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Литвиненко О. Г. Формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». – Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2021. Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2021. 

Дисертація є комплексним дослідженням проблеми формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що 

вперше теоретично обґрунтовано і розроблено технологію формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, 

що складається з трьох етапів: орієнтувально-мотиваційний, операційно-

діяльнісний, результативно-оцінювальний; визначено критерії (ціннісний, 

інтелектуальний, поведінковий), показники та рівні (високий, середній, 

початковий) сформованості соціальної активності молодших школярів. 

Уточнено сутність і зміст понять «соціальна активність молодших 

школярів» (інтегрована якість, що включає життєві знання та соціальний 

досвід та виявляється в самореалізації, активній життєвій позиції, здатності в 

конкретних життєвих ситуаціях брати відповідальність за себе та інших, 

керуючись соціальними нормами та цінностями), «позаурочна виховна 

діяльність» як складова освітнього процесу, що поєднує в собі мету, зміст, 

організаційно-педагогічні форми, методи, спрямовані на поглиблення 

соціальної взаємодії молодших школярів, формування у них соціальної 

активності, моральних, соціально-комунікативних якостей на основі 

співтворчості й партнерства; подальшого розвитку набули зміст і організаційні 

форми позаурочної діяльності щодо формування соціальної активності 

молодших школярів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні та 

практичній реалізації технології формування соціальної активності молодших 
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школярів у позаурочній виховній діяльності, курсу «Заговори, щоб я тебе 

побачив». 

Теоретичні положення та практичні напрацювання, науково-методичні 

матеріали дослідження можуть бути використані науковцями, фахівцями 

вищої школи при підготовці навчальних спецкурсів для майбутніх вчителів, 

вихователями та вчителями у позаурочній виховній діяльності закладів 

загальної середньої освіти. 

У дисертації проаналізовано теорії зарубіжних і вітчизняних вчених 

щодо формування соціальної активності особистості. Узагальнено сучасні 

інтерпретації категорій «соціальний», «активність», «діяльність», «активність 

особистості», «соціальна активність», «позакласна», «позашкільна», 

«позанавчальна», «позаурочна діяльність». 

Досліджено стан розробленості проблеми формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності в 

психолого-педагогічній теорії. Встановлено, що позаурочна виховна 

діяльність має значний потенціал для формування соціальної активності 

молодших школярів, оскільки передбачає співробітництво та кооперацію 

учасників освітнього процесу. 

Обґрунтовано змістову структуру соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності, яка включає емоційно-ціннісний, 

когнітивний, праксичний компоненти.  

Відповідно до структури розроблено критерії та показники 

сформованості соціальної активності молодших школярів: ціннісний (ціннісне 

ставлення до навколишніх та себе; позитивна мотивація до вияву соціальної 

активності у поведінці, повсякденній діяльності; розвинута емпатія); 

інтелектуальний (знання про лідерство, партнерство та усвідомлення 

необхідності їх вияву у повсякденній життєдіяльності; соціальні норми, стилі 

поведінки, прийняті у соціумі; комунікативні властивості особистості); 

поведінковий (свідомо регульована активна поведінка, діяльність на основі 
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соціально-значущих норм; відповідальність; розвинуті соціальні, 

комунікативні уміння і навички).  

На основі визначених критеріїв та їх показників охарактеризовано три 

рівні сформованості соціальної активності молодших школярів: високий, 

середній, початковий. 

У дослідженні на основі узагальнення експертних оцінок вчителів-

практиків проаналізовано та визначено педагогічні умови результативного 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності: спрямованість позаурочної виховної діяльності на 

забезпечення конструктивної взаємодії молодших школярів; педагогічна 

підтримка молодших школярів щодо вияву соціальної активності на основі 

партнерської взаємодії; підготовка педагогів до формування соціальної 

активності молодших школярів. 

Враховуючи результати констатувального етапу експерименту 

розроблено технологію формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності, яка включає мету, завдання, 

принципи, підходи та етапи реалізації (орієнтувально-мотиваційний, 

операційно-діяльнісний та результативно-оцінювальний). В основу 

розробленої технології формування соціальної активності молодших школярів 

у позаурочній виховній діяльності покладено особистісно зорієнтований, 

діяльнісний, ціннісний підходи та принципи: системності, цілісності, 

комплексності, аксіологічності.  

Кожний етап реалізації технології передбачає розв’язання певних 

завдань: перший етап – «входження» у виховне середовище закладу загальної 

середньої освіти – формування мотивів щодо вияву соціальної активності; 

розуміння значущості знань про соціальну активність та їх використання у 

повсякденній життєдіяльності; другий етап – підтримка позитивного 

ставлення до прояву соціальної активності; розвиток у молодших школярів 

соціальних, комунікативних умінь і навичок; поглиблення знань про соціальну 

взаємодію; третій етап – оцінка та корекція умінь і навичок молодших 



5 

школярів, аналіз впливу вчителів, вихователів на формування соціальної 

активності молодших школярів. 

Під час реалізації технології експериментально доведено ефективність 

застосування таких методів формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності: спостереження за людьми, бесіди 

на різні теми, читання та аналіз художніх творів; складання казок, оповідань, 

казкотерапія, творчі, ігрові завдання, пошукова діяльність. 

Результативність та педагогічну ефективність технології формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності 

доведено кількісно-якісними змінами у сформованості соціальної активності 

молодших школярів, виявленими під час контрольного зрізу. Відсоток дітей із 

високим та середнім рівнем сформованості досліджуваної якості в 

експериментальній групі значно перевищує їх кількість у контрольній групі. 

Аналіз результатів діагностування дітей, батьків та педагогів дозволив 

з’ясувати, що діти початкової школи експериментальної групи після 

впровадження технології проявляли бажання допомагати друзям, виконувати 

громадські доручення, брати участь у проведенні виховних справ; 

характеризуються толерантним ставленням до навколишнього оточення. 

Молодші школярі стали більш активними у суспільній роботі, із задоволенням 

працюють в групах, парах, комунікують один з одним. 

Для перевірки статистичної значущості та достовірності отриманих 

результатів та підтвердження ефективності проведеної дослідно-

експериментальної роботи застосовано коефіцієнт Ст’юдента.  

Ключові слова: соціальний, активність, активність особистості, 

соціальна активність, діяльність, позаурочна, позанавчальна, позакласна, 

технологія формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності, початкова школа. 
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SUMMARY 

Lуtvуnenko О. G. Formation of social activity of primary school students in 

extracurricular educational activities. – Qualifying scientific work on the rights of a 

manuscript. 
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The dissertation is a complex research of the problem of formation of social 

activity of younger school students in extracurricular educational activity. The 

current state of education implies active changes in content, methods, teaching aids, 

which will contribute to the formation of a socially active junior student. An 

important component of a person’s social activity is the formation of relationships 

between the individual and the social environment. An important component of 

social activity of the individual is the formation of relations between the individual 

and the social environment. 

Theories of foreign and domestic scientists on the formation of social activity 

of the individual are analyzed. Modern interpretations of the categories «social», 

«activity», «activity», «personality activity», «social activity», «extracurricular», 

«extra-curricular activity» are generalized. 

The state of elaboration of the problem of formation of social activity of 

younger school students in extra-curricular educational activity in psychological-

pedagogical theory is investigated. Emphasis is placed on the role of the teacher in 

the formation of social activity of children. 

The substantive structure of formation of social activity of younger 

schoolchildren in extracurricular educational activities, which includes cognitive, 

emotional-value, practical components, is substantiated. It is proved that the 

formation of social activity of younger students in extracurricular educational 

activities will be effective if it is balanced. 

According to the structure, criteria were developed: emotional-value, 

cognitive, practical and indicators of the formation of social activity of younger 

students. Among them are: 1) motivation for social activity; the ability of younger 

students to manage their emotions and feelings; 2) knowledge of social activity and 

awareness of the need for their manifestation in relationships; 3) improving and 

gaining experience in displaying social activity, creative use of knowledge, skills 

and skills; assessment, self-assessment and self-adjustment. Taking into account the 

indicators of the main criteria for the formation of social activity of younger students 

in extracurricular educational activities, we have highlighted the high, medium, low 
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levels of its formation and identified groups that correspond to the generalized 

characteristics of each level. 

The study substantiates pedagogical conditions that ensure the effectiveness 

of education of social activity of younger students in extracurricular educational 

activities: ensuring the focus of extracurricular activities of secondary education 

institutions to the formation of social activity, constructive interaction of younger 

students; pedagogical support of younger students in their manifestation of social 

activity on the basis of partnership interaction; preparation of teachers for the 

formation of social activity of younger students. 

The technology of realization of the process of formation of social activity of 

younger students in extracurricular educational activity is developed. 

Each stage of technology implementation involves certain tasks: the first stage 

envisaged «entering» the educational environment of a general secondary education 

institution and envisages the achievement of the following goals: the formation of 

motives for expression of social activity among younger students; Understanding 

the importance of knowledge about social activity in order to show them in everyday 

life; each stage of technology implementation involves certain tasks: the first stage 

envisaged «entering» the educational environment of a general secondary education 

institution and envisages the achievement of the following goals: formation of 

motives for expression of social activity among younger students; Understanding 

the importance of knowing about social activity in order to show them in everyday 

life; the third stage involved the assessment and correction of skills and abilities of 

primary school students, analysis of the influence of teachers and educators on the 

formation of social activity of younger school students. 

In the course of the research the forms, methods and means that optimize the 

process of forming the social activity of younger students in extracurricular 

educational activities were tested. Among the forms and methods of organizing the 

educational process were the following: children's participation in the educational 

course «Conspiracy to See You»; mugs; social activities: project «Children to 

children», actions «Charity»; observation; conversations: «Attitude to myself», «Me 
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and my family», «Give a smile!», «What am I», «If I was ... to do», «I am learning 

partnerships»; games: story-role: «I am on the street», «Who I want to be like in 

life», roles: «Imagine myself ...», «Magic words open hearts», «How would I do ...», 

«Learning to communicate!», «Planet of true friends», theatricals: «If your friend 

made a mistake ...», «If you did wrong», a re-enactment of fairy tales; the 

«associative bush» method, or the bundling method; used the method of «Cubing», 

brainstorming, exercises (rules and routines), hacking; the six-brick LEGO method; 

modeling and analysis of situations; search and research activities; cosmetic therapy; 

music therapy; elements of training. 

The selected forms, methods of influencing the minds and behavior of the 

students, including them in various types of joint activity contributed to the 

development of their social activity skills. There were no significant quantitative and 

qualitative changes in the control groups. 

The analysis of the results of pilot testing of the efficiency of education of the 

studied personal education of the younger students confirmed the pedagogical 

expediency and effectiveness of the technology of formation of social activity of 

junior schoolchildren in out-of-school educational activities justified and introduced 

by us. 

The practical significance of the research is to introduce the technology of 

forming the social activity of younger students in extracurricular educational 

activities, developing a course for primary school children «Conspiracy to see you»; 

technologies of forming social activity; diagnostic tools for determining the levels 

of social activity of younger students in extracurricular educational activities. 

The results of the study can be used in higher education institutions in the 

teaching of the following disciplines: «Theory and methodology of upbringing of 

elementary school children», «Methods of upbringing in primary school», for 

pedagogical institutions of higher education; in the practical work of teachers and 

psychologists of preschool education institutions, elementary schools, in the system 

of postgraduate pedagogical education. 
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Key words: social, activity, personality activity, social activity, activity, 

extracurricular, extracurricular, method of formation of social activity of 

younger primary school students in extracurricular educational activity, elementary 

school. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку початкової освіти 

виховна діяльність є однією із важливих складових освітнього процесу та 

передбачає активні зміни змісту, методів, засобів її здійснення, які 

сприятимуть формуванню соціально активного молодшого школяра. 

Впровадження технологій особистісного і компетентісно зорієнтованого 

виховання, навчання і розвитку молодших школярів спрямовується на 

всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлює 

себе громадянином України, здатна до життя у суспільстві та цивілізованої 

взаємодії, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації. 

Необхідність вирішення означених завдань визначається положеннями 

Законів України «Про освіту» (2017 р.) [72], «Про повну загальну середню 

освіту» (2020 р.) [73], Концепція національно-патріотичного виховання молоді 

(2015 р.) [104], Концепцією Нової української школи (2016 р.) [105], 

Державним стандартом початкової загальної освіти (2018 р.) [63]. Серед 

ключових компетентностей учня початкової школи виокремлено соціальну і 

громадянську компетентність, що в свою чергу передбачає побудову 

освітнього процесу на принципах соціального партнерства й розподіленого 

лідерства, створення умов для оволодіння учнями досвідом взаємодії з іншими 

людьми. 

Аналіз наукової літератури свідчить про значний інтерес педагогів та 

психологів до проблеми формування соціальної активності особистості, 

зокрема: К. Абульханової-Славської [2], Т. Алєксєєнко, І. Беха [23], Б. Басова, 

Л. Виготського [49], О. Киричука [92], О. Кононко [103], В. Куніцина, 

К. Платонова [172], В. Тернопільської [225], Д. Фельдештейна [240] та ін. 

Питання соціального розвитку, соціальної активності особистості були 

предметом вивчення Б. Ананьєва [5], Г. Андреєвої [6], Є. Андрущенка, 

О. Асмолова, Є. Біленького [206], Л. Божович [33], В. Бондаренко, Б. Братуся, 

Л. Виготського [49], С. Грабовської [60], Л. Занкова, Л. Канішевської [88], 
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О. Коберника [94], Г. Костюка, А. Кратко [112], О. Леонтьєва [124], Б. Ломова, 

С. Максименка, О. Петровського [168], В. Петрушенко [170], Ж. Піаже, 

К. Платонова [172], Т. Потапчук, В. Радула [184], С. Чолій, В. Ядова [263], 

О. Якуби, М. Ярошевського та ін. Соціальний розвиток особистості 

розглядається вченими як установлення та інтеріоризація системи взаємин з 

іншими людьми і явищами навколишньої дійсності. 

Основними новоутвореннями, що визначають особливості розвитку 

молодших школярів, за дослідженнями вчених є: виникнення соціальних, 

комунікативних потреб; здатності до встановлення контакту; прагнення до 

соціальної оцінки й самооцінки; переживання (співчуття, симпатія, прагнення 

допомагати іншим); розвиток морально-комунікативних якостей (ввічливість, 

товариськість, чуйність, емпатія, щирість, порядність, скромність, 

комунікабельність тощо). Ціннісні орієнтації у дітей молодшого шкільного 

віку починають складатися у ширшу, складнішу й стійку систему, яка визначає 

становлення їхньої активної життєвої позиції. 

Особливої уваги у цьому процесі набуває позаурочна робота з учнями. 

Науковці Л. Базильчук [17], О. Богданова, Б. Кобзар [97], Н. Кудикіна [115], 

В. Лозова [127], Т. Мальцева [139], О. Матвієнко, О. Прашко, Г. Пустовіт 

[182], К. Слесик [199], Т. Сущенко, М. Фіцула визначають виховний потенціал 

позаурочної діяльності школярів. 

У школах повного дня і групах продовженого дня є значні можливості 

для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля 

вихованців, проведення позакласної та позаурочної виховної діяльності. 

З’ясовано, що позаурочна діяльність розширює діапазон соціальної взаємодії 

й спілкування учнів, підвищує їхній соціальний статус в середовищі 

ровесників (задоволення потреби у визнанні, повазі, підтримці, захищеності), 

розвитку соціальних, комунікативних умінь і навичок (В. Тернопільська). 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових розвідок з проблеми 

формування соціальної активності, практично немає робіт, в яких 

досліджується єдність, наскрізність та етапність формування соціальної 
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активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Аналіз результатів наукових пошуків у сучасній педагогічній теорії й 

практиці дав змогу виокремити низку суперечностей між: 

 об’єктивною потребою суспільства у вихованні соціально 

активної особистості та не використанням можливостей сучасної системи 

освіти; 

 вимогами сучасного суспільства до вияву особистістю 

соціальної активності у діловій та особистісній сферах й відсутністю у 

школярів відповідних знань, умінь і навичок; 

 соціальною значущістю формування соціальної активності з 

метою гармонізації взаємовідносин у системі «людина – суспільство» й 

недостатньою розробкою цієї проблеми в науково-теоретичному й 

методичному аспектах. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробленість і 

наявні суперечності зумовили вибір теми нашого дослідження – «Формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

діяльності». 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми Київського 

університету імені Бориса Грінченка «Нова стратегія професійної підготовки 

педагога в умовах євроінтеграції» (реєстраційний номер 0116U002963). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса 

Грінченка (протокол № 3 від 26 березня 2015 р.) та узгоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних і 

психологічних наук в Україні (рішення № 3 від 28 квітня 2015 р.). 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми та вивчення освітньої практики обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити технологію формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Відповідно до мети дослідження було окреслено його завдання: 
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1. Проаналізувати ступінь розробленості проблеми у вітчизняній і 

зарубіжній теорії та практиці. 

