннісних 

орієнтирів, емоційної сфери та творчих здібностей, формування здорового 

способу життя у студентської молоді. 

Реалізація розвивальної функції у суспільно значущій діяльності 

передбачає формування та розвиток особистості студента, адекватної 

самооцінки, позитивної Я-концепції; самовираження та самоствердження 

через вільно обрані дії у відповідності з природними задатками, інтересами, 

схильностями, життєвим досвідом. 

Творча функція суспільно значущої діяльності передбачає розвиток 

природних талантів, стимулювання творчої ініціативи студентів аграрних 

коледжів. 

Виховний вплив соціально значущої діяльності, у тому числі й 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, залежить від 

умов і характеру її організації. 

Пристаємо до думки Ю. Аксьонова, який стверджує, що діяльність та 

відносини, які складаються у процесі її виконання здатні позитивно впливати 

на людину лише у випадку, коли такий вплив приймається та проникає у її 

потребо-мотиваційну сферу. Цей процес відбувається лише за умов, якщо 

включення в колективну діяльність сприяє у тій чи іншій мірі для 

задоволення певних особистісних потреб, інтересів і запитів самого учасника 

діяльності [6, с. 42]. 

У суспільно значущій діяльності інтенсивно проявляється вплив групи 

на особистість. Тут діють механізми емоційного зараження, ідентифікації, 
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відповідальності за групу, за себе [176, с. 247]. Виховний потенціал різних 

видів суспільно значущої діяльності, у тому числі й виховання соціальної 

зрілості у студентів аграрних коледжів, залежить від умов і характеру її 

організації. 

На основі досліджень Ю. Аксьонова [6], Л. Канішевської [68], 

С. Кашлева [71] було сформульовано наступні правила організації суспільно 

значущої діяльності студентів аграрних коледжів: 

1. Глибоке усвідомлення студентами цілей соціально значущої 

діяльності, виявлення прагнення до отримання соціально значущого 

результату. 

2. Соціально значуща діяльність має сприяти оволодінню студентами 

способами діяльності, які дозволяють розвивати особистісні якості, ціннісні 

орієнтації та моральні настановлення. 

3. Розвивати у студентів уміння аналізувати власну діяльність з 

позицій її особистісної та суспільної значущості, розвивати такі соціальні 

якості, як-от: самостійність, соціальну активність, соціальну 

відповідальність, комунікативну толерантність. 

4. Груповий, колективний характер соціально значущої діяльності; 

урізноманітнення видів та організаційних форм і методів цієї діяльності. 

5. Соціально значуща діяльність має сприяти реалізації можливості 

задоволення особистих інтересів студентів; викликати позитивні емоційні 

переживання. 

6. Соціально значуща діяльність має задовольняти потреби особистості 

у суспільному визнанні, самоствердженні. 

7. Виявлення у соціально значущій діяльності відповідальності, 

ініціативності, прагнення до соціально значущого результату (реалізація цієї 

педагогічної умови описана у підрозділі 3.2). 

Однією з педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів є підвищення рівня готовності кураторів студентських 

груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 
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Важлива роль у вихованні соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів належить куратору студентської групи. 

Куратор – наставник академічної студентської групи. 

Системний підхід до проблеми виховання студентів, тобто створення 

умов для саморозвитку особистості під час навчання, набуття студентами 

ціннісних орієнтацій та соціального досвіду включає ряд структурних 

елементів. Центральною структурною ланкою управління організаторсько-

виховної роботою зі студентами є інститут кураторів [49, с. 443]. 

Зміст діяльності інституту кураторів визначається Законом України 

«Про вищу освіту» [57], Концепцією виховання дітей і молоді у національній 

системі освіти [84], Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті [110], відповідними інструктивно-методичними документами 

Міністерства освіти і науки України, а також положеннями, розробленими 

структурними ланками. 

Діяльність куратора студентської групи є багатофункціональною, 

оскільки її змістом є: утвердження в студентській групі державного підходу і 

відповідальності щодо розв’язання проблем освітнього процесу, набуття 

молоддю соціального досвіду, успадкування надбань українського народу, 

спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорення 

найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи у різних сферах 

наукової діяльності, проведення національно-культурної, просвітницької та 

організаційно-педагогічної роботи серед молоді, вивчення української мови 

та історії України, формування історичної пам’яті, національної свідомості, 

гідності, розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах 

діяльності, формування у студентській групі працездатності і 

відповідального ставлення до освітнього процесу, забезпечення системно-

цільового планування виховної роботи, формування у студентської молоді 

громадянськості і соціальної активності шляхом залучення її до 

різноманітної діяльності, постійне співробітництво, співтворчість із 

студентським активом та органами студентського самоврядування, 
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молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація 

життєдіяльності колективів студентських груп, розвиток ініціативи, 

творчості, набуття організаторських знань, вмінь та навичок, активне 

залучення студентів до управління освітнім процесом, проведення виховної 

роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку, сприяння організації їх 

здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових проблем, 

залучення до виховного процесу батьків студентів [83, с. 8–9]. 

Куратор студентської групи виконує такі функції: аналітичну, 

організаторську, комунікативну, соціальну, спрямовуючу, стимулюючу, 

координаційну. 

Аналітична функція куратора студентської групи передбачає вивчення 

і врахування міжособистісних взаємин в групі, мотивів навчальної і 

пізнавальної діяльності студентів, рівня їхнього інтелектуального розвитку, 

індивідуальних особливостей, соціометричного статусу тощо. 

Організаторська функція пов’язана із плануванням та організацією 

виховної роботи в групі з урахуванням індивідуальних особливостей 

студента, створення організаційно-педагогічних умов для їхньої соціально-

психологічної адаптації, створення колективу студентської групи, виховання 

активу, розвиток організаторських здібностей активу, надання допомоги 

органам студентського самоврядування. 

Комунікативна функція спрямована на створення мікроклімату, 

доброзичливих стосунків у групі, корекцію позиції студентів із низьким та 

високим соціометричним статусом, що забезпечує позитивні зміни в 

міжособистісних стосунках і виховання студентів в цілому [49, с.443]. 

Соціальна функція реалізується у гуманістично-орієнтованій взаємодії 

«педагог-студент». Куратор студентської групи допомагає вихованцю в 

особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, 

дотриманні засад духовного повноцінного буття. Куратор виступає суб’єктом 

соціалізації, оскільки переймає та переосмислює соціальний досвід, носієм 

якого є суспільство [46]. 
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Спрямовуюча функція передбачає орієнтацію студента на правильний 

життєвий вибір згідно з моральними і правовими нормами, допомагає 

створенню гуманних відносин у студентському середовищі загалом і 

студентській групі зокрема. Куратор студентської групи виступає в ролі 

консультанта, який за необхідності надає допомогу студентам у 

саморозвитку, самовихованні, спрямовує їхню діяльність, спираючись на 

властиві їм задатки і здібності. 

Стимулююча функція передбачає створення атмосфери психолого-

педагогічної підтримки в групі, що сприяє розкриттю творчого потенціалу 

студентів. 

Координаційна функція забезпечує спрямування виховних зусиль 

викладачів, батьків і представників громадськості у вихованні студентської 

молоді [127, с. 103–104]. 

Діяльність кураторів студентських груп має високу соціальну 

значущість, оскільки він виступає посередником між суспільним попитом на 

соціально зрілих громадян, висококваліфікованих професіоналів. 

Відтак, це потребує від куратора студентської групи оволодіння 

теорією і методикою виховання студентської молоді. Однак, для значної 

кількості кураторів студентських груп аграрних коледжів на заваді стає брак 

педагогічної освіти, а значить і дефіцит знань з теорії і методики виховання. 

Куратор студентської групи має бути патріотом України, позитивним 

прикладом для студентів. Домінантними якостями куратора студентської 

групи є: 

 – соціальна активність, готовність і здатність діяльнісно сприяти 

вирішенню суспільних проблем у сфері професійно-педагогічної діяльності; 

 – цілеспрямованість – вміння спрямовувати та використовувати усі 

якості особистості задля досягнення поставлених педагогічних задач; 

 – врівноваженість – здатність контролювати свої вчинки у будь-яких 

педагогічних ситуаціях; 
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 – бажання працювати із студентами – отримувати духовне задоволення 

від спілкування із студентською молоддю в ході навчально-виховного 

процесу; 

 – здатність не розгублюватися в екстремальних ситуаціях; 

 – вміння оперативно приймати оптимальні педагогічні рішення та 

діяти у відповідності з ними; 

 – чарівність – поєднання духовності, привабливості, смаку і культури; 

 – чесність – відвертість у спілкуванні, сумлінність у діях та діяльності; 

 – справедливість – здатність діяти неупереджено; 

 – сучасність – усвідомлення педагогом власної приналежності до 

однієї епохи зі студентами (прагнення знайти спільність інтересів); 

 – гуманність – прагнення та вміння здійснювати педагогічну 

підтримку студента в його особистісному розвитку; 

 – ерудиція – широкий кругозір у поєднанні із глибокими пізнаннями в 

галузі навчального предмета, який викладає; 

 – педагогічний такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування 

і взаємодії зі студентами із урахуванням їхніх вікових та індивідуально-

психологічних особливостей; 

 – толерантність – терпимість у роботі із студентською молоддю; 

 – педагогічний оптимізм – віра в студента, його та власні можливості 

[29, с. 217–218]. 

Ключове значення у процесі виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів належить ціннісно-мотиваційному ставленню куратора 

студентської групи до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів, прагненню ефективно виховувати соціально зрілу особистість; 

знанням про сутність соціальної зрілості та особливості її виховання у 

студентів аграрних коледжів; володінню формами і методами виховання 

соціальної зрілості; адекватному оцінюванню себе як куратора студентської 

групи здатного виховувати соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів.  
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З метою підвищення готовності кураторів студентських груп з 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності нами розроблено програму семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість у студентів аграрних коледжів» (14 год.) (див. Додатки 8; 9), який 

було проведено в експериментальних аграрних коледжах. 

Завдання семінару «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів»: 

 – поглибити знання кураторів студентських груп про сутність понять 

«соціальна зрілість», «вихованість соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів»; 

 – актуалізувати проблему виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

 – розглянути особливості виховання соціальної зрілості у зазначеного 

контингенту студентів; 

 – ознайомити кураторів студентських груп з діагностикою рівнів 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – поглибити знання кураторів студентських груп про форми і методи 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності; 

 – ознайомити кураторів студентських груп з педагогічними умовами 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторінй 

діяльності; програмою кураторських годин «На шляху до соціальної 

зрілості»; 

 – розвинути рефлексивні уміння і навички; 

 – сприяти формуванню суб’єкт-суб’єктних відносин викладачів і 

студентів. 

Під час проведення семінару було впроваджено лекції:  

1. «Сутність і структура соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів». 
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2. «Форми і методи виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності». 

Інтерактивні заняття: 

3. «Особливості виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності». 

4. «Методика діагностики рівнів вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів». 

5. «Студентське самоврядування як чинник виховання соціальної 

зрілості». 

6. «Педагогіка відносин або дещо про стилі спілкування». 

7. «Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо попередження 

конфліктів». 

У наступному підрозділі висвітлено зміст та процедуру формувального 

етапу експерименту з перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних 

умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

 

3.2 Зміст і процедура формувального етапу експерименту 

 

В експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності брали участь 408 студентів аграрних коледжів і 20 кураторів 

студентських груп, із них 206 студентів склали експериментальну групу (ВП 

НУБіП України Боярський коледж екології і природних ресурсів Київської 

області, Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного 

університету Тернопільської області), 202 студенти (Івано-Франківський 

коледж Львівського національного аграрного університету, ВП НУБіП 

України «Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого» 

Тернопільської області) – контрольну групу.  

Реалізація педагогічної умови – змістове і методичне забезпечення 
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процесу виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності – відбувалася в системі кураторських годин «На 

шляху до соціальної зрілості». 

Програма кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості» була 

спрямована на поглиблення знань і уявлень студентів аграрних коледжів 

щодо сутності поняття «соціальна зрілість»; поглиблення, усвідомлення 

сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; формування 

ціннісного ставлення студентів аграрних коледжів до соціальних норм, інших 

людей; сприяння виявленню самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності; формування у 

студентів вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати 

соціальне явище з точки зору особистісної та соціальної значущості; 

формування у студентів здатності до самоаналізу, до професійної 

самореалізації. 

Розкриємо методику роботи над програмою кураторських годин «На 

шляху до соціальної зрілості» (повністю основні методичні розробки подано 

у методичних рекомендаціях для кураторів студентських груп «Виховання 

соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності») [214]. 

Усвідомленню сутності соціальної ролі «громадянин», формуванню у 

студентів аграрних коледжів правової культури, національної свідомості, 

розвитку громадянських якостей, патріотичних почуттів; готовності свідомо 

служити інтересам рідної Батьківщини; формуванню таких соціальних 

якостей, як соціальна активність, соціальна відповідальність було присвячено 

кураторські години: «Бути громадянином», «Державні символи України», 

«Єдині ми – єдина Україна» (1 курс), «Любіть Україну!» «Чи знаєте ви 

закон? Правопорушення та юридична відповідальність» (2 курс); «Час 

думати, діяти, жити», «Молодь у боротьбі за незалежність» «Небесна сотня: 

герої не вмирають», «Українець. Це звучить гордо!» (3 курс). 

Метою кураторської години «Любіть Україну!» було розширити знання 
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студентів про нашу державу; розвивати громадянські якості, патріотичні 

почуття. 

На початку заняття студентам аграрних коледжів було запропоновано 

презентацію «Моя країно – Україна!». Після її обговорення зазначено, що 

Україна – одна з найбільших держав Європи. Її площа – 603,7 тис. 

квадратних кілометрів. Щоб перетнути нашу країну із заходу на схід треба 

йти півтори місяці, долаючи щодня по 30 км. 

Нашими сусідами є Білорусь, Росія, Польща, Молдова, Угорщина, 

Румунія, Словаччина [102, с. 32]. 

Потім студентам було запропоновано уявну подорож сторінками історії 

нашої країни: 

Зупинка 1. «Символи України». 

Зупинка 2. «Державні символи України». 

Зупинка 3. «День соборності України» 

Зупинка 4. «Народні символи України» (повний зміст заняття подано в 

додатку 10). 

Поглибленню знань студентів аграрних коледжів про нашу державу, 

державні символи, формуванню національної свідомості, вихованню любові 

до рідного краю, його історичного минулого і сучасного було присвячено 

кураторську годину «Державні символи України». 

Студентам аграрних коледжів було запропоновано послухати одну 

історію. Наведемо її зміст. 

«Колись давно жила жінка. І було у неї три сини. Росли діти чесними, 

сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї життя. 

Попідростали й вирішили піти у світ. 

 – Мамо, піду я поміж люди, подивлюся на світ. 

 – Ну, що ж, сину, йди, але пам’ятай рідну домівку, а на згадку візьми з 

собою золоту корону з трьома промінцями, хай в далекому краї зігріває вона 

тебе. 
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Минув час і завдяки своєму розумові став старший син великим 

князем, бо трипроменева корона, яка зігрівала людей і вела вперед, 

показувала шлях до кращого життя. 

Настав час, і другий син прийшов з проханням до матусі. 

Пустіть, мамо, мене в світ подивитися. Дала йому мати синьо-жовтий 

одяг. Своїми звитяжними ділами прославляє син свою матір. 

А ще у мами був наймолодший син. Там, де він був, завжди лунала 

дзвінкоголоса пісня, адже своєму наймолодшому синові мама подарувала 

солов’їний, джерельний голос. 

Із того часу ідуть поруч три брати і прославляють рідну землю» [119]. 

Після прослуховування цієї історії, студентам було запропоновано дати 

відповідь на запитання: «Як звати цих братів?» (Це символи України: 

Державний герб, Державний прапор, Державний гімн України). 

Далі студентам було запропоновано послухати розповіді і вірші про 

державні символи України. 

Наприкінці заняття усі присутні виконали Державний гімн України. 

Метою кураторської години «Свобода та відповідальність» було 

визначити відмінності між свободою та відповідальністю. 

 На початку заняття студентам було запропоновано прокоментувати 

наступні висловлювання про свободу: 

1. Свобода існує там, де за свободою волі наступає свобода дії. Так, 

людина, якій не вдається виконати задумане через нестачу волі, в якомусь 

сенсі раб своїх пристрастей. Вона не вільна, тому що схильна до задоволення 

миттєвих бажань, які відволікають її від головної мети. 

У той же час свободи не існує, якщо свобода дій не наступає за 

свободою волі через якесь довільне втручання. 

Справжня свобода включає в себе внутрішню свободу волі і зовнішню 

свободу її прояву, так, щоб плани та дії людини не спотворювалися 

сторонніми факторами [138, с. 43]. 
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2. Якщо ми свободою можемо реагувати на обставини і визначити свою 

долю, то ми повинні розуміти, що така свобода безпосередньо пов’язана із 

відповідальністю. Що таке відповідальність? Чи є вона чимось негативним 

або вона, навпаки, дає свободу, якщо її правильно розуміти? [138, с. 43]. 

Далі увагу студентів було привернено на те, що задля того, щоб 

зрозуміти справжню сутність свободи, ми повинні усвідомити сутність 

відповідальності. 

Відповідальність – здатність виконувати свої зобов’язання незалежно 

від обставин і відповідати за наслідки своїх рішень і дій [138, с. 44]. 

Після обговорення було зроблено висновок, що ми вільні у виборі 

рішень, які визначають наше життя, але наша відповідальність зростає, 

оскільки ми самі будуємо своє життя. Таким чином, нам необхідно бути 

відповідальними і дисциплінованими, оскільки тільки завдяки виявленню 

цих якостей людина може досягнути своєї мети, бути успішною і корисною 

для суспільства. 

Студентам було запропоновано прокоментувати наступне твердження: 

«Свобода і відповідальність невіддільні одна від одної, тому істинно вільна 

людина може сама приймати рішення і відповідати за результати, будь вони 

хорошими чи поганими. Але людина, за яку приймають рішення інші, не 

вільна, тому вона раб» [138, с. 44–45]. 

У процесі обговорення цього висловлювання студенти мали дати 

відповідь на запитання: 

 – Чому цінують свободу? 

 – Чому люди хочуть бути вільними? 

Після обговорення цих питань, увагу студентів аграрних коледжів було 

зосереджено на тому, що зазвичай свобода дає можливість втілювати людині 

у своєму житті вічні цінності, виявляти творчість, приносити радість людям – 

своїй сім’ї, друзям, суспільству. Але свобода людини є обмеженою її 

обов’язками перед самою собою, перед близькими людьми, перед 

суспільством, перед природою. 



 154 

Потім із студентами аграрних коледжів було обговорено основні 

обов’язки громадян України. Наведемо їх зміст:  

– дотримання Конституції України і законів; 

– турбота про дітей, їх виховання; 

– турбота про непрацездатних батьків; 

– отримання основної загальної освіти; 

– турбота про збереження історичного і культурного спадку; 

– обов’язок сплачувати встановлені законом податки та збори; 

– охорона природи та навколишнього середовища. 

Увагу студентів було привернено до того, що невиконання обов’язків 

тягне за собою юридичну відповідальність: дисциплінарну, громадянсько-

правову, адміністративну, кримінальну. У той же час є сфера людської 

діяльності, де не можна застосувати юридичні норми. Це внутрішній світ 

людини. У цьому випадку контролером міри свободи особистості є совість, 

оскільки вона визначає внутрішню свободу людини. 

Крім кураторських годин пропонувалися й інші форми організації 

виховної роботи, наприклад, усний журнал «Молодь у боротьбі за 

незалежність», засідання дискусійного клубу «Конституція України – логічне 

продовження розвитку українського демократичного державотворення» 

[130]. 

Метою усного журналу «Молодь у боротьбі за незалежність» було: 

розширити знання студентів аграрних коледжів про такі поняття, як єдність, 

незалежність і суверенність України; розвивати у студентів активну 

громадянську позицію; виховувати любов до України, її народу, шанобливе 

ставлення до Героїв Небесної сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за 

незалежність і цілісність України. 

У ході проведення усного журналу студенти здійснили подорож 

сторінками історії України: 

 – сторінка перша «Пам’ятай про Крути»; 

 – сторінка друга «Революція на граніті»; 
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 – сторінка третя «Помаранчева революція»; 

 – сторінка четверта «Революція гідності» [130, с. 44]. 

У процесі проведення засідання дискусійного клубу на тему 

«Конституція України – логічне продовження розвитку українського 

демократичного державотворення» було обговорено такі дискусійні питання:  

1. Кого з відомих українських учених і громадсько-політичних діячів – 

авторів Українських конституцій Ви знаєте? 

2. Які конституції та коли були прийняті в Україні до 1996 року? 

3. У чому значення прийняття Конституції (1996 р.) для державності 

України? 

4. Визначте форму правління, державний устрій та політичний режим 

України. 

5. Які права і свободи гарантовані громадянам України? Які обов’язки 

на них покладаються? 

 6. У чому сутність демократії в Україні? 

 7. Яка система законодавчої влади в Україні? 

 8. Дайте характеристику системи законодавчої влади в Україні. 

 9. Що ви знаєте про повноваження Президента України? 

 10. У чому полягає основна ідея політичної реформи 2004 року? [130, 

с. 44]. 

Важливе значення для виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів належить усвідомленню сутності соціальної ролі 

«фахівець». Цьому було присвячено кураторські години: «Мій професійний 

вибір. Чи правий я?» (1 курс), «Професіонал – який він?» (2 курс), 

«Працевлаштування: перспективи і результати», «Як влаштуватися на 

роботу» (3 курс). 

Так, під час проведення кураторської години «Мій професійний вибір. 

Чи правий я?», студентів першого курсу було ознайомлено із професіями. 

Наведемо приклади. Так, змістом праці бухгалтера є: здійснення 

бухгалтерського обліку, ревізія та фінансовий контроль на підприємствах і в 
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організаціях різного типу; перевірка достовірності отриманої фінансової 

інформації, контроль за дотриманням законності при розподілі коштів. 

Бухгалтер повинен знати: статистику, фінанси, кредит, аналіз господарської 

діяльності, основи управління, технологію галузі сільського господарства, її 

економіку, організацію і планування, методику складання звітності. 

Професійно важливими якостями бухгалтера є: вміння швидко та 

правильно рахувати, аналізувати числа за їхньою динамікою, розуміти 

сутність виробничих професій, терпіння, посидючість, стійкість до 

монотонної праці. 

Медичними протипоказаннями є: поганий зір, хвороби нервової 

системи [9, с. 202–203]. 

Змістом праці менеджера сільського господарства є: організація 

сільськогосподарського виробництва або комерційної діяльності, проведення 

комерційних переговорів, заняття маркетингом та формуванням товарних 

ніш, визначення стратегії і тактики конкурентної боротьби. 

Професійно важливими якостями менеджера сільського господарства є: 

добре розвинута пам’ять та увага; емоційно-вольова стійкість; сумлінність, 

чесність, комунікативні здібності. 

Медичними протипоказаннями є: виражені порушення зору; нервові та 

психічні захворювання; виражені серцево-судинні захворювання [9, с. 205–

206]. 

Метою кураторської години «Як влаштуватися на роботу» було 

розкрити соціально-психологічні аспекти побудови успішної кар’єри 

студентів аграрних коледжів, навчити складати резюме, розвинути навички 

спілкування. 

На початку кураторської години увагу студентів аграрних коледжів 

звернули, що щоб прорекламувати свої здібності на ринку праці, необхідно 

скласти резюме. При цьому було зазначено, що резюме – 

самохарактеристика, тобто один із найефективніших засобів самореклами на 
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ринку праці. Метою резюме є звернення уваги на себе під час першого 

заочного знайомства. 

Далі студентів ознайомили із структурою резюме, основними вимогами 

щодо його написання (стислість, чіткість, цілеспрямованість, конкретність). 

Після цього присутні складали резюме. 

Потім зазначили, що перше враження на людей складає зовнішній 

вигляд: зовнішність, одяг, голос і вміння вести діалог. Відтак, саме ці 

характеристики відіграють вирішальну роль у професійній кар’єрі. Отже, 

необхідно створити свій імідж, вміти використовувати ті позитивні якості, 

що у вас є. 

Після чого студентів ознайомили з порадами психологів відносно таких 

складових іміджу: одяг та оптимальний вибір його кольору, довжина, тембр 

голосу та інтонації, пози і жести, зачіска тощо. 

Пізніше запропонували рольову гру «Співбесіда під час прийому на 

роботу» [180], [67]. Студенти працювали в малих групах. Для обговорення 

претендента на заміщення вакантної посади обирався один кандидат від 

групи, інші виступали у ролі роботодавців. Далі ті, хто пройшов відбір у 

малих групах, продовжували змагатися між собою. «Роботодавці» ставили 

запитання кандидатам на заміщення вакантних посад, їх думка враховувалася 

при виборі найдостойнішого з претендентів. 

Наприкінці заняття фіналіст конкурсу розповідав про свої почуття і 

враження від проведеної гри. У той же час «роботодавці» також 

висловлювали свої враження і почуття. 

Для виховання соціальної зрілості особливо важливе значення має 

вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації. Саме цій проблемі 

було присвячено кураторські години: «Міжособистісні конфлікти та способи 

їх розв’язання» (1 курс), «Міжособистісні відносини – основа 

життєдіяльності», «Життя без конфліктів. Вчіться володіти собою», «Усі ми 

різні – будьмо толерантними» (2 курс). 
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Метою кураторської години «Міжособистісні конфлікти та способи їх 

розв’язання» було дати характеристику конфліктів і методів їх поширення, 

виробляти уміння конструктивно вести себе під час конфлікту, розв’язувати 

його справедливо, без насилля, без нанесення збитків суспільству й 

особистості. 

На початку заняття із студентами було проведено бесіду, у ході якої 

розглядалися наступні питання: 

– Чи доводилося вам потрапляти в конфліктну ситуацію? 

– З якими людьми ви найчастіше конфліктуєте? 

– Що найчастіше для вас є причиною конфлікту? 

Таким чином, конфлікт – це протистояння, прагнення придбати 

цінності за рахунок утиснення інтересів інших. В основі будь-якого 

конфлікту лежить конфліктна ситуація. 

Потім студентам було схарактеризовано наступні типи конфліктів: 

 – внутрішньоособистісний (між обов’язком і совістю і т. ін.); 

 – міжособистісний (найпоширеніший, проявляється між зіткненням 

поглядів, характерів, переконань тощо); 

 – між групою та особистістю (групові норми поведінки, цінності 

розмежовуються з такими в окремих членів групи) [67, с. 61–67]. 

Міжособистісні конфлікти можуть відбуватися у формі: 

 – суперництва – намагання до домінування; 

 – суперечки – розбіжностей з приводу знаходження найкращого 

варіанта вирішення спільних проблем; 

 – дискусії – обговорення спірного питання [52]. 

Увагу студентів було звернено на те, що конфлікти бувають 

конструктивні та деструктивні, головним є, по-перше, не заподіяти шкоди 

іншим людям, оточуючому середовищу; по-друге, вміти поводити себе у 

конфліктних ситуаціях. 

Студентам було запропоновано шість кроків вирішення конфлікту: 
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Крок 1. Чого я хочу, що привело мене до конфлікту? Чого хоче людина, 

з якою у мене конфлікт? 

Крок 2. Через що виник конфлікт? Ми прагнемо одного і того ж? 

Крок 3. Чи можу я придумати рішення, за якого ми отримали б те, чого 

прагнемо? Скільки таких рішень я можу придумати? Скільки ми їх можемо 

придумати разом? 

Крок 4. Яке з цих рішень найкраще? Чи буду я задоволений (на) цим 

результатом? Чи буде задоволений результатом мій супротивник? 

Крок 5. Які рішення найбільш прийнятні для нас обох? З яким з них ми 

згодні? 

Крок 6. З чого нам потрібно почати після того, коли ми приймемо 

рішення? Чи будемо ми дотримуватися цього рішення у подальшому? [180]. 

З метою навчання студентів методам уникнення конфліктних ситуацій 

їм було запропонована вправа «Античас». У процесі її виконання студенти 

згадували конфліктну ситуацію, яка траплялася у їхньому житті, 

встановлювали хід подій від початку до кінця. Потім їм було запропоновано 

відповісти на запитання: 

 – Як можна було уникнути конфлікту? 