2. Розкрити особливості позаурочної виховної діяльності та 

обґрунтувати педагогічні умови формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності. 

3. Визначити та охарактеризувати змістову структуру, критерії, 

показники та рівні сформованості соціальної активності молодших школярів. 

4. Розробити технологію формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності та експериментально 

перевірити її ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес формування соціальної активності 

молодших школярів. 

Предмет дослідження – технологія формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

З метою розв’язання окреслених завдань застосовано такі методи 

дослідження: теоретичні – аналіз наукової літератури, порівняння, 

класифікації, узагальнення для з’ясування змісту ключових понять 

дослідження; порівняльно-історичний метод зарубіжного та вітчизняного 

досвіду формування соціальної активності молодших школярів; аналіз 

результатів вітчизняних досліджень з метою визначення сутності соціальної 

активності молодших школярів; теоретичне моделювання, узагальнення та  

систематизація для концептуалізації основних положень дослідження; 

вивчення навчально-методичної документації; емпіричні – діагностичні 

(інтерв’ю, анкетування, тестування), обсерваційні (включене та 

опосередковане спостереження); педагогічний експеримент (констатувальний 

та формувальний етапи) – для вивчення стану сформованості соціальної 

активності та перевірки ефективності технології формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності; 

статистичні – кількісна та якісна обробка даних; варифікація отриманої 

інформації шляхом зіставлення даних дослідження. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ліцею податкової та рекламної справи № 21 

м. Києва, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови № 92 імені Івана Франка м. Києва, загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 23 м. Чернігова. Усього дослідженням було охоплено 

283 дитини, 83 батьків, 15 вихователів, 15 вчителів. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

– уперше теоретично обґрунтовано і розроблено технологію 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності, що складається з трьох етапів: орієнтувально-

мотиваційного, операційно-діяльнісного, результативно-оцінювального; 

визначено критерії (ціннісний, інтелектуальний, поведінковий), показники та 

рівні (високий, середній, початковий) сформованості соціальної активності 

молодших школярів; 

– уточнено сутність і зміст понять «соціальна активність молодших 

школярів» (інтегрована якість, що включає життєві знання і соціальний досвід 

та виявляється в самореалізації, активній життєвій позиції, здатності в 

конкретних життєвих ситуаціях брати відповідальність за себе та інших, 

керуючись соціальними нормами та цінностями), «позаурочна виховна 

діяльність» як складова освітнього процесу, що поєднує в собі мету, зміст, 

організаційно-педагогічні форми, методи, спрямовані на поглиблення 

соціальної взаємодії молодших школярів, формування у них соціальної 

активності, моральних, соціально-комунікативних якостей на основі 

співтворчості й партнерства; 

– подальшого розвитку набули зміст і організаційні форми позаурочної 

діяльності щодо формування соціальної активності молодших школярів. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні та 

практичній реалізації методики діагностування та технології формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, 

курсу «Заговори, щоб я тебе побачив». 

Теоретичні положення та практичні напрацювання, науково-методичні 

матеріали дослідження можуть бути використані науковцями, фахівцями 

вищої школи під час професійної підготовки майбутніх вчителів, 

вихователями та вчителями у позаурочній виховній діяльності закладів 

загальної середньої освіти. 

Крім того, матеріали дослідження можуть бути широко використані в 

навчально-виховній роботі вчителів початкової школи та вихователів груп 

продовженого дня, а також у системі післядипломної освіти педагогічних 

працівників. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес ліцею 

податкової та рекламної справи № 21 м. Києва (довідка № 495  

від 07.10.2019 р.), спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка м. Києва (довідка № 83 

від 11.03.2020 р.), загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів № 23 м. Чернігова 

(довідка № 01-24/14 від 11.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. У статті «Толерантність як детермінанта 

формування соціальної активності особистості» (2017, співавтори 

В. Тернопільська, О. Пономарьова) авторським є висвітлення складових змістового 

та технологічного забезпечення досліджуваного процесу (0,02 др. арк.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на науково- 

практичних конференціях різного рівня: міжнародних – «Теорія і практика 

освіти в сучасному світі» (Чернігів, 13-14.11.2015), «Сучасні наукові 

дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 

(Братислава, 15-18.03.2016), «Формування державної освітньої політики: 

філософські, теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 25-26.02. 2016), 
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«Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої 

реформи» (Коломия, 30.11.2017), «Priority directions of science and technology 

development» (Київ, 25-27.10.2020); всеукраїнських – «Модернізація змісту 

освіти і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих» (Хмельницький, 

17-18.12.2015), Сучасні технології розвитку професійної майстерності 

майбутніх учителів (Умань, 27.10.2016), «Акмеологічні засади інноваційного 

розвитку закладу освіти» (Київ, 18.02.2016). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 12 (11 одноосібних) 

публікаціях, з яких 6 відображають основні наукові результати дисертації (2 у 

зарубіжному науковому виданні), 6 – апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(275 найменувань, з них 12 іноземною мовою), 5 додатків на 34 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації – 228 сторінок, із них основного тексту – 

160 сторінок. Дисертація містить 8 рисунків, 9 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК НАУКОВА 

ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Аналіз базових понять дослідження 

 

Обраний Україною напрям інтеграції у світовий освітній простір 

актуалізує проблему формування соціально активної, творчої, ініціативної 

особистості. Відповідаючи запитам сьогодення виникає необхідність 

суспільства «в соціально активних членах із стійкою особистісно-значущою 

позицією, вільно орієнтованих в складній соціально-економічній та політичній 

ситуаціях, здатних приймати рішення й досягати результату відповідно до 

зазначеної мети, не обмежуючи прав та свобод інших, нести відповідальність 

за власні вчинки» [156, с. 38] і призводить до потреби формування соціальної 

активності особистості. Особистісне розуміння і канони виховання соціальної 

активності особистості суспільство на різних щаблях розвитку пропонувало по-

різному. Проблема соціальної активності багатогранна і завжди була в центрі 

уваги науковців. «Виховання повинне відповідати на запити часу, повинно йти 

на зустріч потребам життя і готувати людей нового складу, з іншими навиками, 

з іншими поняттями. Це поглиблення виховання полягає в тому, що школа (як і 

інші соціальні інститути повинна взяти на себе завдання соціального виховання... 

» [78, с. 6]. 

У філософському словнику під редакцією І. Фролова є визначення 

«соціальна діяльність» – вся людська поведінка, «соціальні інститути, групи 

та інші соціальні спільноти» – результат та спосіб організації визначених дій 

індивідів, «соціальна дія» – основний елемент соціальної дійсності, але не 

знаходимо визначення терміну «активність» або «соціальна активність». [241, 

с. 530]. 

Багатовимірна і складна категорія поняття «діяльність» (В. Іванов, 

Э. Ільєнков, М. Каган, П. Копнин та ін.) [82; 84]. 
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На думку Л. Буєвої, діяльність є способом розвитку та існування людини 

і суспільства, процесом всестороннього перетворення нею навколишнього 

природи і соціальної реальності (включаючи його самого) відповідно до його 

потреб, цілей і завдань [39, с. 54]. 

Ю. Воробйов зазначає, що особистість висловлює неабияку, а конкретну 

діяльність: по-перше, зумовлену внутрішніми мотивами; по-друге, скеровану 

на розвиток у подальшому, а не тільки на збереження певної системи; по-третє, 

творчу; по-четверте, ту, яка є строго вибірковою за характером і містить 

оцінювальний момент [48, с. 231]. Відтак, соціальна активність дитини – це 

певний тип взаємовідносин між соціумом та особистістю. Перетворення 

соціального середовища відбувається в процесі соціальної діяльності на основі 

суспільно сформованих здібностей.  

У «Новому філософському словнику», датований 2010 роком, також не 

знаходимо визначення терміну «активність» або «соціальна активність», лише 

тлумачиться термін щодо «дії соціальної» – як основоположної категорії 

номіналістично орієнтованого напряму у соціології, в межах якої людська 

діяльність розглядається як сукупність невизначеної безлічі дій відокремлених 

індивідів, а кожна з таких індивідуально мотивованих дій виступає як 

найпростіша одиниця (першоелемент) такого роду діяльності [159, с. 609].  

Філософи стверджують, духовний світ людини невід’ємно пов'язаний з 

духовним світом суспільства, набуттям соціальних якостей, її корисності 

[170]. Філософи давнини розглядали особистість як приналежну до природи і 

невід’ємну її частину. 

Соціальний (від лат. socialis – загальний, суспільний) – стосується всього 

загальнолюдського, тобто того, що пов’язане із спільним життям людей, 

різними формами їх спілкування, передусім того, що належить до суспільства 

і суспільності [244, с. 429–430]. 

Узагальнюючи філософські погляди вчених, приходимо до 

виокремлення двох основних напрямів щодо визначення поняття «соціальна 



23 

активність». Поступово, у контексті проблеми соціальної активності 

особистості, простежуються дві основні концепції. 

Представники першої концепції – загальнофілософської – Е. Ануфрієв, 

Г. Арєф’єва, В. Афанасьєв, Е. Бабосов Л. Буєва, Ю. Воробйов, Г. Зборовський, 

Л. Канішевська, І. Кон, Л. Сохань, О. Марченко, В. Ушаков, С. Фролов, 

С. Шевченко, В. Ядова [10; 11; 39; 48; 74; 88; 102; 263] розглядають феномен 

«соціальної активності», в основі якого традиційні позиції розвитку 

особистості, як діяльнісно-соціального суб’єкта, обираючи при цьому 

вибірково-активну діяльність. Тобто тандем соціуму і особистості 

обумовлений активною, а не пасивною діяльністю, в результаті якої 

відбуваються зміни. Узагальнення цієї концепції зводяться до того, що 

розуміння суспільства особистістю дає позитивні результати її діяльності. 

Виникнення саме потреб особистості і обумовлює появу соціальної 

активності, самостійно вона не виникає, а накопичення соціально-значущого 

досвіду людством збільшує соціальну активність, робить діяльність соціально 

значущою і довершеною [208, c. 423-426]. 

Акцентуючи увагу на творчому ставленні до світу, Ю. Воробйов 

показниками розкриття високого рівня соціальної активності особистості 

визначає форми і види діяльності. На думку вченого, соціальна активність 

людини змінює не лише навколишнє середовище, а й її саму [48, с. 231]. 

Філософи другої концепції не спростовували впливу на соціальну 

реальність хоч якої людської діяльності, що можливо викличе певні зміни в 

соціальному середовищі, розглядаючи соціальну активність з призми 

внутрішнього становища. Роблячи акцент не на будь-якій діяльності, а лише 

на 1) напруженій, спрямованій, творчій; 2) виділяючи особистісну рису, що є 

супротивною пасивності, пояснюючи поняття «активність» з соціологічної 

точки зору [11; 34]. 

У словнику понять та термінів з соціології знаходимо пояснення терміну 

«активність соціальна», що характеризується енергійністю, підвищеною 

діяльністю, діяльнісним станом, діяльнісною участю у житті та професії. 
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Автори вважають соціальну активність домінантою стилю життя соціальних 

суб’єктів (окремих людей, соціальних груп, історичних спільнот і 

суспільства), що відображають рівень спрямування здібностей, знань, 

навичок, вольових та творчих зусиль для досягнення нагальних потреб, 

інтересів, цілей та ідеалів шляхом засвоєння та збереження, створення нових 

умов, життєвоважливих зв’язків з природним і соціальним середовищем, 

формуванню особистих соціальних якостей [206, с. 15]. Також у словнику 

зазначається, що соціальна активність втілюється в таких формах: 

індивідуальній, груповій, колективній та масовій і проявляється в трудовій, 

соціально-політичній сферах, сфері культури та побуту. 

Таким чином, зводити тлумачення понять «соціальна активність» і 

«соціальна діяльність» та терміни «активність» і «діяльність» не можна. 

Здатність людини до гармонійної взаємодії з оточуючим середовищем, 

вплив на різні сторони дійсності й самої особистості, активна та усвідомлена 

діяльність як результат внутрішнього сприйняття, основана на інтересах та 

потребах особистості, що є значущою суспільною якістю людини,– зазначає 

В. Мордкович,– і є соціальна активна особистість [147, с. 15]. 

Аналіз досліджень низки науковців дозволив виявити що складовою 

багатьох видів діяльності є соціальна активність особистості спрямована у 

діяльність. Поділяє цей погляд М. Третяков для переходу і оволодіння з одного 

виду діяльності на нові види діяльності, соціально активна особистість, 

внутрішньо змінюється [236, с. 13]. Це дозволяє урізноманітнювати діяльність 

людини, випробовуючи свої можливості і сили, враховуючи що найчастіше 

між різними видами діяльності прослідковуються взаємозв’язки. 

Сучасні філософські уявлення поняття «активність» (від лат. – дієвий, 

практичний [200, с. 46] – розглядається як одна з якостей соціального суб’єкта, 

що включає в себе ряд власних можливостей (особистісних здібностей, умінь, 

знань і навичок, спрямованість творчих прагнень на досягнення життєвої мети, 

потреб, інтересів тощо.) Активність особистості виявляється в різних видах і 

формах індивідуальної та колективної діяльності життя суспільства, і в 
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залежності від активності функціонування суб‘єкта діяльності набуває якості 

соціальної активності [ 245, с. 15]. 

Соціальні якості формуються на основі біологічних факторів, вважає 

В. Петрушенко, оскільки в процесі життєдіяльності особистість орієнтуючись 

на задоволення своїх інтересів та цінностей спрямовується в процес 

перетворюючої діяльності, що допоможе молодшому школяру стати соціально 

корисним та соціально активним. Підсумовуючи, приходимо до висновку, що 

соціальні якості лежать в основі соціальної діяльності і притаманні 

особистості спрямованої на прийняття і розуміння колективу, організованої, з 

прагненням відповідальності та впливу на спільну працю [170, с. 453-457]. 

По іншому вбачає тлумачення джерела соціальної активності 

В. Джеймс, завдячуючи яким особистість досягає змін у соціальному 

середовищі. До них філософ виділяє належність розмірковувань, вольовий 

аспект, емоційний фактор [64, с. 329]. 

У своїй роботі М. Бердяєв «Про призначення людини: Досвід 

парадоксальної етики», розглядаючи поняття «соціальної активності 

учнівської молоді», вбачає спорідненість між такими активностями, як 

активність істинна, активність вільна, активність творча, активність духовна. 

На думку філософа людина має два покликання, що не від’ємні і не суперечать 

один одному. М. Бердяєв вважає людину здатною спостерігати духовний світ, 

акцентуючи що це не бездіяльнісне, пасивне становище, воно таким здається 

лише в порівнянні з активною боротьбою що скерована у світ. Людина, за        

М. Бердяєвим, має потребу до творчого виявлення та боротьби метою якої є 

займання домінантного стану в природі і всесвіті [21]. 

Ю. Воробйов зазначає, що соціальна активність особистості може 

розкриватися через саму діяльність, її форми та види, а не інакше. Вчений 

стверджує, що соціальна активність особистості спрямована на конкретну 

діяльність: обумовлену внутрішніми чинниками; спрямовану на збереження та 

подальший розвиток системи; творчу; та ту, яка носить суворо вибірковий 

характер і включає оцінку» [48]. 
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На думку Б. Новікова, соціальна активність відображає рівень 

впровадження певних дієвих ознак соціальної спільноти, особистості як 

соціальної істоти з її особливими потребами та прийняттям надбань 

суспільства [160, с. 6]. 

Особистість є цілісністю людських соціальних властивостей, продуктом 

розвитку суспільства і заохочення людини до впорядкованих відносин із 

соціумом завдяки спілкуванню та активній діяльності. 

Індивід набуває певних рис особистості під час засвоєння соціальних 

функцій і набуття рівня самосвідомості, що характеризується усвідомленням 

себе суб’єктом діяльності, індивідуальності, неповторності, і в той же час 

членом суспільства [205]. 

Соціальна активність особистості, за В. Радулом, виявляється у 

діяльнісному ставленні особистості до світу, здатності відображати значущі 

для суспільства матеріальні та духовні сфери перетворення, що ґрунтуються 

на історичному досвіді людства; досягнення мети в процесі творчої діяльності, 

прояві сили волі та спілкування. 

Активність особистості формується під час впливу навколишніх 

процесів та виховання. На думку науковця, основною характеристикою 

активності особистості є життєва позиція, яка полягає в дотриманні певних 

принципів, відстоюванні поглядів, рішучості, психологічному налаштуванні 

на діяльність [205]. 

З кожним етапом дорослішання школярів збільшується і активність, 

завдячуючи досвіду та об’єму соціальних зобов’язань. Досліджуючи поняття, 

соціально активна особистість розглядається як рушійна сила до соціальної 

діяльності; на певному етапі як розвиток особистості; як результат соціально-

вагомої діяльності . 

Соціологи розглядають поняття «особистість», не тільки через соціальне 

середовище, що входить до соціальної системи, а і соціальні ролі, які вона 

виконує в цій системі [168]. 
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Тому соціальна активність є особливою якістю людини, що 

характеризується позитивним ставленням до суспільства та його проблем і 

зумовлює якісні особливості людської свідомості та діяльності. 

Відносини особистості та соціального середовища розглядаються як 

один з типів активності в соціумі, в процесі якої здійснюється перетворення 

соціального середовища на базі суспільно сформованих особистісних 

здібностей. 

Діалектично зумовлена соціальна активність людини визначає рівень 

впливу суб’єкта на навколишню дійсність та характеризується як свідома, 

чітко визначена діяльність особистості, що має певні соціально-психологічні 

якості. Діяльність є способом існування суб’єкта та результатом його 

активності в соціумі [99]. 

Багатоманітність соціальної активності визначається за змістом, 

спрямованістю, рівнем осмислення, характером та рівнем реалізації в процесі 

діяльності. Аналіз її зв’язку із суспільністю дозволяє виокремити типи 

соціальної активності [263]. 

В процесі аналізу наукової літератури виділяють декілька підходів, що 

стосуються визначення поняття соціальної активності особистості. 

Особливого поширення набуває визначення соціальної активності, що 

грунтується на соціальних якостях особистості. 

За визначенням В. Мордковича, соціальна активність пояснюється 

здатністю суб’єкта до чітко спрямованої взаємодії з оточенням, під час якої 

здійснюється перетворення не лише середовища, а й суб’єкта. На думку 

науковця, особистість є соціальною істотою, яка діє за спільними поглядами, 

звичаями, діями та підпорядковується вимогам суспільства, тому 

розглядається на рівні із соціальним життям. Вчений зазначає, що активність 

особистості в соціумі визначається її суспільною якістю та виявляється у 

здатності суб’єкта до цілеспрямованої взаємодії з середовищем, й базується на 

її потребах, інтересах. Соціальна активність існує як внутрішня готовність 

особистості до дії й виявляється в усвідомленій, енергійній діяльності, що 
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спрямована на перетворення різних областей дійсності та самих соціальних 

суб’єктів [148, с. 15]. 

Творче ставлення до світу, реалізується позитивною діяльністю і є 

сутнісною характеристикою соціально активної особистості. Зокрема, 

Е. Ануфріев в роботі «Соціальна активність особистості» окреслює соціальну 

активну особистість через її глибоку самореалізацію, творче та свідоме 

ставлення до життя [10, с. 37]. У напрацюваннях вченого, джерела та рушійні 

сили соціальної активності особистості поділяються на зовнішні, зумовлені 

діяльністю людини та умовами її життя та внутрішні, до яких відносяться 

свідомість, духовні потреби, матеріальні вимоги, культурний рівень, інтереси. 

Виділяє і природно-біологічні задатки. Ці складові взаємодіють комплексно, 

або частково, стимулюючи соціальну активність особистості [9, с. 223-224].  

У соціологічних дослідження прослідковуються різні погляди вчених на 

щодо поняття «соціальна активність». 

Представники діяльнісного погляду (Е. Бабосов, Г. Зборовський, 

К. Токарєва, С. Фролов та ін.) під поняттям «соціальна активність» вважають 

як міру (ступінь) діяльності людини, орієнтуючись на розвиток її соціальних 

якостей [74, с. 131]. 

Прихильники особистісного підходу А. Кратко, О. Якуба розуміють, що 

соціальна активність визначається рівнем якостей особистості, що 

набуваються в процесі її реалізації, встановлення зв’язків, та перетворення в 

суб’єкта соціальних відносин [112, c. 20]. 

Завдяки соціальній діяльності, – відзначає В. Ушаков, – соціальна 

активна особистість спрямовується на перетворення з прагненням зберегти, 

або змінити середовище і є винятковими відносинами між середовищем і 

соціальною особистістю [74, с. 307].  

Розкриваючи своє розуміння сутності поняття Л. Архангельский, 

визначає соціальну активність особистості як засіб і ціль розвитку людини, яка 

виявляється в творчій активності [13]. 
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Соціальна активність може мати також егоцентричну спрямованість, 

обмежуючи людину у власному суб’єктивному просторі; альтероцентричну, 

що не відхиляється від турботи про близьких; соціоцентричну, що полягає в 

реалізації різнорівневих потреб суспільства та забезпеченні невіддільності 

людини від різних турбот та проблем поширених соціальних спільнот. Для 

активної особистості в суспільстві вони є вихідними, визначальними. Відтак, 

перший критерій вказує на спонукальний характер сил та цінностей що 

полягають в основі соціальної активності [112]. 

Враховуючи зміст активності в соціумі, Є. Біленький наголошує на 

соціальній активності, що показує рівень розвитку здібностей, умінь та 

навичок, розподіл вольових та творчих зусиль на задоволення певних потреб 

та інтересів, завдяки збереженню існуючих та створенню нових умов, 

необхідних зв’язків з навколишнім середовищем, формування соціальних 

якостей особистості [206, с. 15]. 

Отже, особистість є активним суб’єктом життєдіяльності, яка може 

реалізувати свої можливості, повноцінно жити, самостійно діяти за власним 

вибором, приймати конкретні рішення та нести за них відповідальність. В 

процесі постійних соціальних змін зовнішні умови, що забезпечують розвиток 

особистості, змінюються. У зв’язку з цим, розуміння особистістю соціальних 

змін призводить до чіткого розуміння суспільних цінностей, оскільки в них 

накопичується культурне багатство нашого народу. Виявлення таких 

цінностей і розуміння їх соціальної значущості є досить складними процесами 

для молодого покоління. 

Досвід соціальної взаємодії у дитини складається з перших кроків її 

життя. На початку вона не віддільна від матері, потім розриває єдність з нею і 

усвідомлює коло сімейних відносин. Згодом, в дошкільному дитинстві, дитина 

виходячи за межі сім'ї, опановує досвід взаємодії з чужими людьми. З 

початком навчання в школі докорінно змінюється соціальна ситуація розвитку 

особистості. Дитина стає громадським суб'єктом і має тепер соціально вагомі 

зобов’язання, виконання яких суспільно оцінюється. Вся система життєвих 
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відносин молодшого школяра перебудовується і багато в чому визначається 

тепер тим, наскільки успішно він долає виконання суспільних вимог [1; 3; 5; 

18; 20; 47]. 

«Великий психологічний словник» поняття «активність» трактує ширше 

ніж «діяльність». Зокрема, загальна активність характеризується груповим 

об’єднанням за особистісними якостями, що спричинені внутрішніми 

потребами до результативного освоєння навколишньої дійсності, до 

самоствердження в зовнішньому світі [142, с. 293]. 

У психологічному словнику під редакцією П. Гуревича знаходимо 

тлумачення термінів «активність» та «соціально-психологічна активність». 

Визначення «соціально-психологічної активності» тлумачиться вужче та 

розглядається як здатність індивідуального і колективного суб’єкта до 

оптимальної організації спільної діяльності. Реалізація позитивних цінностей 

відбувається у процесі взаємодії людей, що беруть участь у розробці 

продуктивних ідей, необхідних для успішного функціонування суспільства  

[180, с. 28]. Термін «активність» визначається як діяльний стан. Акцентуючи 

що цей термін вживається в різних науках таких як філософія (як природна 

вільна форма і спосіб самовираження суб’єкта), психології (надситуаційна 

активність), фізіології (електрофізіологічна активність мозку), соціології 

(соціальна активність особистості) [180]. 

Відповідно до теорії Д. Фельдштейна будучи діяльнісною, творчою, 

активною особистістю, людина не тільки віддзеркалює навколишній світ, ай 

перетворює його, перетворюючи самого себе, як у процесі творчої діяльності 

так і під впливом перебудування навколишнього світу [240]. Оптимальне 

поєднання всіх цих якостей неможливе без прояву соціальної активності 

особистості: цілеспрямованості, волі, самостійності, ініціативності. 

Людина пізнаючи себе і навколишній світ, стає суб’єктом діяльності. З 

розвитком суб’єктності пов’язується її активність, що є індикатором цього 

руху. А. Маслоу зазначає, що суб’єктність передбачає наявність у людини 

сукупності тих властивостей, що дозволяють керувати діяльністю в залежності 
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від цілей [140, с. 19]. Соціальна активність, на думку науковця, як домінуюча 

потреба мотивується інтересами людини [140, с. 154]. Т. Мальковська 

дотримується протилежної думки, окреслюючи соціальну активність додає 

нове поняття «потреби» [137]. Вчена тлумачить поняття «соціальна 

активність» як стійку якість особистості, її характерну рису, і як спонукання 

до діяльності [137]. 

За К. Альбухановою-Славською, особистісна активність формується в 

результаті особистісних потреб, інтересів, цінностей, які організовують і 

впливають на життя людини [2]. Саме завдячуючи активності особистість бере 

на себе відповідальність, є впевненою у різних життєвих ситуаціях та 

розв’язанні будь-яких питань. 

У контексті проблеми соціально активної особистості, нам імпонує 

підхід Г. Андрєєвої, яка визначає такі чинники соціального розвитку людини: 

активність, задатки і зовнішнє оточення. Активність є важливою і 

розвивається найбільше в період дорослості. Завдячуючи зовнішньому 

оточенню (виховання, соціалізація) – розвиваються задатки [7, c. 132]. 

Активність, на думку К. Роджерса, динаміка особистості є джерелом 

змін та підтримки життєво необхідних зв’язків. Активність особистості 

націлена на саморозвиток, а діяльність є однією з сфер прояву людини [186, с. 

74]. 

Характеристика стану активності особистості, що полягає у зацікавленні 

особистості у внутрішній мотивації до дій та її ставленні – власної стійкої 

енергійної діяльності, спрямована на постійну зміну діяльності та себе [29]. 

Основу активної діяльності особистості складають різні потреби, що є 

рушійною силою в її розвитку. Отож, активність – це форма забезпечення 

людських потреб, певних соціально-психологічних особливостей та 

характеристики суб’єкта в процесі життєдіяльності [161].  

Соціальна активність особистості характеризується як стан людини в 

процесі взаємодії з соціумом та її ставлення до певних аспектів 

життєдіяльності [29].  
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Поняття «соціальний» зазначається як громадський, пов'язаний з 

відносинами людей і життям у суспільстві [86]. Соціальна активність 

особистості – виступає, як соціальна якість, що сприяє реалізації рівня 

приналежності індивіда до соціуму, тобто виявляє глибину, повноту 

особистісних зв’язків із соціумом, рівень трансформації особистості на 

предмет відносин з суспільством [7]. 

Соціальна активність є процесом формування, трансформації 

особистості, подолання пересічних обмежень в процесі становлення та сприяє 

об’єднанню індивіда із соціальним середовищем, автономізації [108]. 

З огляду на це, Л. Виготський виділяє три закони розвитку особистості. 

Відповідний нашому дослідженню другий закон суть якого у розвитку 

взаємоставлень між особистостями, що переростає у психологічні функції. 

В. Рибалка стверджує опираючись на другий закон Л. Виготського, що різні 

форми поведінки особистості можуть сприяти індивідуальному 

пристосуванню, появі різних форм поведінки та мислення особистості у 

процесі її розвитку [181, с. 92]. Тобто позаурочна виховна діяльність 

віддзеркалена у колективних видах роботи і є рушійною силою у розвитку 

вищих психічних функцій та соціально активній поведінці молодшого 

школяра. 

Фундаментальні дослідження соціальної активності були проведені 

вченим Р. Нємовим, який найвищою ознакою соціальної активності виокремив 

наднормативну діяльність особистості. В представленому авторському 

доробку наднормативна діяльність – це «… діяльність, що відповідає 

соціальним очікуванням, які не можуть бути пред’явлені особистості як 

нормативні, але які відповідають цілям, ідеалам і цінностям суспільства, 

заради прогресивного розвитку якого ця діяльність здійснюється» [155, с. 95]. 

Соціальна активність, на думку А. Маслоу, як домінуюча потреба 

мотивується інтересами людини [140, с. 154]. Т. Мальковська дотримується 

протилежної думки, окреслюючи соціальну активність додає нове поняття 

«потреби» [137].  
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Як зазначають С. Грабовська та С. Чолій, соціальна активність дозволяє 

детальніше охарактеризувати особистість, що здійснюється під час прояву 

соціальної поведінки (здійснюється усвідомлено, та імпульсивно тощо) та 

соціальної діяльності (цілеспрямовано, виходячи з поставленої мети, за 

побудованим планом) [60]. 

Соціальний розвиток відбувається саме в ранньому і молодшому 

шкільному віці, закладаючи все необхідне для «вирощування» основ 

соціальної активності, яка буде «розгортатися», «нарощуватися» продовж 

усього життя в інших ситуаціях і соціальних сферах [1]. 

Автор книги «Духовність і самосвідомість особистості: роль спадкових 

схильностей і вплив факторів соціального середовища» Ч. Тойч, вважає що 

людина пасивна в духовному сенсі не може мати активного соціального життя. 

Соціально активною, пристрасною, діяльнісною дитина стає за допомогою 

придбання досвіду спілкування з людьми, прояву інтересу до всього 

оточуючого. Ч. Тойч описав це у основному духовному законі активного 

соціального життя. 

Дошкільний вік є найбільш сензитивним періодом соціалізації 

особистості, засвоєння нею суспільно-ціннісних еталонів поведінки, 

стверджує О. Кононко [103, с. 4]. 

Костюк Г. зазначає, що здатність людини впливати на зміни діяльності 

оточуючих, що задовольняють власні цілі, потреби та погляди. Активність 

виявляється в енергійності, проявах ініціативи під час творчості, навчання та 

інших видів діяльності [164, с. 9]. 

Сучасна педагогіка термін «активність» (від лат. activus − діяльний, 

дійовий) трактує як ставлення людини діяльності, її здатністю впливати на 

суспільно значущі зміни, що задовольняють її матеріальне та духовне 

становище в процесі набуття суспільно-історичного досвіду [100; 166; 187]. 

Активність особистості є самостійна категорія, соціальне явище, що має 

специфічні особливості [4, с. 31]. 
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Активність – це необхідна умова розвитку особистості школяра і є 

фундаментальним принципом педагогічної діяльності. 

Реалізація соціально активної позиції в житті залежить від рівня 

сформованості інтересів, взаємин, навичок діяльності в соціумі та установок. 

На думку О. Бодальова, активність є якісною характеристикою особистісної 

діяльності [31]. 

Слід зауважити, що в складній структурі процесу розвитку соціальної 

активності особистості можна виокремити суспільні цінності, інтереси 

людини, потреби, мотиви, її прагнення, установки. Соціалізація є процесом і 

кінцевим результатом взаємодії людини з природним, предметним, 

соціокультурним середовищем, це результат виховання громадянина держави, 

його фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку. Формування 

особистості в соціальному середовищі потрібно розуміти не лише як оточення, 

а й як систему очікувань, вимог та можливостей, яка забезпечує різні функції 

цього процесу [184, c. 7]. 