– Чи змінилося б щось у вашому житті, якби ви наперед планували 

свою поведінку? 

Отже, уникнення конфліктів – це не вияв слабкості, а вчинок розумної, 

стриманої людини (повний зміст кураторської години подано в додатку 11). 

Проведення кураторської години «Усі ми різні. Будьмо толерантними» 

мало на меті: наблизити студентів до більш глибокого розуміння поняття 

«толерантність», показати певні риси толерантної поведінки; виховувати 

здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе; сприяти 

інтерактивному спілкуванню за допомогою організації спільної діяльності; 

сприяти покращенню взаємостосунків студентів на принципах толерантності. 

Проведенню кураторської години передувала підготовка: студентську 

групу було поділено на три мікрогрупи, кожна з яких отримала завдання для 
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виступу (знайти, прочитати та проаналізувати статті з «Декларації принципів 

толерантності»; підготувати модель дерева з листочками, на яких написано 

вислови відомих людей про толерантність; виготовити три «квітки 

толерантності» для творчої роботи; підготувати мішечок з порадами 

«Прагніть бути толерантними»). 

На початку заняття групи студентів представляли такі виступи (статті з 

«Декларації принципів толерантності»): перша – «Що таке толерантність?», 

друга – «Як реалізуються принципи толерантності на державному рівні?», 

третя– «З чого потрібно починати задля виховання толерантності?».  

Потім виконували вправу «Карусель», яка полягала у висловлюванні 

свого розуміння толерантної поведінки один за одним, ніби на каруселі, яка 

набирає обертів. Таким чином, створювалася атмосфера, що спонукала 

кожного студента до невербального спілкування. 

Далі студентам було роздано картки із переліком толерантних вчинків і 

потрібно було виділити ознаки такої поведінки. Наведемо приклади: 

 – Батьки хворі, у будинку не вистачає грошей, ви знайшли роботу на 

пошті, після занять розносити пошту … (самостійність, стійкість). 

 – Ваш однокурсник має слабкі знання з окремих предметів. Ви 

погоджуєтеся з ним позайматися …  (взаєморозуміння, співпраця). 

 – Ви відмовилися від участі в груповій бійці … (відмова від 

насильства). 

 – Ваша подруга пропонує вам відвідати засідання секти. Ви 

відмовляєтеся… (свобода, незалежність). 

 – На новому місці роботи люди довго придивляються до тебе, 

обережні з тобою у розмові. Щоб не обтяжувати атмосферу, потрібно 

виявити… (відкритість, готовність до діалогу). 

 – Ви бачите, що дорослі принижують дитину, тому повинні бути… 

(нетерплячі до несправедливості). 

 – Ви відмовляєтеся взяти участь у вечірці, де буде спиртне і подібне… 

(моральність). 



 161 

 – У вашій присутності дівчата із вашої групи лихословлять, пліткують. 

Ви знаєте про те, що свої погляди не треба нікому нав’язувати. 

Тому…(намагайтеся не спілкуватися з ними поза навчанням). 

 – У магазині один чоловік із черги нагрубив людині з темною шкірою, 

обізвав його і принизив. Ви … (висловлюйте свій протест публічно, 

підтримайте принижену людину). 

 – У вашій групі є дуже товстий хлопець. Товариші зробили його 

об’єктом насмішок. Вони дражнять його, не запрошують на дні народження, 

у кіно і т.д. Ви виявляєте до нього … (дружелюбність) [180]. 

Далі студенти обговорювали висловлювання видатних людей про 

толерантність. Наведемо деякі їхні приклади, які було запропоновано для 

обговорення: 

Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе. (Леонардо да 

Вінчі). 

Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання 

людини. (Сааді, перський поет ХІІІ ст.). 

Жодна зла людина не буває щасливою. (Ювенал, римський поет, 60 р. 

до н.е.). 

Підняти слабкого – цього замало, треба ще потім його і підтримати. 

(В. Шекспір) 

Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу [63, 

с. 66]. 

Потім кожна підгрупа студентів представляла свою квітку 

толерантності, пелюстки якої відображали риси – синоніми толерантності. 

Так, наприклад, толерантність асоціюється з взаєморозумінням, співпрацею, 

відкритістю, готовністю до діалогу, співчуттям, чуйністю, терпимістю, 

небайдужістю тощо. 

Підводячи підсумок заняття, студентам було запропоновано 

дотримуватися рекомендацій, побажань із «Мішечка порад». Наведемо 

приклади деяких із них:  
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1. Будьте готові до того, що всі люди різні – не кращі й не гірші, а 

просто різні. 

2.  Сприймайте людей такими, якими вони є, не намагайтеся змінити в 

них те, що вам не подобається. 

3. Цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думки, почуття, 

переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. 

4. Зберігайте «своє обличчя», знайдіть себе і за будь-яких обставин 

залишайтеся самим собою [63, с. 67] (повний зміст кураторської години 

подано в додатку 12). 

Формуванню вмінь робити правильний вибір у різних життєвих 

ситуаціях у студентів аграрних коледжів, несприйнятливості до вживання 

психоактивних речовин, спонуканню студентів до здорового способу життя 

було присвячені такі кураторські години: «Шкідливим звичкам – ні!» (1 

курс), «Моє здоров’я в моїх руках» (2 курс), «Прогнозування та техніка 

вирішення складних життєвих ситуацій», «Зроби свій вибір» (3 курс). 

Мета кураторської години «Шкідливим звичкам – ні!» полягала у 

розширенні знань студентів про шкідливі звички (тютюнопаління, вживання 

алкоголю, наркотичних і токсичних речовин), формуванні несприйнятливості 

до вживання ПАР, ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Далі було заслухано доповідь творчої групи «Шкідлива звичка – 

тютюнопаління». Увагу студентів зосередили на тому, що в тютюні 

міститься така отруйна речовина, як нікотин. Потім студентам 

запропоновали прочитати твердження про шкідливість куріння та висловити 

своє ставлення до них. Наведемо деякі твердження: 

1. 25% всіх смертей від раку обумовлені тютюнопалінням (Так). 

2. Випалювання хоча б 1-4 цигарок в день подвоює ризик захворювань 

серця (Так). 

3. Викликаний палінням рак легенів є однією з основних причін 

смертності серед чоловіків (Так). 
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4. Речовини, що містяться в цигарці, не є корисними, але й не містять 

отрути (Ні). 

5. Пасивне паління є безпечним (Ні). 

6. 50% смертей від захворювань серця серед жінок є результатом 

тютюнопаління (Так). 

7. Серед жінок смертність від викликаного палінням раку легенів 

перевищує смертність від раку грудей (Так) [138, с. 50–51]. 

Далі студенти виконували вправу «Вибір», суть якої полягала в тому, 

щоб знайти варіанти відмов, якщо тобі запропонували закурити, а ти не 

хочеш, де запропонували для обговорення перелік можливих відмов [139, 

с. 33–34]. 

Потім учасники творчої групи висвітлили інформацію на тему 

«Шкідлива звичка – алкоголізм». Так, у доповіді студенти акцентували свою 

увагу на тому, що алкоголь – це отрута, оскільки він руйнує печінку, діє на 

серце, мозок, нирки; це наркотик, оскільки він викликає залежність; це 

причина багатьох злочинів та травматизму; вживання алкоголю веде до 

самознищення. Було охарактеризовано стадії вживання алкоголю 

(експериментальне вживання, помірне вживання, призвичаювання до 

вживання, хімічна залежність). 

Наступне завдання полягало у спростуванні міфу про те, що алкоголь 

сприяє творчості, підвищує творчу активність людини. Була представлена 

добірка фактів «Пропили свій талант». Наведемо деякі дані: 

«Великий філософ і лікар Авіценна (Ібн Сіна) тисячу років тому 

стверджував, що «трохи вина – ліки, багато – смертельна отрута». Всі свої 

твори і трактати він писав, випиваючи великий глечик вина. Саме від вина 

він і загинув у 58 років. Лікарі поставили діагноз: «Алкоголь пропалив 

товстий кишечник»».  

«Багато великих, талановитих людей були алкоголіками: Ю. Цезар, 

Петро Перший, Сократ, Декарт, Сенека, Гегель, Ф. Рабле, Д. Лондон, 
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Е. Хемінгуей, С. Єсенін, В. Висоцький, М. Мусоргський. А скільки 

алкоголіків у спорті!» [73, с. 216]. 

Таким чином, великі люди дуже часто ставали алкоголіками, жоден з 

них, на жаль, не став ще великим і знаменитим. 

На наступному етапі заняття було заслухано повідомлення творчої 

групи студентів «Корисного пива не буває». У ході виступу було розглянуто 

такі питання як-от: хімічний склад пива; причини вживання пива; пивний 

алкоголізм: причини і наслідки [73, с. 219]. 

Потім студенти навели кілька порад щодо боротьби із пивним 

алкоголізмом. 

Далі було обговорено народні прислів’я щодо шкідливості алкоголізму. 

Наведемо деякі з них: «Пиття не доводить до пуття», «Горілка без вогню 

розум забирає», «Вино людину веселить, а розум забирає», «Хміль до лихого 

людей доводить», «П’яному калюжа по вуха» та інші.  

Увагу студентів було зосереджено на тому, що однією із шкідливих 

звичок є вживання наркотичних речовин. 

У ході повідомлення творчої групи «Чому наркотики – небезпечна 

пастка?» було розглянуто такі питання: інформація про найбільш 

розповсюджені наркотики (алкоголь, марихуана, депресанти, інгалянти, 

наркотичні речовини, стимулятори, галюциногени); небезпеки, пов’язані із 

вживанням наркотиків. 

Потім було проведено вправу «Міфи», де студентам запропонували ряд 

висловлювань щодо теми наркоманія, наприклад:  

– наркоманія не хвороба, а розбещеність; 

– усі наркомани – злочинці; 

– наркотики допомагають зняти напругу; 

– марихуана є абсолютно безпечною для здоров’я; 

– досить один раз спробувати, щоб стати наркоманом [193, с. 135]. 

В аудиторії повісили таблички: «Так», «Ні», «Може бути». Студенти 

обмірковували, висловлювали свої позиції стосовно кожного твердження, 
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об’єднувалися у групи, дискутували. Кожна група захищала свою точку зору 

(повний зміст кураторської години подано в додатку 13). 

Метою кураторської години «Я – творець власного життя» було: 

формування у студентів активного і відповідального ставлення до життя; 

усвідомлення себе особистістю, яка відповідає за себе і за свої вчинки; вибір 

задач самовиховання. 

На початку заняття студентам аграрних коледжів було запропоновано 

опитувальник рівня суб’єктивного контролю «Що залежить від мене» [8]. 

Після обговорення результатів опитування студенти дали відповіді на 

такі запитання:  

1. Що краще: пасивно підкорятися випадковостям і обставинам чи 

активно будувати своє життя? 

2. Що найчастіше заважає тобі діяти по-своєму? 

У результаті обговорення опитувані дійшли до висновку, що для 

активного творення власного життя, необхідно, насамперед, мати мету, уміти 

планувати свої дії, враховувати життєві обставини. 

Потім кожному студенту було запропоновано згадати та 

проаналізувати по два вчинки чи події (як вдалі, так і невдалі), які відбулися з 

ним недавно; задуматися над причинами успіху чи невдачі, вказати що 

відіграло значну роль – зовнішні обставини чи власні дії. 

 Наприкінці заняття студентам було запропоновано послухати легенду 

«Все у твоїх руках» [54, с. 8–9]. 

Після прослуховування цієї легенди студенти відповідали на таке 

запитання: «Чи й у вашому житті все залежить від вас?». 

Усвідомленню сутності соціальної ролі «сім’янин», поглибленню знань 

студентів аграрних коледжів про специфіку подружніх, родинних взаємин, 

розвитку ціннісного ставлення до створення власної майбутньої сім’ї на 

основі любові, процвітання, взаємоповаги та згуртованості було присвячено 

такі кураторські години: «Сутність інституту сім’ї та шлюбу» та «Закоханість 

і любов» (1 курс), «Функції сучасної сім’ї» та «Фактори сімейного 
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благополуччя» (2 курс), «На шляху до вибору супутника життя» та 

«Цивільний шлюб: «за» та «проти»» (3 курс). 

Мета кураторської години «Функції сучасної сім’ї» полягала у 

поглиблені знань студентів аграрних коледжів щодо функцій сучасної сім’ї, 

формуванні настановлення на створення міцного шлюбу. 

На початку заняття студентам було запропоновано послухати таку 

притчу про дивовижну сім’ю: «У давнину жила дивовижна сім’я, яка 

складалася зі 100 людей. І панував у ній лад, кохання, повага. Слава про ту 

сім’ю дійшла аж до самого імператора, і він завітав до того дому, щоб 

переконатися, що то насправді так. А тоді запитав у глави сім’ї, як їм 

вдається жити у мирі й злагоді, ніколи не сваритися й не ображати одне 

одного. Той узяв аркуш і довго писав відповідь. Переглянувши написане, 

імператор дуже здивувався: на аркуші сто разів було написане те саме 

слово» [159, с. 153]. 

 – Яке то було слово? 

Після обговорення присутні прийшли до висновку, що це було слово 

«терпіння». 

Далі студенти виконували вправу «Функції сім’ї», де основну їхню 

увагу акцентували на тому, що сім’я є посередником між особистісним і 

суспільним життям людини, її життєдіяльність пов’язана безпосередньо із 

задоволенням визначених потреб її членів і має назву – функція сім’ї. 

Виконання сім’єю її функцій має значення не тільки для її членів, а й 

для суспільства в цілому [185, с. 113]. 

Потім студентам було запропоновано перелічити найбільш важливі 

функції сім’ї. У ході обговорення названі функції сім’ї записували на дошці. 

Після обговорення даного питання було охарактеризовано основні 

функції сім’ї: 

1. Репродуктивна – дітонародження, біологічне відтворення населення. 

На її реалізацію впливають певні об’єктивні та суб’єктивні чинники. 



 167 

2. Виховна функція сім’ї здійснюється в процесі задоволення 

індивідуальних потреб у батьківстві та материнстві, взаєминах з дітьми, їх 

вихованні, самореалізації у дітях. Завдяки цьому сім’я забезпечує 

соціалізацію молодого покоління, його підготовку до майбутнього життя. 

3. Економічна (матеріально-виробнича), господарсько-побутова 

функція сім’ї полягає у задоволенні матеріальних потреб членів сім’ї [159, 

с. 65]. 

4. Емоційна функція сім’ї передбачає задоволення її членами потреб у 

симпатії, повазі, визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті. 

5. Функція духовного (культурного спілкування) – задоволення потреб 

у спільному проведенні дозвілля, взаємному духовному збагаченні. 

6. Функція первинного соціального контролю дає членам сім’ї змогу 

дотримуватися соціальних норм. Особливе значення це має для тих, хто в 

силу різних обставин (вік, різні захворювання тощо) не володіє достатньою 

мірою можливостями і здібностями для самостійної організації поведінки. 

7. Сексуально-еротична функція сім’ї спрямована на задоволення 

сексуально-еротичних потреб дорослих членів сім’ї, регулювання їхньої 

статево-еротичної поведінки. 

8. Відновна (психотерапевтична) функція – взаємна підтримка 

здоров’я, життєвого тонусу членів сім’ї. Ця функція є похідною взаємин між 

членами сім’ї, становить підсумок їхніх почуттів, думок, вчинків, продукт 

свідомої цілеспрямованої діяльності. 

9. Комунікативна функція – задоволення потреби членів сім’ї у 

спілкуванні і взаєморозумінні. 

10. Організація дозвілля і відпочинку. Соціальна роль дозвілля полягає 

у тому, що воно слугує засобом відновлення фізичних і духовних сил 

людини, готує її до подальшої трудової діяльності. 

11. Регулятивна функція охоплює систему регулювання взаємин між 

членами сім’ї, у тому числі первинний соціальний контроль та реалізація 

влади та авторитету. 
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12. Феліцитарна функція полягає у прагненні особистістю щастя і 

багато в чому стає визначальним у всій системі внутрішніх сімейних взаємин 

і сподівань. Важливим завданням цієї функції є формування спільних 

поглядів подружжя на сімейне щастя, відповідних почуттів, прагнень, 

переконань [159, с. 65–66]. 

Таким чином, сім’я, яка нормально функціонує, відповідально виконує 

свої функції, внаслідок чого задовольняються потреби у якісному зростанні 

та зміні як сім’ї в цілому, так і кожного її члена. 

Потім студентам було запропоновано виконання вправи «Моя сім’я». 

Вони мали намалювати свою батьківську сім’ю і при цьому символічно 

відобразити усі функції, які виконує кожен член сім’ї. 

Після виконання запропонованого завдання учасники відповіли на 

наступні запитання: 

– Які функції вашої батьківської сім’ї є для вас найбільш 

привабливими, а які – менш привабливими? 

– Погляньте на ваш малюнок, у кого із членів вашої сім’ї на малюнку 

більше предметів, що символізують виконання різних функцій сім’ї, у кого – 

менше всього? Чим це можна пояснити? 

Далі студентам було запропоновано твердження, які характеризують 

наслідки невиконання функцій сім’ї і їм потрібно була вказати що саме не 

виконується, наприклад: 

1. Виявлення емоційного холоду у взаємовідносинах членів сім’ї. 

(Невиконання сім’єю емоційної функції). 

2. Відсутність традиційного спільного проведення вихідних 

(відпусток). (Не виконується функція організації дозвілля та відпочинку, а 

також функція духовного (культурного спілкування)). 

3. Байдужість батьків до інтересів і потреб дітей. (Не виконуються 

виховна та емоційна функції сім’ї). 
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4. Щоденні нічні прогулянки неповнолітнього у кампанії однолітків 

(Невиконання сім’єю функції первинного соціального контролю та виховної 

функції). 

5. Збільшення кількості абортів. (Невиконання сім’єю репродуктивної 

функції). 

6. Розповсюдження однодітної сім’ї та скорочення народжуваності у 

країні. (Невиконання сім’єю репродуктивної функції). 

7. Відмова батьків працювати. (Невиконання сім’єю економічної, 

господарсько-побутової функції). 

Метою кураторської години «Цивільний шлюб: за та проти» було 

з’ясувати переваги та недоліки цивільного шлюбу, формувати ціннісне 

ставлення до створення майбутньої сім’ї у студентів. 

На початку заняття студенти дали відповіді на такі запитання: 

 – «Чи є для вас цінністю щасливе сімейне життя?»  

Більшість студентів зазначили, що вони мріють про щасливе сімейне 

життя. У той же час вони зауважили, що зараз зростає кількість розлучень, 

батьки намагаються заробити гроші, працюють зранку до ночі, мало 

спілкуються зі своїми дітьми; більшість батьків не можуть нормально 

матеріально забезпечити сім’ю та їдуть на заробітки за кордон; є сім’ї, у яких 

батьки пиячать, вживають наркотичні речовини, постійно з’ясовують між 

собою стосунки; не займаються вихованням своїх дітей. Отже, щасливе 

сімейне життя для більшості людей є бажаним, але недосяжним дивом. 

Студенти також відповіли на такі запитання: 

– Чому люди вступають у шлюб? (Хочуть побудувати щасливу сім’ю 

на основі любові, довіри, розуміння; задля продовження роду; за традицією, 

щоб не бути гіршими за інших; шукають матеріальну вигоду тощо). 

Далі студентам було повідомлено, що сьогодні в Україні цивільним 

шлюбом називають шлюб, що ґрунтується на вільних сімейно-статевих 

стосунках, не оформлених юридично, тобто спільне проживання чоловіка і 

жінки без офіційної реєстрації шлюбу. 
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Потім студентам було запропоновано дискусію «Цивільний шлюб: «за» 

та «проти». 

Група студентів розподілилася на захисників і противників цивільного 

шлюбу. 

Захисники цивільного шлюбу наводили наступні аргументи: 

 – цивільний шлюб дає можливість перевірити почуття, більше пізнати 

один одного; 

 – у цивільному шлюбі люди живуть заради любові, а не заради печатки 

у паспорті, якщо любов закінчиться – можна розбігтися, шукати кращого 

партнера (партнерку); 

 – у цивільному шлюбі можна жити, якщо немає грошей на весілля; 

 – повна свобода, відсутність будь-яких зобов’язань. 

Противники цивільного шлюбу навели наступні аргументи: 

 – відсутність взаємної відповідальності; 

 – діти, народжені в цивільному шлюбі, не мають прав на майно батька; 

 – у дитини, народженої в цивільному шлюбі, у свідоцтві про 

народження, у графі «батько» буде стояти прочерк, що морально принижує 

людину; 

 – відсутність взаємних обов’язків; 

 – якщо у такому шлюбі народжується дитина, чоловік може не 

відчувати відповідальності за її життя, оскільки може не бути впевненим, що 

це дійсно його дитина, адже у цивільному шлюбі все засновано на свободі; 

 – у цивільному шлюбі «чоловік» начебто вільний, але в той же час 

перебуває під контролем «дружини» і навпаки; 

 – чоловіки нічого не втрачають, оскільки доглядати за дітьми повинна 

мати; аліменти стягнути з такого «чоловіка» проблематично; 

 – короткочасність існування цивільного шлюбу, постійна зміна 

партнерів на «кращого» («кращу»). Як правило, така гонитва за «кращим» 

перетворюється на спосіб життя. 
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Далі відбулося обговорення наслідків цивільного шлюбу для 

особистості та суспільства. Було зазначено, що нині в Україні розпадається 

кожний третій шлюб. 

Так, студентами було названо наступні наслідки цивільного шлюбу для 

особистості та суспільства: 

– цивільний шлюб може поступово перетворитися в офіційний; 

– розчарування у сімейному житті, ненависть до представників 

протилежної статі; 

– самотність, невлаштованість; 

– скорочення населення країни, нестача робочої сили. 

Потім обговорили такі питання: «Що треба робити, щоб зміцнити 

сім’ю, зменшити кількість цивільних шлюбів?»  

Під час опитування ми отримали такі відповіді: надавати можливість 

молоді добре заробляти, забезпечувати свою сім’ю; давати молоді вигідні 

кредити; підвищити престиж сім’ї; готувати молодь до сімейного життя; 

виховувати у молоді відповідальність тощо. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи особливу увагу 

приділяли вправам, серед яких були такі: «Тет-а тет», «Дерево сімейних 

цінностей», «Сімейне вогнище», «Шлюбне оголошення», «Допуск у РАГС», 

«Сімейне благополуччя», «Підтримка», «Сімейний конфлікт». 

Наприклад, метою проведення вправи «Дерево сімейних цінностей» 

було усвідомлення значущості сімейних цінностей, які люди, як правило, 

вважають важливими для спільного життя, а саме: взаємоповага, любов, 

наявність спільних інтересів, вірність, відповідальність, збереження 

самостійності та автономії членів сім’ї, матеріальний добробут, благополуччя 

в очах оточуючих, виконання всіма членами сім’ї своїх обов’язків, спільне 

проведення вільного часу, «відкритий дім» – для друзів, родичів, колег, 

багато дітей, добре здоров’я членів сім’ї, співробітництво, авторитет батьків, 

довіра, взаємодопомога, злагода [185, с. 133–134]. 
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Потім студенти доповнили цей список сімейних цінностей власними 

міркуваннями. 

Далі студенти складали шкалу своїх пріоритетів: визначали, які із 

цінностей є для них базовими, які – менш значимими, а які – взагалі відносні. 

Кожен студент на листку паперу зображував велике дерево. Це – 

дерево сімейних цінностей: корені дерева – базові сімейні цінності; стовбур – 

менш важливі; гілки – сімейні цінності, які є для даної людини відносними. 

Після обговорення результатів роботи студентам було запропоновано 

запитання: «Поміркуйте, як би виглядало дерево сімейних цінностей, як би 

його зобразили інші члени вашої сім’ї?» 

У процесі роботи використовували рольові ігри «Дівчата-хлопці», 

Інтерв’ю», сюжетно-рольову гру «Калоші щастя» [159]. 

Так, наприклад, під час проведення гри «Калоші щастя» [159, с. 42–43] 

Фея Щастя повідомляла Феї Смутку, що в неї є «калоші щастя» і той, хто їх 

одягне, буде найщасливішою людиною у світі. Фея Смутку заперечувала, 

оскільки той, хто взує ці калоші, відразу захоче позбавитися їх. 

Студентам було запропоновано розв’язати цю суперечку. Їм треба було 

взяти картки, на яких написані різні види щастя. Після цього Фея Щастя 

розповіла, які блага очікують гравця, якщо він погодиться прийняти це 

«щастя». 

У той же час Фея Смутку поспішала повідомити, скільки 

неприємностей він зазнає, якщо зробить такий вибір. 

Так, наприклад, «картка щастя» повідомляє, що у тебе буде новий друг, 

цікавий і розумний співрозмовник. 

Фея Щастя зазначила, що щастя гравцю принесе приємне спілкування, 

спільні цікаві й корисні справи. 

Фея Смутку зазначила, що у гравця з’являться зайві клопоти, оскільки 

дуже розумний співрозмовник буде тримати його у постійній напрузі, 

виправляти, повчати. У той же час, він може втратити своїх теперішніх 

друзів, які не є такими цікавими і розумними співрозмовниками.  
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Гравець мав зробити свій вибір – перейти на сторону Феї Щастя або 

Феї Смутку [159, с. 42–43] 

Таким чином, суперечність світу завжди вимагає від людини вибору, 

завдяки якому людина стає хазяїном власної долі. 

У процесі реалізації зазначеної програми використовували форми 

виховання, які спонукали студентів аграрних коледжів до самостійного 

пошуку і допомагали здійснити перехід від теоретичного рівня до 

прикладних знань; спрямовували студентів на вдосконалення особистості; 

формування здатності до самоаналізу, до професійної самореалізації. На 

заняттях із студентами аграрних коледжів дієвими виявилися різноманітні 

методи: розповіді, пояснення, бесіди, переконування, приклад, дискусії, 

педагогічна вимога, суспільна думка, привчання, вправи, створення виховних 

ситуацій, рольові, імітаційні ігри. 

Отже, реалізація педагогічної умови – змістове і методичне 

забезпечення процесу виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності сприяло підвищенню рівнів 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, зокрема, таких 

показників: знання про суспільство, розуміння сутності соціальних ролей: 

громадянин, фахівець, сім’янин, знання про сутність таких соціальних 

якостей: самостійна соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність, ціннісне ставлення до соціальних норм, до 

інших людей, мотивація на виявлення самостійності, соціальної активності, 

соціальної відповідальності, комунікативної толерантності, вміння 

вирішувати конфліктні ситуації, здатність до професійної самореалізації, 

уміння аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості особистої і 

суспільної значущості, про що йтиметься в наступному підрозділі. 

Наступною педагогічною умовою є залучення студентів аграрних 

коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, спрямованої на 

формування соціального досвіду.  
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Слід зазначити, що у реальній виховній практиці не існує 

«універсальних» форм і методів виховання соціальної зрілості, які б містили 

ідеальні результати щодо вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів. Виховання соціальної зрілості у студентів неможливо без знання 

про суспільство, дотримання соціальних норм, виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної відповідальності, комунікативної 

толерантності, вміння приймати відповідальні рішення. Отже, одним із 

напрямів реалізації названих завдань є участь у студентському 

самоврядуванні. 

Студентське самоврядування у закладі вищої освіти – невід’ємна 

частина громадянського самоврядування, що забезпечує захист прав і 

інтересів осіб та їхню участь в управління закладом вищої освіти [174]. 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на 

удосконалення освітнього процесу, на якісне навчання, виховання духовності 

і культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності 

та відповідальності за доручену справу [122, с. 206]. 

Основними завданнями та функціями студентського самоврядування є: 

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків, сприяння навчальній, науковій та творчій 

діяльності студентів, сприяння у створенні необхідних умов для проживання 

і відпочинку студентів, співробітництво зі студентами інших закладів вищої 

освіти та молодіжними організаціями, безпосередня участь студентів у 

реалізації державної молодіжної політики, забезпечення інформаційно-

молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам 

(спільно з відповідними службами), координація діяльності старостату, 

кураторів студентських груп, студентського профкому, участь у розподілі 

стипендіального фонду, залучення студентів до художньої самодіяльності, 

проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, 

випускних вечорів, днів відділень, пропаганда здорового способу життя, 
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запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними 

алкоголю, наркотиків, паління тошо [122, с. 206–207]. 

Активісти студентського самоврядування стали ініціаторами 

загальноколеджанських свят, а саме: «День знань», «День Захисника 

України», «День української мови та писемності», «Свято осені», 

«Міжнародний день солідарності студентів», «День працівників сільського 

господарства», «Андріївські вечорниці», «День Національної єдності», 

«Всесвітній день здоров’я», «День святого Валентина», «Свято матері», 

святкових концертів, спортивних змагань, екологічних десантів, благодійних 

акцій. 

За ініціативою студентських рад експериментальних коледжів було 

створено волонтерські команди, які спочатку організовувались на базі 

окремих груп, а потім переросли у добровільний волонтерський рух коледжу. 

Наприклад, студентами було проведено акцію «Милосердя», в 

результаті чого, волонтери спочатку відвідали дитячий будинок для дітей 

шкільного віку, познайомились з адміністрацією цього закладу, умовами 

проживання дітей. Потім купили іграшки та солодощі для дітей, підготували 

святковий концерт. 

Після проведення акції студенти звітувалися перед колективом 

коледжу. 

Студенти-волонтери надають постійну допомогу непрацюючим 

ветеранам у здійсненні господарських робіт, організовують зустрічі ветеранів 

зі студентами та вітають їх з професійними святами, організовують 

благодійні концерти, акції до Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних 

свят, влаштовують ярмарки продажу власних виробів. Виручені гроші 

використовують для благодійної допомоги учасникам АТО та переселенців 

(акції: «Допоможи пораненому солдату», «Своїм життям рівняємось на 

героїв», «Солдатські вдови», «Турбота»). 

Таким чином, участь студентів у волонтерському русі надає 

можливість реалізувати себе у служінні суспільству, набути життєві 
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орієнтири, досвід, виявляти самостійність, соціальну активність, соціальну 

відповідальність, комунікативну толерантність. 

За ініціативи студентської ради проводилися заходи до Дня захисту 

дітей, Дня людини похилого віку, Дня інвалідів, збір коштів у фонд 

Червоного Хреста, прибирання та охорона культурних та історичних 

пам’ятників. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи було застосовано 

проектну діяльність – процес створення нового, раніше не існуючого об’єкта, 

пошук всебічно узгоджених складних рішень та створення і розвиток деяких 

об’єктів [220, с. 86]. 

Пристаємо до думки В. Нечипоренко, що серед переваг проектної 

діяльності можна визначити такі: 

 – розвиток інтелектуальної активності студентів, виховання активності 

й ініціативності; 

 – надання можливостей самореалізуватись у творчій діяльності, 

враховуючи власні здібності, нахили, ціннісні орієнтації; 

 – стимулювання творчої активності, розвиток самостійності, 

збагачення життєвого досвіду; 

 – розвиток уміння здобувати комунікативні знання й уміння, 

використовувати різні точки зору для вирішення однієї й тієї ж проблеми 

[113, с. 86–87]. 

Метою проекту «1418 днів і ночей» було виховувати у студентів 

аграрних коледжів повагу до подвигу захисників Вітчизни, любов до 

України, патріотизм; поглибити знання студентів про Другу Світову війну; 

зібрати матеріали про учасників Другої Світової війни. 

На підготовчому етапі визначалась загальна мета проекту, було 

ухвалено, уточнено конкретні завдання, які необхідно розв’язати у процесі 

роботи над проектом. Куратори студентських груп ураховували ініціативу 

студентів, дослуховувалися до їхніх пропозицій. 
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На етапі організації діяльності обиралась рада справи, відбувався 

розподіл на групи, розподіл ролей у групі; планування роботи; вибір форм і 

способів презентації пропонованих результатів. 

Так, перед кожною творчою групою студентів було поставлено 

запитання: «1418 днів і ночей – це…». 

Також учасники готували доповіді з мультимедійними презентаціями. 

Перша група студентів виступала з повідомленнями на тему: 

«Катастрофа 1941 року: Білостоцький, Мінський, Уманський, Київський 

котли». 

Друга група – «1942 рік. Інтриги союзників». 

Третя група – «1943 рік. Перелом війни». 

Четверта група – «1944 рік. Десять ударів по Вермахту». 

П’ята група – «Беззастережна капітуляція». 

Шоста група – проведення святкового концерту, присвяченого Дню 

пам’яті та примирення. 

Також всі учасники надавали матеріал (доповідь з мультимедійною 

презентацією) про земляка-учасника Другої Світової війни. 

На етапі практичної реалізації проектної діяльності було реалізовано та 

розроблено план і програму дій; представлено підготовлені презентації про 

земляків-боярчан – ветеранів Другої Світової війни. 

Наприклад, група студентів виступила з доповіддю про земляка-

боярчанина, ветерана Другої Світової війни, Ткаченка Миколу Мартиновича. 

Наведемо її зміст: 

«Коли розпочалася війна Миколі Мартиновичу Ткаченку було 15 років. 

Жив він тоді у Донецьку. Йому запам’яталися жахи війни: голод, 

бомбардування, масова загибель людей. 

Він мріяв піти на фронт і, додавши собі кілька років до повноліття, 

опинився в гущі військових подій. 
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Микола Мартинович воював у складі військ 3-го Українського фронту, 

в 506-му мінометному полку 19-ій артилерійській дивізії 2-го 

артилерійського корпусу. 

М. М. Ткаченко пройшов шлях від рядового до полковника, отримав 

такі нагороди: орден Богдана Хмельницького, 20 медалей. 

Після війни Микола Мартинович Ткаченко закінчив школу, отримав 

золоту медаль за навчання, закінчив Військово-медичну академію у 

Ленінграді. Усе життя Микола Мартинович попрацював військовим лікарем. 

Крім того, він написав вірші, присвячені перемозі у Другій Світовій 

війні. 

Студенти підготували святковий концерт, присвячений Дню пам’яті та 

примирення. 

Ветерани війни і праці розповідали про те, якій біль та горе вони 

пережили, як боролись проти фашизму, захищали Батьківщину. 

На підсумковому етапі проектної діяльності було обговорено позитивні 

і негативні моменти підготовки та проведення проекту, проаналізовано 

роботу творчих груп та окремих учасників. 

Результати роботи над проектом було оформлено у вигляді презентації. 

При цьому вони давали взаємооцінку діяльності та її результативності. 

Наведемо приклад деяких висловлювань: 

«Під час підготовки проекту я багато дізнався про історію Другої 

Світової війни. Наша група готувала доповідь та мультимедійну презентацію 

на тему «1943 рік. Перелом війни». 

Вважаю, що ми добре впоралися із завданням, оскільки всі групи 

підготували змістовні презентації та доповіді про земляків-боярчан – 

учасників Другої Світової війни» 

 (Ігор К.) 

«Наша група готувала святковий концерт для ветеранів, присвячений 

Дню пам’яті та примирення. Всі отримали масу вражень, були задоволені. 
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Ветерани схвильовано слухали доповіді про себе й про запрошених, 

згадували свою бойову молодість, дякували нам». 

 (Ірина М.) 

Метою проекту «Всі ми – діти Землі» було: формування у студентів 

аграрних коледжів дбайливого ставлення до природи, залучення студентської 

молоді до природоохоронної діяльності. 

Завдання проекту: 

 – закріплення знань студентів щодо норм природоохоронної 

поведінки, раціонального, дбайливого природокористування; 

 – формування екологічної свідомості студентів. 

На початку роботи над проектом було проведено спеціальну екологічну 

розвідку з метою визначення об’єкта і обсягу діяльності, створювалися 

робочі групи, координаційний центр для роботи робочих груп. 

У ході підготовки проекту групи студентів отримали такі завдання: 

перша група студентів готувала презентацію «Сім природних див України»; 

друга група – «Рукотворні катастрофи», третя група – «Чарівні куточки 

Тернопілля». 

Також студенти виконували й інші доручення: 

 – висадити розсаду квітів на території коледжу, доглядати за 

рослинами; 

 – підготувати квіткові рослини для зимового саду; 

 – провести прибирання прилеглої території прилеглої коледжу, 

висадити кущі та дерева, доглядати за ними 

Під час виконання проекту куратори студентських груп та 

координаційний центр проекту координували роботуучасників. При цьому 

особливу увагу приділяли студентам, які виявили низький та середній рівні 

вихованості соціальної зрілості, постійно залучаючи їх до роботи; 

створювали ситуації успіху, що сприяло підвищенню їх статусу у 

студентському колективі. 



 180 

Слід зазначити, що створені студентами презентації допомагали 

усвідомити красу природи та її вразливість, розмаїття природних див 

України, чарівні куточки рідного Тернополя. У той же час інформація про 

антропогенні катастрофи змусила студентів замислитися про 

відповідальність людини за природу перед своїми нащадками. 

У процесі роботи над проектом було висаджено розсаду квітів на 

території коледжу; підготовлено квіткові рослини для зимового саду; 

здійснено прибирання прилеглої до коледжу території; висаджено кущі та 

дерева, упорядковано клумби. Усе це є конкретною природоохоронною 

діяльністю, спрямованою на покращення довкілля. 

Таким чином, у процесі роботи над проектами студенти аграрних 

коледжів виконували окремі частини загального завдання, при цьому 

забезпечувалась рівноправна позиція кожного студента, ініціатива, творчість.  

Залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності, а саме: суспільно-політична діяльність (робота 

студентського самоврядування, участь у виборчих кампаніях, 

співробітництво з молодіжними організаціями тощо); громадсько-суспільна 

діяльність (допомога літнім, хворим людям, шефство над історичними 

пам’ятниками, акції: «Милосердя», «Турбота», «Святий Миколай добро й 

милосердя нам посилай», «Допоможи пораненому солдату», «Солдатські 

вдови», «Своїм життям рівняймось на героїв»; проект «1418 днів і ночей»); 

трудова діяльність (робота в волонтерському загоні, практика, різні види 

комерційно-трудової діяльності); природоохоронна діяльність (акції: 

«Посади дерево», «Зелена весна», «Чисте джерельце» тощо; проекти: 

«Зелений край», «Всі ми – діти Землі»); здоров’язбережувальна діяльність 

(день відмови від паління, свято «День здоров’я», флешмоби «Ми проти 

наркотиків», «Обираємо здоровий спосіб життя» тощо); краєзнавчо-

пошукова діяльність (заняття у фольклорних гуртках, історико-культурні 

експедиції, оглядові та тематичні екскурсії тощо); фізкультурно-спортивна 

діяльність (заняття у спортивних секціях, гуртках, участь у спортивних 
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змаганнях); художньо-естетична діяльність (участь у творчих гуртках та 

об’єднаннях, художня самодіяльність тощо) сприяло виявленню 

самостійності, соціальної активності, соціальної відповідальності, 

комунікативної толерантності. 

Таким чином, залучення студентів аграрних коледжів до різних видів 

суспільно значущої діяльності, спрямованої на формування соціального 

досвіду, реалізовувалося в рамках діяльності студентського самоврядування 

із застосуванням комплексу форм: програма кураторських годин «На шляху 

до соціальної зрілості», бесіди («Єдині ми – єдина Україна», «Сутність 

інституту сім’ї і шлюбу», «Українець. Це звучить гордо!»), круглі столи 

(«Бути громадянином, фахівцем, сім’янином», «Видатні особистості рідного 

краю»), дискусії («Мій професійний вибір. Чи правий я?», «Професіонал – 

який він?», «Чи знаєте ви закон? Правопорушення та юридична 

відповідальність», «Цивільний шлюб: «за» та «проти»», «Життєві цінності 

людини»), гуртки, конкурси, вікторини («Національні символи України», 

«Його Величність Хліб», «Я люблю тебе, Україно!»), свята («День Захисника 

України», «День української мови та писемності», «Свято осені», 

«Міжнародний день солідарності студентів», «День працівників сільського 

господарства», «Андріївські вечорниці», «День Національної єдності», 

«Всесвітній день здоров’я», «День святого Валентина», «Свято матері»), 

тематичні зустрічі («Молодь за здоровий спосіб життя», «Організуй свою 

справу», «Шлях до успіху»), усний журнал «Молодь у боротьбі за 

незалежність», дискусійний клуб «Конституція України – логічне 

продовження розвитку українського демократичного державотворення», 

акції («Милосердя», «Турбота», «Святий Миколай добро й милосердя нам 

посилай», «Допоможи пораненому солдату», «Солдатські вдови», «Своїм 

життям рівняймося на героїв», «Посади дерево», «Зелена весна», «Чисте 

джерельце»), флешмоби («Ми проти наркотиків», «Обираємо здоровий 

спосіб життя»), проектна діяльність («1418 днів і ночей», «Зелений край», 

«Всі ми – діти Землі») тощо.  
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Реалізація педагогічної умови – залучення студентів аграрних 

коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, спрямованої на 

формування соціального досвіду – сприяла підвищенню рівнів вихованості 

соціальної зрілості, що є наслідком цілеспрямованого впливу на когнітивну, 

емоційно-ціннісну, поведінкову, рефлексивну сфери студентів аграрних 

коледжів, про що йтиметься в наступному підрозділі. 

Підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів відбувалося 

шляхом цілеспрямованої роботи з кураторами студентських груп під час 

проведення семінару «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів», який реалізовувався протягом кількох етапів: організаційно-

інформаційного, практичного, аналітико-результативного. 

Перший етап – організаційно-інформаційний – передбачав проведення 

підготовчої роботи з адміністрацією аграрних коледжів, спрямованої на 

усвідомлення кураторами студентських груп значення й актуальності 

проблеми виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

вивчення педагогічного досвіду; розроблення стратегії заявленої проблеми. 

Далі відбулося інформування кураторів студентських груп з 

теоретичних питань проблеми виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; розроблення педагогічного 

супроводу виховної роботи; ознайомлення з програмою семінару 

«Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних коледжів» (див. Додатки 

8; 9). 

З метою поглиблення знань кураторів студентських груп з проблеми 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності було розроблено і проведено лекцію «Сутність і структура 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів». На лекції розглядалися такі 

питання: ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості 

студентської молоді; сутність, структура соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. Також було розроблено модель соціально зрілого 
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випускника аграрного коледжу та обговорено результати проектної 

діяльності педагогів. 

Наступне заняття «Особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» (круглий стіл) 

мало на меті: розглянути сенситивність раннього юнацького віку щодо 

виховання соціальної зрілості; розкрити особливості виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; виявити чинники, які негативно 

впливають на виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

визначити потенціал позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної 

проблеми. 

У ході обговорення чинників, які сприяють вихованню соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів, акцентували увагу на сенситивності 

раннього юнацького віку: 

– формування світогляду, системи оціночних суджень, переконань та 

ідеалів;  

 – становлення самосвідомості та стабільного образу «Я», що пов’язано 

із новою стадією розвитку інтелекту, саморозвитку, підсиленням 

особистісного контролю [143, с. 30]; 

 –кардинальні зміни в мотивації (головні мотиваційні напрями цього 

періоду: самопізнання, самовиявлення, самоствердження) [112]; 

 –самовизначення себе в людському суспільстві, усвідомлення своїх 

можливостей і прагнень, свого призначення в житті [89]; 

– вибудовування життєвої стратегії, що спирається на рефлексію і 

співвідношення своїх індивідуальних здібностей, статусних, вікових та 

індивідуальних домагань з боку суспільства [143, с. 31]; 

 – прагнення знайти своє місце в системі дорослих суспільних зв’язків, 

що виявляється в орієнтації юнаків і дівчат на соціальні норми; 

 – активне формування соціальних якостей; потреба у самовихованні; 

підсилення здатності до самоспоглядання та самовираження; 
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 – саморефлексія, усвідомлення власної індивідуальності; готовність до 

особистісного і професійного самовизначення; 

 – інтенсивне освоєння соціальних ролей і форм соціального життя. 

У ході обговорення особливостей виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів акцентували увагу на специфіку студентського 

контингенту, а саме – домінування сільської молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки. Далі було 

охарактеризовано такі особливості сільської молоді: економічні, 

демографічні, здоров’язберігаючі, дозвіллєві, громадсько-політичні (за 

І. Сопівник) [166, с. 124–125]. 

Було обговорено питання щодо використання потенціалу 

позааудиторної діяльності з метою виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів: включення студентів у різноманітні види позааудиторної 

діяльності, оптимізація змісту, форм позааудиторної діяльності, 

цілеспрямована робота з виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів, вихід за межі коледжу, співробітництво із громадськими 

організаціями тощо. У ході обговорення прийшли до висновку, що 

використання потенціалу позааудиторної діяльності буде сприяти розвитку у 

студентів аграрних коледжів соціальних якостей, підвищенню рівня 

професійних знань та вмінь, ефективному оволодінню основними 

соціальними ролями; збагаченню соціального досвіду. 

Серед чинників, які негативно впливають на виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів, було названо такі: недостатня увага до 

питань організації позааудиторної діяльності – проведення епізодичних 

виховних заходів, другорядне ставлення викладачів до позааудиторної 

діяльності, застарілі форми проведення позааудиторної діяльності, 

зловживання авторитарними методами виховання студентської молоді, 

відсутність методичного забезпечення процесу виховання соціальної зрілості 

у студентів аграрних коледжів, а також чинники, обумовлені соціальним 

життям сучасного українського суспільства: економічне становище, 
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глобальна зміна ціннісних орієнтацій, зростання споживацьких настроїв 

серед молоді, превалювання настановлення щодо отримання максимальних 

благ якомога швидше і без зайвих зусиль тощо. 

У ході проведення круглого столу куратори студентських груп 

аграрних коледжів обмінювалися думками з проблеми «Пошук умов 

усунення негативних чинників у процесі виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів». На цьому ж занятті куратори студентських 

груп розробляли основні завдання аграрного коледжу щодо виховання 

соціальної зрілості у студентів: 

 – здійснення цілеспрямованої роботи з виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів; 

 – використання потенціалу позааудиторної діяльності щодо виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – своєчасна діагностика та корекція рівнів вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – вироблення у студентів соціальних навичок; 

 – створення можливостей щодо цілеспрямованої підготовки студентів 

аграрних коледжів до якісного опанування соціальними ролями: громадянин, 

фахівець, сім’янин; 

 – оптимізація форм і методів виховання соціальної зрілості студентів у 

позааудиторній діяльності; 

 – залучення студентів аграрних коледжів до різноманітних видів 

позааудиторної діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду. 

Отже, у ході організаційно-інформаційного етапу підготовки кураторів 

студентських груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів їх було ознайомлено з програмою семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість у студентів аграрних коледжів», що сприяло: 

 – поглибленню знань кураторів студентських груп про сутність та 

структуру соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 
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 – аналізу особливостей виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; 

 – усвідомленню педагогами аграрних коледжів актуальності проблеми 

виховання соціальної зрілості у студентів; 

 – підвищенню рівня ціннісно-мотиваційного ставлення до виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

На другому (практичному) етапі значну увагу приділяли ознайомленню 

кураторів студентських груп з методикою діагностики рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, формами і методами 

виховання соціальної зрілості, використанням комплексу педагогічних умов 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності, ознайомленню педагогів із розробленою нами програмою 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості». 

Ознайомленню кураторів студентських груп із критеріями і 

показниками вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, 

озброєнню їх методикою діагностики рівнів вихованості соціальної зрілості у 

зазначеного контингенту студентів було присвячено заняття «Методика 

діагностики рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів». 

У ході проведення цього інтерактивного заняття кураторів 

студентських груп ознайомили з критеріями і показниками вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, з методикою діагностики 

рівнів вихованості соціальної зрілості у зазначеного контингенту студентів. 

З учасниками семінару проводились індивідуальні консультації з 

питань діагностики рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів, використання діагностичного інструментарію. 

Метою заняття «Форми і методи виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» було: поглиблення 

знань кураторів студентських груп щодо форм і методів виховання 

соціальної зрілості; обговорення комплексу педагогічних умов виховання 
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соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

ознайомлення педагогів із розробленою нами програмою кураторських годин 

«На шляху до соціальної зрілості» 

Наступне заняття – «Студентське самоврядування як чинник виховання 

соціальної зрілості», мета якого полягала у визначені шляхів активізації 

органів студентського самоврядування в аграрному коледжі. 

У ході проведення заняття було обговорено наступні поняття: 

«студентське самоврядування», «система студентського самоврядування», 

охарактеризовано принципи студентського самоврядування; розглянуто 

функції і сфери діяльності органів студентського самоврядування, а також 

шляхи їхньої активізації. 

Далі відбулася презентація проектів творчих груп педагогів і студентів 

«Яким ми бачимо самоврядування у нашому коледжі?». 

Продуктивність роботи куратора студентської групи залежить від 

ставлення до студента як до суб’єкта освітнього процесу. Задля того, щоб 

студент став активним учасником педагогічного процесу, необхідно 

забезпечити суб’єкт-суб’єктний характер стосунків, який полягає в рівності 

психологічних позицій, взаємній гуманістичній спрямованості, активності 

педагога та вихованців, взаємопроникнення їх у світ почуттів та переживань 

[126]. Відтак, у процесі спілкування із студентами куратор студентської 

групи має надавати перевагу діалогічному спілкуванню, яке 

характеризується «емоційною та особистісною відкритістю партнерів, 

психологічною налаштованістю на емоційний стан один одного, 

безоціночністю, довірою і відкритістю, відвертістю у вираженні почуттів і 

станів особистості» [74, с. 48−49]. 

Куратору студентської групи необхідно вміти встановлювати 

педагогічно доцільні стосунки з усіма учасниками виховного процесу, 

керуючись правилами спілкування. 

Наступне заняття − «Педагогіка відносин або дещо про стилі 

педагогічного спілкування», метою якого було: розкрити специфіку 
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педагогічного спілкування, стилі педагогічного спілкування, розробити 

«Правила педагогічного спілкування із студентом». 

У теоретичній частині заняття було обговорено специфіку 

педагогічного спілкування, ознаки спілкування-діалогу як провідної 

характеристики педагогічного спілкування, а саме: рівність учасників 

педагогічного спілкування, міжсуб’єктні відносини учасників спілкування, 

визнання учасником спілкування активної ролі співрозмовника, безумовне 

сприйняття співрозмовника, відкритість реакції і власної позиції у 

співрозмовників, емпатійне слухання, налаштування на співрозмовника, 

взаємна довіра викладача і студентів, право кожного учасника спілкування на 

власну точку зору, повага, терпимість до іншої точки зору, сприйняття 

співрозмовника таким, яким він є, прагнення до смислотворчості у 

спілкуванні [71, с. 47]. Також було охарактеризовано провідні функції 

педагогічного спілкування: комунікативна, організаційно-діяльнісна, 

емпатійна, пізнавальна, діагностична, виховна, розвивальна; стилі 

педагогічного спілкування: демократичний, авторитарний, ліберальний. 

Далі було проведено тестування «Психологічний портрет педагога», 

метою якого було: визначити пріоритетні цінності, психоемоційний стан, 

самооцінку, стилі спілкування педагогів [116, с. 2–23]. 

Кураторам студентських груп було запропоновано такі вправи: 

«Довіра», «Тренуємо наші реакції», «Той, хто сидить, той, хто стоїть» [105, 

с 230–233]. 

Так, наприклад, метою вправи «Довіра» є розвиток міжособистісної 

довіри, розширення сенсорного усвідомлення.  

Завдання вправи: допомогти партнеру у спілкуванні в обмеженому 

просторі, взявши на себе роль ведучого та визначивши відповідальність за 

надану довіру. 

На початку виконання цієї вправи увагу педагогів було акцентовано на 

тому, що основою демократичного стилю спілкування є педагогічна 

взаємодія. У той же час, педагогічна взаємодія будується на повній довірі. 
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Кураторам студентських груп було запропоновано перевірити рівень довіри 

один до одного. Для цього їх розподілили на пари (один у парі − ведучий, 

другий − ведений). Веденому одягали пов’язку на очі. Ведучий водив 

веденого по кімнаті для сенсорного дослідження простору. Він тримав його 

за кисть, але мовчав. Через деякий час відбулася зміна ролей. 

Потім провели обговорення вправи за наступними запитаннями: 

1. Чи відчули Ви відповідальність за роль ведучого? 

2. Як почував себе ведений, який був змушений повністю залежати від 

ведучого? 

3. Визначте рівень своєї довіри. 

4. Опишіть своє відчуття при зміні ролей. 

Далі відбулася презентація дібраних кураторами студентських груп 

правил педагогічного спілкування та обґрунтування їх доцільності. (Завдання 

дібрати правила педагогічного спілкування було дано кураторам 

студентських груп заздалегідь). 

Загалом, кураторами студентських груп було запропоновано 35 правил, 

які вивішувалися на дошці. Після їхнього обговорення, за необхідністю 

правила уточнювали, об’єднували, намагаючись залишити ті, що мали 

конкретний зміст. 

Наведемо в остаточному вигляді правила спілкування, розроблені 

кураторами студентських груп: 

1. Бути відкритим і доступним для ведення діалогу зі студентом, 

зберігати конфіденційність. 

2. У процесі спілкування демонструвати власне ставлення до 

співрозмовника та його висловлювань. 

3. Виявляти терпіння, чуйність, педагогічний такт. 

4. Надавати перевагу діалоговим формам спілкування із студентами. 

5. Застосовувати у спілкуванні психологічні, мімічні, пантомімічні, 

мовленнєві та інші прийоми. 

6. Створювати ситуацію успіху. 
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7. Не нав’язувати власну думку, а лише висловлювати своє судження, 

не давати наказів, давати лише поради. 

8. Спілкування не повинно приводити до конфліктів. Сприяйте 

попередженню конфліктів (повний зміст заняття подано в додатку 9). 

Наступне заняття − «Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо 

попередження конфліктів» (творча майстерня для кураторів студентських 

груп) − мало на меті: розробити практичні рекомендації з попередження 

конфліктних ситуацій у колективі коледжу; проаналізувати стилі поведінки 

педагога в конфліктній ситуації; визначити особистісні ресурси кожного 

педагога щодо попередження конфліктів між учасниками навчально-

виховного процесу. 

У ході проведення творчої майстерні акцентували увагу педагогів на 

тому, що педагогічна діяльність сповнена різного роду напруженими 

ситуаціями, що пов’язані з емоційним реагуванням. Причина напруженості 

педагогічної діяльності зумовлена об’єктивними і суб’єктивними факторами.  

До об’єктивних факторів належать зовнішні умови ситуації, її 

складність, тобто складні умови діяльності (завантаженість робочого дня, 

зіткнення з новими складними ситуаціями, підвищене інтелектуальне 

навантаження). Об’єктивні причини виникнення конфліктів у системі 

«викладач-студент» такі: втома студентів, конфлікти викладача зі студентами 

на попередньому занятті тощо. 

Суб’єктивними факторами, як правило, стають індивідуальні 

особливості викладача, що провокують особливу чутливість людини до 

труднощів професійної діяльності: мотиви поведінки, досвід, знання, уміння, 

особливості нервової системи, настрій викладача, невміння викладача 

організувати групу до заняття, стан здоров’я викладача [179, с. 71−72]. 

Виділяють декілька видів педагогічних конфліктів: 

1. Конфлікти діяльності, що виникають у результаті ігнорування вимог, 

непродуманості нововведень у навчальному закладі, надмірного контролю з 

боку адміністрації за навчально-виховним процесом. 
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2. Конфлікти стосунків, які пов’язані із ситуаціями, що виникають з 

колегами та адміністрацією коледжу, ситуації взаємодії викладача з батьками 

студентів. 

3. Конфлікти поведінки, пов’язані із порушенням студентами норм 

поведінки [179, с. 71−72]. 

Педагогами було запропоновано діагностику рівня конфліктності (див. 

Додаток Л) 

Потім учасники творчої майстерні виконували роботу «Портрет», у 

якій брали участь три творчі групи «Студенти», «Викладачі», 

«Адміністрація». Кожна група відповідно до своєї ігрової ролі писала на 

листку ватману, на якому схематично зображена людина, перелік якостей 

особистості (студента або викладача, або представника адміністрації), які 

позитивно або негативно впливають на спілкування і відносини в колективі. 

На зображені голови та живота записували, відповідно, позитивні та 

негативні якості. Потім листи ватману прикріплювали на стіну. Керівники 

кожної з творчих груп доповідали про результати роботи. 

Так, наприклад, серед негативних особистісних якостей викладача, що 

найбільш перешкоджають педагогічний взаємодії, група «Студенти» назвала 

наступні: різкість, впертість, образливість, нетактовність, роздратованість, 

підозрілість, злобність, агресивність, амбіційність тощо. 