Соціальна активність визначається вченими, як сукупність форм 

людської діяльності, свідомо орієнтованої на розв’язання важливих завдань, 

що виникають під час діяльності в класі, соціальній групі у конкретний період. 

Суб’єктами активності в соціумі можуть бути класи, соціальні групи, 

колективи та суспільство [205]. 

Активність є специфічною властивістю школяра, спрямованою на 

цікаве, пізнавальне та результативне набуття знань на користь суспільству 

[181, с. 4]. 

Поняття «особистість» згадується в науках, що пов’язані з вихованням 

дитини: педагогіці, соціології та психології. В педагогіці та психології 

особистість характеризується поєднання психічних, психофізіологічних та 

соціально-психологічних властивостей спрямованості, рис темпераменту, 

характерологічних особливостей, психічних процесів [59, с. 243]. 

Досліджуючи науковців є два погляди до трактування активності 

особистості. Перший – риса темпераменту, в основі якої лежить подолання 
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перешкод під час досягнення мети та вплив людини на соціум [204]. Другий – 

ставлення людини до світу, можливість змінювати рівень матеріальної, 

духовної сфер в процесі набуття досвіду та реалізовувати у різних видах 

діяльності [205]. 

Відтак, на основі аналізу досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених 

зазначаємо, що соціальна активність молодшого школяра є інтегрованою 

якістю, що охоплює його життєві знання та соціальний досвід виявляється в 

самореалізації, активній життєвій позиції, здатності у конкретних життєвих 

ситуаціях брати відповідальність за себе та інших, керуючись соціальними 

нормами та цінностями. 

  

1.2 Ретроспективний аналіз проблеми формування соціальної 

активності особистості у педагогічній теорії 

 

Освіта в Україні ґрунтується на засадах інтелектуальних, фізичних, 

духовних і культурних сфер розвитку особистості. 2017 – 2018 навчальний рік 

ознаменувався пілотуванням українськими школами нового Державного 

стандарту початкової освіти. Ним окреслено вимоги стосовно результатів 

навчання та набуття професійних компетентностей в освітньому процесі. 

Початкова освіта спрямована на отримання необхідних умінь, знань та 

навичок для забезпечення належного рівня розвитку дитини, здібностей, 

талантів в залежності від індивідуальних особливостей та потреб, 

сформованості цінностей, прояву допитливості, самостійності, творчості [63]. 

Окреслюючи великий спектр проблем у центрі науково-педагогічних 

досліджень завжди перебували проблеми розвитку соціально активної 

особистості. Життя кожної людини пов’язане зі значенням вищеозначених 

понять, що пояснює великий дослідницький інтерес з боку науковців. 

Соціальна активність історично розвивалась в процесі спільної 

діяльності людей, передаючи соціальний досвід наступним поколінням. 

Особистість не може розвиватися поза суспільством, не взаємодіючі з іншими 
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людьми, які в свою чергу впливають на особистісний розвиток чи гальмують 

його. Вибудовуючи своє «Я» дитина засвоює соціальні норми, задовольняє 

потребу в спілкуванні, опановує культурні цінності.  

Замислюючись над проблемою соціально-активної особистості, варто 

звернутися насамперед до ретроспективного аналізу її становлення у 

педагогічних дослідженнях. Протягом усього історичного минулого розвитку 

цивілізації простежується розкриття усвідомлення консолідуючої ролі 

соціальної взаємодії, формування соціальної активності підростаючої 

особистості.  

Зокрема, виховання має відповідати на запити часу, йти назустріч 

потребам життя й готувати людей нового складу, з новими уміннями. Цей 

процес полягає в тому, що школа (як і інші соціальні інститути повинна взяти 

на себе завдання соціального виховання [78].  

Звертаючись до наукових джерел, слід зазначити твердження 

давньогрецького філософа Сократа, що домінуючою для людини є потреба у 

самовдосконаленні, постійній праці особистості над собою, активності [89, с. 

289].  

Метою виховання, на думку древньогрецького філософа Сократа, є те, 

що люди мають пізнати лише себе і вдосконалювати свої знання про моральні 

цінності, для успішної життєдіяльності в соціумі [171]. 

Платон, на відміну від Сократа, під найвищою моральною цінністю 

людини у соціумі, вбачає внутрішнє вдосконалення [171]. 

Акцентує увагу на важливості виховання соціальних якостей 

особистості Марк Фабій Квінтіліан, на необхідності привчатися жити в 

учнівському товаристві, уникати затворництва й усамітнення, встановлювати 

дружні взаємини з оточуючими [90, c. 40-46]. 

Ідеально вихованою людиною Ф. Рабле вважає таку, що лише на основі 

«доброї волі й хотіння» живе у спільноті. Оскільки, на думку педагога, тільки 

вільні люди наділені від природи інстинктами, силою, що спонукає до дій та 

спрямовує на корисні справи й відвертає від пороку» [183, c. 148-149]. 
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Зокрема, М. Монтень наголошував, що у спілкуванні учнів відображається 

совість і добродійність, керівником яких має бути розум. Шлях до соціалізації 

він вбачав у копіткій профілактичній роботі, заперечуючи насилля і примус. 

Зазначаючи, що уникнути сорому і покарання у виховній роботі можна лише 

у тому випадку, якщо не привчати до цього дитину [146]. 

Першочерговим завданням школи Я. Коменський вбачає у тому, щоб 

стати майстернею для «вироблення з дітей справжніх людей». Лише педагоги 

мудрі розумом та здатні мати моральну вихованість та благочестиве серце, 

володіють плавною приємною мовою, мають можливість досягти цієї 

поставленої мети. Мати ці чесноти визначені у особистості до оточуючих 

людей, до навколишнього оточуючого середовища, особисто до себе, які 

визначає педагог і є показником соціальної активності. На думку педагога-

гуманіста, помірність у взаєминах проявляється в справедливості якої вчяться, 

нікого не ображаючи, уникаючи брехні й обману, проявляючи люб’язність 

розмовах, у діях, у мовчанні; мужність – у здатності керувати власною волею, 

долаючи самих себе, стримуючи свої потяги до надмірної біганини, у 

загнузданні нетерплячості, обурення, гніву. Вчитель, на думку 

Я.  Коменського, має «скласти правила поведінки для дітей і суворо слідкувати 

за тим, щоб учні скромно спілкувалися». Слово вихователя є значущим і 

вагомим для учня , щоб «внести порядок у його нрави й почуття, навчити його 

пізнавати самого себе» [101, c. 133-164].  

Англійський педагог Д. Локк, головним завданням виховання вбачає в 

моральних нормах і правилах поведінки, які не повинні бути чимось 

зовнішнім, а мають бути глибоко особистісними якостями молодої людини і 

тільки в цьому випадку зможуть виконати своє призначення у забезпеченні її 

доброчесності [129, c. 185-186]. Основою виховання є мораль, що визначається 

соціально-особистими інтересами індивіда, і все, що дає особисту користь 

[128, с. 143]. 

Головною метою виховання педагог визначив необхідність формування 

у особистості внутрішньої потреби до активного утвердження в собі 
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моральних принципів. Педагог називає благовихованість, що включає в себе 

елементи зовнішньої й внутрішньої культури: статечність, добропристойність, 

витонченість рухів, голосу, внутрішню делікатність, чемність душі, загальну 

доброзичливість, увагу до людей [129, c. 185-186]. 

Д. Локк писав, що яких би ми не давали настанов, мудрих уроків для 

дитини, найбільший влив чинитиме на неї товариство і спосіб дій тих, з ким 

вона знаходиться, тому варто прийняти цю істину [129, c. 341-356]. Життя 

вимагає від підростаючого покоління уміння налагоджувати міжособистісні 

взаємини в оточенні. 

Закликає педагогів до корекційних дій звертаючи увагу на негативні 

явища, що існують у взаєминах дітей: прояви помсти, гніву; конфліктність 

через бажання дитини зайняти лідерську позицію, керувати іншими; 

взаємозвинувачування дітьми одне одного; виховувати звичку «ставитися 

один до одного з великою поступливістю, поблажливістю та коректністю», 

бути стриманим та ввічливим [129, c. 341-356].  

Свої педагогічні ідеї французький педагог-просвітитель Жан-Жак Руссо 

висвітлив у творі «Еміль, або про виховання». Центральним є природнє 

виховання, де центральною стоїть особистість дитини, узгоджена з природною 

поведінкою згідно її віку. Свобода, обмежена лише природними законами, а 

не дорослим. Заміняючи методи покарання методом «природних наслідків». 

Навчання має підготувати дитину до активного життя серед людей долаючи 

труднощі, залишаючись доброзичливим до інших, любити людей, акцентуючи 

на «терплячості, рівності, покірності, сумирності» стосовно себе та «доброти, 

гуманності, співчуття, доброчинностей, усіх пристрастей привабливих і 

ніжних, що подобаються людям» [190, c. 199-296]. 

Важливе місце у соціальному становленні дитини Д. Дідро відводив 

дійовій любові один до одного, взаємному благодіянню, а також особливо 

ставився до моральності вчителів. Наголошував на справедливому розподілі 

«заохочення та покарання» та важливості стимулювання моральної поведінки 

у міжособистісних стосунках [65]. 
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У своїй праці «Про людину, її розумові здібності та її виховання» 

К. Гельвецій [53] акцентує увагу, що мета виховання дитини має полягати у 

розкритті серця дитини до добра та гуманності, розум – у правді, для того, щоб 

виховувати свідомих патріотів, чиїх ідея власного добра пов’язана з ідеєю 

добра для всіх людей. «Катехізес моралі», дає можливість дитині дізнатися про 

справедливість, істину та користь. Лише вільна держава дає можливість вільно 

та успішно розвиватися моральності людини [53]. 

Суспільство, що оточує особистість відносно неї виступає як комплекс 

різноманітних програм, які визначають та скеровують різні аспекти її життя. 

Особистість так само індивідуально впливає на суспільні норми та програми, 

вносячи щось особисте. Саме цю ідею розвивав як ядро діалектики людини і 

суспільства – Г. Сковорода. Педагогічні розмірковування Г. Сковороди 

значною мірою базуються на цій ідеї. Виховний процес, за педагогом 

пов'язаний з опануванням етичних норм людського буття та в умінні 

розпізнавати природні явища. Тандем природи та людини є не тільки 

суспільно корисним, а й робить особистість щасливою. Спираючись на теорію 

«сродності» вчений надавав особливого значення соціальному вихованню 

дитини у праці. Неробство, дармоїдство є джерелом моральних вад. Людина, 

яка прагне стати кращою є результатом морального виховання, на думку 

Г. Сковороди [198]. 

Виховання дитини на думку Й. Песталоцці побудовано на основі 

розвитку соціальної активності дитини. «Вправи у доброчинності» є 

основними у вихованні дитини, починаючи формування їх в сім’ях та 

продовжуючи в загальноосвітніх навчальних закладах. Виховання дитини має 

бути спрямоване на виховання громадянина. закласти, оживити й закріпити в 

них такий настрій, що запобігає проникненню зла в душу дитини, а також, 

виникненню потягу до зла…» [167, c. 348] Соціальний розвиток 

підростаючого покоління залежить від активності та відповідальності до 

покращення та створення навколишнього його соціального оточення. 
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Долучаючи особистість до відповідального процесу вдосконалення 

соціально комфортних умов отримаємо гармонійно позитивний вплив і на 

соціум і на соціального суб’єкта.  

Р. Оуен [165, c. 267-271] прагнув розвивати дитину соціально, 

починаючи з раннього віку, значна роль надавалась самодіяльним дитячим 

об’єднанням, які були різні за своїми суспільно корисними функціями. 

Приділяючи велику увагу умовам життя і правильному вихованню вважав, що 

можна ліквідувати соціальні біди, бідність створивши «раціональні 

характери» у підростаючого покоління.  

Навчання має базуватися на різносторонності інтересів учня, зокрема і 

на соціальний інтерес спрямований на товариство, суспільство, вважав  

І. Гербарт [54, c. 148-149]. 

Педагогічні погляди А. Дістервега ґрунтуються на розвитку суспільства, 

культури, соціальних відносин які впливають на виховання дитини. 

Акцентуючи на формуванні соціального інтересу [67, c. 358].  

Відтак, приймаючи правила соціуму, вміючи взаємодіяти і слухати, 

поважати один одного є запорукою, на думку вчених, соціально активного 

розвитку підростаючого покоління. 

Сучасне суспільство потребує не тільки спеціальної освіти, а й 

загальнолюдської. Кожна людина, перш ніж стати спеціалістом, перш ніж 

отримати спеціальну підготовку, повинна пройти ступінь 

загальнокультурного соціального виховання, яке забезпечує підготовку 

кожного учня, незалежно від того, який спеціальний шлях він вибере потім в 

житті, істинну людину, тобто таку людину, яка б свої обов’язки виконувала, 

виходячи зі своїх моральних переконань,  стверджував М. Пирогов [195, с. 39]. 

За твердженням К. Ушинського, переконання, на яке можна впливати 

лише переконанням, є найголовнішим у процесі виховання людини. Різна 

програма викладання, методи виховання, не вплинуть на особистість, якщо не 

перейдуть до переконання, якими б хорошими вони не були. Вихователь не 

може бути звичайним виконавцем інструкції: не вдаючись до методів 



41 

переконання, вона не відіграватиме ніякої ролі [239]. Ідея виховання за 

гуманістичною парадигмою, на думку К. Ушинського, полягає в досконалому 

виховному процесі, в основі якого людина та ставлення до неї є найвищою 

цінністю, зосередженні уваги на спрямованості особистості, забезпеченні 

належних умов, що сприятимуть саморозвитку, індивідуальності, активній 

життєвій позиції відповідного спрямування. Тому педагог застосовує 

парадигму виховання як педагогічне завдання для належного виховання: 

людина – душа – діяльність, що визначає мету педагогічної діяльності. 

Педагог переконаний в тому, що людина є головною метою виховання, адже 

все існує тільки для неї, домінуючою є душа, як сутність людини, а сутністю 

людини, порівнюючи з її тілом, є діяльність, що наповнює її душу [238, с. 373]. 

К. Ушинський розмірковує над властивостями самосвідомості людини 

та вказує на відмінності свідомості й самосвідомості: можливість відчувати, 

порівнювати та розрізняти відчуття – свідомість; зосереджувати власні думки 

на собі, спостерігати самі почуття, а не їх предмети; бажати та думати про 

бажання – самосвідомість, що є свободою власного вибору, логіки, психології, 

філософії, естетики [238, с. 61], тобто в розв’язанні педагогічних проблем 

відповідність до мети і змісту соціальним потребам та активній участі 

суспільства. 

Прагнучи втілити просвітницькі ідеї серед народу в громадських 

просвітницьких школах Х. Алчевська дала початок на Україні процесу 

соціалізації знань і соціалізації особистості. Зосередиви свої знання, увагу і 

сили на створенні недільних шкіл, які стали методичним центром початкової 

освіти, свої педагогічні погляди висвітливши в книзі «Програма з усіх 

предметів для дорослих і малолітніх учнів»; культурно-просвітницьким 

осередком і просвітницьким центром поширення освіти.  

Вивчення науково-педагогічної спадщини Пауля Натропа дає 

можливість виділити такі напрямки: школа має не лише спрямовуватись на 

здобуття знань, а й на загальний розвиток дитини у соціумі, вихованню 

патріотичних почуттів, національному обов'язку, підтримувати культурний 
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рівень соціальних манер, здібність вирішення і подолання конфлікту, 

об’єднувати у гуртки, товариства у яких вміти ставити себе на місце іншої 

дитини та належним чином відстоювати свої інтереси, спрямовувати зусилля 

молодого покоління на відданість та службу суспільству та державі.  

Г. Кершенштейнер вважається засновником ідеї «трудової школи», де 

основною метою було націлювати учнів на розуміння та підпорядкування 

загальноприйнятих інтересів, стимулювати соціальні інстинкти та уявлення 

дітей про патріотичне призначення, служіння своїй Батьківщині.  