Серед якостей, які позитивно впливають на спілкування і відносини в 

колективі було названо: терплячість, тактовність, відповідальність, 

принциповість, доброзичливість, урівноваженість, справедливість, 

великодушність, емпатійність, діловитість тощо. 

Далі педагоги виконували групову роботу «Причини конфліктів». У 

ході її виконання відбулася зміна ролей груп: «Викладачі» стали 

«Адміністрацією», «Адміністрація» − «Студентами», а «Студенти» − 

«Викладачами». Кожна група, дивлячись на «свій портрет», записувала на 

листку ватману причини конфліктів, а потім зазначала джерела цих 
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конфліктів. Листи ватману прикріплювалися на дошку. Представники 

творчих груп доповідали про результати роботи. 

Потім кожному викладачу було роздано вирізані з паперу «штани» і 

«футболки». На «штанах» кожен учасник педагогічної майстерні писав три 

найважливіші причини конфліктів зі студентами, колегами, адміністрацією, а 

на «футболці» − три особисті ресурси щодо попередження цих конфліктів. 

«Штани» і «футболки» прикріплювалися до дошки. Ведучий творчої 

майстерні зачитував причини конфліктів, наприклад: конфліктна особистість, 

безпідставна критика студентів і викладачів, неправильне використання 

заохочення та покарання, зловживання службовим становищем, критика, що 

принижує гідність студентів, вияв неповаги, зверхності тощо. Також 

зачитували та обговорювали особистісні ресурси кожного педагога щодо 

попередження конфліктів. Наприклад, виявлення доброзичливості, 

тактовності, педагогічного оптимізму, єдність педагогічних вимог, 

оволодіння мистецтвом спілкування, індивідуальний підхід до студентів, 

виявлення толерантності тощо. 

У процесі обговорення внутрішніх ресурсів аграрного коледжу щодо 

попередження конфліктів керівником творчої майстерні було зазначено, що 

вирішення кожного типу конфлікту передбачає відповідну стратегію дій 

викладача. 

Під час подолання конфлікту ефективними можуть бути такі дії 

викладача: 

 − відстрочення виконання педагогічної вимоги (викладач не наполягає 

на негайному виконанні його розпоряджень, висловлює впевненість, що 

студент сам усвідомить його необхідність, демонструючи віру в їхню 

розсудливість; 

 − компроміс (послаблення вимог, згода на їх часткове виконання або 

невиконання за певних умов); 

 − поступка (викладач ніби погоджується з аргументами студента, 

розуміє його почуття і скасовує своє рішення, не висуваючи ніяких умов, 
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висловлюючи віру в його належну поведінку в майбутньому) [179. с. 73] 

(повний зміст заняття подано в додатку 9). 

Отже, практичний етап підготовки кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів сприяв: 

оволодінню ними діагностикою рівнів вихованості соціальної зрілості у 

зазначеного контингенту студентів; поглибленню знань педагогів щодо форм 

і методів виховання соціальної зрілості; ознайомленню педагогів із 

розробленою нами програмою кураторських годин «На шляху до соціальної 

зрілості»; розвитку рефлексивних умінь і навичок; формуванню суб’єкт-

суб’єктних відносин викладачів і студентів. 

Аналітико-результативний етап передбачав визначення шляхів 

подолання особистих утруднень кураторів студентських груп у процесі 

підготовчої роботи до виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. На цьому етапі застосовувалися такі 

методи і прийоми, як-от: індивідуальні консультації, бесіди, анкетування, 

спостереження. Після проведення підготовчої роботи було визначено рівні 

готовності кураторів студентських груп аграрних коледжів до виховання 

соціальної зрілості студентів. 

Результати дослідно-експериментальної роботи свідчать, що 

проведення семінару «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів» сприяло підвищенню рівня готовності кураторів студентських 

груп до виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності, а саме: підвищенню ціннісно-мотиваційного 

ставлення до проблеми виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів; поглибленню знань про сутність соціальної зрілості та особливості 

виховання соціальної зрілості у даного контингенту студентів; оволодінню 

кураторами студентських груп формами і методами виховання соціальної 

зрілості; сформованістю рефлексивної позиції, що виявляється в адекватній 

самооцінці, упевненості у власних силах (див. підрозділ 3.3). 
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3.3 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

В експериментальній перевірці ефективності обґрунтованих 

педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності брали участь 20 кураторів 

студентських груп, 206 студентів аграрних коледжів склали 

експериментальну групу (ВП НУБіП України Боярський коледж екології і 

природних ресурсів Київської області, Бучацький коледж Подільського 

державного аграрно-технічного університету Тернопільської області), 202 

студенти (Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного 

університету, ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені 

Є. Храпливого» Тернопільської області) – контрольну групу.  

Формування експериментальної і контрольної груп студентів аграрних 

коледжів здійснювалося відповідно до наступних вимог: приблизно 

однаковий рівень вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів, згода адміністрацій аграрних коледжів та бажання педагогів 

цілеспрямовано виховувати соціальну зрілість студентів аграрних коледжів. 

Мета формувального етапу дослідження – експериментально 

перевірити ефективність теоретично обґрунтованих педагогічних умов 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності. 

Формувальний експеримент складався з трьох етапів: підготовчого, 

основного, узагальнюючого. 

У процесі підготовчого етапу (ІV квартал 2015 року) було підготовлено 

експериментальні матеріали (розроблено програму семінару для кураторів 

студентських груп «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів», програму кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості»; 

визначено форми і методи роботи; узгоджено програму дій з керівниками 

аграрних коледжів, їхніми заступниками та педагогами-експериментаторами; 

здійснено їх підготовку до роботи з експериментальними матеріалами. 
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Експериментальна робота базувалася на принципах: 

 – гуманістичної спрямованості – організація такої взаємодії, при якій 

вибудовується відношення до людини як до найвищої цінності, вияв поваги 

гідності кожної особи. Відношення викладача і студента характеризується як 

відношення до відповідального і самостійного суб’єкта власного розвитку;  

 – центрації соціального виховання на розвиток особистості припускає, 

що стратегія і тактика соціального виховання повинні бути спрямовані на 

допомогу людині в становленні, збагаченні і вдосконаленні її людської суті, у 

створенні умов для розвитку особистості; 

 – діалогічної взаємодії. Цей принцип припускає, що духовно-ціннісна 

орієнтація людини й великою мірою її розвиток здійснюється в процесі 

взаємодії викладачів і студентів, змістом якого є обмін цінностями [143, 

с. 69–70]; 

 – життєвої смислотворчої самодіяльності. Цей принцип передбачає 

становлення особистості як творця і проектувальника власного життя, який 

уміє приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, 

повноцінно жити й активно діяти в динамічних життєвих умовах, постійно 

самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни; 

 – соціальної відповідальності, який обумовлює необхідність 

узгодженості змісту і методів виховання в реальній соціальній ситуації, в 

якій організовується виховний процес. Умовами реалізації цього принципу є: 

взаємозв’язок виховних задач і задач соціального розвитку демократичного 

суспільства, координація взаємодії соціальних інститутів, які впливають на 

особистість, орієнтація педагогічного процесу на реальні можливості 

соціуму, врахування його найрізноманітніших чинників [84, с. 12–13]; 

 – педагогічного оптимізму – орієнтація на особистість студента як на 

найвищу цінність, стимулювання у студента свідомого ставлення до власної 

поведінки, життєвого вибору. Реалізація цього принципу дозволяє студенту 

розкрити свої потенційні можливості, зайняти гідне місце у відносинах з 

оточуючими. 
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Згідно з визначеними критеріями і показниками вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів (див. підрозділ 2.1 дисертаційного 

дослідження), на основі методів і методик, які використовувалися нами на 

констатувальному етапі дослідження, було проведено діагностичний зріз, 

який дозволив визначити рівні вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів експериментальних (ЕГ) і контрольних груп (КГ). 

Порівняння розподілу студентів аграрних коледжів за рівнями 

вихованості вищеназваної якості проводилося за допомогою критерію 

Пірсона (критерій «хі-квадрат» узгодженості двох емпіричних розподілів) 

[109]. Для обчислень було використано функцію Excel ХИ2ТЕСТ. 

Застосування методу Пірсона дало можливість порівняти l  емпіричні 

розподіли й обраховувати l  набори емпіричних частот [109]. 

Значення критерію Пірсона (у таблицях розрахунків ця величина 

позначена «хі-кв») визначалася так: 
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 ,                                                    (3.1) 

де m  – кількість рівнів ознаки, а теоретичні частоти (у розрахункових 

таблицях ці частоти йдуть під заголовком «прогноз» – за зразком допомоги 

Excel). Останній показник ( jin ) визначали за формулою:  
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.                                                           (3.2) 

Критичне значення критерію 2
  визначали для кількості степенів 

свободи df ( 1)( 1)l m   , заданого рівня статистичної значущості  , 

двосторонньої критичної області (ненаправлена альтернатива). При 2 2
    

– нульову гіпотезу про узгодженість розподілів приймають, при 2 2
    – 

відхиляють. При використанні статистичного пакета (Excel є найпростішим) 

p-рівень знаходиться як корінь рівняння: 
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ліва частина якого є функцією розподілу 2 , 1

0
( ) e dz tz t t

      і 

1

0
( , ) e d

x z tz x t t     – повна і неповна гама-функції відповідно [109]. 

P-рівень точного тесту Фішера (Fisher’s exact test) обраховано за 

допомогою онлайн-калькулятора (як і у випадку критерію Пірсона для 

двосторонньої критичної області). Приклад статистичної гіпотези: 

H0 : доля студентів аграрних коледжів з високим рівнем вихованості 

соціальної зрілості не відрізняється від долі студентів з високим рівнем 

вихованості соціальної зрілості в контрольній групі. 

H1 : доля студентів аграрних коледжів з високим рівнем вихованості 

соціальної зрілості відрізняється від долі студентів з високим рівнем 

вихованості соціальної зрілості в контрольній групі. 

Одержані результати на початку формувального етапу експерименту 

подано в таблиці 3.1.  

Статистичні дані засвідчили про об’єктивний розподіл студентів на 

контрольну та експериментальну групи, оскільки кількість студентів 

аграрних коледжів з різними рівнями вихованості соціальної зрілості 

(низький – 40,14 % ЕГ і 38,61 % КГ; середній – 34,62 % ЕГ і 35,15 % КГ; 

високий – 25,24 % ЕГ і 26,24 % КГ) виявилися приблизно несуттєвими. 
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Таблиця 3.1 

Рівні вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

експериментальної і контрольної груп (абс./відн. значення) 

 

На формувальному етапі експерименту розподіли студентів за рівнями 

вихованості соціальної зрілості в експериментальній та контрольній не 

відрізняються (p=0,9944), на констатувальному – відрізняються (p=0,0000). 

Відтак, одержані статистичні дані засвідчили об’єктивний розподіл 

учасників формувального експерименту на контрольну та експериментальну 

групи.  

Аналіз таблиці 3.1 свідчить про те, що більшість студентів аграрних 

коледжів експериментальної й контрольної груп виявили низький рівень 

вихованості соціальної зрілості. 

Проведення основного етапу експерименту з виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

передбачало зосередження уваги на реалізації педагогічних умов виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: 

 – змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; 

 – залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду; 

 – підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

Рівні 
Студенти аграрних коледжів (N=408) 

ЕГ (N=206) КГ (N=202) 

Високий 52/25,24 53/26,24 

Середній 72/34,62 71/35,15 

Низький 82/40,14 78/38,61 
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Змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

здійснювалося за допомогою розробки й упровадження у позааудиторну 

діяльність аграрних коледжів програми кураторських годин «На шляху до 

соціальної зрілості», основними завданнями якої було: поглиблювати знання 

і уявлення щодо сутності соціальної зрілості; сприяти усвідомленню сутності 

соціальних ролей: громадянин, сім’янин, фахівець; формувати ціннісне 

ставлення до соціальних норм, до інших людей; сприяти виявленню 

самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності; формувати вміння конструктивно вирішувати 

конфліктні ситуації; аналізувати соціальне явище з точки зору припустимості 

особистої та соціальної значущості; сприяти формуванню здатності до 

самоаналізу, до професійної самореалізації. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи була розроблена 

конкретна програма дій, що забезпечувала подальший розвиток у студентів 

аграрних коледжів соціальної зрілості. 

Із студентами аграрних коледжів, які виявили високий рівень 

вихованості соціальної зрілості, основні заходи виховної роботи були 

спрямовані на створення й залучення їх у ситуацію пошуку не однобічності, 

мотивації вирішення суперечливих ситуацій, обговорення різних варіантів 

участі у суспільно значущій діяльності. 

Стосовно студентів аграрних коледжів, які виявили середній рівень 

вихованості соціальної зрілості, проводилася виховна робота, спрямована, 

перш за все, на систематичне залучення до різних видів суспільно значущої 

діяльності, яка сприяла вихованню таких соціальних якостей: самостійність, 

соціальна активність, соціальна відповідальність, комунікативна 

толерантність. Організація студентського самоврядування, залучення 

студентів аграрних коледжів до роботи клубу, проектна діяльність – все це 

сприяло формуванню у студентів аграрних коледжів соціального досвіду, 

оволодінню вміннями аналізувати соціальне явище з точки зору 
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припустимості особистої та суспільної значущості, вмінню конструктивно 

вирішувати конфліктні ситуації. 

До студентів аграрних коледжів, які виявили низький рівень 

вихованості соціальної зрілості, зусилля були спрямовані на поглиблення 

знань про суспільство, обізнаність щодо сутності соціальних ролей: 

громадянина, фахівця, сім’янина; розуміння сутності таких соціальних 

якостей, як: самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність; прагнули викликати інтерес у студентів до цієї 

проблеми; залучали студентів аграрних коледжів до соціально значущої 

діяльності, що сприяло формуванню в них соціального досвіду. 

З метою підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів було організовано 

цілеспрямовану роботу з надання кураторам студентських груп необхідних 

знань з теорії і методики виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів. 

Для реалізації названої педагогічної умови у практику 

експериментальних аграрних коледжів впроваджено семінар для кураторів 

студентських груп «Виховуємо соціальну зрілість у студентів аграрних 

коледжів», який мав би вирішити наступні завдання: поглибити знання 

кураторів студентських груп про сутність понять: «соціальна зрілість», 

«вихованість соціальної зрілості студентів аграрних коледжів»; ознайомити 

кураторів студентських груп з діагностикою рівнів вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; поглибити знання кураторів 

студентських груп про форми і методи виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; ознайомити 

кураторів студентських груп з педагогічними умовами виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; програмою кураторських годин «На 

шляху до соціальної зрілості». 

Під час проведення семінару було впроваджено такі види занять: 

лекції: «Сутність і структура соціальної зрілості студентів аграрних 
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коледжів», «Форми і методи виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; інтерактивні заняття: 

«Особливості виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності», «Методика діагностування рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів», «Студентське 

самоврядування як чинник виховання соціальної зрілості», «Педагогіка 

відносин або дещо про стилі спілкування», «Внутрішні ресурси аграрного 

коледжу щодо попередження конфліктів». 

Наведемо дані про рівні готовності кураторів студентських груп 

аграрних коледжів (20 осіб) щодо виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів (після проведення дослідно-експериментальної роботи) 

(див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Рівні готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів  

(після проведення підготовчої роботи) 

Показники вихованості соціальної зрілості 

у студентів аграрних коледжів 

Рівні готовності 

Високий Середній Низький 

1. Ціннісно-мотиваційне ставлення до 

виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; прагнення ефективно 

виховувати соціально зрілу особистість 

85,00 15,00 – 

2. Знання про сутність соціальної зрілості 

та особливості виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів 

80,00 20,00 – 

3. Володіння кураторами студентських 

груп формами і методами виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів 

85,00 15,00 – 

4. Адекватне оцінювання себе як куратора 

студентської групи здатного виховувати 

соціальну зрілість студентів аграрних 

75,00 25,00 – 
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коледжів 

5. Загальний рівень готовності кураторів 

студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів 

81,25 18,75 – 

  

Отримані результати свідчать, що проведений семінар для кураторів 

студентських груп «Виховуємо соціальну зрілість студентів аграрних 

коледжів» сприяв підвищенню рівнів готовності кураторів до виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

 Таким чином, реалізація педагогічної умови − підвищення рівня 

готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів сприяло підвищенню ціннісно-мотиваційного 

ставлення до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів; 

поглибленню знань щодо сутності соціальної зрілості й особливостей 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; оволодінню 

формами і методами виховання соціальної зрілості у даної категорії 

студентів. Так, переважна більшість кураторів студентських груп після 

проведення підготовчої роботи виявила високий рівень готовності до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. (Характеристику 

рівнів готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів було подано в підрозділі 2.1). 

 Наприкінці 2017 року було проведено узагальнюючий етап 

формувального експерименту, підсумкові зрізи з метою вивчення 

ефективності обґрунтованих педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

      Упродовж проведення дослідно-експериментальної роботи здійснювали 

регулярну педагогічну діагностику як важливу умову виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів, відбувався кількісний та якісний аналіз 

результатів дослідження. 
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Розпочнемо з аналізу динаміки вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів за когнітивним критерієм, який розкривається 

через такі показники: знання про суспільство; усвідомлення сутності 

соціальних ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; знання про прояви таких 

соціальних якостей, як: самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за когнітивним критерієм  
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% % 

Високий 69 33,49 100 48,54 +15,05 71 35,15 78 38,61 +3,46 

Середній 90 43,69 98 47,58 +3,89 85 42,08 91 45,05 +2,97 

Низький 47 22,82 8 3,88 -18,94 46 22,77 33 16,34 -6,43 

 

Результати діагностики за когнітивним критерієм свідчать про суттєві 

зрушення в рівнях вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів (загальна кількість студентів аграрних коледжів ЕГ, які виявили 

високий рівень вихованості соціальної зрілості за когнітивним критерієм, 

зросла на +15,05 %; а в КГ – на +3,46 %) значно зменшилася кількість 

студентів ЕГ, які виявили низький рівень вихованості соціальної зрілості за 

когнітивним критерієм (від’ємний приріст в ЕГ – 18,94 %; у КГ – 6,43 %). 

Зсув у долі високого рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за когнітивним критерієм за тестом Фішера склав р-рівень 

0,0026, за хі-квадратом – 9,64; зсув у долі середнього рівня вихованості 
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соціальної зрілості студентів за тестом Фішера – 0,4887, за хі-квадратом – 

0,63; зсув у долі низького рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за тестом Фішера – 0,0001, за хі-квадратом –31,92. 

Аналіз таблиці 3.3 дозволяє стверджувати, що 48,54 % студентів 

аграрних коледжів ЕГ виявляють усвідомлені знання про суспільство; 

глибоке усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянина, фахівця, 

сім’янина; усвідомлені знання щодо сутності таких соціальних якостей, як: 

самостійність, соціальна активність, соціальна відповідальність, 

комунікативна толерантність. 

До позитивних зрушень належить і зменшення чисельності студентів 

аграрних коледжів ЕГ із низьким рівнем вихованості соціальної зрілості за 

когнітивним критерієм (на початку дослідно-експериментальної роботи цей 

показник становив 22,82 %, а в кінці формувального етапу – 3,88 %). 

Велике значення відіграла розроблена й апробована програма 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості», завдяки якій у 

студентів аграрних коледжів експериментальної групи розширювалися, 

збагачувалися знання і уявлення щодо сутності соціальної зрілості; 

вироблялося усвідомлення сутності соціальних ролей: громадянин, фахівець, 

сім’янин; що сприяло формуванню ціннісного ставлення до соціальних норм, 

до інших людей; виявленню самостійності, соціальної відповідальності, 

соціальної активності, комунікативної толерантності; формуванню вміння 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати соціальне явище 

з точки зору припустимості та соціальної значущості; формуванню здатності 

до самоаналізу, до професійної самореалізації.  

Гіпотеза про однакові розподіли студентів за рівнями вихованості 

соціальної зрілості на початку та наприкінці дослідження відхиляється для 

експериментальної групи (p=0,0000) та приймається для контрольної групи 

(p=0,4449). Відмінність у розподілах експериментальної групи обумовлена 

збільшенням групи з високим рівнем вихованості соціальної зрілості 

(p=0,0019) і зменшенням групи з низьким рівнем вихованості соціальної 
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зрілості (p=0,0000) у той час як зсув у групі з середнім рівнем вихованості 

соціальної зрілості виявився статистично не значимим (p=0,4288). У 

контрольній групі зсуви у всіх рівнях вихованості соціальної зрілості 

виявились статистично не значимими (p=0,4704, p=0,5472 p=0,1029). 

Охарактеризуємо зміни в показниках за емоційно-ціннісним критерієм 

(ціннісне ставлення до соціальних норм; до інших людей; мотивація на 

виявлення самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності). 

Одержані результати динаміки рівнів вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів за емоційно-ціннісним критерієм подано в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за емоційно-ціннісним критерієм  
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Високий 48 23,30 80 38,83 +15,53 47 23,27 52 25,74 +2,47 

Середній 85 41,26 112 54,37 +13,11 80 39,60 85 42,08 +2,48 

Низький 73 35,44 14 6,80 -28,64 75 37,13 65 32,18 -4,95 

 

Аналіз таблиці 3.4 дозволяє констатувати, що 38,83 % студентів 

аграрних коледжів експериментальної групи виявили високий рівень 

вихованості соціальної зрілості за емоційно-ціннісним критерієм (відповідно 

до початку дослідно-експериментальної роботи він дорівнював 23,30 %). 
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Результати вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за емоційно-ціннісним критерієм в експериментальній групі 

суттєво перевищили статистичні дані в порівнянні з контрольною групою. 

Різниця збільшення студентів аграрних коледжів контрольної та 

експериментальної груп з високим рівнем вихованості соціальної зрілості за 

емоційно-ціннісним критерієм склала +15,53 % ЕГ і 2,47 % КГ; а з середнім – 

41,26 % (приріст +13,11 %). 

Зсув у долі високого рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів ЕГ за емоційно-ціннісним критерієм (тест Фішера) склав 

р-рівень 0,0009, за хі-квадратом – 11,61; зсув у долі середнього рівня за 

тестом Фішера – р-рівень 0,0103, за хі-квадратом – 7,09; зсув низького рівня 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за тестом 

Фішера – р-рівень – 0,0001, за хі-квадратом – 50,72. 

Гіпотеза про однакові розподіли студентів за рівнями вихованості 

соціальної зрілості на початку та наприкінці дослідження відхиляється для 

експериментальної групи (p=0,0000) та приймається для контрольної групи 

(p=0,7727). Відмінність у розподілах експериментальної групи обумовлена 

збільшенням групи з високим рівнем вихованості соціальної зрілості 

(p=0,0007) та середнім рівнем вихованості соціальної зрілості (p=0,0077) і 

зменшенням відсотка студентів аграрних коледжів, які виявили низький 

рівень вихованості соціальної зрілості (p=0,0000). У контрольній групі зсуви 

у всіх рівнях вихованості соціальної зрілості виявились статистично не 

значимими (p=0,5630, p=0,6128 p=0,2958). 

Таким чином, значна кількість студентів аграрних коледжів 

експериментальної групи виявили ціннісне ставлення до соціальних норм, до 

інших людей; прагнення до виявлення самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності. 

Аналіз кількісних і якісних даних свідчить про високу ефективність 

запроваджених у позааудиторну діяльність експериментальних аграрних 
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коледжів педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Проаналізуємо динаміку рівнів вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів за поведінковим критерієм, який розкривається 

через такі показники: дотримання соціальних норм; виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної відповідальності, комунікативної 

толерантності; вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, подану 

в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 
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Високий 47 22,82 70 33,98 +11,16 48 23,76 56 27,72 +3,96 

Середній 60 29,13 114 55,34 +26,21 60 29,70 69 34,16 +4,46 

Низький 99 48,05 22 10,68 -37,37 94 46,54 77 38,12 -8,42 

 

Аналіз таблиці 3.5 дозволяє констатувати, що 33,98 % студентів 

аграрних коледжів ЕГ виявили високий рівень вихованості соціальної 

зрілості (відповідно до початку дослідно-експериментальної роботи цей 

показник склав 22,82 %). 

Результати рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів експериментальної групи суттєво перевищують дані контрольної 

групи. Різниця збільшення студентів аграрних коледжів контрольної та 

експериментальної груп із високим рівнем вихованості соціальної зрілості за 
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поведінковим критерієм склала: +11,16 % ЕГ та + 3,96 % КГ; із середнім – 

відповідно + 26,21 % ЕГ (55,34 % студентів) і + 4,46 % КГ (34,16 % 

студентів). 

В експериментальній групі низький рівень вихованості соціальної 

зрілості за даним критерієм виявлено у 10,68 % студентів (на початку 

дослідно-експериментальної роботи цей показник становив 48,05 %). 

 Зсув у долі високого рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за поведінковим критерієм за тестом Фішера склав р-

рівень – 0,0160, за хі-квадратом – 6,31; зсув у долі середнього рівня 

вихованості соціальної зрілості за тестом Фішера склав р-рівень 0,0001, за хі-

квадратом – 29,01; зсув у долі низького рівня вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів за тестом Фішера склав р-рівень – 0,0001, за хі-

квадратом – 69,37. 

Гіпотеза про однакові розподіли студентів аграрних коледжів за 

рівнями вихованості соціальної зрілості на початку та наприкінці 

дослідження відхиляється для експериментальної групи (p=0,0000) та 

приймається для контрольної групи (p=0,4020). Відмінність у розподілах 

експериментальної групи обумовлена збільшенням студентів, які виявили 

середній рівнь вихованості соціальної зрілості (p=0,0000) і зменшенням 

відсотка студентів, які виявили низький рівень вихованості соціальної 

зрілості (p=0,0000) у той час, як зсув в групі з високим рівнем вихованості 

соціальної зрілості виявився статистично незначимим (p=0,0120). У 

контрольній групі зсуви у всіх рівнях вихованості соціальної зрілості 

виявились статистично не значимими (p=0,3626, p=0,3368 p=0,0869). 

Відтак, значна кількість студентів аграрних коледжів 

експериментальної групи завжди дотримуються соціальних норм, 

проявляють самостійність, соціальну активність, соціальну відповідальність, 

комунікативну толерантність; володіють вмінням конструктивно вирішувати 

конфлікти. 



 209 

Проаналізуємо динаміку рівнів вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів експериментальної і контрольної групи за 

рефлексивним критерієм, який розкривається через такі показники: здатність 

до самоаналізу; здатність до професійної самореалізації; уміння аналізувати 

соціальне явище з точки зору припустимості особистої та соціальної 

значущості (див. тал. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів за рефлексивним критерієм  
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% % 

Високий 45 21,84 80 38,83 +16,99 46 22,77 50 24,75 +1,98 

Середній 67 32,52 106 51,46 +18,94 69 34,16 72 35,64 +1,48 

Низький 94 45,64 20 9,71 -35,93 87 43,07 80 39,61 -3,46 

 

Аналіз таблиці 3.6 дозволяє констатувати, що 38,83% студентів 

аграрних коледжів ЕГ виявили високий рівень вихованості соціальної 

зрілості (відповідно до початку дослідно-експериментальної роботи цей 

показник склав 21,84 %). 

Результати рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів в експериментальній групі суттєво перевищили статистичні дані 

контрольної групи. Різниця збільшення числа студентів аграрних коледжів 

контрольної та експериментальної груп із високим рівнем вихованості 

соціальної зрілості за рефлексивним критерієм склала +16,99 % ЕГ та 



 210 

+1,98 % КГ; із середнім – відповідно +18,94 % в ЕГ (51,46 % студентів) і 

+1,48 % КГ (35,64 % студентів). 

В експериментальній групі низький рівень вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів за даним критерієм виявили 9,71 % 

студентів (на початку дослідно-експериментальної роботи цей показник 

становив 45,64 %). 

Зсув у долі високого рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів за рефлексивним критерієм за тестом Фішера склав р-

рівень – 0,0003, за хі-квадратом – 14,07; зсув у долі середнього рівня за 

тестом Фішера р-рівень 0,0001, за хі-квадратом – 15,16; зсув у долі низького 

рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів за тестом 

Фішера склав р-рівень – 0,0001, за хі-квадратом – 66,41. 

Гіпотеза про однакові розподіли студентів за рівнями вихованості 

соціальної зрілості на початку та наприкінці дослідження відхиляється для 

експериментальної групи (p=0,0000) та приймається для контрольної групи 

(p=0,9136). Відмінність у розподілах експериментальної групи обумовлена 

збільшенням відсотка студентів аграрних коледжів, які виявили високий 

рівень вихованості соціальної зрілості (p=0,0002) та середнім рівнем 

вихованості соціальної зрілості (p=0,0001) і зменшенням відсотка студентів, 

які виявили низький рівень вихованості соціальної зрілості (p=0,0000). У 

контрольній групі зсуви у всіх рівнях вихованості соціальної зрілості 

виявились статистично незначимими (p=0,6401, p=0,7542 p=0,4794). 

З метою оцінки ефективності результатів дослідно-експериментальної 

роботи, вивчення ефективності педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності та 

з’ясування рівнів вихованості в них соціальної зрілості проводився 

контрольний зріз. Зміст запропонованих студентам завдань був ідентичний 

діагностичному вивченню на початку дослідно-експериментальної роботи 

(таблиця 3.7). 
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Одержані результати засвідчили істотне зростання рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів експериментальної групи у 

порівнянні з контрольною. 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів для високого рівня становить +14,56 ; для середнього рівня – 

+17,81 ; для низького рівня – - 32,37 %. Так, зсув у долі високого рівня 

вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів ЕГ за тестом 

Фішера склав р-рівень 0,0022, за хі-квадратом – 9,95; зсув у долі середнього 

рівня вихованості соціальної зрілості за тестом Фішера – р-рівень – 0,0005, за 

хі-квадратом 12,79; зсув у долі низького рівня вихованості соціальної зрілості 

за тестом Фішера склав р-рівень – 0,0001, за хі-квадратом – 58,32. 

Таблиця 3.7 

Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів ЕГ та КГ за результатами констатувального та формувального 

етапів експерименту 
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% % 

Високий 52 25,24 82 39,80 +14,56 53 26,24 59 29,21 +2,97 

Середній 72 34,62 108 52,43 +17,81 71 35,15 79 39,11 +3,96 

Низький 82 40,14 16 7,77 -32,37 78 38,61 64 31,68 -6,93 

 

Зсув у долі високого рівня вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів КГ за тестом Фішера склав р-рівень – 0,6998, за хі-

квадратом – 0,44; зсув у долі середнього рівня вихованості соціальної 

зрілості за тестом Фішера склав р-рівень – 0,4711, за хі-квадратом – 0,68; зсув 
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у долі низького рівня вихованості соціальної зрілості за тестом Фішера склав 

р-рівень – 0,1754, за хі-квадратом – 2,13. Гіпотеза про однакові розподіли 

студентів за рівнями вихованості соціальної зрілості на початку та наприкінці 

дослідження відхиляється для експериментальної групи (p=0,0000) та 

приймається для контрольної групи (p=0,5462). Відмінність у розподілах 

експериментальної групи обумовлена збільшенням відсотка студентів 

аграрних коледжів з високим рівнем вихованості соціальної зрілості 

(p=0,0016) та середнім рівнем вихованості соціальної зрілості (p=0,0003) і 

зменшенням відсотка студентів аграрних коледжів з низьким рівнем 

вихованості соціальної зрілості (p=0,0000). У контрольній групі зсуви у всіх 

рівнях вихованості соціальної зрілості виявились статистично незначимими 

(p=0,5049, p=0,4101 p=0,1446). На кінцевому етапі гіпотеза про однакові 

розподіли студентів за рівнями вихованості соціальної зрілості в 

експериментальній та контрольній групах відхиляється (p=0,0000). 

Відтак, в експериментальній групі збільшилася кількість студентів 

аграрних коледжів, які виявляють усвідомлені знання про суспільство; 

глибоко усвідомлюють сутність соціальних ролей: громадянина, фахівця, 

сім’янина; виявляють усвідомлені знання щодо сутності таких соціальних 

якостей, як-от: самостійність, соціальна активність, соціальна 

відповідальність, комунікативна толерантність; ціннісне ставлення до 

соціальних норм, до інших людей; прагнення до виявлення самостійності, 

соціальної активності, соціальної відповідальності, комунікативної 

толерантності; вміють конструктивно вирішувати конфлікти, виявляють 

здатність до самоаналізу, до професійної самореалізації; вміють аналізувати 

соціальне явище з точки зору припустимості особистої та суспільної 

значущості. Одержані результати (рис. 3.1) засвідчили істотне зростання 

кількості студентів аграрних коледжів із високим і середнім рівнем 

вихованості соціальної зрілості в експериментальній групі у порівнянні з 

контрольною. 
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Відтак, розподіл кількості студентів аграрних коледжів за рівнями 

вихованості соціальної зрілості в експериментальній групи склав таке 

математичне співвідношення: високий рівень – 39,80 % студентів 

(приріст+14,56 %); середній рівень – 52,43 % студентів (приріст+17,81 %) і 

низький рівень – 7,77 % (від’ємний приріст – 32,37 %). Ці статистичні 

показники суттєво перевищують одержані результати в контрольній групі, 

математичне співвідношення між рівнями якої є таким: високий рівень – 

29,21 % студентів аграрних коледжів (приріст+2,97 %), середній рівень – 

39,11 % (приріст +3,96 %) та низький рівень – 31,68 % студентів аграрних 

коледжів (від’ємний приріст – 6,93 %). 

 

 

Рис. 3.1 Динаміка рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів експериментальної і контрольної групи 

 

Отже, аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

підтвердив ефективність розроблених нами педагогічних умов виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 
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Висновки до третього розділу 

 

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що 

оптимальними педагогічними умовами виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності є: змістове і 

методичне забезпечення процесу виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності; залучення студентів 

аграрних коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, 

спрямованої на формування соціального досвіду; підвищення рівня 

готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів; 

Змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів здійснювалося за допомогою розробки 

й упровадження в позааудиторну діяльність аграрних коледжів програми 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості», основні завдання якої 

передбачали: поглиблення знань і уявлень студентів аграрних коледжів щодо 

сутності поняття «соціальна зрілість»; усвідомлення сутності соціальних 

ролей: громадянин, фахівець, сім’янин; формування ціннісного ставлення 

студентів аграрних коледжів до соціальних норм, інших людей; сприяння 

виявленню самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності; формування у студентів вміння 

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати соціальне явище 

з точки зору особистісної та соціальної значущості; формування у студентів 

здатності до самоаналізу, до професійної самореалізації. Ця програма 

реалізовувалася за допомогою різноманітних методів: розповіді, пояснення, 

бесіди, переконання, приклад, дискусії, педагогічна вимога, суспільна думка, 

привчання, вправи, створення виховуючих ситуацій, рольові, імітаційні ігри. 

Активна участь студентів аграрних коледжів у різних видах суспільно 

значущої діяльності сприяла гуманізації соціально-освітнього середовища, 

слугувало поєднанню діяльності з продуктивним спілкуванням, 
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конструктивними міжособистісними відносинами та реалізовувалася в 

рамках діяльності студентського самоврядування із застосуванням комплексу 

форм: програма кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості», 

бесіди, круглі столи, дискусії, гуртки, вікторини, свята, конкурси, тематичні 

зустрічі, акції («Милосердя», «Турбота», «Святий Миколай добро й 

милосердя нам посилай», «Допоможи пораненому солдату», «Солдатські 

вдови», «Своїм життям рівняймося на героїв», «Посади дерево», «Зелена 

весна», «Чисте джерельце»), флешмоби («Ми проти наркотиків», «Обираємо 

здоровий спосіб життя»), проектна діяльність («1418 днів і ночей», «Зелений 

край», «Всі ми – діти Землі»). 

Підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів відбувалося 

шляхом цілеспрямованої роботи під час семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість студентів аграрних коледжів». Під час проведення семінару було 

впроваджено наступні види занять: лекції («Сутність і структура соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів», «Форми і методи виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності»); інтерактивні заняття («Особливості виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності», 

«Методика діагностики рівнів вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів», «Студентське самоврядування як чинник виховання 

соціальної зрілості», «Педагогіка відносин або дещо про стилі спілкування», 

«Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо попередження конфліктів»). 

Робота з кураторами студентських груп сприяла підвищенню їхнього 

ціннісно-мотиваційного ставлення до виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; поглибленню знань щодо сутності соціальної зрілості й 

особливостей виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

оволодінню формами і методами виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. За результатами проведення семінару «Виховуємо 

соціальну зрілість студентів аграрних коледжів» переважна більшість 
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педагогів виявила високий рівень готовності до виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів (82,25 %). 

Результати контрольних зрізів засвідчили, що в експериментальній 

групі сталися суттєві позитивні зміни щодо рівнів вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів. Динаміка високого рівня вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів становила: – +14,56 %; 

середнього – +17,81 %; низького – -32,37 %. Це дозволяє нам стверджувати, 

що проведена нами дослідно-експериментальна робота позитивно вплинула 

на підвищення рівня вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів. 

Щодо студентів контрольної групи, то рівень вихованості в них 

соціальної зрілості суттєво не підвищився. Здобуті результати засвідчили 

ефективність теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених 

педагогічних умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. 

Зміст третього розділу відображено в таких публікаціях автора: [202], 

[209], [214], [230], [231].  



 217 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та 

запропоновано практичне вирішення проблеми виховання соціальної зрілості 

студентів, що знайшло відображення в теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці педагогічних умов виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

Результати теоретичного й експериментального дослідження, що 

засвідчили про досягнення мети та вирішення поставлених завдань, стали 

підставою для таких висновків: 

1. На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури уточнено сутність поняття «соціальна зрілість», яке 

визначаємо як соціальну властивість особистості, що виявляється у 

сформованості соціальних настановлень, ціннісному ставленні до соціальних 

норм, інших людей; якісному оволодінні сукупністю основних соціальних 

ролей, прояві соціальних якостей, здатності до професійної самореалізації. 

Установлено структурні компоненти соціальної зрілості: когнітивний, 

емоційно-ціннісний, поведінковий, рефлексивний. 

У контексті пропонованого дослідження «вихованість соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів» є результатом цілісного виховного 

впливу, спрямованого на розширення знань про суспільство, що через 

емоційно-ціннісне ставлення до соціальних норм, інших людей реалізуються 

у реальній соціальній поведінці (дотриманні студентами соціальних норм, 

виявленні самостійності, соціальної відповідальності, соціальної активності, 

комунікативної толерантності, здатності до професійної реалізації майбутніх 

фахівців агропромислового комплексу). 

2. Визначено особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності та встановлено, що значну 

роль у цьому процесі відіграють чинники, які безпосередньо впливають на 

означений процес, а саме: специфіка студентського контингенту в 
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навчальних закладах аграрного профілю (домінування сільської молоді, яка 

орієнтована на майбутню професійну діяльність в аграрному секторі 

економіки); сенситивність раннього юнацького віку до розвитку соціальної 

зрілості; використання потенціалу позааудиторної діяльності в контексті 

досліджуваної проблеми. Окремі чинники безпосередньо ускладнюють цей 

процес та обумовлені соціальним життям суспільства: економічним 

становищем, суспільною діяльністю найближчого оточення студента, 

глобальною зміною ціннісних орієнтацій тощо, застарілими формами 

проведення позааудиторної діяльності, нерівномірністю залучення студентів 

до позааудиторної діяльності, неврахуванням різниці у вікових та 

індивідуальних особливостях студентів першого та випускного курсу, 

надмірною регламентацією дій студентів, ускладненням встановлення 

взаємодії між педагогічним колективом аграрного коледжу та батьками 

студентів через територіальну віддаленість батьків від закладу вищої освіти, 

відсутністю методичного забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів, формалізмом у виховній роботі, 

зловживанням кураторами студентських груп авторитарними методами 

виховання студентської молоді та ін. 

3. Розроблено критерії та відповідні показники вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів: когнітивний (знання про суспільство, 

розуміння сутності соціальних ролей (громадянин, фахівець, сім’янин), 

знання про прояви таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність, комунікативна толерантність); 

емоційно-ціннісний (ціннісне ставлення до соціальних норм, до інших 

людей, мотивація на виявлення самостійності, соціальної активності, 

соціальної відповідальності, комунікативної толерантності); поведінковий 

(дотримання соціальних норм, виявлення самостійності, соціальної 

відповідальності, соціальної активності, комунікативної толерантності, 

уміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації); рефлексивний 
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(здатність до самоаналізу, до професійної самореалізації, уміння аналізувати 

соціальні явища). 

Визначено та охарактеризовано три рівні вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький. 

Установлено, що більшість студентів аграрних коледжів (40,14 % 

студентів ЕГ та 38,61 % студентів КГ) виявили низький рівень вихованості 

соціальної зрілості; 34,62 % студентів ЕГ та 35,15 % студентів КГ – середній 

рівень; відповідно 25,24 % студентів ЕГ і 26,24 % студентів КГ – високий 

рівень. 

4. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

у позааудиторній діяльності, а саме: змістове і методичне забезпечення 

процесу виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності, залучення студентів аграрних коледжів до різних 

видів суспільно значущої діяльності, спрямованої на формування соціального 

досвіду, підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

Змістове і методичне забезпечення процесу виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності 

здійснювалося за допомогою розробки та упровадження програми 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості», яка реалізовувалася 

за допомогою застосування різноманітних методів, серед яких: роз’яснення, 

розповідь, бесіда, переконування, дискусії, приклад, педагогічна вимога, 

суспільна думка, привчання, вправи, створення виховних ситуацій, рольові, 

імітаційні ігри. 

Залучення студентів аграрних коледжів до різних видів суспільно 

значущої діяльності, спрямованої на формування соціального досвіду, 

відбувалося силами студентського самоврядування із застосуванням 

комплексу форм, серед яких: бесіди, круглі столи, дискусії, гуртки, конкурси, 

вікторини, свята, тематичні зустрічі, усний журнал, дискусійний клуб, акції, 
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флешмоби тощо.  

Підвищення рівня готовності кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності відбулося під час проведення семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість студентів аграрних коледжів» (лекції, інтерактивні заняття). 

Стабільна динаміка підвищення рівнів вихованості соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів експериментальної групи (високий рівень 

+14,56 %, середній +17,81 %, низький -32,37 %) свідчить про педагогічну 

доцільність і ефективність експериментального впровадження педагогічних 

умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності.  

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і 

практичних пошуків розв’язання проблем. Подальшого вивчення і розвитку 

потребують такі питання: активізація студентського самоврядування як 

засобу виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, 

здійснення спеціальної підготовки кураторів студентських груп аграрних 

коледжів до виховання соціальної зрілості студентів, підвищення 

ефективності післядипломної освіти педагогічних кадрів із цієї проблеми. 

Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано: 

запровадити у позааудиторну діяльність аграрних коледжів програму 

кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості»; передбачити в 

системі післядипломної освіти проведення семінару «Виховуємо соціальну 

зрілість студентів аграрних коледжів» для кураторів студентських груп. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

ТЕСТ А. МАРКОВА 

 

Мета: виявити ставлення студентів аграрних коледжів до інших 

людей. 

Щоб отримати відповідь на це запитання, потрібно висловити своє 

ставлення до кожної з дев’ятнадцяти думок тексту. Якщо ви погоджуєтеся з 

будь-якою з них, поставте знак «+», а якщо ні – «–».  

1. Я повинен пам’ятати, що майже кожної хвилини протягом дня мене 

оцінюють ті, з ким доводиться спілкуватися. 

2. У кожної людини повинно бути достатньо розвинене почуття 

незалежності, щоб обговорювати з друзями своє хобі, не звертаючи уваги на 

те, подобається воно їм, чи ні.  

3. Наймудріше – це зберегти гідність, навіть тоді, коли це стає 

неможливим. 

4. Якщо людина помічає помилки в мові інших, вона повинна їх 

виправити. 

5. Коли вас знайомлять з людиною, і ви не розчули її ім’я, ви просите її 

повторити. 

6. Ви впевнені, що вас поважають за те, що ніколи не дозволяєте іншим 

жартувати над собою. 

7. Ви повинні завжди бути напоготові, оскільки оточуючі почнуть 

жартувати над вами і виставлять вас у незручному вигляді. 

8. Якщо ви спілкуєтеся з цікавою та дотепною людиною, краще не 

вступати в змагання, а віддати їй належне і ухилитися від розмови. 

9. Людина завжди повинна прагнути поведінки, що відповідає настрою 

компанії, у якій вона знаходиться. 

10. Ви повинні завжди допомагати своїм друзям, тому що може настати 

такий час, коли вам потрібна буде їхня допомога. 

11. Не варто надавати занадто багато послуг іншим, тому що, у кінці 

кінців, дуже невелика кількість належно оцінить ці послуги. 

12. Краще нехай інші залежать від вас, ніж ви від інших. 

13. Справжній друг прагне допомагати своїм друзям. 

14. Людина повинна демонструвати свої кращі якості, щоб її належно 

оцінили та схвалили. 

15. Якщо в компанії розповідають анекдот, який ви вже чули, ви 

повинні зупинити розповідача. 
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16. Якщо в компанії розповідають анекдот, який ви вже чули, ви 

повинні бути досить ввічливі, щоб від усього серця посміятися над ним. 

17. Якщо вас запросили до друга, а ви маєте бажання піти в кіно, ви 

повинні сказати, що у вас болить голова, чи придумати якесь інше пояснення, 

не ризикуючи можливістю образити друга, повідомляючи йому істинну 

причину. 

18. Справжній друг вимагає, щоб його друзі поводилися з ним 

найкращим чином, навіть якщо в них немає на те бажання. 

19. Люди не повинні вперто та наполегливо захищати свої переконання 

кожен раз, коли висловлюється протилежна думка. 

За кожну відповідь, яка співпадає з правильною, нарахуйте собі 5 балів, 

правильні відповіді: «+» відносяться до думок з номерами: 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 

12; 13; 15; 16; 18; 19; вирахуйте загальну суму балів за всі відповіді, що 

співпали.  

Від 46 до 60 балів: ви виявляєте співчуття і вболівання, повагу до 

іншого, чуйність. Для вас характерне стійке ціннісне ставлення до іншого; 

31–45 балів: ви намагаєтесь виявити співчуття і вболівання, повагу до 

іншого, чуйність. Для вас характерне ситуативне ціннісне ставлення до 

іншого;  

16–30 балів: майже не виявляєте співчуття і вболівання, повагу, 

чуйність до іншого, ціннісне ставлення до іншого майже не сформоване; 

0–15 балів: не співчуваєте і не вболіваєте за іншого, ціннісне ставлення 

до іншого не сформоване. 
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ДОДАТОК Б 

АНКЕТА [1, с. 436]. 

 

Мета: виявити мотивацію студентів аграрних коледжів щодо набуття 

таких соціальних якостей, як самостійність, соціальна відповідальність, 

соціальна активність, комунікативна толерантність. 

І. Чи бажаєте Ви бути соціально зрілою особистістю, набути такі 

важливі соціальні якості, як самостійність, соціальну відповідальність, 

соціальну активність, комунікативну толерантність? Якщо Ви дали 

позитивну відповідь, то із запропонованого переліку мотивів оберіть, що 

саме спонукає Вас до набуття таких соціальних якостей: 

1. Можливість бути соціально зрілою людиною, корисною для 

суспільства. 

2. Можливість спілкуватися з різними людьми. 

3. Можливість набути нові знання, уміння, бути справжнім фахівцем. 

4. Можливість завоювати авторитет у оточуючих людей. 

5. Можливість уникнути неприємностей з боку оточуючих людей, 

соціальних санкцій. 

6. Можливість виявляти творчість. 

7. Можливість виділитися серед інших. 

8. Виробити в себе певні риси характеру. 

 

Література 

1. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання 

соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 

позаурочній діяльності : дис. … д-ра. пед. наук. Київ, 2011. 512 с. 
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ДОДАТОК В 

САМОТЕСТУВАННЯ: «ОЦІНКА ВЛАСНОЇ ПОВЕДІНКИ В 

КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ» (методика А. Аджиєва) 

 

Мета: визначити у студентів аграрних коледжів уміння конструктивно 

розв’язувати конфліктні ситуації.  

Спробуйте відверто відповісти на запитання: «Як ви, зазвичай, 

поводите себе в конфліктній ситуації чи під час суперечки?» Якщо вам 

властива та чи інша поведінка, поставте відповідну кількість балів після 

номера відповіді, що характеризує певний стиль вашої поведінки. Якщо, 

прочитавши відповідь, ви бачите, що саме таким чином ви поводите себе: 

часто – 3 бали; від випадку, до випадку – 2 бали; рідко – 1 бал. 

Питання: «Як ви, зазвичай, поводите себе в конфліктній ситуації чи під 

час суперечки ?» 

Відповіді:              Бали 

1 Погрожую та вчиняю бійку  

2 Намагаюся прийняти точку зору супротивника, рахуюся з нею, як  зі 

своєю 

 

3 Шукаю шляхи мирного виходу із конфлікту  

4 Припускаю, що не правий, навіть, якщо не можу повірити в це до кінця  

5 Уникаю супротивника  

6 Бажаю будь-яким чином добитися своєї мети  

7 Намагаюся з’ясувати, з чим я згодний, а з чим категорично ні  

8 Йду на компроміс  

9 Здаюсь  

10 Змінюю тему  

11 Наполегливо повторюю одну думку, поки не досягну свого  

12 Прагну знайти джерело конфлікту, зрозуміти, з чого все почалось  

13 Потроху йду на поступки і, підштовхую тим самим поступатися   

14 Пропоную мир  

15 Намагаюся перевести все на жарт  

  

Обробка результатів тесту. Підрахуйте кількість балів під номерами 1, 

6, 11 – це тип поведінки «А». Коли ми підрахуємо бали за всіма показниками, 

ви отримаєте характеристики різних типів поведінки в конфліктній ситуації 

та визначите власний стиль. 

Тип «А» – сума балів під номерами 1, 6, 11; 

Тип «Б» – сума балів під номерами 2, 7, 12; 

Тип «В» – сума балів під номерами 3, 8, 13; 

Тип «Г» – сума балів під номерами 4, 9, 14; 
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Тип «Д» – сума балів під номерами 5, 10, 15; 

 Якщо ви набрали більше балів під буквою: 

«А» – це жорсткий тип вирішення конфліктів – «суперечок». Ви до 

кінця наполягаєте на своєму, захищаючи власну позицію. За будь-яких 

обставин ви прагнете виграти. Це тип людини, яка завжди права. 

«Б» – «демократичний» стиль. Ви дотримуєтесь думки, що завжди 

можна домовитись. Під час суперечки ви пропонуєте інше рішення, яке б 

задовольнило обидві сторонни. 

«В» – «компромісний стиль». З самого початку ви згодні на компроміс, 

на пошук шляхів виходу із суперечки. 

«Г» – «м’який» стиль. Свого противника ви «знищуєте» добротою. З 

готовністю погоджуєтеся з точкою зору противника, відмовляєтеся від своєї. 

«Д» – стиль «уникання». Ваше кредо – «вчасно піти». Ви намагаєтесь 

не загострювати ситуацію, не доводити до конфлікту, до відвертого 

зіткнення.  
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ДОДАТОК Г 

КАРТКА ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 

Об’єкт: студенти аграрних коледжів. 

Мета: визначити рівні вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 

Місце спостереження:  

Результати спостережень фіксуються кураторами студентських груп за 

схемою: 

Прізвище, ім’я студента 

__________________________________________________ 

Відділення ___________ група___________ 

Рівень виявлення: 

самостійності ______________  

соціальної активності ______________ 

соціальної відповідальності ______________ 

комунікативної толерантності _______________ 

Умовні позначки:  «В» – високий рівень вихованості соціальних 

якостей;  «С» – середній рівень; «Н» – низький. 
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ДОДАТОК Д 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕФЛЕКСИВНОСТІ 

 (А. Карпов, В. Пономарьова) 

 

Шановні респонденти! 

Вам запропоновано дати відповіді на декілька тверджень 

опитувальника. У бланку відповідей навпроти номера питання поставте, будь 

ласка, цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – 

невірно; 3 – скоріше так; 4 – не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно, 7 – 

абсолютно вірно. 

 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довгий час думаю про 

неї, хочеться її з ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 

відповісти перше, що спало на думку. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб зателефонувати по справі, я, 

зазвичай, подумки планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від 

думок про нього. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, 

мені буває цікаво раптом згадати, що слугувало початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план. 

12. Я віддаю перевагу діям, а не розмірковуванням над причинами 

своїх невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.  

14. Як правило, якщо я щось замислю, я прокручую в голові свої 

задуми, уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 

17. Часом я приймаю необдумані рішення. 



 250 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

наводячи все нові і нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в 

ньому винен, я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш, ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обміркувати і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти через те, що я часом не можу 

передбачити, якої поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я як би 

подумки веду з ним розмову. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 

викликають у інших людей мої слова і вчинки. 

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково 

подумаю, як це треба зробити, щоб його не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане 

 

 

Результати, що дорівнюють більше, ніж 7 стін свідчать про 

високорозвинену рефлексивність, результати в діапазоні від 4 до 6 стін – 

індикатори середнього рівня рефлексивності, показники менше 4 стін – 

свідчать про низький рівень розвитку рефлективності. 

Обробка результатів 

Т 

Перевод тестових балів у стіни 

Стіни 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тесто

ві 

бали 

80 и 100- 101- 108- 114- 123- 131- 140- 148- 157- 172 и 

 выше 100 107 113 122 130 139 147 156 171  
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Із цих 27 тверджень 15 є прямими (номери 1,3,4,5,9,10,11,14,15, 18, 19, 

20, 22, 24, 25), решта 12 – зворотні твердження, що необхідно враховувати 

під час обробки результатів, коли для отримання підсумкового бала 

підсумовуються в прямих питаннях цифри, ідентичні, тотожні відповіді 

випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при 

інверсії шкали відповідей. 
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ДОДАТОК Е 

ТЕСТ «ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ ТА 

САМООСВІТИ» [1]. 

Даний тест дозволяє визначити рівень здібностей до саморозвитку та 

самоосвіти. 

1). За що Вас цінують Ваші друзі? 

1. За те, що Ви відданий і вірний друг. 

2. Сильний і готовий в скрутну хвилину постояти за друзів. 

3. Ерудований і цікавий співрозмовник. 

2). На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

Вам найбільше підходить? 

1. Цілеспрямований. 

2. Працьовитий. 

3. Чуйний.  

3). Як ви ставитеся до ідеї ведення особистого щоденника, до 

планування своєї роботи на рік, місяць, найближчий тиждень, день? 

1. Думаю, що найчастіше це марна трата часу 

2. Я намагався це робити, але не регулярно. 

3. Позитивно, так, як я це роблю. 

4). Що Вам більше всього заважає професійно реалізовуватися, краще 

вчитися? 

1. Немає достатньо часу. 

2. Немає належної літератури та умов. 

3. Не завжди вистачає сили волі та наполегливості. 

5). Які типові причини Ваших помилок і промахів? 

1. Неуважний. 

2. Переоцінюю свої здібності. 

3. Точно не знаю. 

6). На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

Вам підходить більше за все? 

1. Наполегливий. 

2. Посидючий. 

3. Доброзичливий. 

7). На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

Вам підходить більше за все? 

1. Рішучий. 

2. Допитливий. 

3. Справедливий. 
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8). На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика 

Вам підходить більше за все? 

1. Генератор ідей. 

2. Критик. 

3. Організатор. 

9). На основі порівняльної самооцінки виберіть, які почуття у Вас 

розвинені більшою мірою? 

1. Сила волі. 

2. Пам’ять. 

3. Обов’язковість. 

10) Що найчастіше Ви робите, коли у Вас з’являється вільний час? 

1. Займаюся улюбленою справою, в мене є хобі. 

2. Читаю художню літературу. 

3. Проводжу час з друзями або в колі сім’ї. 

11). Що з нижче наведених сфер останнім часом викликає у Вас 

інтерес? 

1. Наукова фантастика. 

2. Релігія. 

3. Психологія. 

12). Ким би Ви могли себе максимально реалізувати? 

1. Спортсменом. 

2. Вченим. 

3. Художником. 

13). Яким найчастіше вважають Вас викладачі? 

1. Працьовитим. 

2. Кмітливим. 