Завданням школи, за С. Русовою, є «…привчити дитину до життя, 

розуміти його, знай и в ньому своє місце, розвинути думку й мову учня» [189, 

c. 20]. Відстоювала національне виховання, яке вважала базовим у 

соціальному вихованні учня та відродженні душі народу, національна школа є 

першим лозунгом морального і розумового відродження для народів, які 

усвідомили свою національну індивідуальність [188, с. 44]. Школу вона 

вбачала організацією, де учитель є апостолом правди і науки, а не лише 

ремісником; ставити гуманні завдання перед собою та мати матеріальну 

винагороду за свою працю [188, с. 84]. 

Виховання, за Я. Чепігою є гармонією національних і загальнолюдських 

цінностей, у яких конкретизуються вимоги суспільства до людини [248, c. 3-

15]. «Діти впливають одне на одного сильніше, аніж дорослі на них; усі 

турботи вихователів повинні зводитися до створення дружнього дитячого 

колективу; авторитет старших тільки тоді дійсно корисний та високий, коли в 

ньому відсутній примусовий стимул; діти повинні відчувати довіру до себе з 

боку старших, авторитет дорослих повинен ґрунтуватися не на силі, а на 

знаннях, досвідченості та любові до дітей» [240, c. 223]. 

Польський педагог Я. Корчак зауважив: колектив, що утворюється 

особистістю, сприяє вихованню активних особистостей в соціумі та докорінно 

змінює колектив. Він має бути добровільним, об’єднаним за спільністю 

інтересів, творчим, адже сприяє вихованню любові та співчуття у дитини [109, 
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c. 329]. Самоврядування є поштовхом для соціальної активності дитини, її 

здатністю реалізуватись і зайняти своє місце в колективі. 

Дитячі клуби, засновані С. Шацьким як інноваційні форми роботи з 

різновіковими групами дітей, дають змогу описати та проаналізувати різні 

ситуації, що виникають в процесі соціально-комунікативних дій вихованців. 

Він здійснив теоретичне обгрунтування особливостей утворення дитячого 

колективу: розподіл обов’язків, спільна корисна діяльність, самоврядування, 

допомога та контроль старших над молодшими, громадська думка, 

формування звичаїв [254, c. 223]. 

Ґрунтуючись на власному досвіді з формування соціальної активності у 

дітей С. Шацький намагався систематизувати соціальний процес. Він 

виокремив такі чинники: соціально-побутові, соціально-культурні та 

соціально-економічні. На його думку, школа є: 1) закладом навчання, де учні 

набувають глибокі знання для подальшого їх використання; 2) територіальним 

центром громади, що є виховним центром і координує, забезпечує 

гармонізацію впливу селища, вулиці та родини; 3) осередком впливу на різні 

прошарки населення, що позитивно впливає на рівень культури населення, 

сприяє поліпшенню побуту, створенню сприятливих умов для досягнення 

виховної мети [134]. 

С. Шацький у своїй соціально-педагогічній системі, виховання поділив 

на малий та великий процеси. Перший відбувається в межах школи, а другий 

– залежить від впливу однолітків, дорослих тощо. Виховання в межах школи 

буде невдалим, оскільки процес виховання має закріплюватися в житті дитини 

[251]. 

Вчений наголошував на тому, що потрібно поступово розширювати 

погляд на справу педагогів, яка полягає в прикладанні всіх зусиль на 

виховання дітей різного віку. В процесі виховання мають створюватися 

сприятливі умови для дітей, що безперервно черпають принципи та матеріали 

для подальшої роботи в цьому ж середовищі. Педагогічний процес не може 

відбуватися лише в межах школи [251, с. 296-297]. Головна роль соціального 
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виховання дітей на місцях відводилася школі, що має стати не лише частиною 

життя дитини, а й перетворитися на дитячий центр [255, с. 85]. 

Набуття життєвого досвіду і є дієвим виховним процесом, доступним 

для всіх впливів, в яких є періодичність, доступність та відображає 

різноманітну людську діяльність. Життєвий досвід, отриманий на вулиці 

дозволяє ознайомитись з її стилем, соціальним порядком, нормами та 

методами виховання в середовщі. Ці впливи є досить стійкими, тому варто не 

лише їх вивчати, а й застосовувати на практиці, як зазначає С. Шацький [252, 

с. 18]. На думку вченого, тонкощі соціального середовища можуть мати 

певний хороший вплив на формування та розвиток дітей. Педагогічні ідеї його 

щодо виховання дітей та трикутника: школа, сім’я, суспільство, їх 

скоординовані суспільні дії у пошуку ефективних форм  

І. Огієнко виробив норми поведінки особистості у соціумі та моральні 

чесноти (совість, справедливість, любов, милосердя тощо) історично складені 

моральні норми та християнська мораль сприяють розвитку духовності 

людини. Вчений виокремлює морально-етичні норми при спілкуванні з 

іншими, в основі яких є збереження веселого виразу обличчя та спокійний 

пошук розумного, терпеливого виходу з них; «Переконайте добром тих, хто 

думає або робить зле»; «Умій прощати – в цьому висота служби ближньому» 

[150, c. 25]. 

Ламаючи стереотипи радянської педагогіки, яка дитину вбачала як 

«засіб», А. Макаренко, створив свою новаторську педагогіку, де особистість 

набуває іншої сутності, в якій дитина завжди «мета». Кожна дитина є 

унікальною. Педагог зазначив, що наші діти є громадянами нашої країни та 

світу і творитимуть власну історію, тому їх виховання є однією з 

найважливіших у нашому житті [72]. 

Виховний процес побудований педагогом базувався з одного боку на 

гуманізмі й оптимізмі у ставленні до дітей, що полягав у повазі та певних 

вимогах до людини. З іншого – на пріоритетах «громадянськості» та методиці 

виховання особистості в соціумі, колективі: «виховання в колективі, для 
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колективу, через колектив». Все це супроводжувалося відчуттям радості від 

життя та праці. 

У «Педагогічній поемі» А. Макаренко зазначає, що без радісного 

людина не може повноцінно жити на цьому світі, адже воно стимулює її життя. 

Метою виховання людини є пошук оптимальних шляхів для досягнення 

зовнішньої радості [72, c. 7]. 

Новаторська педагогіка з далекосяжними поглядами у вихованні 

активних громадян на нашу думку передбачає і виховання соціально активної 

людини, школяра, в її різноманітних суспільній діяльності. 

Унікальність його методики спрямовувалася на дітей соціально 

активних, але з негативного боку. Дітей з негативним ставленням до 

моральних норм (бо перебували на найнижчому рівні морального розвитку), 

антисоціальними відхиленнями в поведінці, девіаціями [72]. А. Макаренко 

зазначав, що виховання правильних звичок є значно важчим процесом, ніж 

виховання своєї свідомості [132, с. 367-368].  

Орієнтуючись у своєму дослідженні на школярів молодших класів 

звичайної загальноосвітньої школи, з іншим моральним рівнем розвитку, 

вважаємо що розвиток позитивної активності школяра є дієвим механізмом 

контролю власного розвитку та різноманітних суспільних проявах. 

В педагогічній спадщині В. Сухомлинського простежується прагнення й 

уміння побачити, оцінити певну ситуацію очима дітей. Педагогом 

виокремлено три етапи формування особистості. На першому етапі 

здійснювалось формування комплексної оцінки учні; на другому етапі, на 

основі попередньої оцінки, виокремлювались принципи ефективної взаємодії 

з унем. У ході третього етапу створювалася техніка обміну думками, 

почуттями» [205, c. 301-362]. Вихователь має «відточувати слово» прагнучі, 

щоб його виховання стало мистецтвом. Шукайте в невичерпній скарбниці 

нашої рідної мови перлини, що захоплюють дітей. За допомогою слова можна 

доторкнутися до людського характеру, тому вміння правильно ним 

користуватися є мистецтвом. Слова можуть спотворювати людську душу, а 
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можуть й навпаки, свідчити про її красу. Вони необхідні при проживанні 

кожного моменту в житті: чи то горя, чи радості [201, c. 161-167]. Гуманність, 

створенням гуманних взаємин між дітьми формується з віри в людину, із 

стосунків з добрим наміром, на благо людей. Їх вчинки, допомога та співпраця 

відтворюються пам’яті людей. Сприйняття та виховання з дотриманням добре 

свідчить про позитивне виховання [201, c. 455-464]. Здатність співпереживати, 

проявляти милосердя і доброту до кожного члена суспільства, активно 

допомогати, підтримувати є важливими нормами. 

Формування духовної потреби людини в людині, пробуджується лише 

тоді, коли молодший школяр буде проявляти інтерес до особливої форми 

прояву свого існування – духовного світу, що має бути у відомості кожного як 

елементарне дотримання правил в людських відносинах [198, c. 117-119]. 

Соціальна активність проявляється як найкраще, якщо діяльність 

кожного молодшого школяра підтримується вчителем та колективом. «У 

практичній роботі, – зазначає педагог– ми домагаємось щоб кожен зміг 

пережити усвідомлення особистих духовних багатств, шани та поваги людьми 

тебе, як особистості [212]. 

В. Сухомлинський вчив своїх учнів бути соціально активною 

особистістю вже в школі та розвиватися впродовж життя: мислити, читати, 

писати, пізнавати навколишній світ і жити [212]. 

Спрямованість на життєві цінності, плани, ідеали, на думку 

О. Киричука, і об’єднує активність [92]. Значення «активності» протягом 

шкільного життя характеризується як певна риса діяльності знаходячи вияв у 

соціальній активності школяра, що розвивається у взаємодії особистості і 

суспільства, людини й об’єктів її, перетворювальної, ціннісно-орієнтаційної, 

пізнавальної діяльності [94, с. 17].  

«Активність» С. Гончаренко тлумачить, як свідому діяльність людини, 

що спрямована на зміну себе та навколишнього середовища в процесі 

засвоєння багатств матеріальної й духовної культури. Активність особистості 

виявляється у творчості, вольових актах, спілкуванні. Інтегральна 
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характеристика активності особистості – це активна життєва позиція людини, 

яка проявляється у відстоювання поглядів, думок та інтересів, ініціативності, 

психологічній настроєності на діяльність» [57, с. 21]. Тобто, виходячи з цього 

визначення, соціальні контакти, багатогранна, активна життєдіяльність 

людини: навчання, праця, гра – все це сприяє розвитку активної особистості.  

На думку А. Мудрик, активність особистості здійснюється у результаті 

задоволення нею потреб різного виду [151, с. 134].  

Вчений розкриває активність людини, виходячи із сфери її 

життєдіяльності виховної організації: 

 гра (активності у вільній імпровізації в умовних ситуаціях); 

 спілкування (активність людини скерована на співдію і пізнання 

людей); 

 духовно-практична діяльність (активність пов’язана зі створенням 

і (або) використанням духовних і соціальних цінностей); 

 пізнання (активність спрямована на пізнання навколишнього світу 

і самого себе); 

 предметно-практична діяльність (у якій відбувається реалізація 

активності учня в роботі, пов’язаній з освоєнням і перетворенням предметного 

середовища виходячи з йог віку): 

 спорт (де реалізується функціонально-органічна, рухова 

активність) [151, с. 134].  

Вказуючи, що розподіл на сфери є умовним, активність реалізується 

лише за сприятливих умов і нерівномірно в кожній сфері, маючи при цьому 

різні форми та напрями реалізації. Школяр в цих сферах є «суб’єкт, що володіє 

свідомістю, самосвідомістю, рефлексією, здатний до соціальної активності, а 

також володіє визначною свободою вибору» [151, с. 135]. 

На думку А. Мудрика «соціальна активність» це «…поняття є мінливим 

і його зміст жорстко не прив’язаний до певного освітнього рівня, здібностей 

та знань особистості, а викликаний соціальними процесами та змінами, що 

відбуваються у суспільстві. А тому на формування соціальної компетентності 
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великий вплив мають соціальні, економічні, культурні, політичні умови, що 

торкаються інтересів людини й вимагають постійного зростання її 

професійної, особистісної та соціальної компетентності» [150, с. 26 ]. 

Процес перетворення навколишнього середовища і себе в цьому 

середовищі «за власними проектами» необхідно здійснювати враховуючи 

природні та соціальні закони, за Г. Васяновичем [42, с. 243–244; 45]. Як 

зазначає вчений, суб’єктивно-об’єктивний характер педагогічної співдії є 

віддзеркаленням суб’єктивності та може бути інваріантним виходячи з певних 

обставин: суб’єкт – об’єкт, суб’єкт – суб’єкт та суб’єкт – колективний об’єкт 

[43, с. 366]. 

Психолого-педагогічними умовами, завдяки яким забезпечується 

процес соціально активного розвитку сучасних молодших школярів 

визначено: 

 потребу у ствердженні та реалізації себе як особистості, потребу 

стати значущим для інших, прагнення належним чином бути оціненим 

оточуючими. Саме ці потреби мають стати основою діяльності сучасної 

школи; 

 тільки за умов власної активності особистості в різноманітних 

формах діяльності, де провідна діяльність учня набуває характеру 

самодіяльності, відбувається задоволення пізнавальних потреб та інтересів 

дитини; 

 потребу у саморозвитку, що принесе йому відчуття радості і 

задоволення, завдяки чому відбувається ефективний соціальний розвиток 

школяра; 

 соціальний розвиток розглядати як становлення відповідальної 

особистості, що в міру свого особистісного зростання повинна активніше 

брати участь у визначенні цілей і завдань своєї діяльності, її плануванні, 

контролі, оцінці результатів, корекції та її реалізації. Тому треба створювати 

такі умови, які б давали змогу учню стати повноцінним суб’єктом навчальної 

діяльності; 
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 приділяти увагу формуванню шкільного колективу, бо в спільному 

процесі навчання, трудової діяльності зосереджуються головні цінності й 

норми соціального буття дитини; 

 соціальне становлення особистості в сучасній школі, яке 

передбачає розвиток її чуттєво-емоційної сфери та розвиток найкращих 

духовних якостей підростаючого покоління [113, с.110-111]. 

Соціальна активність характеризується вмінням протистояти думкам 

інших, небажаному впливу та забезпечити ефективну діяльність в соціальних 

умовах, що безперервно змінюються, – вважає Л. Лєпіхова [125]. 

Вчена Т. Поніманська розуміє «соціальну активність дитини», як 

відкритість до суспільства, навички соціальної поведінки, готовність до 

сприймання соціальної інформації [176, с. 259]. 

Інтегральна особистісна якість складається з характерологічних та 

емоційних особливостей і полягає в активності людини в соціумі, вважає  

Н. Гавриш [51]. «Багатогранна характеристика особистості охоплює всебічне 

функціонування особистості в соціумі. Особистість зі сформованою 

соціальною компетентністю на достатньому рівні має необхідні знання, 

уміння та навички для ефективної взаємодії. Соціальна компетентність 

передбачає розвинуті вміння діяти на рівноправній основі, вибудовувати 

правильні стосунки з партнерами, аби не йти врозріз з вимогами суспільства» 

[247, c. 71-74; 264].  

Під поняттям «соціальна активність» Т. Смагіна розуміє систему знань, 

умінь, цінностей та поведінкових компонентів (відповідного стилю 

спілкування) необхідних для існування в соціумі, також, це складна 

інтегрована характеристика особистості що забезпечує її самореалізацію» 

[201, с. 140]. 

Н. Бібік трактує поняття «соціальна активність», що передбачає 

врахування інтересів, потреб соціальних груп з дотриманням чітких норм та 

правил і є ознакою здатності людини жити суспільстві. Невід’ємною частиною 



50 

є ідентифікація, виокремлення питань, що виникають в процесі суспільних 

відносин людини [30, c. 2]. 

На думку І. Єрмакова «…сформована соціальна компетентність полягає 

у вмінні враховувати соціальні норми та права інших людей. Це вказує на 

ситуативний характер прояву соціальної компетентності. Формування і 

становлення соціальної компетентності особистості – це розгортання її 

життєвого потенціалу» [69, с. 63]. 

Активність особистості в соціумі визначає рівень необхідних життєвих 

компетентностей, від яких залежить майбутнє дитини. Воно залежить від 

адаптації до середовища, коли не буде допомоги дорослого, – вважає А. 

Савченко [191, с. 186-191]. 