3. Дисциплінованим. 

14). Який з трьох принципів Вам найближче і якого Ви дотримуєтеся 

найчастіше? 

1. Живи й насолоджуйся життям. 

2. Живи задля того, щоб більше знати й уміти. 

З. Життя прожити – не поле перейти. 

15). Хто ближче до Вашого ідеалу? 

1. Людина, яка здорова та сильна духом. 

2. Людина, яка багато знає та вміє. 

3. Людина, яка незалежна та впевнена в собі. 

16). Чи вдасться Вам в житті домогтися того, про що Ви мрієте? 

1. Думаю, що так. 

2. Швидше за все, так. 
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3. Як пощастить. 

17). Які фільми Вам найбільше подобаються? 

1. Пригодницькі й романтичні. 

2. Комедійно-розважальні. 

3. Філософські.  

18). Уявіть собі, що Ви заробили мільйон. Куди б ви його витратили? 

1. Подорожував би й подивився світ. 

2. Поїхав би вчитися за кордон або вклав би гроші в улюблену справу. 

3. Купив би котедж з басейном, меблі, шикарну машину і жив би собі 

на втіху. 

Обробка результатів. Відповіді оцінюються наступним чином 

 

 

Таблиця 1 

Запитання Оціночні бали 

відповіді 

Запитання Оціночні бали відповіді 

1.  А-2, В-1, С-3 10.  А-2, В-3, С-1. 

2.  А-3, В-2, С-1 11.  А-1, В-2, С-3. 

3.  А-1,В-2, С-3 12.  А-1, В-3, С-2. 

4.  А-3, В-2, С-1 13.  А-3, В-2, С-1. 

5.  А-2, В-3, С-1. 14.  А-1, В-3, С-2. 

6.  А-3, В-2, С-2. 15.  А-1, В-3, С-2. 

7.  А-2, В-3, С-1. 16.  А-3, В-2, С-1. 

8.  А-3, В-2, С-1. 17.  А-2, В-1, С-3. 

9.  А-2, В-3, С-1 18.  А-2, В-3, С-1. 

 

Таблиця 2 

За результатами тестування визначається рівень здатності до 

саморозвитку та самоосвіти 

Сумарна 

кількість балів 

Рівень здібностей до саморозвитку та самоосвіти 

18–25 1 – дуже низький 18–34 – низький 

26–28 2 – низький  

29–31 3 – нижчий за середній  

32–34 4 – трохи нижчий за 

середній 

 

35–37 5 – середній 35–43 – середній 

38–40 6 – трохи вищий за 

середній 

 

41–43 7 – вищий за середній 44–47 – високий 

44–46 8 – високий  

47–48 9 – дуже високий  
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За результатами тестування визначаються рівні здатності студентів 

аграрних коледжів до професійної самореалізації:  

 – 18 – 34 балів – низький рівень; 

– 35 –43 балів – середній рівень; 

 – 44 – 47 балів – високий рівень. 

Література 

1. Оценка способностей к саморазвитию и самообразованию. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : www.testio.ru/prof/psi-test/31-test-

123.html. 
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ДОДАТОК Ж 

АНКЕТА ДЛЯ КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП 

 

Мета: виявити ставлення кураторів студентських груп до проблеми 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів (питання 1);  

1) визначити осмислення сутності поняття «соціально зріла особистість» 

стосовно студентів аграрних коледжів (питання 2, 3); 

2) з’ясувати рівень готовності кураторів студентських груп до 

застосування форм і методів виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів (питання 4) 

1. Як Ви вважаєте, чи є актуальною проблема виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів? 

 

2. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «соціальна зрілість особистості»? 

Перерахуйте якості прояву соціально зрілої особистості 

 

3. Назвіть, будь ласка, особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів 

_______________________________________ 

4. Які форми і методи виховання соціальної зрілості Ви 

використовуєте у практиці роботи? Перерахуйте їх 

_______________________________________________ 
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ДОДАТОК К 

 

СТРУКТУРА СЕМІНАРУ «ВИХОВУЄМО СОЦІАЛЬНУ ЗРІЛІСТЬ 

СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ» 

№ Тематика занять К-ть годин 

1 

Сутність і структура соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів (лекція з 

елементами бесіди) 

2 год. 

2 

Особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності (круглий стіл) 

2 год. 

3 

Методика діагностики рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів 

(інтерактивне заняття) 

2 год. 

4 

Форми і методи виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній 

діяльності (лекція з елементами бесіди) 

 

2 год. 

5 

Студентське самоврядування як чинник 

виховання соціальної зрілості (інтерактивне 

заняття) 

 

2 год. 

      6 

Педагогіка відносин або дещо про стилі 

педагогічного спілкування (інтерактивне 

заняття) 

 

2 год. 

7 
Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо 

попередження конфліктів (творча майстерня) 

 

2 год. 

Всього 14 годин 
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ДОДАТОК Л 

СЕМІНАР ДЛЯ КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП «ВИХОВУЄМО 

СОЦІАЛЬНУ ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ» 

 

Заняття 1. «Сутність і структура соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів» 

Мета: поглиблення знань кураторів студентських груп про сутність 

понять «соціальна зрілість», «вихованість соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів». 

Форма проведення – лекція з елементами бесіди. 

Ключові слова: соціальна зрілість, структура соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів, вихованість соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів, модель соціально зрілого випускника аграрного коледжу, 

соціальні ролі, соціальні якості. 

Зміст заняття 

1. Ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості 

молоді. 

2. Сутність, структура соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

3. Робота творчих груп. Творче завдання: розробити модель соціально 

зрілого випускника аграрного коледжу. 

4. Обговорення результатів проектувальної діяльності. 

Література 

1. Канішевська Л. В. Ґенеза педагогічних знань щодо сутності 

феномена «соціальна зрілість». Теоретико-методичні проблеми виховання 

дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2007. 

Вип. 10. Т. 2. С. 38–47. 

2. Канішевська Л. В. Змістова структура соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів. Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання : зб. наук. праць ; [за заг. ред. проф. О. В. Матвієнко, укладач – 

доц. В. В. Кудіна]. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. Вип. 43. С. 187–192. 
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3. Максимова М. Н. Путь социальной зрелости: (по материалам 

межрегион. научно-практической конференции «Социальная зрелость 

выпускника общеобразовательной школы нового типа»). Народное 

образование. 1994. № 7. С. 36–40. 

4. Школьна М. С. Аналіз феномена «соціальна зрілість» в гуманітарних 

науках. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / 

Редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. Київ : Міленіум. 2016. Вип. 239. 

С. 301–306. 

5. Школьна М. С. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття 

«соціальна зрілість» у психологічних дослідженнях. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

[гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. В. 1. С. 336–

342. 

6. Школьна М. С. Вивчення сутності поняття «соціальна зрілість» у 

педагогіці». Науковий вісник Національного університету біоресурісві і 

природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія»/ 

Редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. Київ : Міленіум. 2016. Вип. 253. 

С. 322–327. 

7. Школьна М. С. Ретроспективний аналіз проблеми виховання 

соціальної зрілості молоді. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, 

філософія» / Редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. Київ : Міленіум. 

2017. Вип. 259. С. 124–131. 

Заняття 2. «Особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» 

Мета: розглянути сенситивність раннього юнацького віку щодо 

виховання соціальної зрілості; розкрити особливості виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; виявити чинники, які негативно 

впливають на виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

визначити потенціал позааудиторної діяльності в контексті досліджуваної 

проблеми. 

Форма проведення – круглий стіл 

Ключові слова: соціальна зрілість, виховання соціальної зрілості, 

студенти аграрних коледжів, позааудиторна діяльність 

Зміст заняття 
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І. Сенситивність раннього юнацького віку щодо виховання 

соціальної зрілості. 

– формування світогляду, системи оціночних судженm, переконань та 

ідеалів;  

 – становлення самосвідомості та стабільного образу «Я», що пов’язано 

із новою стадією розвитку інтелекту, саморозвитку, підсиленням 

особистісного контролю [4, с. 30]; 

 – кардинальні зміни в мотивації. Головні мотиваційні напрями цього 

періоду: самопізнання, самовиявлення, самоствердження [2]; 

 –самовизначення себе в людському суспільстві, усвідомлення своїх 

можливостей і прагнень, свого призначення в житті [1]; 

 – вибудовується життєва стратегія, що спирається на рефлексію і 

співвіднесення своїх індивідуальних здібностей, статусних, вікових та 

індивідуальних домагань з боку суспільства [4, с. 31]; 

 – прагнення знайти своє місце в системі дорослих суспільних зв’язків, 

що виявляється в орієнтації юнаків і дівчат на соціальні норми; 

 – активно формуються соціальні якості; розвивається потреба до 

самовиховання; підсилюється здатність до самоспоглядання та 

самовираження; 

 – саморефлексія, усвідомлення власної індивідуальності; готовність до 

особистісного і професійного самовизначення; 

 – інтенсивне освоєння соціальних ролей і форм соціального життя. 

ІІ. Круглий стіл на тему: «Особливості виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів» 

Мета: визачити особливості виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів; обговорити питання щодо використання потенціалу 

позааудиторної діяльності з метою вховання соціальної зрілості у студентів; 

виявити чинники, які негативно впливають на виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів; визначити умови щодо їх усунення; дослідити, 

окреслити умови ефективності виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 

Особливості виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів: 

Основними демографічними особливостями сільської молоді є: 

динаміка чисельності сільської молоді; постаріння шлюбності і материнства, 

зростання народження дітей молодими жінками, які не є в шлюбі; міграція 

сільської молоді; висока смертність серед молоді. Здоров’язберігаючими 

особливостями, які визначають сутність і зміст соціально-педагогічної 

діяльності є: загальне погіршання стану здоров’я сільської молоді, вплив 
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об’єктивних і суб’єктивних чинників на здоров’я сільської молоді [3, с. 124–

125]. 

Дослідницею І. Сопівник виділено економічні особливості сільської 

молоді, зокрема тенденції до зростання рівня зайнятості сільської молоді у 

неформальному секторі економіки та все ж значна кількість безробітних. Для 

основних дозвіллєвих особливостей сучасної сільської молоді характерними 

є зростаючі тенденції до пасивного відпочинку, залежність задоволення 

дозвіллєвих потреб від рівня матеріального добробуту, недостатньо 

розвинена мережа дозвіллєвих центрів у сільській місцевості. До громадсько-

політичних особливостей сільської молоді відносяться наступні: низький 

рівень громадсько-політичного життя, несистемна участь сільської молоді у 

діяльності громадських організацій і політичних партій, низький рівень 

електоральної активності [3, с. 124–125]. 

Таким чином, специфікою студентського контингенту в закладах вищої 

освіти аграрного профілю є домінування сільської молоді, яка орієнтована на 

майбутню професійну діяльність в аграрному секторі економіки. 

У ході обговорення цієї проблеми особливу увагу педагогів було 

звернено на питання використання потенціалу позааудиторної діяльності 

щодо виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів, а саме: по-

перше, позааудиторна діяльність доповнює та розширює межі навчальної 

діяльності; надає можливість вибору змісту, форм, ступені участі, що 

дозволяє розвивати у студентів такі важливі соціальні якості, як: 

самостійність, соціальну активність, соціальну відповідальність, 

комунікативну толерантність; збагачувати їхній соціальний досвід; 

підвищувати рівень професійних знань та вмінь; по-друге, у процесі 

позааудиторної діяльності з’являється можливість для цілеспрямованої 

роботи з виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; по-

третє, включення студентів аграрних коледжів у різноманітні види 

позааудиторної діяльності дозволяє задовольнити одну з основних потреб 

студентської молоді – потребу у спілкуванні з однолітками та дозволяє 

включати студентів до різноманітного, поліфункціонального спілкування; 

по-четверте, у ході участі у різноманітній позааудиторній діяльності 

студенти стають учасниками малих груп. Нерідко ці групи стають для них 

референтними, тобто можуть здійснювати позитивний вплив на розвиток 

особистісних та професійних якостей у студентів аграрних коледжів; по-

п’яте, участь у позааудиторній діяльності дозволяє вийти за межі коледжу та 

здійснювати співробітництво із громадськими організаціями, що сприяє 

розвитку соціального досвіду студентів аграрних коледжів. 
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Відтак, використання потенціалу позааудиторної діяльності створює 

можливості для виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. 

Фактори негативного впливу на процес виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів. 

Серед чинників, які негативно впливають на виховання соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів є недостатня увага до питань організації 

позааудиторної діяльності, а саме: проведення епізодичних виховних заходів; 

другорядне ставлення викладачів до позааудиторної діяльності; застарілі 

форми проведення позааудиторної діяльності; зловживання авторитарними 

методами виховання студентської молоді; відсутність методичного 

забезпечення процесу виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів; а також чинники, обумовлені соціальним життям сучасного 

українського суспільства: економічне становище, глобальна зміна ціннісних 

орієнтацій; зростання споживацьких настроїв серед молоді, превалювання 

настановлення щодо отримання максимальних благ якомога швидше без 

зайвих зусиль. 

ІІІ. Мозковий штурм «Пошук умов усунення негативних чинників 

у процесі виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів». 

У ході проведення круглого столу куратори студентських груп 

аграрних коледжів обмінювалися думками з проблеми «Пошук умов 

усунення негативних чинників у процесі виховання соціальної зрілості у 

студентів аграрних коледжів». На цьому ж занятті куратори студентських 

груп розробляли основні завдання аграрного коледжу щодо виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів: 

 – здійснення цілеспрямованої роботи з виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів; 

 – використання потенціалу позааудиторної діяльності щодо виховання 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – своєчасна діагностика та корекція рівнів вихованості соціальної 

зрілості студентів аграрних коледжів; 

 – вироблення у студентів соціальних навичок; 

 – створення можливостей щодо цілеспрямованої підготовки студентів 

аграрних коледжів до якісного опанування соціальними ролями: громадянин, 

фахівець, сім’янин; 

 – оптимізація форм і методів виховання соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів до різних видів суспільно значущої діяльності, 

спрямованої на формування соціального досвіду. 
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Заняття 3. «Методика діагностування рівнів вихованості 

соціальної зрілості студентів аграрних коледжів» 

Мета: ознайомити кураторів студентських груп з критеріями і 

показниками вихованості соціальної зрілості студентів аграрних коледжів; 

діагностикою рівнів вихованості соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів. 

Форма проведення – інтерактивне заняття. 
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Зміст заняття 

1. Критерії і показники вихованості соціальної зрілості студентів 

аграрних коледжів. 

2. Ознайомлення кураторів студентських груп з діагностикою рівнів 
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студентів. Тенденції та перспективи розвитку науки, освіти в умовах 
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Заняття 4. «Форми і методи виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності» 

Мета: поглиблення знань кураторів студентських груп щодо форм і 

методів виховання соціальної зрілості; обговорення комплексу педагогічних 

умов виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів у 

позааудиторній діяльності; ознайомлення педагогів із розробленою нами 

програмою кураторських годин «На шляху до соціальної зрілості». 

Форма проведення: лекція з елементами бесіди. 

Ключові слова: форми і методи виховання соціальної зрілості, 

кураторські години, педагогічні умови, аграрний коледж, студенти аграрного 

коледжу, позааудиторна діяльність. 

Зміст заняття 

1. Форми і методи виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності. 

1. Обговорення розробленої програми кураторських годин «На шляху 

до соціальної зрілості».  

2. Обговорення педагогічних умов виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. 

3. Індивідуальні консультації кураторів студентських груп із питань 

роботи з експериментальними матеріалами.  
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2. Бех І. Д. Виховання особистості. Кн. 2: Особистісно-орієнтований 

підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 342 с. 

3. Канішевська Л. В. Виховуємо соціально зрілу особистість : наук.-

метод. посіб. Київ : Ін-т проблем виховання АПН України, 2009. 158 с. 
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4. Сопівник І. В. Виховання моральної відповідальності сільської 

молоді: монографія. Київ : Видавництво «Логос», 2014. 352 с. 

5. Максимова М. Н. Путь социальной зрелости: по материалам 

межрегион. научно-практической конференции «Социальная зрелость 

выпускника общеобразовательной школы нового типа». Народное 

образование. 1994. № 7. С. 36–40. 

6. Школьна М. С. Аналіз феномена «соціальна зрілість» в гуманітарних 

науках. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» /  

Редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум. 2016. Вип. 

239. С. 301–306. 

7. Школьна М. С. Виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності: методичні рекомендації для кураторів 

студентських груп. К., 2017. 181 с. 

Заняття 5. «Студентське самоврядування як чинник виховання 

соціальної зрілості» 

Мета: визначення шляхів активізації органів студентського 

самоврядування в аграрному коледжі. 

Форма проведення – інтерактивне заняття. 

Ключові слова: студентське самоврядування, система студентського 

самоврядування, принципи студентського самоврядування, студенти 

аграрного коледжу. 

Зміст заняття 

1. Теоретична частина. 

Обговорення наступних понять: «студентське самоврядування», 

«система студентського самоврядування», принципи студентського 

самоврядування.  

Розглянути функції і сфери діяльності органів студентського 

самоврядування; шляхи активізації органів студентського самоврядування в 

аграрному коледжі.  

2. Практична частина. Презентація проектів творчих груп педагогів і 

студентів «Яким ми бачимо студентське самоврядування у нашому коледжі». 

Обговорення проектів. 

Література 

1. Белухин Д. А. Основы личностно ориентированной педагогики: курс 

лекцій. Ч.1. Москва : «Институт практической психологии», Воронеж : НПО 

«МОДЭК», 1996. 318 с. 

2. Житник Н. В. Організаційно-педагогічні умови діяльності 

регіонального коледжу: навч.-метод. посіб. Кривий Ріг : КДПУ, 2001. 126 с. 
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3. Канішевська Л. В. Виховуємо соціально зрілу особистість : наук.-

метод. посіб. Київ : Ін-т проблем виховання АПН України, 2009. 158 с. 

4. Кашлев С. С. Педагогика: теория и практика педагогического 

процесса: учебное пособие: В 3-х частях. Минск : «Зорны верасень», 2008. 

Ч. 2. 208 с. 

5. Ковынева М. В. Методика активного обучения и воспитания 

(современный подход к гражданскому образованию и воспитанию). Ростов-

на-Дону : «Феникс», 2005. 320 с. 

6. Кондратюк О. П. Система виховної роботи в професійно-технічному 

навчальному закладі: навч.-метод. посіб. Київ : Кондор, 2006. 216 с. 

7. Обсуждаем проблемы воспитания: методические разработки 

педагогических советов /под ред. Е. Н. Степанова, М. А. Александровой. 

Москва : ТЦ «Сфера», 2004. 160с.  

8. Форми виховної роботи: метод. рек. до лекційних і семінар. занять з 

методики виховної роботи та педагогічної практики студ. III, IV, V курсів / 

уклад.: Т. В. Гринько, С. Е. Зябрева. Горлівка : ГДПІМ, 2007. 62 с. 

9. Школьна М. С. Виховання соціальної зрілості у студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності: методичні рекомендації для кураторів 

студентських груп. К., 2017. 181 с. 

10. Школьна М. С. До питання готовності кураторів студентських груп 

до виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. Молодь і 

ринок. 2017. № 7 (150). С. 165–169. 

11. Школьна М. С. Підготовка кураторів студентських груп до 

виховання соціальної зрілості студентів аграрних коледжів. Збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 328–335. 

12. Школьна М. С. Особливості виховання соціальної зрілості 

студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. Молодь і ринок. 

2017. № 10 (153). С. 167–171. 

Заняття 6. «Педагогіка відносин або дещо про стилі педагогічного 

спілкування» 

Мета: розкрити специфіку педагогічного спілкування; стилі 

педагогічного спілкування; розробка правил спілкування із студентом. 

Форма проведення – інтерактивне заняття. 

Ключові слова: педагогічне спілкування, спілкування-діалог, функції 

педагогічного спілкування, стилі педагогічного спілкування. правила 

педагогічного спілкування. 

Зміст заняття 

1. Теоретична частина: 
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1.1 Специфіка педагогічного спілкування. 

 – рівність учасників педагогічного спілкування; 

 – міжсуб’єктні відносини учасників спілкування; 

 – визнання учасником спілкування активної ролі співбесідника;  

 – безумовне сприйняття співбесідника;  

 – відкритість реакції і власної позиції у співбесідників; 

 – емпатійне слухання, налаштування на співбесідника; 

 – взаємна довіра викладача і студентів;  

 – право кожного учасника спілкування на власну точку зору;  

 – повага, терпимість до іншої точки зору; 

 – сприйняття співбесідника таким, яким він є; 

 – прагнення до смислотворчості у спілкуванні [2, с. 47]. 

1.2. Функції педагогічного спілкування (схарактеризути наступні 

функції педагогічного спілкування: комунікативну, організаційно-діяльнісну, 

емпатійну, пізнавальну, діагностичну, виховну, розвивальну); 

1.3. Характеристика стилів педагогічного спілкування. 

ІІ. Тестування «Психологічний портрет педагога», метою якого було: 

визначити пріорітетні цінності, психоемоційний стан, самооцінку, стилі 

спілкування педагогів [4, с 12–23]. 

ІІІ. Практична частина 

3.1.Вправа «Довіра» [3. с 230–233]. 

Мета: розвиток міжособистісної довіри; розширення сенсорного 

усвідомлення. 

Завдання: допомогти партнеру у спілкуванні в обмеженому просторі, 

узявши на себе роль ведучого та визначивши рівень відповідальності за 

надану справу. 

Інструкція: кажучи про реалізацію стилів спілкування, ми акцентуємо 

увагу на тому, що основою демократичного стилю спілкування є педагогічна 

взаємодія. У свою чергу, педагогічна взаємодія будується на певній довірі. 

Перевіримо рівень нашої довіри один до одного. Для цього треба розділитися 

на пари. Один у парі стає ведучим, другий – веденим. Веденому одягають 

пов’язку на очі. Ведучий водить свого партнера по кімнаті для сенсорного 

дослідження простору. Він тримає його за кисть, але мовчить. Через деякий 

час відбувається зміна ролей. 

Аналіз вправи: 

1. Чи відчували Ви відповідальність за роль ведучого? 

2. Як почував себе ведений, який був змушений повністю залежати від 

ведучого? 

3. Визначте рівень своєї довіри. 
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4. Опишіть своє відчуття при зміні ролей [3, с 230–233]. 

3.2. Вправа «Тренуємо ваші реакції» [3, с. 231–232]. 

Мета: орієнтування у різних прийомах реагування під час взаємодії 

викладача і студентів. 

Завдання: проаналізувати ситуацію, відтворити задану реакцію 

взаємодії. Придумати свій варіант іншого прийому взаємодії. 

Інструкція: під час навчального заняття у викладача створюється 

типова ситуація: «В групі є студент, який постійно запізнюється…» 

Продовжити ситуацію, обравши спосіб реагування. Видаються картки із 

описом реакцій: 

1. Директивне спілкування: «Послухайте, ви вже декілька разів 

запізнюєтесь на заняття. Для мене це незручно. Ми вже обговорювали це 

питання, і мені хотілося б, щоб ви приходили вчасно»; «Ваші запізнення  

наносять масу незручностей мені та іншим студентам. Якщо ви ще раз 

запізнитесь на заняття, то будуть прийняті відповідні міри» (які – домислює 

той, хто виступає»). 

«Мені б хотілося зрозуміти ваші труднощі, які заважають вам 

приходити вчасно. Давайте розберемося ще раз» 

2. Захисно-агресивна реакція: «Ви постійно запізнюєтеся, я не розумію, 

що відбувається. Ви ж давали обіцянку, але не виконуєте її. Я приходжу до 

висновку, що ви ненадійна людина і вам не можна довіряти»; «Я припускаю, 

що у вас знову виникли які-небудь проблеми, тому ви запізнилися. Скільки 

це може тривати?»; «Я не збираюсь більше терпіти ваші запізнення. Якщо ще 

раз це повториться, то…» 

3.  Спілкування, яке розуміють: «Я розумію вас, але хотілося б щоб ви 

обґрунтували своє виправдовування». 

4. Принижуюче-поступливе спілкування: «Я занадто засмучений тим, 

що ми не можемо знайти вихід із ситуації, що склалася. Я навіть припускаю, 

що чогось не розумію. Але ж, будь ласка, будьте…» (спосіб вигадує той, хто 

виступає); «Я розумію, що ви можете вирішити питання із запізненням таким 

чином…» (яким? – пропонує той, хто виступає); «Може бути, що я чогось не 

розумію (далі придумує той, хто виступає, використовуючи варіанти 

критики). 

Аналіз вправи: 

1. У якій мірі реакція взаємодії здійснює вплив на стиль спілкування? 

2. Як учасники впоралися із завданням? [3, с. 231–232].  

Вправа 3.3 «Той, хто сидить. Той, хто стоїть» [3, с. 232].  
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Мета: оцінити перебування у визначеній позиції стосовно партнера у 

спілкуванні; висловити своє ствалення до позиції, яка характеризує певний 

стиль спілкування. 

Інструкція: стилі спілкування партнерів виявляються в позиції, яку 

вони займають стосовно один одного. Вона буває «зверху», «знизу», 

«поруч». Спробуємо на собі відчути вплив тієї з них, яка найчастіше 

характеризує авторитарний стиль спілкування. Один із партнерів сидить, 

інший стоїть. У цьому стані ведеться розмова. Через декілька хвилин 

відбувається зміна позицій. 

Аналіз вправи: 

1. Які почуття Ви відчували в момент виконання завдання? 

2. Що Ви хотіли зробити, щоб змінити ситуацію? 

3. Яку позицію Ви волієте займати під час контакту? [3, с. 232]. 

ІV. Творче завдання-розробка «Правил спілкування зі студентом» 

V. Підсумок заняття. 

Література 

1. Братченко С. Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты. 

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в 

постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. Москва : 

Смысл, 1997. С. 201–220. 

2. Кашлев С. С. Педагогика: теория и практика педагогического 

процесса: учебное пособие: В 3-х частях. Минск : «Зорны верасень», 2008. Ч. 

2. 208 с. 

3. Морева Н. А. Тренинг педагогического общения : учебное пособие 

для вузов. Москва : Просвещение, 2003. 304 с. 

4. Ольшанская Н. Техника педагогического общения: практикум для 

учителей и классных руководителей. Волгоград : Учитель, 2005. 74 с. 

5. Школьна М. С. Виховання соціальної зрілості студентів аграрних 

коледжів у позааудиторній діяльності: методичні рекомендації для кураторів 

студентських груп. К., 2017. 181 с. 

Заняття 7. «Внутрішні ресурси аграрного коледжу щодо 

попередження конфліктів» 

Мета: розробити практичні рекомендації з попередження конфліктних 

ситуацій у колективі коледжу; проаналізувати стилі поведінки педагога в 

конфліктній ситуації; визначити особистісні ресурси кожного педагога щодо 

попередження конфліктів між учасниками навчально-виховного процесу. 

Форма проведення – творча майстерня. 
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Ключові слова: конфлікт, причини виникнення конфліктів, види 

педагогічних конфліктів, внутрішні ресурси коледжу, попередження 

конфліктів. 

Обладнання: місця для трьох робочих груп, таблички «Викладачі», 

«Студенти», «Адміністрація»; три листи ватману із схематичним 

зображенням слова «конфлікт»; вирізані із паперу «футболки», «штани», 

«валізи» (їхня кількість має співпадати із кількістю учасників заняття), 

фломастери, скотч. 

Зміст заняття: 

І. Вступне слово керівника творчої майстерні (визначається 

актуальність проблеми, мета творчої майстерні) 

Керівник творчої майстерні. Педагогічна діяльність сповнена різного 

роду напруженими ситуаціями, що пов’язані з емоційним реагуванням. 

Причина напруженості педагогічної діяльності зумовлена об’єктивними і 

суб’єктивними факторами.  

До об’єктивних факторів належать зовнішні умови ситуації, її 

складність, тобто складні умови діяльності (завантаженість робочого дня, 

зіткнення з новими складними ситуаціями, підвищене інтелектуальне 

навантаження). Об’єктивні причини виникнення конфліктів у системі 

«Викладач-студент» такі: втома студентів, конфлікти викладача зі 

студентами на попередньому занятті, відповідальна контрольна робота тощо. 