Складним особистісним утворенням, що забезпечує розвиток і 

саморозвиток людини, що визначає соціальну ініціативу, відповідальність 

перед іншими за свої дії і здатність вибудовувати свою поведінку відповідно 

до соціальних норм і цінностями визначає соціальну активність С. Серяков. 

Соціальні компетенції визначено нею як знання, вміння, навички або способи 

діяльності, системи цінностей і відносин між людьми [197, с. 19].  

 «Соціальну активність» І. Ніколаєску  розглядає як процес і результат 

відтворення особистістю соціального та культурного досвіду на основі її 

діяльності; як процес інтеграції, що зміцнює та накопичує досвід розв’язання 

життєвих питань, відповідати за власні слова, дії, активно взаємодіяти з 

командою, попереджувати і розв’язувати конфлікти, бути толерантним у 

складних ситуаціях, проявляти емпатійність» [157, с. 6-7]. 

За твердженням В. Трифонова, активність особистості в соціумі не 

формується автоматично. Вона формується під час її участі в суспільному 

житті та впливі соціального оточення на неї [237, с. 18]. 

На думку О. Коберника здатність особистості визначатися у 

майбутньому з самостійним вибором і є виявом її соціальної активності. 

Змістова структура соціальної активності включає чотири компоненти: 

аксіологічний – спрямованість соціальних орієнтацій , які виявляються в 
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характері інтересів, ідеалів, устремлінь; мотиви спілкування і взаємодії з 

оточуючими; ціннісні орієнтації в основних сферах діяльності; афективний – 

емоційне ставлення особистості до спілкування, діяльності та життєвих 

потреб, наявність емоційного досвіду; праксеологічний – формування 

виконавських, управлінських, організаторських умінь і навичок, необхідних 

для здійснення навчально- пізнавальної, трудової, соціально- комунікативної, 

громадської діяльності; когнітивний – обсяг соціальної інформації, як 

результату пізнання особистості явищ дійсності законів природи і суспільства 

[94, с. 61-62]. 

Складність соціальної активності зумовлює її: 

1) ідентифікаційна функція (усвідомлення ролі «Я» в соціальній 

спільноті; 

2) цілеутворююча функція (цілі спільноти стають особистісними); 

3) мотиваційна функція (спрямування активності людини, в процесах 

державотворення та видах суспільної діяльності) [163]. 

Підкреслюючи якісно-кількісну визначеність соціальної активності, 

В. Тернопільська визначає її кількісні параметри: самодіяльність дій, вчинків, 

частотність, міру зовнішнього стимулювання і самостійності, ініціативності, 

творчості тощо [220; 223; 225, с. 71-72; 226; 228; 229]. 

В. Краєвський вбачає, що осягання навколишнього світу відбувається 

завдяки розгляду «єдності у відмінності та відмінностей у єдності». Над 

розумінням соціальної функції виховання молодших школярів скеровані і 

практична діяльність особистості і наукова [110]. 

В основі методики колективних творчих справ І. Іванова [80, с. 28-97] 

лежить співпраця вчителя і школярів, яка формує та розвиває у них соціальну 

активність, на думку педагога, тільки спільна праця на радість і користь іншим 

людям створює й зміцнює єдиний колектив вихователів і вихованців, у якому 

кожний розкриває все краще в собі. Розвиток особистості молодшого школяра, 

як зазначає вчений, здійснюється в процесі включення її в різноманітні види 

діяльності, розширюючи тим самим можливості взаємозв’язку дитини з 
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оточуючим світом. За педагогом, колективна соціальна діяльність, розвиває 

одночасно всі сфери особистості: пізнавально-світоглядна, емоційно-вольова, 

діяльнісна, що, в свою чергу стимулює формування соціальну активність 

молодшого школяра. Автор методики організації колективних творчих справ, 

творець педагогіки, про яку йдеться як про «педагогіку співробітництва». 

організація різних видів сумісної діяльності (фізично-оздоровчої, предметно-

перетворювальної, навчально-пізнавальної, художньо-ігрової, громадсько-

корисної), в їх процесі формуються компоненти соціально-комунікативної 

активності як результативної складової соціального самовизначення 

старшокласників [80, c. 15] є ефективним засобом стимулювання соціальної 

активності молодшого школяра. 

У працях М. Рудь соціальна активність, представлена як здатність до 

узгодження й співвідношення своїх дій з іншими, прийняття іншого, підбір і 

пред’явлення аргументів, висунення альтернативних пояснень, обговорення 

проблеми, розуміння й повага до думок інших та на основі цього – 

регулювання відносин, що забезпечують спільність у досягненні єдиної мети 

діяльності, потреби в іншому, в розширенні комунікації, співставленні точок 

зору, вмінні стати на позицію вихованця; готовність до гнучкої тактовної 

взаємодії з іншими, до рефлексивної діяльності, до проектування 

комунікативних умінь і вміння застосовувати їх у новій ситуації [41, c. 28]. 

Серед складових соціальної активності учнів О. Тельна виокремлює: 

особистісні якості суспільної істоти, що забезпечують її цінність на 

індивідуальному рівні та поділяються на конструктивні (симпатія до 

однолітків, дружба; толерантне ставлення, прояв емпатії та допомоги), що 

варто стимулювати, та деструктивні (тривожність, ворожість, замкненість та 

ін.), що потрібно гальмувати. Друга складова соціальної активності є процесом 

діяльності, який здійснюється під час навчальної, позакласної діяльності з 

поєднанням різних елементів спілкування, пізнання та наділяє особистість 

індивідуальними рисами характеру. Третя складова складається з чинників 

соціальної ситуації: умов середовища в родині, перебіг участі в колективі, в 
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якому перебуває індивід (художній, ігровій, предметно-маніпулятивній, 

навчально-пізнавальній, соціально-комунікативній, суспільно корисній); 

взаємодія між учителем иа учнем», що забезпечує ефективну спільну 

діяльність, з найтіснішими мотиваційними контактами [218]. 

Сучасні школи працюють в тандемі з іншими муніципальними, 

громадськими, соціальними інститутами погоджуючи з ними свій освітній 

процес. Використовуючи виховний потенціал громад, школи досягають 

більшого успіху в аспекті формування соціальної активності дітей. 

Узагальнюючи погляди вчених, робимо висновок, що соціальна 

активність молодшого школяра розглядається як рушійна сила до діяльності і 

є складною системою особистості вихованців, що включає: розуміння та 

застосування знань, умінь і навичок, що формуються внаслідок цього процесу, 

розвиток комунікативних здібностей, ініціативність. 

На сучасному етапі розвитку особливе місце у розв’язанні проблеми 

соціалізації відводиться загальноосвітній школі. Формуючи духовні, соціальні 

цінності, даючи основи знань для формування освіченої особистості здатної 

використати соціальний досвід. Реалізація цього завдання стоїть перед 

педагогами. Здійснити це можливо за умови безболісного, нормального 

входження учня в суспільне життя під керівництвом учителя, який активно 

включається в навчально-виховний процес. Одне з вагоміших завдань 

загальноосвітньої школи – сформувати соціальну активність учня [55, с. 3]. 

Такі фактори мікросередовища, як сім’я, школа (група продовженого 

дня), однолітки впливають на розвиток дитини через агентів соціалізації – 

осіб, які діють у безпосередній взаємодії з нею, з якими проходить її життя. На 

різних вікових етапах склад цих агентів характеризується певною специфікою. 

Так, для дітей початкової школи такими агентами є: батьки, брати і сестри, 

найближчі родичі, друзі, ровесники, педагоги [55, с. 3]. 

В процесі соціального розвитку учень набуває цінностей, переконань, 

якостей.  
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Соціальна активність може бути позитивною та негативною. Відповідно, 

дії кожної людини можуть спрямовуватися на благо або на шкоду суспільству. 

Саме тому особливої актуальності нині набуває питання про те, як правильно 

здійснювати виховання в школі, щоб сприяти вихованню активної 

особистості, яка живе не тільки для себе, а й для суспільних інтересів [121]. 

Аналізуючи особливості соціальної активності особистості, ряд 

суттєвих характеристик виокремили С. Грабовська та С. Чолий: 

1) соціальна активність особистості є спрямуванням на суспільство чи 

на окремих людей; 

2) в основі соціальної активності є соціальна взаємодія; 

3) соціум сприяє реалізації виокремлених цілей людини; 

4) соціальна активність спостерігається в простих чи складних діях, зо 

скеровуються на досягнення різних цілей [60]. 

Змістовими складовими соціальної активності особистості автори 

виділяють такі її компоненти: 1) афективний (особистість емоційно ставиться 

особистості до життєвих потреб та діяльності, наявності емоційного досвіду, 

спілкування); 2) когнітивний (обсяг соціальної інформації, як результату 

пізнання особистості явищ дійсності законів природи і суспільства); 3) 

аксіологічний (спрямованість соціальних орієнтацій, які проявляються в 

характері інтересів, ідеалів, устремлінь; мотиви спілкування і взаємодії з 

оточуючими; ціннісні орієнтації в основних сферах діяльності); 4) 

праксеологічний (формування організаторських умінь і навичок, 

управлінських, виконавських, необхідних для здійснення соціально-

комунікативної, громадської, навчально-пізнавальної, трудової діяльності) 

[94; 116; 119]. 

У дослідженні Н. Клімкіної, виділено такі компоненти соціальної 

активності школяра: інформаційний (знання про державу, суспільство та 

людину); аксіологічний (соціальні та моральні цінності); емоційно-вольовий 

(почуття, вольові та творчі зусилля на досягнення певних інтересів і соціальної 

мети); мотиваційний (соціальні ініціативи та потреби суспільства); 
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поведінково-діяльнісний (соціальні звички й навички, участь у соціально 

значущій діяльності) [96].  

О. Тельною запропоновані такі структурні компоненти соціальної 

активності учнів: перцептивний, інтерактивний та комунікативний [219].  

Ціннісні орієнтації «…тим вихідним і необхідним психологічним 

механізмом, – визначає С. Поліщук, – який обумовлює прагнення, 

спрямованість учня до максимальної реалізації в тій сфері життя, яка найбільш 

значуща для нього, спрямовує соціальну поведінку особистості» [174, c. 8]. 

Формування соціальної активності молодших школярів враховує 

національний характер, звичаї, традиції нашого народу, базуючись на системі 

моральних норм та цінностей, які засвоює дитина з раннього віку і визначає її 

соціально активні навички, діяльність, моральну поведінку, сформованість 

ціннісного ставлення до оточуючих у майбутньому. 

На сьогоднішній день можна спостерігати формування так званого 

феномену «аморальної більшості», що полягає у визнанні норм чесності і 

порядності в соціальній поведінці та відмові від них, в разі їх відокремлення 

від особистого добробуту, – зазначає О. Сухомлинська. «Виховання сьогодні 

– це процес з багатьма невідомими, яких з кожним днем стає дедалі більше» 

[178, с. 7]. 

Скоординована шкільна діяльність та інших інститутів, – на думку 

педагога О. Мрихіної, – сприятиме створенню ефективного педагогічного та 

соціального середовища, для найповнішого включення учня до відносин з 

суспільством. Учень молодшого шкільного віку має залучатися до різних 

спільнот задля осягнення почуттів «Ми», «Я» без відокремлення від «Ми» та 

стати її невід’ємною частиною. Це впливає на відчуття самотності, сприяє 

появі сили, впевненості діяти в соціальному середовищі, групі в процесі 

міжособистісної діяльності, сприяє отриманні індивідуального досвіду. 

Процес соціалізації, що передбачає засвоєння досвіду взаємодії з соціумом є 

двостороннім, адже індивід не лише активно входить в середовище соціуму, а 

й відтворює ці зв’язки. Школяр не лише має змогу адаптуватися до соціуму, 
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його культурних норм, що історично формуються на різних рівнях, а й 

перетворює здобуте на особисті цінності, установки в процесі активної 

життєдіяльності [149]. 

Отже, аналіз наукової джерельної бази дозволив простежити динаміку 

розвитку поняття «соціальна активність», як прояву особистісної ключової 

якості людини, що розкривається у діяльнісному ставленні до оточуючого 

середовища, мотивами та цінностями які рухають до перетворення, впливу на 

соціум. Педагоги переконують в універсальності передумов соціально-

педагогічних факторів для входження молодшого школяра у соціально-

суспільну взаємодію з оточенням, враховуючи діяльність (яка має різну 

інтенсивність і спрямованість) та особистісне ставлення. 

Створення умов для подальшого розвитку соціальної активності 

молодших школярів та прояву їх у подальшому в будь-яких сферах життя – і є 

основою виховного процесу.  

 

1.3 Роль позаурочної виховної діяльності у формуванні соціальної 

активності молодших школярів 

 

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти змінює 

пріоритети на розвиток в учнів соціальних умінь і навичок, партнерських 

взаємин. Зміст позаурочної діяльності змінюється паралельно зі змістом 

освіти, яка набуває практико-орієнтувальної та діяльнісної спрямованості. 

Організація позанавчальної діяльності в закладі загальної середньої 

освіти ґрунтуються на низці нормативно-правових актів. Листом № 1/9-245 від 

27.06.2001 р. МОН України «Про організацію роботи середньої 

загальноосвітньої школи повного дня і групи продовженого дня» у школах 

повного дня і групах продовженого дня відкриваються широкі можливості для 

надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, в 

усуненні прогалин у знаннях, створюються сприятливі умови для задоволення 

різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення 
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позакласної, позаурочної роботи, з попередження бездоглядності та 

безпритульності, Наказом МОН України № 434 від 06.09.2000 р. «Про 

затвердження Положення про класного керівника навчального закладу 

системи загальної середньої освіти» [151], Наказом МОН України № 616 від 

02.07.2009 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу 

системи освіти України» [152].  

Метою позаурочної діяльності є розвиток інтелектуальних здібностей 

дітей, здобуття умінь і навичок необхідних для їх соціалізації. 

Сучасні принципи позаурочної роботи в закладах середньої освіти: 1) 

принцип гуманізації, що визначає розподіл завдань для реалізації особистості 

в творчому напрямку, створення та забезпечення умовами для вияву талантів 

дітей, формування гуманної особистості, людяної, доброзичливої, 

милосердної; 2) принцип єдності цінностей людей та нації, що сприяє 

органічному зв’язку і єдності культури української нації з культурою різних 

народів всього світу; культурний розвиток національних меншин сприяє 

усвідомленню щодо розподілу цінностей людей та групи і розставлення їх за 

пріоритетами, клановими та класовими; визначає позашкільну освіту, що є 

важливим засобом розвитку гарномізації нації та міжнаціональних відносин в 

межах нашої; 3) принцип демократизації, що передбачає автономію 

(самостійність закладів позашкільної освіти) під час вирішення питань 

стосовно змісту та діяльності різних форм співробітництва, партнерства між 

всіма учасниками педагогічної діяльності; 4) принцип науковості і 

системності, що полягає в забезпеченні сприятливих умов для кожної 

особистості тих засобів освіти, що є вагомими для неї, забезпечення функції 

процесів навчання та виховання, спрямованих для досягнення основної мети 

позашкільної освітньої діяльності; 5) принцип безперервності, наступності та 

інтеграції, що забезпечує зосередження всіх зусиль закладами освіти та 

організаціями; наступність виховання та позашкільної освіти для поглиблення 

навчального процесу та його конкретизації; здобуття освіти протягом всього 

життя з отриманням нових знань, умінь, навичок, в основі яких лежить 
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попередній досвід; 6) принцип багатоукладності та варіативності, який 

полягає у широкому виборі форм та засобів начання та виховання дітей у поза 

навчальний час, що дозволяє задовольнити запити дитини, пізнавальний, 

розумовий інтерес: впровадження різних освітніх програм, спрямованих на 

розширення практичного спрямування, поділу та індивідуалізації освітнього 

процесу; 7) принцип добровільності та доступності, що забезпечує вибір, 

доступність у задоволенні особистісних потреб творчої самореалізації, 

самовдосконаленні на духовному рівні, додаткових знань, умінь та навичок, 

сприяння ефективній громадській діяльності; 8) принцип самостійності і 

активності полягає в оптимальній психолого-педагогічній атмосфері, що 

виявляє, розвиває та сприяє реалізації пізнавальної, творчої, активної 

діяльності учнями. 

у навчально-виховній діяльності та у позанавчальний час; 9) принцип 

гармонізації родинної і суспільної освіти та виховання, що передбачає 

забезпечення сприятливих умов щодо забезпечення партнерства і співпраці 

всіх учасників педагогічного процесу, а також держави, що є суб'єктом 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти; незалежності 

позашкільної освіти від політичних, громадських і релігійних організацій; 10) 

принцип практичної спрямованості позашкільної освіти, що сприяє набуттю 

певних умінь та навичок для майбутньої професії, трудової діяльності в 

умовах ринку, їх розширення та впровадження в життєвий процес за умов 

об’єднання науки й виробництва [107]. 

Становлення підростаючої особистості складаються з різноманітних 

зв’язків з суспільством, під час яких відбувається засвоєння цінностей, норм, 

формується активність і цілісність, набувається соціальний досвід. 

Особистість перетворюється на розвиненого суб’єкта, що набуває досвіду 

суспільства, в процесі  розгорнутої соціалізації [24, с. 685]. 

Прояви соціальної активності можуть бути як позитивні так і негативні. 

Особистість може робити як позитивні вчинки на благо суспільству так і 

негативні. Саме тому особливої актуальності нині набуває питання про те, як 
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правильно організувати позаурочний виховний процес в сучасній школі, для 

того щоб виховати активну особистість, яка живе заради інтересів суспільства 

та своїх інтересів [122]. 

Виховання розглядається як суспільне явище, безпосередньо пов’язане 

з процесом соціалізації й соціальним розвитком молодшого школяра у 

позаурочній виховній діяльності. З огляду на сучасну систему виховання в 

закладі освіти виховний процес складається з таких принципів: народності, 

демократичності, природовідповідності, гуманізації, неперервності, 

індивідуалізації та диференціації, єдності виховання і життєдіяльності, 

етнізації, послідовності і систематичності, культуровідповідності. 

Виховна робота у позаурочний час поглиблює і доповнює виховання, 

що проводиться під час навчального процесу учнів початкової школи. 

Джерела педагогічної літератури використовують низку термінів: 

«позакласна», «позашкільна», «позанавчальна», «позаурочна».  

Український педагогічний словник зазначає,що  організація та 

проведення позакласної роботи в школі організовується та здійснюється за 

підтримки органів дитячого самоврядування, тактовного керівництва та 

всього педагогічного колективу [61, с. 263].  

Позанавчальна виховна діяльність на думку Б. Кобзар це – «…це 

цілеспрямована навчально-виховна робота зі школярами, що її 

організовують і здійснюють учителі, вихователі в різних школах у 

позаурочний час» [99, с. 7]. 

Соціальна активність є складовою соціальності індивіда на яке 

спрямоване виховання дітей у школі. Реалізація соціально активної позиції 

в житті залежить від рівня сформованості інтересів, взаємин, установок та 

вміння ефективно діяти в соціумі [167]. 

Соціальна активність особистості – це певний тип відносин між 

соціумом та особистістю. Соціальна діяльність реалізує ці відносини, вона 

базується на основі суспільно сформованих здібностей та здійснюється у 

соціальне середовище. Середовище як сукупність природних і соціальних 
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умов, у яких розвивається людське суспільство та його діяльність і є для 

особистості як необхідна умова її становлення і розвитку. Будь-яке соціальне 

середовище бере участь у формуванні особистості людини, тому воно 

одночасно і є середовищем виховання. Середовище виховання 

характеризується розмаїттям сфер життєдіяльності особистості [230, с. 186]. 

З огляду на це, соціальна діяльність виступає ключовим механізмом 

соціалізації особистості, а соціальні стереотипи – є умовою і продуктом 

соціалізації. 

Слід зазначити, що позакласна робота в шкільних закладах 

організовується та здійснюється органами дитячого самоврядування з 

допомогою всіх учасників освітнього процесу – зазначається в Українському 

педагогічному словнику [61, с. 263]. 

Розмірковуючи про особливості формування вмінь спілкування 

молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі, К. Слесик, 

вважає поняття позакласної діяльності багатоаспектним. Вчена виокремлює 

дві складові позакласної роботи: позаурочну та поза навчальну [194, с. 63]. 

Проаналізувавши визначення стосовно позакласної роботи К. Слесик 

дійшла висновку, що визначення дане Е. Костяшкіним, який під 

позаурочною роботою школи розуміє діяльність педагогів, батьків та учнів, 

що організує школа, є найбільш точним. Доповнивши його визначенням з 

«Педагогічного словника»: «...для розширення і поглиблення знань, умінь та 

навичок, розвитку самостійності, індивідуальних здібностей і нахилів учнів, 

а також задоволення їхніх інтересів і забезпечення розумового відпочинку 

[194, с. 64]». 

Тобто поняття «позакласна» та «позаурочна» діяльність в нормативно-

правових документах, педагогічній літературі не чітко розмежовуються і 

використовуються вченими як синоніми. 

В дослідженнях шкільної позакласної роботи, Л. Базильчук розділяє 

позаурочну діяльність на позашкільну та позакласну. Позашкільна 

діяльність – робота закладів для дітей та юнацтва за ежами школи. 
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Позакласна діяльність – задоволення інтересів учнів у позаурочний час 

завдяки роботі педагогічного колективу [17, с. 5]. 

Вчені Т. Калечиц та З. Кейліна також досліджують поняття 

«позаурочна» та «позанавчальна» діяльність. Метою «позаурочної» робота, 

на думку вчених, є більш досконале виконання навчальних програм і єдиних 

вимог до школярів. «Позашкільна» базується на процесі самоврядування 

груп під керівництвом вчителя [87, с. 6]. 

Позаурочна і урочна діяльність має за мету однакові завдання та цілі. 

Аналізуючи педагогічну літературу та погляди науковців можна виділити 

ряд особливостей у досягненні цих завдань. Специфічні особливості які 

притаманні лише позаурочній діяльності це активізація всіх видів учнівської 

діяльності в результаті неопосередкованого (а не керівницького) впливу на 

учня вчителем. Значно підвищується роль самого школяра у виборі способів 

використання вільного часу, в реалізації прагнення до самовиховання й 

формування певних життєвих установок; позаурочна робота не 

регламентується єдиними обов’язковими програмами. Всі вони мають 

характер рекомендацій. Її зміст, методи й організаційні форми менше 

регламентовані, ніж у навчальному процесі [253; 247]. Позаурочна робота 

переважно реалізується через роботу найрізноманітніших дитячих 

самодіяльних творчих об’єднань і занять за інтересами. Індивідуалізація 

позаурочного навчально-виховного процесу здійснюється через надання 

кожній дитині можливостей вибору конкретних занять за власним бажанням 

[116, с. 134]. 

Позаурочна діяльність характеризується відсутністю оцінювання учнів; 

приймаючи участь у різних видах позаурочної роботи, діти поповнюють 

особистий досвід, знання про різні види людської діяльності, здобувають 

необхідні вміння та навички її здійснення; сприяє розвитку спільного інтересу 

в дітей до будь-якої діяльності, підвищує їхню пізнавальну активність [17, 

с. 5]. У процесі організації позаурочної діяльності розширюються й 

поглиблюються знання учнів, закріплюються надбані на уроках уміння й 
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навички, розвиваються здібності дітей, задовольняються інтереси, потреби, 

формується самостійність [100; 58]. 

Досліджуючи особливості ігрової діяльності молодших школярів у 

позаурочному навчально-виховному процесі, Н. Кудикіна зазначає що 

складовим від цілісного навчально-виховного процесу школи є позаурочний 

навчально-виховний процес, який здійснюється у позаурочній діяльності, 

тобто у вільний від уроків (навчальних занять) час у розкладі шкільного дня 

[116, с. 87]. 

 Зокрема, ставлення молодшого школяра до процесу формування 

власної особистості залишається поза увагою, – розмірковує вчена, – акцент в 

понятті позакласна робота ставиться на діяльність вчителя [116, с. 87].  

Відтак, аналіз джерел психологічної та педагогічної літератури дозволяє 

виокремити головні умови організації діяльності учнів початкової школи в 

позаурочний час: 1) врахування особливостей різної діяльності дітей, що має 

відповідати їх рівню психо-фізіологічному розвитку.  

О. Леонтьєв зазначає, що життєдіяльність у складається із схожих видів 

діяльності. Одні є на цьому етапі провідними, а другі – на іншому. Варто 

говорити про залежність розвитку людської психіки не від конкретної 

діяльності, а від провідної [124]; 2) у молодшому шкільному віці на зміну 

ігровій діяльності приходить навчальна, то у позаурочній діяльності вони 

мають поєднуватися; 3) об’єднання в позаурочній діяльності дітей різного 

віку. Колектив, що складається з дітей різновікових категорій має більше 

можливостей щодо взаємозбагачення учнів в духовній сфері, де відбувається 

природна передача соціального, морального та ігрового досвіду від старшого 

покоління до молодшого. З огляду Т. Мальцева, досліджуючи особливості 

спілкування різновікових дітей у групах, дійшла висновку, що в дітей віком 

від 6–7 до 9–10 років формується досвід ефективного спілкування та спільної 

діяльності з різновіковими партнерами; поширюється діяльність вчителя, що 

здійснює виховний процес та залучає учнів до організації раціональних 

способів власної життєдіяльності; забезпечується робота особистісного 
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становлення з різноманітністю та варіативністю середовища; потребує від 

педагога особливого підходу до дітей. Вчена зазначає, що головним 

принципом організації діяльності різновікових дітей є врахування їх вікових 

та психологічних особливостей. Школярі молодшого шкільного віку не 

завжди можуть зосередитись на виконанні певних завдань. Тому спілкування 

молодших школярів зі школярами старшого віку слід здійснювати у 

доступних, цікавих для дітей молодшого віку видах діяльності [140, с. 40]; 4) 

забезпечення комфорту на емоційному рівні, створення доброзичливої 

атмосфери, надання можливості при потребі звернутися дитині до старших 

[116, с. 40]. 

Одним із завдань освітніх установ є формування гармонійно розвиненої 

особистості: наші діти – майбутні громадяни країни і світу. Виховання дітей 

– найважливіша галузь нашого життя. Вони творитимуть історію [38, c. 16].  

На думку А. Макаренка позашкільне виховання є одним зі значущих 

культурологічних (присутнього в теорії колективного виховання) аспектів. 

Вплив соціуму в позаурочний час є необхідним надбанням соціально-

позитивного досвіду (походу до театру, кінотеатру, концерти, зустрічі з 

представниками різних професій) дасть змогу побудувати власну систему 

оцінок та цінностей, навчитися більше розуміти оточуючих людей, бо  

«людина виховується суспільством», змінитися духовно. Важливість 

організації навчально-виховного процесу початкової школи і її взаємодія з 

соціальним оточенням, що має у собі великий виховний аспект, в якому 

гармонійно поєднуються колектив, «спільності» й самодіяльність молодшого 

школяра у задоволенні природних потреб, співзвучні з поглядами                            

А. Макаренко, що виховувати дитину правильно набагато легше, ніж потім її 

перевиховувати.  

Складовими Нової української школи є орієнтація на учня, виховання на 

цінностях, педагогіка партнерства між школою та батьками, школою та 

дітьми, школою та суспільством. 

Ідеї педагогіки партнерства засновані на:  
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– добровільному навчанні (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, 

С. Лисенкова, В. Шаталов), що потребує виключення всіх примусових засобів 

з педагогічних процесів та наявність ціннісного, гуманного ставлення до 

дитини. Крім того, вчитель має володіти знаннямиз психології про особливості 

дитячого віку, гуманістичні засади педагогіки в процесі навчання. Знайомство 

з теорією гуманної педагогіки, перегляд уроків педагогів, що дотримувались 

принципу гуманості, участь в тренінгах з різними видами взаємодії сприяють 

досягненню необхідних знань та навичок вчителя;  

– ідея мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у постановці складної 

мети перед учнями та допомозі вчителя в правильному скеруванні учнів на її 

досягнення. Включення педагога в робочий процес творчих груп, розробка та 

впровадження інноваційної діяльності сприяє ефективній підготовці вчителя 

до неї; 

– ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає в 

опорних знаках для учнів, що сприяє кращому розумінню та 

запам’ятовуванню матеріалу. Вміння вчителя систематизувати та моделювати 

інформацію є одним з найважливіших професійних ознак; 

– вільний вибір (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов) 

полягає у вільному виборі дитиною завдань, теми чи твору. Професійна 

діяльність здійснюватися за принципами демократичності та розвитку в 

дитини взаємодіяти з однолітками; 

– ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін, В. Шаталов) 

полягає у подачі складного матеріалу шляхом його об’єднання в блоки для 

ефективного його засвоєння учнями під час декількох уроків. Це розвиває 

прогностичні якості педагога, почуття відповідальності, що супроводжуються 

ефективним стратегічним плануванням; 

– ідея великих блоків (І. Волков, І. Іванов, В. Шаталов, М. Щетинін) 

полягає в тому, що за допомогою великого обсягу матеріалу встановлення 

логічних зв’язків є легшим. Це спрямовується на підтвердження глибоких 
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знань того чи іншого матеріал та вміння його систематизувати, володіти 

прийомами інтеграції матеріалу; 

– ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) ґрунтується на 

відповідності предмету уроку, ефективна реалізація його завдяки обізнаності, 

здатності вирішувати завдання творчого характеру, володіння новітніми 

технологіями. Ідея реалізується завдяки розширенню знань предмету, 

перегляду уроків за допомогою інтерактивних технологій; 

– інтелектуальне поле класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, 

М. Щетинін) полягає у створенні певних цілей та цінностей, що сприятимуть 

розвитку здібностей дітей, їх наливів та творчого підходу до діяльності; 

– ідея самоаналізу (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, 

В. Шаталов, М. Щетинін) ґрунтується на аналізі та оцінюванні колективом 

діяльності кожного з учнів за такої умови, що педагог володіє прийомами 

рефлексії, здатністю до емпатії, аналізу власної діяльності та самопізнання 

[12].  

Взаєморозуміння, повага та творча взаємодія учитель-учень, учитель-

батьки є вимогою сьогодення. Важливою є орієнтація партнерської діяльності 

вчителя на розвиток соціально активної особистості молодшого школяра у 

позаурочній виховній діяльності.  

Відповідно до Концепції громадянської освіти та виховання у школах 

України важливо формувати особистісні якості громадянина демократичної 

держави, патріота, з демократичною громадянською культурою, готовою до 

компетентної участі у житті суспільства [106, с.1]. Це сприяє гармонійному 

формуванню соціальної активності у молодших школярів. Перед 

особистістю створюються невичерпні можливості, однією з яких є 

заснування дитячого самоврядування, яке має велике значення у 

позаурочній роботі. 

Аналізуючи джерельну базу, знаходимо у досвіді українського козацтва 

ідеї «учнівського співуправління» у створених ними січовими школами. 
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Започатковане самоврядування походило на військовий устрій. Виховання 

на той час спиралося на принципи демократії [145].  

Братські школи, які існували в Україні, організовували «учнівське 

співуправління». Звертаючись до посібника виданим у Львівській братській 

типографії та датований 1609 року «Про виховання чад», дитяче управління 

засноване на соціальних та моральних якостях, які суспільство окреслювало 

для себе на той час. Ю. Чернов зазначив, що за допомогою певних правил 

можна визначити поведінку вдома, в школі, на вулиці, в церкві та під час 

зустрічей дитини з її однолітками. Організаційна, виховна робота виходила 

за норми релігії, що сприяло наданню глибокого соціального змісту [244, с. 

41]. 

На сучасному етапі у словнику з педагогіки шкільне самоврядування 

визначено як управління життєдіяльністю школи її учнями, вчителями та 

батьками [102]. 

Важливим засобом формування соціальної активності молодшого 

школяра виступає шкільне самоврядування сучасної школи, як керівництво 

діяльністю дітей, де вони можуть визначити свою приналежність до 

шкільного колективу і реалізувати свої можливості, нахили, здібності та 

соціальну активність. 

Дитяче самоврядування створюється у школі, для набуття молодшим 

школярем власного досвіду взаємовідносин, творчої самореалізації, 

успішної соціалізації, формує лідерські якості, забезпечує участь молодших 

школярів у різноплановій роботі, вчить керувати та відповідати за справи 

колективу. Актив та органи самоврядування – є основою організації та 

керуються обраним шкільним статутом у якому визначені права та 

обов’язки, функції учасників. Активно співпрацюють з вчительським 

колективом та батьківським комітетом.  