Суб’єктивними факторами, як правило, стають індивідуальні 

особливості викладача, що провокують особливу чутливість людини до 

труднощів професійної діяльності: мотиви поведінки, досвід, знання, уміння, 

особливості нервової системи, настрій викладача, невміння викладача 

організувати групу до заняття, стан здоров’я викладача. 

Виділяють декілька видів педагогічних конфліктів: 

1. Конфлікти діяльності, що виникають у результаті ігнорування вимог, 

непродуманості нововведень у навчальному закладі, надмірного контролю з 

боку адміністрації за навчально-виховним процесом. 

2. Конфлікти стосунків, які пов’язані із ситуаціями, що виникають з 

колегами та адміністрацією коледжу; ситуації взаємодії викладача з батьками 

студентів. 

3. Конфлікти поведінки, пов’язані із порушенням студентами норм 

поведінки [с. 71−72]. 

З точки зору функцій виникають такі види конфліктів: 

1. Конструктивні конфлікти, які є корисними, оскільки запобігають 

«застою індивідуальної чи групової життєдіяльності» і стимулюють її рух 

вперед. Міжособистісний конструктивний конфлікт здатний позитивно 
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впливати на розвиток окремої особистості, актуалізуючи самосвідомість. 

Конфлікт стимулює актуалізацію раніше прихованих потенційних 

можливостей особистості, відкриває перспективу її самовдосконалення. 

2. Деструктивний конфлікт характеризується використанням 

механізмів психологічного захисту. При такому способі вирішення 

конфліктної ситуації всі зусилля спрямовуються не на усунення конфлікту, а 

на збереження цілісного свого «Я», неконструктивне зняття емоційного 

напруження (звинувачення іншого, «уникнення» конфлікту, витіснення 

неприємної ситуації зі свідомості тощо). 

Деструктивні акції створюють лише ілюзію вирішення конфлікту та 

зводяться до зовнішньої дисциплінованості студентів. Але при цьому 

студенти віддаляються, замикаються у собі, викладач втрачає авторитет 

[с. 74]. 

ІІ. Самодіагностика 

Здійсніть діагностику рівня конфліктності 

Інструкція. Уважно прочитайте запропоновані вислови і виберіть одну 

відповідь на кожне запитання. 

1. У громадському транспорті розпочалась сварка. Ваша реакція? 

А) не беру участі, тому що це мене не стосується; 

Б) починаю захищати постраждалу сторону; 

В) активно беру участь і «викликаю вогонь на себе». 

2 Чи виступаєте Ви на зборах з критикою керівництва? 

А) ні; 

Б) лише у тому випадку, якщо маю для цього підстави; 

В) критикую з будь-якої причини начальство і тих, хто його захищає. 

3. Як часто Ви сваритися з друзями? 

А) лише у тому випадку, якщо вони не ображаються; 

Б) лише з принципових питань; 

В) сварка − це моя стихія. 

4. На жаль, у нашому житті є черги. Ваша реакція, якщо хтось не хоче 

стояти у черзі? 

А) промовчу; 

Б) зроблю зауваження; 

В) пройду вперед і буду слідкувати за порядком. 

5. Вдома на обід Вам запропонували страву без солі. Ваша реакція? 

А) не буду псувати настрій домашнім через такі дрібниці; 

Б) мовчки візьму сільничку;  

В) не втримаюся від зауваження і, можливо, демонстративно 

відмовлюся від їжі. 
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6. Якщо на вулиці або в транспорті Вам наступили на ногу…. 

А) суворо подивлюся на того, хто образив мене; 

Б) зроблю зауваження; 

В) скажу все, що думаю з цього приводу, не соромлячись брутальних 

слів. 

7. Якщо хтось з Ваших близьких купив речі, які Вам не подобаються… 

А) промовчу; 

Б) обмежуся короткими тактовними зауваженнями; 

В) вчиню сварку. 

 8. Ви придбали лотерею і нічого не виграли. Ваша реакція? 

А) намагатимуся не демонструвати свій розпач, але дам собі слово 

більше не брати участі в таких заходах; 

Б) поставлюся до цього з гумором; 

В) програш надовго зіпсує мій настрій. 

Ключ до тесту 

Підрахуйте набрані бали, виходячи з того, що кожне А − 4 бали, Б − 2 

бали, В − 0 балів. 

Якщо ви набрали: 

від 22 до 32 балів − Ви тактовна людина, легко уникаєте сварок і 

конфліктів, а також критичних ситуацій вдома й у навчальному закладі. 

Відомий вислів: «Платон мені друг, але істина дорожча» ніколи не був 

Вашим девізом. Можливо, саме тому Вас поза очі називають 

«пристосуванцем». Наберіться мужності, якщо обставини цього вимагають, 

будьте людиною принциповою. 

від 20 до 21 балів Ви конфліктуєте лише тоді, коли аргументи або інші 

засоби вичерпано. Ви завжди відстоюєте свою думку, ніколи не думаєте, як 

це позначиться на ваших справах. Ніколи не виходите за рамки коректності. 

до 10 балів − сварки і конфлікти − це Ваша стихія, без якої Ви не 

уявляєте свого існування. Любите критикувати інших, але якщо почуєте 

зауваження або критику на свою адресу, то ця людина стає Вашим запеклим 

ворогом на все життя. Ваша критика заради критики, а не на користь справі. 

Дуже важко доводиться тим, хто поряд з Вами в навчальному закладі та 

вдома [с. 82−83]. 

ІІІ. Групова робота «Портрет». Беруть участь три творчі групи 

«Студенти», «Викладачі», «Адміністрація». Кожна група у відповідності із 

своєю ігровою роллю пише на листку ватману, на якому схематично  

зображена людина, перелік якостей особистості (студента або 

викладача, або представника адміністрації), які позитивно або негативно 

впливають на спілкування і відносини в колективі. На зображеннях голови та 
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живота записуються, відповідно, позитивні та негативні якості. Листи 

ватману прикріплюють на стіну. Керівники творчих груп доповідають про 

результати діяльності. 

ІV. Групова робота «Причини конфліктів». Відбувається зміна ролей 

груп: «Викладачі» стають «Адміністрацією», 

«Адміністрація»−«Студентами», а «Студенти» − «Викладачами». Кожна 

група, дивлячись на «свій портрет», записує на листку ватману причини 

конфліктів, а потім зазначає джерела цих конфліктів. Листи ватману 

прикріплюються на дошку. Представники груп доповідають про результати 

роботи. 

V. Робота по колу «Одягнемо людину». Кожному викладачу 

роздаються вирізані з паперу «штани» і «футболки». На «штанах» кожен 

учасник педагогічної майстерні пише три найважливіші (на його думку) 

причини конфліктів із студентами, адміністрацією, колегами, а на 

«футболці» − три особистих ресурси щодо попередження цих конфліктів. 

«Штани» і «футболки» прикріплюються до дошки. 

VІ. Робота по колу «Спілкування». Керівник творчої майстерні 

називає внутрішні ресурси кожного педагога. У результаті осмислення 

внутрішніх ресурсів кожного педагога виявляються загальні підходи щодо 

попередження конфліктних ситуацій в коледжі. 

VІІ. Підбиття підсумків творчої майстерні  

Педагоги обмінюються своїми враженнями від проведеної творчої 

майстерні, висловлюють пропозиції. 
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ДОДАТОК М 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ !» 

 

Мета: розширити знання студентів про нашу державу; розвивати 

громадянські якості студентів, патріотичні почуття; виховувати громадян, 

здатних до відповідальності, самореалізації в суспільстві. 

Обладнання: карта України, зображення герба, прапора, презентація 

«Моя країна – Україна», музичний супровід. 

Хід проведення кураторської години: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети заняття.  

(Показ презентації «Моя країна – Україна») 

Педагог читає вірш: 

«Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави, і води, 

В годину щасливу, і в радості мить,  

Любіть у годину негоди, 

Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну, 

Красу її вічно живу і нову, 

І мову її солов’їну. 

(В. Сосюра). 

ІІІ. Основний зміст заняття. 

Педагог. У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна 

виплекала Запорізьку Січ, славетну Києво-Могилянську академію, 

виколисала велетнів сили і духу – Петра Сагайдачного, Богдана 

Хмельницького, Івана Сірка, Григорія Сковороду, Устима Кармелюка, Юрія 

Дрогобича, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Михайла 

Грушевського. Цей перелік можна продовжити й іменами наших сучасників, 

які примножують славу Батьківщини. 

24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення 

незалежності України. А 1 грудня Акт було підтверджено Всеукраїнським  

референдумом. Ці історичні кроки визначили волю українського 

народу, його право на самовизначення, передбачене Статутом ООН та 

іншими міжнародно-правовими документами [2, с. 31–32]. 

Читець 

Святковий день – 24 серпня, 

Так хочеться усмішок і пісень. 

Віднині Україна незалежна –  
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Запам’ятайте, люди, світлий день! 

Здійснилась давня заповітна мрія, 

Бажання і надія поколінь, 

Це почуття свободи серце гріє 

І піднімає думи височінь. 

Давайте ж станемо пліч-о-пліч, всі народи,  

Щоб славу України відродить. 

Щоб дружно жити, в радості і згоді. 

Педагог. Україна – одна з найбільших держав Європи. Її площа – 603,7 

тис. квадратних километрів. За європейськими мірками вона належить до 

великих держав, за світовими – до середніх. Україна за розмірами території є 

найбільшою країною серед тих, чиї кордони цілком перебувають у Європі. 

Столиця України – Київ. Могутньо котить до Чорного моря сиві хвилі 

найбільша річка України – Дніпро. Буйною зеленню шумлять на його берегах 

сади, ліси. Безкрайніми нивами розливаються жито-пшениця. Щоб перетнути 

нашу країну із заходу на схід, треба йти півтори місяці, долаючи щодня по 30 

км. 

Нашими сусідами є Білорусь, Росія, Польща, Молдова, Угорщина, 

Румунія, Словаччина [2, с. 32]. 

Гра «Геграфічне лото» 

Учасники гри мають знайти відповіді. 

Запитання гри: 

1. Столиця України – (Київ). 

2. Гори України – (Карпати, Кримські). 

3. Моря України – (Азовське, Чорне). 

4. Найдавніше дерево в Україні – (тис). 

5. Рослина – символ Карпат – (едельвейс). 

6. Звір – цар тваринного світу Карпат – (бурий ведмідь) [2, с. 34]. 

Куратор. Я пропоную вам уявну подорож сторінками історії і 

стежками нашої країни. В нашій подорожі вам допоможуть екскурсоводи. 

Зупинка «Символи України» 

Перший екскурсовод. Як свідчать історичні джерела, східні слов’яни 

використовували символічні знаки: хрест, ромб, квадрат, коло, зірки. Першу 

згадку про знаки знайдемо у літописах, що належать до Х століття. Після 

київського князя Ігоря (912-945 рр.) під час укладання договору з 

візантійцями мали свої печатки, що були символом їхніх повноважень. 

За Київської Русі тризуб був великокнязівським знаком. Його 

зображення відоме з печатки князя Володимира. Тризуб можна зустріти на 

цеглі Десятинної церкви, на плитах Успенської церкви у Володимир-
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Волинському. Його зображення знайдемо також на гербі французької 

королеви Анни (дочки Ярослава Мудрого). 

Існує понад 40 версій походження тризуба: як первісне зображення 

рибальського знака, згодом як символ влади – уособлення трьох природних 

стихій: повітря, землі й води. 

Вікторина 

1. Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у 

Великодні свята (Писанка). 

2. Дерево – національний символ України, оспіване у народних піснях, 

віршах. Його освячують у церквах перед Великоднем і зберігають у домівках 

від злих сил (Верба). 

3. Кущ – символ дівочої вроди, оспіваний у народних піснях (Калина). 

4. Поширене в Україні дерево, з яким в українських народних піснях 

порівнюють українських дівчат (Тополя). 

5. Ним прикрашають голову українки (Вінок). 

6. Національний символ України, який матері дарують своїм дітям на 

щастя, на долю, відряджаючи в далеку дорогу (Рушник). 

Зупинка «Символи України». 

Другий екскурсовод. За дохристиянських часів на українських 

прапорах були зображення богів, стародавні символи. Після прийняття 

християнства з’явились нові емблеми – хрести, образи святих, цитати зі 

Святого Письма. 

Синьо-жовте кольорове сполучення – одне із найдавніших серед 

сучасних національних прапорів, що походить від герба Галицько-

Волинського князівства. Великому розмаху українське прапорництво набуло 

за гетьмансько-козацької доби. У козацьких полках були прапори різних 

кольорів (малиновий, білий, жовтий, синій), а також різних форм. 

Сині полотнища із золотими хрестами чи іншими знаками поширилися 

у ХVІІ-ХVІІІ ст. Із занепадом гетьманщини і поділом українських земель між 

Росією й Австрією зникли українські військові, територіальні й інші прапори. 

Жовто-сині прапори використовували українські січові стрільці. 22 березня 

1918 року Центральна Рада в Києві ухвалила Закон «Про Державний прапор 

УНР» [2, с. 33]. 

Зупинка «Державні символи України». 

Третій екскурсовод. Слова Державного гімну України «Ще не вмерла 

Україна» написав у 60-х роках ХІХ ст. відомий український поет, етнограф, 

фольклорист Павло Чубинський. Нелегким був життєвий і науково-творчий  

шлях Павла Чубинського. Народився він 27 січня 1839 року в 

Борисполі, поблизу Києва. У Петербурзі здобув юридичну освіту. Своє життя 
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пов’язав із вивченням народного побуту, зібранням і дослідженням 

українського фольклору. В 1862 році П. Чубинського заслали до 

Архангельська за «українофільську діяльність». А 1863 року з далекого 

заслання він передав вірш «Ще не вмерла Україна». 

Уперше ця пісня зазвучала в селі Млини (сьогодні – територія Польщі), 

де жив і працював автор музики до вірша Михайло Вербицький. 

За національні гімни вважали також «Заповіт» Тараса Шевченка та 

«Вічний революціонер» Івана Франка. 

Особливо широко використовували гімн «Ще не вмерла Україна» за 

часів УНР і ЗУНР. 

Верховна Рада України 19 лютого 1992 року прийняла постанову про 

тризуб як герб української держави. Синьо-жовтий прапор став Державним 

прапором України 28 січня 1992 року. А з 17 серпня 1991 року «Ще не 

вмерла України» – Державний гімн України [2, с. 33]. 

(Звучить Державний гімн України). 

Зупинка «День соборності України». 

Четвертий екскурсовод. Упровдовж століть землі України були 

розрізнені й належали до різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-

Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об’єднання розрізнених 

частин україни в межах однієї держави. 

У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження 

власної державності наш народ неодноразово пережив як гіркі, так і радісні 

події. Серед таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу 

за соборність своїх земель. А чи знаєте ви, що означає слово «соборність»? 

(Об’єднання). Доберіть до нього слова-синоніми. (Відповіді). Тож мрією 

українців було об’єднання розрізнених частин України в межах однієї 

держави. І ось 22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної 

частини єдиної України. 

Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку 

мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було 

урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки.  

Виголошення соборницької ідеї було могутнім виявом творчої енергії 

нації та прагнення до етнічної й територіальної єдності. Цей день увійшов до 

національного календаря як велике державне свято – День Соборності 

України. Ті історичні події сформували підґрунтя для відродження 

незалежної соборної демократичної України й утвердження національної 

ідеї. У розмаїтті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники 

поєднали живим ланцюгом злуки схід і захід України. 
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Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю 

мільйонів незламних борців, навіки залишиться непорушною [2, с. 33–34]. 

Зупинка «Народні символи України» 

П’ятий екскурсовод. Пісня, хата, рушник, вишиванка, сорочка, калина, 

барвінок – все це наші символи. В українців є свої улюблені рослини-

символи. Це – тополя, барвінок, вишня, верба, калина. У народі кажуть: «Без 

верби і калини нема України», «Високий, як тополя», «Гарна, як калина» 

тощо. 

Зупинка «Моя країна – Україна» 

Гра «Най-най» 

Педагог. Зараз ми дізнаємось про найбільше, найширше, найглибше, 

найнезвичніше – усе най-най, чим багатий наш рідний край. За кожну 

правильну відповіль – 1 бал. 

Запитання гри. 

1. Найбільше місто України (Київ). 

2. Найбільша річка України (Дніпро). 

3. Найглибше озеро (Світязь на Волині). 

4. Найбільше озеро (Ялпуг в Одеській області). 

5. Найбільше море, що омиває Україну. (Чорне). 

6. Найвища гора (Говерла в Карпатах). 

7. Найстаріше дерево (13000-річний дуб у Рівненській області). 

8. Найвище дерево (Модрина заввишки 54 м. у місті Рахові на 

Закарпатті). 

9. Найбільша тварина (Зубр, маса якого перевищує 1 т., живе в 

Карпатах). 

10. Чемпіони з боксу (Брати Кличко). 

11. Чемпіон зі стрибків з жердиною (Сергій Бубка). 

12. Найбільший півострів України (Кримський). 

13. Найдавніше дерево в Україні (Тис). 

14. Найбільший птах Європи, що мешкає в Карпатах (Чорний гриф). 

15. Найбільший літак («Мрія», АН – 255) [2, с. 34]. 

Виходить дівчина в ролі України (вдягнена в український костюм, в 

руках жито, калина).На слайді – фізична карта України. 

Дівчина-Україна (на фоні музики) 

Я – Вкраїна, я мати народу. 

Мої діти співці й ковалі. 

Дух добра, непокори, свободи, 

Я знамено несу по землі. 

У здобутках і славі народ мій не знатиме спину. 
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Боже сяйво блакиті 

І мова пшениць золота –  

Ці вічні скарби України й народу, 

Тож почнімо день новий із злагоди, віри й добра [1, с. 37]. 

ІV. Підсумок заняття. 

Ми віримо в тебе, Україно! 

Література. 

1. Корень Л. О. Я – громадянин України (класна година, 6-8 кл.). 

Вихована робота в школі, № 4 (149) квітень, 2012. С. 35–37. 

2. Матросова Т. О. Любіть Україну! (виховна година, 9-11 кл.). Виховна 

робота в школі, № 4 (149) ківтень, 2017. С. 31–34.  
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ДОДАТОК Н 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ» 

 

Мета: дати характеристику конфліктів і методів їх поширення; 

виробляти уміння конструктивно вести себе під час конфлікту, розв’язувати 

його справедливо, без насилля, без нанесення збитків суспільству й 

особистості. 

Хід проведення кураторської години: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети заняття. 

ІІІ. Бесіда. 

  – Чи доводилося вам потрапляти в конфліктну ситуацію?  

 – З якими людьми ви найчастіше конфліктуєте? Чому?  

 – Що найчастіше є для вас причиною конфлікту?  

Конфлікт – це протистояння, прагнення придбати цінності за рахунок 

утиснення інтересів інших. 

В основі будь-якого конфлікту лежить конфліктна ситуація. 

Складовими конфліктної ситуації є : 

 – учасники конфлікту (опоненти); 

 – предмет конфлікту. 

Для того, щоб конфлікт почав розвиватися, потрібен інцидент, коли 

одна із сторін починає діяти. Іноді інцидент розвивається навіть випадково, 

без бажання опонентів. 

ІV. Вправа «Хмаринки–Сонечко». 

Попросіть учасників закрити очі. 

 – Згадайте та підніміть руку ті, кого коли-небудь ображали. 

 – Підніміть руку, із закритими очима, ті, хто сам ображав кого-небудь. 

 – Напишіть на Хмарці почуття, які ви відчували в той момент. 

 – Прикріпіть свою Хмарку на дошці (на дошці заздалегідь прикріплене 

Сонечко). 

– У кінці заняття Сонечко пропадає за Хмарками. 

 – Наші образи, поганий настрій псують нам життя, заважають 

працювати. 

 – Необхідно зняти цю напругу. Як це можна зробити? (кожний 

виходить, і, називаючи слова примирення, знімає хмарку). 

 – Слова можна записати у «словнику миру» і вивісити в аудиторії. 

 – Конфлікт вичерпаний, знову засяяло Сонечко. 
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 – Ненависть є набутою установкою, вона не притаманна людській 

природі. Навчання може і повинно грати фундаментальну роль у справі 

досягнення миру та справедливості. 

 – Конфлікт – умова життя! 

 – Розміри конфліктів бувають різні: від з’ясовування відносин між 

окремими людьми, до крупних військових зіткнень і руйнівних війн. 

 – Проблеми конфліктів легше зрозуміти, знайомлячись з їх 

кваліфікацією. 

V. Розрізняють наступні типи конфліктів: 

 – внутрішньо особистісний (між обов’язком і совістю і т. ін.); 

 – міжособистісний (найпоширеніший, проявляється між зіткненням 

поглядів, характерів, переконань тощо); 

 – між групою та особистістю (групові норми поведінки, цінності 

розмежовуються з такими в окремих членів групи) [2, с. 61–67]. 

Завдяки класифікації ми здобуваємо системне бачення будь-якого 

конфлікту. Стають зрозумілими джерела розпалювання та розрішення 

крупних конфліктів: від ображеної людини – до войовничого племені, від 

держави-агресора – до розвитку патологічної образи на весь світ. 

Нас сьогодні більше цікавлять міжособистісні конфлікти.  Вони 

можуть протікати у формі:  

 – суперництва – намагання до домінування; 

 – суперечки – розбіжностей з приводу знаходження найкращого 

варіанта вирішення спільних проблем; 

 – дискусії – обговорення спірного питання. 

Розглянемо стадії конфлікту: 

1. Зростання напруженості у стосунках. 

2. Відкрите протиборство. 

3. Вирішення конфлікту. 

4. Завершення відкритого протиборства [1]. 

Наслідки конфліктів теж різноманітні: вони можуть призвести до 

конструктивного вирішення складної ситуації, можуть заподіяти величезної, 

непоправної шкоди людям та природнім ресурсам. 

Конфлікти бувають конструктивні та деструктивні. 

Головне: 

1. Прагненням не заподіяти шкоди іншим людям, оточуючому 

середовищу. 

2. Вміння поводити себе у конфліктній ситуації. 

 – Як наслідок, обговорення повинно бути спрямоване на розвиток 

ненасильницьких форм поведінки, що засновані на відношенні до життя, як 
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до вищої людської цінності, і на вихованні здатності та вмінні конструктивно 

ставитись до конфлікту. 

 – Народна мудрість: «Не кидай у іншого брудом, можеш 

промахнутися, а руки замастиш». 

 – Терпиме ставлення можна виховувати за допомогою знань про 

альтернативи насиллю, а також уміння підходити до конфлікту з 

конструктивних позицій, вирішувати його справедливими шляхами.  

 – Це надзвичайно важливо, оскільки толерантність без цього вміння 

стає лише побажанням. 

Відчай – ворог толерантності і співпраці. 

VІ. Шість кроків для вирішення конфлікту: 

Крок 1. Чого я хочу, що привело мене до конфлікту? Чого хоче людина, 

з якою у мене конфлікт? 

Крок 2. Через що виник конфлікт? Ми обидва прагнемо одного і того 

ж? Чи ми бажаємо, щоб це різне проходило одночасно? 

Крок 3. Чи можу я придумати рішення, за якого ми обидва отримали б 

те, чого прагнемо? Скільки таких рішень я можу придумати? Скільки ми їх 

можемо придумати разом? 

Крок 4. Яке з цих рішень найкраще? Чи буду я задоволений цим 

результатом? Чи буде задоволений результатом мій противник? 

Крок 5. Які рішення найбільш прийнятні для нас обох? З яким з них ми 

обидва згодні?  

Крок 6. З чого нам потрібно почати після того, коли ми обидва 

приймемо рішення? Чи будемо ми дотримуватися цього рішення у 

подальшому? 

Педагог. Зараз ми попрацюємо з нестандартними ситуаціями. 

Як навчитися виходити із неприємних ситуацій з найменшими 

втратами? Ось декілька простих прийомів, які допоможуть впоратися з 

нестандартними ситуаціями. 

Спробуйте багато раз усвідомити нестандартні події, щоб звикнути до 

майбутньої ситуації. Як відомо, звичне і знайоме хвилює менше, ніж 

невідоме й невизнане. 

Подумки проаналізуйте розв’язання ситуації і ви прийдете до висновку: 

«Я вирішував складніші задачі, справлюся і з цією». Але треба пам’ятати, що 

цей метод може підвести надмірно самовпевнених, якщо не підготуватися до 

вирішення задачі як слід. 

Треба заздалегідь підготувати себе до можливості невдачі, внутрішньо 

переживши. А ще треба вміти відключатися від невдач і неприємностей, 

забувати про них хоч би на певний час. 
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Китайський філософ Конфуцій говорив, що бути обдуреним і 

пограбованим – це значно менше горе, ніж продовжувати пам’ятати про це. 

Але, якщо з вами трапилось горе або неочікувана неприємність, то в 

такий момент виникає великий ризик вчинити необдумано й спонтанно. Не 

треба поспішати діями, особливо якщо ви дуже роздратовані й розлючені. 

«Гнів поганий порадник», – говорили у давнину. Організм під дією стресу 

підготувався до захисту. Втома витіснить душевний тягар і нервове 

напруження зменшиться, якщо ви у цей час візьметеся за фізичну роботу. 

Неприємність, яка трапилася, не зникне, але ви зможете усе спокійно 

обдумати й прийняти оптимально правильне рішення.  

Під час спілкування з іншою людиною пам’ятайте: кожна вважає себе 

розумною, тому не прагніть образити іншу зневагою або жестами та словами. 

Найперше стан конфлікту буде згубним для самого конфліктуючого, 

усі конфліктні ситуації потрібно вирішувати спокійно, мирним шляхом. А 

зараз по черзі будемо викладати раніше підготовлені конфліктні ситуації та 

обговорювати їх для того, щоб знайти їх вирішення мирним шляхом. 

(Висловлювання студентів). 

VІІІ. Тест «Чи конфліктна ви людина?» 

Куратор. А зараз проведемо тест, який допоможе всім дізнатися, 

наскільки ви можете бути конфліктними відносно до інших людей. 

Тест. 

Якщо ви саме так, як стверджується у реченні, поводите себе у групі 

або конфліктній ситуації часто, то ставте 3 бали, від випадку до випадку – 2 

бали, рідко – 1 бал. 

1. Погрожую або б’юся. 

2. Намагаюся зрозуміти точку зору противника, рахуюся з нею. 

3. Шукаю компроміси. 

4. Припускаю, що правий, навіть, якщо не можу повірити у це 

повністю. 

5. Уникаю супротивника. 

6. Бажаю домогтися своєї мети, не зважаючи ні на які обставини. 

7. Намагаюся з’ясувати, з ким я погоджуюся, а з чим категорично ні. 

8. Іду на компроміс. 

9. Здаюся. 

10. Змінюю тему. 

11. Наполегливо повторюю одну фразу, поки не досягну свого. 

12. Намагаюся знайти джерело конфлікту, зрозуміти, з чого усе 

почалося. 

13. Трохи поступлюся і підштовхну тим самим вчинком іншу сторону. 



 286 

14. Пропоную мир. 

15. Намагаюся перевести все на жарт [1]. 

Обробка результатів тесту: 

 

Тип «А» – сума балів під номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б» – сума балів під номерами 2, 7, 12. 

Тип «В» – сума балів під номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г» – сума балів під номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д» – сума балів під номерами 5, 10, 15. 

Інтерпретація. Якщо Ви набрали найбільше балів під буквами: 

 – «А» – жорсткий стиль рішення конфліктів і суперечок. Ці люди 

до останнього відстоюють свій погляд, захищаючи свою позицію. Це тип 

людей, які вважають себе завжди правими. 

 – «Б» – це демократичний стиль. Ці люди вважають, що завжди 

можна домовитися, під час суперечки пропонують альтернативу, шукають 

рішення, яке задовольнило б усі сторони. 

 – «В» – це компромісний стиль. З самого початку людина готова йти 

на компроміс. 

 – «Г» – це м’який стиль, людина свого ворога знищує добротою, 

погоджується з його поглядом, відмовляючись від свого. 

 – «Д» – це уникаючий стиль. Кредо людини – піти своєчасно до 

прийняття рішення. Не доводити до конфлікту і відкритого зіткнення [1]. 

ІХ. Вправа «Античас». 

Мета: навчання методам уникнення конфліктних ситуацій. 

Зміст: студентам пропонують згадати неприємну ситуацію, 

встановивши хід подій від початку до кінця, і знайти відповіді на запитання: 

«Де знаходиться вузол конфлікту? Як можна було його уникнути?» Далі 

ситуація розігрується по-іншому сценарію з виправленням. 

 – Треба запитати у підлітків: «Якби вони наперед планували свою 

поведінку, змінилося б щось у їхньому житті?» 
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 – Уникнення конфліктів – це не вияв слабкості, а вчинок розумної, 

дорослої людини.  

Х. Підсумок заняття. 

Педагог. Під час спілкування людей не можна відлякувати один одного 

своїм засмученим і злим поглядом, непривітністю. Треба завжди бути 

стриманим і ввічливим, якщо ви хочете, щоб люди спілкувалися з вами. 
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ДОДАТОК О 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «УСІ МИ РІЗНІ. БУДЬМО 

ТОЛЕРАНТНИМИ» 

Мета: наблизити студентів до більш глибокого розуміння поняття 

«толерантність», показати певні риси толерантної поведінки; виховувати 

здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе; сприяти 

інтерактивному спілкуванню за допомогою організації спільної діяльності; 

сприяти покращенню взаємостосунків студентів на принципах толерантності. 

Обладнання: матеріали «Декларації принципів толерантності», 

діагностичний інструментарій (анкети), афоризми про толерантність, ватман, 

маркери. 

Підготовчий етап: 

Зазделегідь підготувати бланки опитувальника «Риси толерантної 

особистості» для кожного учня. Учасники розподіляються на 3 групи. Кожна 

отримує завдання для виступу (статті з «Декларації принципів 

толерантності»). 

Хід проведення кураторської години: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети кураторської години. 

ІІІ. Вступне слово куратора. 

16 листопада 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла 

Декларацію принципів толерантності. 

Мета цього документа: 

 – знову затвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність 

людської особистості; 

 – закликати усі народи виявляти толерантність і жити разом, у мирі 

один з одним, як добрі сусіди; 

 – підкреслити, що світ повинен базуватися на інтелектуальній і 

моральній солідарності людства; 

 – нагадати про мету боротьби проти расизму і расової дискримінації; 
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– висловлювати почуття неспокою у зв’язку зі збільшенням останнім 

часом актів нетерпимості, насилля, тероризму, ксенофобії, агресивного 

націоналізму, антисемітизму та ін. [1, с. 62–67]. 

Педагог. Ми живемо в складний і неспокійний час. Глобальні 

проблеми, які має розв’язувати суспільство, дедалі більш загострюються, а 

конфлікти стають усе небезпечнішими, і тому зростає усвідомлення 

необхідності співпраці людей і привабливості ідей толерантності. 

Кожній групі було дано завдання підготувати модель дерева з 

листочками, на яких записані вислови відомих людей про толерантність; 

виготовити три квітки «толерантність» для творчої роботи; підготувати 

мішечок з порадами «Прагніть бути толерантними». 

ІV. Робота в групах. 

Кожній групі було дано завдання для виступу (статті з «Декларації 

принципів толерантності»). Отже, ви прочитали «Декларацію принципів 

толерантності». А зараз дайте відповідь на наступні запитання: 

Група 1. Що таке толерантність? 

Група 2. Як реалізуються принципи толерантності на державному 

рівні? 

Група 3. З чого починається виховання толерантності? 

Наведемо очікувані відповіді студентів. 

Стаття 1. Толерантність означає повагу, сприйняття та розуміння 

багатого розмаїття культур різних країн, форм самовираження та самовияву 

людської особистості. 

Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування 

та свобода думки, совісті й переконань. 

Толерантність – це єдність у різноманітності. Це не тільки моральний 

обов’язок, а й політична і правова потреба. Це те, що уможливлює 

досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру [1, 

с. 62–67]. 
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Це не поступка, поблажливість чи потурання. Це передусім – активна 

позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних 

свобод людини. 

Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, 

демократії і правопорядку. 

Стосовно поважання прав людини виявлення толерантності не означає 

терпимого ставлення до соціальної несправедливості. 

Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає 

таке ж право за іншими. 

Це означає визнання того, що людина за природою своєю відрізняється 

зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою, і має право жити в 

мирі, зберігаючи свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї 

людини не можуть бути нав’язані іншим. 

Стаття 2. На державному рівні реалізація принципу толерантності 

передбачає існування справедливого та неупередженого законодавства, 

дотримання правопорядку, адміністративних та інших норм. 

Потрібно також, щоб економічні та соціальні можливості були 

доступними для кожної людини без будь-якої дискримінації. Без 

толерантності не може бути миру, а без миру неможливий розвиток 

демократії. 

Стаття 3. Виховання є найефективнішим засобом запобігання проявам 

нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з прищеплення 

людям знань про їхні права та свободи з метою забезпечення їхньої реалізації 

та зміцнення прагнень кожного до захисту прав інших [1, с. 62–67]. 

V. Анкетування «Ваш рівень толерантності». 

Куратор: Для того, щоб досягнути успіху в житті, не витрачати сил на 

конфлікти, «побутові війни», доцільно сформувати в собі толерантність, як 

рису характеру. Узнати свій рівень сформованості толерантності можливо за 

допомогою анкети [1].  

VІ. Вправа «Карусель». 
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Інструкція. Студенти висловлюють своє розуміння толерантної 

поведінки, один за одним, ніби на каруселі, яка набирає обертів. Якщо хтось 

вагається з відповіддю – його швидко замінить наступний. Педагог, 

створюючи сприятливу атмосферу, спонукає невербально кожного студента 

до толерантного спілкування. 

Зміст карток із переліком толерантних вчинків. Необхідно було назвати 

риси толерантної поведінки: 

 – Ви допомогли сусідам в організації похорону (співчуття). 

 – Батьки хворі, у будинку не вистачає грошей, ви знайшли роботу на 

пошті, після занять розносити пошту (самостійність, стійкість). 

 – Ваш однокурсник має слабкі знання з окремих предметів. Ви 

погоджуєтеся з ним позайматися (взаєморозуміння, співпраця). 

 – Ви відмовилися від участі в груповій бійці (відмова від 

насильства). 

 – Ваша подруга пропонує вам відвідати засідання секти. Ви 

відмовляєтеся (свобода, незалежність). 

 – На новому місці роботи люди довго придивляються до тебе, 

обережні з тобою у розмові. Щоб не обтяжувати атмосферу, потрібно 

виявити…(відкритість, готовність до діалогу). 

 – Ви бачите, що дорослі принижують дитину, тому повинні 

бути…(нетерплячі до несправедливості). 

 – Ви відмовляєтеся взяти участь у вечірці, де буде спиртне і 

подібне…(моральність). 

 – У вашій присутності дівчата із вашої групи лихословлять, пліткують. 

Ви знаєте про те, що свої погляди не треба нікому нав’язувати. 

Тому…(намагайтеся не бути у їхньому оточенні поза навчанням). 

 – У магазині один чоловік із черги нагрубив людині з темною шкірою, 

обізвав його і принизив. Ви …(висловлюйте свій протест публічно, 

підтримайте принижену людину). 
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 – У вашій групі є дуже товстий хлопець. Хлопці зробили його 

об’єктом насмішок. Вони дражнять його, не запрошують на дні народження, 

у кіно і т.д. Ви виявляєте до нього …(дружелюбність). 

Далі студенти наводять свої приклади толерантної поведінки, поки 

кожний у групі не вступить у спільну роботу. 

Таким чином, деякі елементарні норми толерантної поведінки добре 

знають навіть маленькі діти. У цьому їм допомагають учителі, 

однокласники… Давайте перевіримо, чи вироблено у вас розуміння 

елементарних норм толерантності. 

VІІ. «Мудрість з дерева пізнання» (обговорення висловів видатних 

людей про толерантність). 

Щаслива людина, яка дарує щастя найбільшій кількості. 

   Дені Дідро, французький філософ. 

Байдужість – це параліч душі, передчасна смерть 

Антон Чехов. 

Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе. 

   Леонардо да Вінчі. 

Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною. 

 Гельвецій, французький філософ ХVІІІ ст. 

Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання 

людини. 

  Сааді, перський поет ХІІІ ст. 

Жодна зла людина не буває щасливою. 

 Ювенал, римський поет, 60 р. до н.е. 

Підняти слабкого – цього замало, треба ще потім його і підтримати. 

 В. Шекспір, англійський поет і драматург. 

Поведінка – це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу. 

 Гете, німецький поет. 

VІІІ. Виконання творчого завдання в групах.  
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Куратор: Перед вами – квітка толерантності. Але погляньте – 

пелюстки її порожні. Заповніть ці пелюстки рисами-синонімами 

толерантності. 

(Кожна група виконує завдання самостійно. Після цього всі три квітки 

вивішують на дошці). 

Куратор: Давайте проаналізуємо, з чим у вас асоціюється 

толерантність (зміст, обговорення робіт). Наприклад, толерантність 

асоціюється з чуйністю, добротою, взаємодопомогою, небайдужістю, 

взаєморозумінням, об’єктивністю, людяністю, доброзичливістю, мудрістю, 

щирістю, відповідальністю, терпимістю. 

VІІІ. Підсумок заняття. Вручення «Мішечка порад». 

Педагог: Що нового дізналися на сьогоднішньому занятті? 

 – Сформулюйте, що таке толерантність. 

 – Яке значення має така риса характеру в житті людини? Чому 

необхідно бути толерантним? 

 – Чи допоможуть вам отримані сьогодні знання знайти вихід з 

неординарних, критичних ситуацій? 

Поради: 

1. Будьте готові до того, що всі люди різні – не кращі й не гірші, а 

просто різні. 

2.  Сприймайте людей такими, якими вони є, не намагайтеся змінити в 

них те, що вам не подобається. 

3. Цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думки, почуття, 

переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. 

4. Зберігайте «своє обличчя», знайдіть себе і за будь-яких обставин 

залишайтеся самим собою. 

Запам’ятай! 

1. Виховання у дусі толерантності треба розглядати у вигляді 

невідкладного імператива, допомагаючи покращенню взаєморозуміння як 

між окремими людьми, так і націями. 
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2. Виховання в дусі терпіння повинно сприяти формуванню у молоді 

навичок незалежного мислення, критичного обдумування і створення думок, 

які ґрунтуються на моральних цінностях. 
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ДОДАТОК П 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА «ШКІДЛИВИМ ЗВИЧКАМ – НІ» 

 

Мета: розширити уявлення студентів про вплив шкідливих звичок 

(тютюнопаління, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин) на організм 

людини; формувати вміння категорично відмовлятися від вживання тютюну, 

алкоголю, наркотичних і токсичних речовин; спонукати студентів до 

здорового способу життя, до самопізнання, саморозвитку, до пошуку 

позитивних шляхів до самореалізації. 

Обладнання: мультимедійна дошка, ноутбук. 

«Важко собі уявити ті благодатні зміни, які відбувалися в усьому 

людському житті, якби люди перестали одурманювати та отруювати себе 

горілкою, вином, тютюном та опіумом.» 

Л. М. Толстой 

Хід проведення кураторської години: 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Повідомлення теми, мети кураторської години. 

ІІІ. Вступне слово куратора. 

Куратор студентської групи повідомляє тему, мету, епіграф 

кураторської години і пропонує питання для обговорення: 

 – Чи вважаєте ви, що вживання наркотиків або алкоголю пов’язане з 

негативним тиском середовища? Чому так? Чому ні? 

 – Які шкідливі звички можуть виникнути в поганому середовищі? 

(Орієнтовані відповіді: конфлікти в школі, погані компанії, конфлікти в 

родині, негативний приклад дорослих, негативний приклад однокласників, 

самотність, неробство, вживання тютюну, вживання алкогольних напоїв, 

вживання наркотичних та токсичних речовин). 

Таким чином, найшкідливішими та найпоширенішими звичками є 

паління, вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин. Шкідливі 
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звички обмежують поведінку людини, вона стає залежною від тютюну, 

алкоголю, наркотиків. 

Народна мудрість говорить: «Щоб перемогти ворога, треба знати його 

в обличчя». 

ІV. Виступ учня «Шкідлива звичка – тютюнопаління». 

Під час паління виділяється велика кількість шкідливих речовин, їх 

нараховується близько 200. П’явка, поставлена курцеві, одержує кров, що 

містить ці речовини, і невдовзі гине. 

Головна речовина, що міститься в тютюні, – нікотин. Це дуже отруйна 

речовина, тому людина, яка починає курити, почувається хворою. У неї 

можуть бути нудота, блювота, серцевий біль, спазми в горлі, навіть 

запаморочення. Якщо паління продовжувати, то організм звикає до нікотину, 

з’являються оманливі приємні відчуття! Насправді ж речовини, які надходять 

в організм, шкодять йому, призводять до таких захворювань, як рак, 

запалення легенів, туберкульоз, бронхіальна астма. 

Куріння кепсько впливає на пам’ять, знижує успішність навчання, 

викликає головний біль, погіршує координацію рухів. Тому навчання, спорт і 

паління несумісні. 

Паління – шкідлива звичка, якої дуже важко позбутися, тому краще її 

не набувати [5, с. 35]. 

V. Прочитайте ці твердження. Чи згодні ви з ними? 

1. 25% всіх смертей від раку обумовлені тютюнопалінням (Так). 

2. Випалювання хоча б 1-4 цигарок в день подвоює ризик захворювань 

серця (Так). 

3. Викликаний палінням рак легенів є однією з основних причин 

смертності серед чоловіків (Так). 

4. Речовини, що містяться в цигарці, не є корисними, але й не містять 

отрути (Ні). 

5. Більшість курців починають курити в юнацькому віці (Так). 

6. Пасивне паління є безпечним (Ні). 
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7. Одна третина місць у лікарнях зайнята людьми, чиї хвороби 

викликані тютюнопалінням (Так). 

8. 50% смертей від захворювань серця серед жінок є результатом 

тютюнопаління (Так). 

9. Одна цигарка в день не є небезпечною для здорової людини (Ні). 

10. Серед жінок смертність від викликаного палінням раку легенів 

перевищує смертність від раку грудей (Так) [3, с. 50–51]. 

VІ. Вправа «Вибір». 

Якщо твій друг пропонує тобі закурити, а ти не хочеш, то не повинен 

погоджуватися. Завжди можна відмовитися.  

Ось перелік можливих відмов, обери те, що тобі більше імпонує: 

1. Ти можеш відповісти йому прямо: «Ні, я не хочу», або «Ні, мені 

неприємний запах сигарет, мені від нього погано». 

 2. Ти можеш запропонувати йому щось інше: «Давай краще займемося 

чимось іншим, наприклад, пограємо у футбол або зробимо ще щось». 

3. Ти можеш змінити тему розмови, наприклад: «Слухай, а я вчора по 

телевізору бачив ось таку передачу тощо». 

4. Ти можеш пожартувати у відповідь, наприклад: «Я не димохід». А в 

Голландії підлітки кажуть: «Моя кішка померла від раку легень». 

5. Ти можеш просто піти, посилаючись на якусь причину: «Мені треба 

йти. Я спізнююсь на тренування» тощо. 

6. Якщо тобі кажуть, наприклад: «Слабо закурити?! Або «Ти слабак», – 

можна запитати у відповідь: «А чи вистачить у тебе сил зробити не так, як усі 

і не курити»; 

  – «А чи вистачить у тебе сил кинути курити?»; 

  – «А тобі слабо не курити?» [4, с. 33–34]. 

Не курити – означає зробити вибір на користь здоров’я. 

Справжні друзі мають це розуміти й поважати твій вибір. 

VІІ. Куратор студентської групи. Однією із шкідливих звичок є 

вживання алкоголю. 
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Ви вже достатньо знаєте про алкоголь. Можна навіть сказати, що в 

свідомості кожного вже склалися якісь аксіоми про алкоголь. Які факти про 

алкоголь є для вас аксіомами?  

Орієнтовні відповіді: 

 – Алкоголь – це отрута, він руйнує печінку, діє на серце, мозок, нирки. 

 – Алкоголь – це наркотик, він викликає залежність. 

 – Алкоголізм – це причина багатьох злочинів. 

 – Алкоголь – це причина травматизму. 

Куратор студентський групи. Щоб узагальнити і поповнити знання 

про шкоду алкоголю, пропонуємо вам невелике досьє, що підготувала наша 

творча група. Автори досьє вивели свої аксіоми про алкоголь. 

Алкогольна статистика. 

Ведучий 1. Жодна людина, дивлячись на алкоголіка, не хоче повторити 

його шлях, не хоче стати таким. Усі думають, що з ним такого не станеться. 

За данними Всесвітньої організації охорони здоров’я число алкоголіків 

становить третину населення! Соціальний збиток від алкоголізму 

величезний: розпадаються сім’ї, зростає злочинність, скорочується 

тривалість життя, знижується інтелектуальний рівень суспільства. Останнім 

часом наркологи частіше говорять про підлітковий акоголізм. 

Ведучий 2. За міжнародною шкалою, вживання 8 л. спирту в рік на 

душу населення означає фізичну деградацію.  

Число хворих алкоголізмом становить кілька мільйонів чоловік. 

 – За останні 30 років частка жіночого алкоголізму зросла вдвічі. 

 – Кожен п’ятий злочин вчиняється на грунті пияцтва. 

 – Алкоголь посилює проблему соціального сирітства. 

На підставі наведених фактів можна вивести таку аксіому: алкоголь є 

причиною виродження нації [2, с. 215–218]. 

Пропили свій талант. 

Ведучий. 3. Один з поширених міфів про алкоголізм є міф про те, що 

алкоголь сприяє творчості, підвищує творчу активність людини. Ми 



 299 

стверджуємо зворотне. «Пропити свій талант» – так ми і назвали добірку 

фактів, які показують вбивчу дію алкоголю на творчі здібності людини. 

Великий філософ і лікар Авіценна (Ібн Сіна), тисячу років тому стверджував, 

що «трохи вина – ліки, багато – смертельна отрута». Всі свої твори і трактати 

він писав, випиваючи великий глечик вина. Саме від вина він і загинув у 58 

років. Лікарі поставили діагноз: «Алкоголь пропалив товстий кишечник».  

Ведучий 4. Багато великих, талановитих людей були алкоголіками: 

Юлій Цезар, Петро Перший, Сократ, Декарт, Сенека, Гегель, Ф. Рабле, 

Д. Лондон, Е. Хемінгуей, С. Єсенін, В. Висоцький, М. Мусоргський. А 

скільки алкоголіків у спорті! 

Всі починали пити потроху, але не могли зупинитися. Аксіома: великі 

люди дуже часто ставали алкоголіками, жоден з алкоголіків не став ще 

великим і знаменитим [2, с. 215–218]. 

Геть нащадків? 

Ведучий 5. Наша добірка називається «Геть нащадків!» Ми наведемо 

факти згубного впливу на спадковість. Згубний вплив алкоголю на потомство 

було помічено ще в Стародавній Греції: всім відомий міф про богиню 

Юнону, яка народила від п’яного Юпітера кульгавого сина. 

Прагнучи захистити свій народ від виродження, мудрий правитель 

Спарти Лікург забороняв у день весілля вживання спиртних напоїв під 

загрозою тяжкого покарання. Великий лікар Гіппократ вказував, що 

причиною ідіотизму, епілепсії та інших нервово-психічних захворювань є 

батьки, які п’ють вино в день зачаття.  

Ведучий 1. У Стародавньому Римі був час, коли дівчатам і жінкам 

заборонено було приймати алкогольне напої. А в Стародавній Індії завжди 

категорично заборонялося пити вино всім жінкам. Порушницям загрожувало 

страшне покарання – розпеченим металом їм випалювали на лобі злочинну 

пляшку. 

Ведучий 2. Про те, як пияцтво веде до виродження роду, говорив 

відомий італійський психіатр і криміналіст ХІХ століття Чезаре Ломброзо. В 
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одній з своих книг він наводить такі факти: «Від одного родоначальника 

п’яниці Макса Юке з’явилося протягом 75 років 200 осіб злодіїв, 280 

нещасних, які страждали сліпотою, ідіотизмом, сухотою, 90 повій та 300 

дітей, передчасно померлих, так що вся ця сім’я коштувала державі, 

вважаючи збитки і витрати, понад мільйон доларів. 

Ведучий 3. У більшості людей, хворих на алкоголізм, більше третини 

родичів по батькові були п’яницями. 

Фахівці довели, що якщо перше покоління алкоголіків спивається за 

10–25 років, то друге і третє – приблизно за 3–5. Причому діти алкоголіків в 

7 разів частіше. Нам здається, що це аксіома: алкоголь веде до виродження 

[2, с. 215–218].  

Механізм самознищення. 

Ведучий 4. А зараз про вплив алкоголю на статеві клітини. Алкоголь 

вражає зародкові клітини, з яких розвивається плід. Небезпечним моментом 

може буть навіть одноразовий прийом невеликої дози алкоголю. А руйнівний 

вплив алкоголю на зародкові клітини триває близько двох тижнів з моменту 

його вживання алкоголю батьками! 

Ведучий 5. Вчені експериментально довели, що алкоголь викликає 

незворотні зміни в корі головного мозку. Ознаками цього стають 

неуважність, забудькуватість, дратівливість, раптові напади гніву. Постійне 

вживання пива, вина, горілки, шампанського та інших алкогольних напоїв 

навіть найбільшого інтелектуала перетворюють в примітивну особу, здатну 

виконувати лише самі прості функції. Механізм його дії полягає в тому, що 

алкоголь перекриває кисень для клітин мозку, і вони відмирають. Людина 

починає втрачати контроль над своєю поведінкою, порушується пам’ять, 

координація рухів. Після кожної пиятики в мозку залишаються рубці і 

шрами. Отже, можна сформулювати нову аксіому: будь-яка частка алкоголю 

призводить до ураження клітин мозку [2, с. 215–218]. 

Ведучий 1. Медична наука довела: діти, зачаті п’яними батьками, 

страждають невідворотно! А ось ступінь пошкодження і форми його прояву 
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можуть бути різними: від дуже грубих фізичних недоліків, дебільності до 

тонких порушень психіки, інтелекту. 

Ведучий 2. За цими словами скалічене, безрадісне життя. Звідси 

випливає ще одна аксіома: вживання майбутніми батьками алкоголю – це 

злочин. 

Корисного пива не буває. 

Ведучий 3. Реклама стверджує, що пиво – це щось смачне, душевне, 

престижне, така собі стильна штучка, без якої не можна існувати в сучасному 

світі. Вип’єш – станеш сильним, сміливим, крутим хлопцем (або кльовою 

дівчиською). Підлітки починають регулярно вживати пиво у віці 12-13 років, 

а до 14 років багато стають хронічними алкоголіками. Вчені стверджують, 

що немає істотної різниці в протіканні пивного і горілчаного сп’яніння, а 

також у похмільному синдромі. Алкоголізм розвивається у будь-якому 

випадку [2, с. 215–218]. 

Ведучий 4. Коли починати бити тривогу? 

 – Якщо людина випиває більше 1 л. пива на день. 

– Часто збирається з друзями, щоб розслабитися в компанії 

бурштинового напою. 

 – Дратується і нервує, якщо не вип’є. 

 – Скаржиться на здоров’я. 

 – Стає володарем «пивного животика». 

 – Не може розслабитися, заснути без допінгу – пива. 

 – П’є пиво вранці, щоб похмелитися.  

Ведучий 5. Якщо ви бачите ці ознаки у когось із своих друзів, 

спробуйте їм допомогти. Ось кілька простих порад: 

 – Не мовчи! Розкажи другу про шкоду пива. Постарайся дізнатися 

причину, чому пиво стало його кращим другом.  

 – Відволікайся! Постарайся зайняти друга чимось цікавим, щоб йому 

не було часу думати про випивку. 
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 – Ризикни! Спробуй поставити ультиматум – або ти, або вона 

(пляшка). 

 – Умов! Найнадійніший, але й найскладніший спосіб – це переконати, 

що потрібно звернутися до фахівця – нарколога або психолога [1]. 

Куратор студентської групи. Ви ознайомилися з фактами шкідливості 

алкоголю, які у силу їх очевидності назвали аксіомами. Давайте обговоримо 

ці аксіоми. 

VІІІ. Виконання завдання «Народні прислів’я» 

Пригадаймо народні прислів’я (Можливі варіанти: «Пиття не доводить 

до пуття», «Горілка без вогню розум забирає», «Вино людину веселить, а 

розум забирає», «Хміль до лихого людей доводить», «П’яному калюжа по 

вуха» та ін.) 

Висновок: Шкідливий вплив алкоголю – це аксіома. Кожний робить 

свій вибір. 

ІХ. Куратор студентської групи. Однією із шкідливих звичок є 

вживання наркотичних речовин. 

Ведучий 1. «Чому наркотики – небезпечна пастка?». 

Наркоманія – це непереборний хворобливий потяг або пристрасть до 

вживання наркотичних речовин із метою збудження або сп’яніння. 

Наркотичні речовини впливають на мозок, тому вживання наркотиків 

спочатку стає звичкою, а потім перетворюється на хворобу. Виникає 

непереборна потреба в прийомі наркотику, з’являється психічна або фізична 

залежність. Організм сам себе отруює й убиває. 

Чому ж люди вживають наркотики? Спочатку при прийомі наркотику 

виникає почуття свіжості, легкості, фізичної спритності, людині здається, що 

вона повна сил. Але не лише обман, ілюзія, гра уяви, тому що наркотики 

викликають розлад свідомості. Насправді наркотик починає знищувати 

людину. 
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Як тільки людина відмовляється від наркотиків виникає «синдром 

заперечення». Це стан, при якому з’являється страх, розпач, сильний 

головний біль, нервове тремтіння, м’язові судоми, нудота, блювота. 

Прийом наркотику на якийсь час знімає цей стан. Але через кілька 

годин усе починається знову. Наркотик – це пастка. Усі наркотики є 

сильними отрутами. Людина стає рабом наркотику. Вона перестає бути сама 

собою, втрачає родинні почуття, стає нахабою, нечесною, аморальною й 

небезпечною для оточуючих людей. Дія наркотику руйнує душу й тіло 

людини. 

Торговців наркотиками не цікавлять люди та їхні долі, їх цікавить лише 

вигода, яку дає реалізований товар [5, с. 36–37]. 

Ведучий 2. Небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків. 

1. Передозування веде до втрати свідомості й навіть до смерті. 

2. Аварії в стані наркотичного (або алкогольного) сп’яніння 

відбуваються частіше. 

3. Звикання, фізична і психічна залежність. 

4. Розгубленість, галюцинації. 

5. Нераціональна поведінка. 

6. Провали пам’яті. 

7. Запаморочення та нудота після прийняття. 

8. Миттєва смерть (чистий кокаїн). 

9. СНІД та інші захворювання в результаті користування зараженою 

голкою. 

10. Втрата прагнень, лінь (від марихуани). 

11. Вроджені дефекти у дітей. 

12. «Рецидиви» (раптова тяга до наркотиків у будь-який час після 

припинення їх вживання, характерна для ЛСД або «Ангельського пилу»). 

13. Емоційні та фізичні порушення. 

14. Інші серйозні порушення здоров’я. 
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Х. Вправа «Міфи». Часто юнаки формують свої уявлення про 

наркотики, орієнтуючись на розповіді приятелів, чутки й упередження. Це 

небезпечно, по-перше, тому, що міфи про наркотики можуть применшити 

реальну загрозу; по-друге, – міфи можуть надмірно перебільшити небезпеку, 

породжуючи відчуття приреченості. 

Студентам пропонується ряд висловлювань, що відносяться до теми 

наркоманії, наприклад: 

– наркоманія – не хвороба, а розбещеність. 

– усі наркомани – злочинці. 

– наркотики допомагають зняти напругу. 

– марихуана є абсолютно безпечною до здоров’я. 

– досить один раз спробувати, щоб стати наркоманом 

В аудиторії вивішуються таблички з написами: «Так», «Ні», «Може 

бути» [6, с. 135]. 

Студенти обмірковують свою позицію з приводу кожного з цих 

висловлювань. Потім учасникам необхідно об’єднатися згідно з їхніми 

переконаннями на три групи, після чого куратор організовує дискусію, у ході 

якої кожна група відстоює свою точку зору. 

Куратор студентської групи. У нашому суспільстві існує ще одна 

шкідлива звичка – токсикоманія (залежність від токсичних речовин, які 

шкідливо діють на орнаганізм людини, наприклад: нюхати клей, ацетон, 

бензин). Ці шкідливі звички дуже небезпечні, вони призводять не тільки до 

руйнування людини як особистості, а й до смерті 
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