Створення необхідних умов для формування соціальної активності 

молодших школярів зосереджувалося на створенні та реалізації соціально-

виховних проектів («Допоможи солдату», «Вишиванка – генетичний код 
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нації», «Я – українець», «Джура»); різноманітних шкільних заходів 

(конкурсів, конференцій, вистав, брейн-рингів, концертів, допомозі у 

створенні декорацій, обранні ведучих заходу); створенні шкільних гуртків, 

студій, клубів та спортивних секцій; випуску шкільної газети (обранні теми, 

висвітленні подій шкільного життя, реалізації.) 

Соціальна активність формуються завдяки критичному мисленню, 

розумінню особистісної функції у колективі, повазі до роботи зробленої 

іншим, вмінню робити самоаналіз, здатності виконувати колективні 

доручення, відповідальності за інших, розумінню правил та норм прийнятих 

у суспільстві та впливає на розвиток лідерських якостей молодших 

школярів. 

У молодшому шкільному віці у дитини виникає потреба пізнавати себе 

як унікальну, особливу особистість, самостверджуватися, самовиражатися, 

виявляти соціальну активність, зазначає Л. Божович [35]. 

Соціальні якості молодшого школяра, виявляються у можливості та 

бажанні бути лідером дитячої групи, вмінні комунікувати та легко 

встановлювати нові емпатійні відносини, відповідально вирішувати 

поставлені цілі та відстоювати інтереси групи, діянні на користь суспільству 

враховуючи вікові можливості, морально-етичні норми, права та обов’язки, 

задоволенні власних інтересів та потреб, самоаналізі. 

Таким чином, дослідження формування соціальної активності у 

позаурочній виховній діяльності залишається актуальним і сьогодні. 

Визначено, що позаурочна виховна діяльність є невід’ємною частиною 

системи освіти, де метою з сприяння розвитку дитячих здібностей у різних 

сферах життя: науки, спорту, творчості та набуття первинних знань, вмінь та 

навичок, що є необхідними для ефективної їх соціалізації. Перед 

особистістю створюються невичерпні можливості, однією з яких є 

заснування дитячого самоврядування. Дитяче самоврядування 

започатковане в школі створюється для набуття молодшим школярем 

власного досвіду взаємовідносин, творчої самореалізації, успішної 
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соціалізації, формує лідерські якості, забезпечує участь молодших школярів 

у різноплановій роботі, вчить керувати та відповідати за справи колективу. 

Соціальна активність особистості впливає на розвиток лідерських якостей 

молодших школярів. 

Аналіз змісту поняття позаурочна виховна діяльність дозволив виділити 

загальні (активність, товариськість, ініціативність, компетентність, 

організованість, спостережливість, наполегливість, комунікативність, 

самоконтроль) та специфічні якості (диференційованість, динамічність, 

гнучкість, мобільність, варіативність, доступність) притаманні соціально 

активному молодшому школяру. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, аналіз досліджень засвідчив, що категорія «соціальна 

активність» використовується для характеристики соціального значення 

певного явища для суспільства і людини. Соціальна активність є особливим 

типом світоглядної орієнтації людини. Соціальна активність – є інтегрованою 

якістю, що охоплює життєві знання та соціальний досвід виявляється в 

самореалізації, активній життєвій позиції, в конкретних життєвих ситуаціях, 

умінні брати відповідальність за себе та інших, керуючись соціальними 

нормами та цінностями. 

Актуальним в контексті дослідження стало обґрунтування нами 

основних понять та термінів дослідження: «соціальний», «активність», 

«діяльність», «позаурочна діяльність», «соціальна активність». 

Соціологічний аспект у розгляді соціальної активності особистості ми 

розглядаємо як певний тип відносин між особистістю і соціальним 

середовищем. Ці відносини реалізуються у процесі соціальної діяльності 

особистості, в якій вона на основі суспільно сформованих здібностей 

перетворює дане соціальне середовище. 
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Сучасна педагогіка термін «активність» (від лат. activus − діяльний, 

дійовий) трактує як діяльнісне ставленням людини до світу, її здатністю 

виробляти суспільно значущі зміни у матеріальному і духовному середовищі 

на основі освоєння суспільно-історичного досвіду людства. Активність – це 

необхідна умова розвитку особистості школяра і є фундаментальним 

принципом педагогічної діяльності. 

Узагальнюючи погляди вчених, робимо висновок, що соціальна 

активність молодшого школяра розглядається як рушійна сила до діяльності і 

є складною системою особистості вихованців, що включає: розуміння та 

застосування знань, умінь і навичок, що формуються внаслідок цього процесу, 

розвиток комунікативних здібностей, ініціативність. 

Аналіз джерел психолого-педагогічної літератури дає можливість 

виокремити домінантні умови організації позаурочної діяльності в початковій 

школі: 1) врахування специфічних особливостей різних видів діяльності. 

Обсяг і зміст діяльності дітей на кожному віковому етапі відповідає рівню й 

характеру психічного розвитку дитини. О. Леонтьєв зазначає, що життя чи 

діяльність у цілому не складається з механічно окремих видів діяльності. Одні 

види діяльності є на даному етапі провідними і мають більше значення для 

подальшого розвитку особистості, інші – менше. Тому треба говорити про 

залежність розвитку психіки не від діяльності, а від провідної діяльності; 2) у 

молодшому шкільному віці на зміну ігровій діяльності приходить навчальна, 

то у позаурочній діяльності вони мають поєднуватися; 3) об’єднання в 

позаурочній діяльності дітей різного віку. Різновіковий дитячий колектив має 

більше потенційних можливостей щодо духовного взаємозбагачення учнів, у 

ньому йде природна передача соціально-морального й ігрового досвіду від 

старших молодшим. Досліджуючи особливості спілкування дітей у 

різновікових групах, Т. Мальцева прийшла висновку, що у різновікових 

групах (діти віком від 6-7 до 9-10 років) активно формується досвід 

спілкування та спільної діяльності дитини з партнерами різного віку; 

поширюється практика вчителя-вихователя, що залучає учнів до пошуків 



70 

раціональних способів організації життєдіяльності як старших, так і молодших 

учнів; забезпечується природна робота механізму особистісного становлення 

через різноманітність та варіативність середовища; потребує від педагога 

високопрофесійного диференційованого підходу до дітей. Вчена зазначає, що 

основним педагогічним принципом організації спільної діяльності дітей 

різного віку є врахування їхніх вікових психологічних особливостей та 

інтересів. Молодші школярі не завжди можуть організувати себе на виконання 

певних завдань, не дуже цікавої для них роботи. Тому спілкування молодших 

школярів зі школярами старшого віку слід проводити у доступних та цікавих 

для наймолодших видах діяльності; 4) забезпечення емоційного комфорту, 

створення атмосфери доброзичливості, надання дитині можливості звернутися 

до дорослого в ситуаціях невідомості, сприяння відчуттю захищеності, довіри 

до оточуючих. 

  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Литвиненко О., 2015a; 2015b; 2016a; 2017a; 2017b; 2017c; 2018a). 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Змістові компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

соціальної активності молодших школярів 

 

Зміни в суспільстві, дають поштовх до гуманізації в освітній галузі, 

формування особистості як найвищої цінності, здатність до активної 

самореалізації впродовж життя. Виходячи з цього, актуалізується проблема 

соціалізації молодших школярів, розвитку соціальної активності й вміння 

брати участь у соціально-значущій діяльності. 

Соціальну активність ми розуміємо як внутрішній регулятор діяльності 

дитини в соціумі. Розкриємо наше бачення змісту й сутності соціальної 

активності молодших школярів. 

Сукупність частин (елементів, процесів) прийнято розглядати як зміст 

[239], а категорія сутності «відбиває внутрішні суперечності об’єкта, які є 

джерелом його зміни та розвитку» і є складною «синтетичною» категорією, 

що об’єднує категорії, що розкривають зв’язки особистості й внутрішні 

необхідні сторони [68, c. 437; 93, с. 234, с. 262; 245, с. 623; 241, с. 431]. 

Складовими активності школярів є: наявність зрозумілої для дітей 

цільової установки, яка сприяє підвищенню дитячої активності; інтерес до 

роботи, який зумовлюється цільовою установкою та самим процесом 

оволодіння новими знаннями та навичками; активна робота учнів над 

навчальним матеріалом, критичне опрацювання отриманої інформації, опора 

на отриманий життєвий досвід; організація співробітництва та 

взаємодопомоги.  
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Критеріями сформованості соціальної активності молодшого школяра є: 

глибина, об’єм, застосовування знань про соціальні цінності соціума, 

ставлення та емоційна підтримка соціальних цінностей, позитивна діяльність. 

Визначення критеріїв формування соціальної активності молодших 

школярів передбачає з’ясування сутності поняття «критерій». Педагоги 

трактують поняття «критерій» як ознаку оцінювання, класифікації, судження 

чи оцінки; основною ознакою даного поняття є обрання одного з декількох 

можливих рішень [76, c. 8]. 

Критерій (з грецької kritērion – засіб для думки), що визначається як 

ознака оцінки явища, що досліджується. Поняття виступає інструментом 

оцінювання, її засобом, а не власне оцінкою [237]. У Енциклопедії освіти [70, 

с. 434] критеріями і показниками якості навчальної діяльності називають 

певну кількість ознак, за допомогою яких оцінюються умови, процес та 

результат навчальної діяльності, що відповідають поставленим цілям. 

Вчені зазначають, що ознака, яка є критерієм може виражатися за 

допомогою якісної та кількісної характеристика. 

Вчений М. Монахов визначає критерій як ідеальний зразок, еталон, що 

відтворює вищий, найдосконаліший рівень сформованості певного утворення, 

порівняно з яким можна встановити ступінь відповідності й наближення його 

реального рівня до норми, до ідеалу [146, c. 68]. 

Критерієм вихованості людини можуть бути ступінь її сходження й 

повнота оволодіння загальнолюдськими й національними гуманістичними 

морально-духовними цінностями, що становлять основу відповідних учинків, 

а також рівень та ієрархія якостей особистості, набутих нею в процесі 

виховання, зазначив  І. Бех [29, c. 7]. 

Критерії вихованості науковці поділяють на дві групи: ті, що пов’язані з 

проявом результатів виховання у зовнішній формі (судженнях, оцінках, 

учинках, діях особистості), й такі, які свідчать про явища, приховані від 

вчителя (мотиви, переконання, орієнтації), а показниками вихованості 

виступають такі інтегральні прояви особистості, як система цінностей, 
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здатність включатися у різні види діяльності, виявляючи в ній 

цілеспрямованість, осмисленість, самостійність, творчу активність, 

відповідальність [115, c. 196-197]. 

«Критерій», визначає Ю. Бабанський, як об’єктивну ознаку, завдяки якій 

можливе порівняльне оцінювання ступеня розвитку того чи іншого 

досліджуваного явища, або класифікація тих педагогічних процесів та 

факторів, що вивчаються [15]. 

Окреслює критерій якості педагогічної діяльності, як кількісну 

об’єктивну міру певного явища, або кількісне виділення його сторін – 

В. Беспалько [22]. Дослідження вимог, щодо критерію окреслює: адитивність 

полягає в застосуванні складових явища, повна міра якого отримувається при 

складанні декілької окремих результатів:  

П (А)=П(А1) + П(А2) + П(А3) + … + П(Ат), 

де показники А1, А2, А3, Ат є складовими частинами цілого явища; 

критерій адекватності має відповідати явищу, яке досліджується, в ньому має 

відбиватися його природа, динаміка змін; кількісний критерій – числовий, при 

якому застосування фактичних значень до різних явищ мають давати однакові 

числові значення тих чи інших виміряних величин [22]. 

У структурі соціальної активності молодших школярів виокремлюємо 

емоційно-ціннісний, когнітивний, праксичний компоненти. Визначаючи і 

доповнюючи один одного, вони через показники, індикатори характеризують 

кількісний і якісний аспект особистості молодшого школяра та відображають 

наявність, схильність, широту дієвість вияву нею соціально активних дій [214; 

216; 218; 219; 223; 225]. 

Емоційно-ціннісний компонент інтегрує цінності, установки, 

переконання особистості й слугує основою формування мотивів соціальної 

активності особистості. Він передбачає сформованість моральних, соціальних, 

комунікативних почуттів; гуманістичну установку на спілкування, взаємодію; 

вміння диференціювати та адекватно виражати власні почуття та 

психоемоційні стани; використовувати емоційну експресію, як засіб 
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спілкування; розвинуту емпатію, позитивну «Я – концепцію», наявність 

емоційно-позитивного ставлення до ровесників, старших, самого себе, 

оточуючої дійсності; емоційну саморегуляцію [215; 218; 220; 222; 224; 226; 

227]. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти акцентується увага 

на виховному спрямуванні, яке забезпечує набуття учнями досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до навколишнього світу через вибір змісту, особистісно 

значущого для дітей, його зв'язок з навколишньою дійсністю [65]. 

В контексті нашої проблеми слід зазначити, що емоційна складова 

молодшого школяра залежить від мотивації та впливає на діяльність та 

поведінку. Сильне емоційне переживання у дитини викликає дисонанс між 

мотивами та її реальною поведінкою. Емоції впливають на життєві функції 

учня, допомагаючи у вирішенні, оцінюванні ситуацій, подій, людей. 

Емоції, почуття, мотиви, цінності є складовими емоційно-ціннісного 

компоненту. Ставлення молодшого школяра до себе, інших, колективу, 

суспільно-корисної діяльності, соціальних норм та цінностей у суспільстві, чи 

є він частиною соціуму, чи співпадають його інтереси з суспільними, все це і 

є проявом емоцій і складовою компонента.  

Розвиток емоційної сфери молодших школярів залежить від 

середовища, яке її оточує зокрема, її спілкуванні з дорослими та однолітками. 

Емоції якими дитина молодшого шкільного віку пов’язана з соціумом є 

базовими для розвитку соціальної активності. Емоційна та соціальна сфери 

взаємопов’язані та постійно співдіють. 

Як стверджує К. Ізард «Емоції енергетують і організують сприйняття, 

мислення та дію людини» [82, с. 37].  

За дослідженнями В. Закаблук, емоційна сфера молодших школярів 

характеризується:  

1) чутливістю до подій, що відбуваються, а також впливом емоцій на 

сприймання, уяву, розумову й фізичну діяльність; 



75 

2) безпосередністю і відвертістю вираження своїх переживань – радості, 

суму, сорому, страху, задоволення чи навпаки, незадоволення;  

3) готовністю до страху: в процесі навчання дитина переживає страх як 

очікування чи передчуття певних неприємностей або невдач, як невпевненість 

у своїх силах, нездатність справитись із тим чи іншим завданням; школяр може 

відчувати загрозу собі в класі, сім’ї; 

4) частою зміною настрою (на загальному фоні життєрадісності, 

бадьорості, безтурботності), схильністю до короткотривалих і бурхливих 

афектів;  

5) наявністю емоційних чинників, серед них виокремлюються не тільки 

ігри й спілкування молодших школярів із ровесниками, але й успіхи в навчанні 

та їх оцінка вчителем і однокласниками; 

6) слабким усвідомленням і розумінням своїх і чужих емоцій і почуттів; 

міміка інших людей часто сприймається неправильно, так, як і розуміння 

вираження почуттів оточуючими, що призводить до неефективних 

відповідних реакцій молодших школярів. Виключення складають базові 

емоції страху й радості, у ставленні щодо них у дітей цього віку уже є чіткі 

уявлення. Образні уявлення дитини набувають емоційного характеру, тому, 

природно, що і вся її діяльність стає емоційно насиченою [73, c. 9]. 

Цей вік характерний тим, що емоції пов’язані із складнішим соціальним 

життям дитини, з вираженою соціальною спрямованістю її особистості [35, с. 

74]. 

І. Кулагіна стверджує що, емоції дітей молодшого шкільного віку 

обумовлені виникненням такої специфіки переживань, коли дитина тільки 

починає розуміти, що означає «я радію», «я засмучений», «я добрий», «я 

злий», тобто у неї формується усвідомлена орієнтація у власних 

переживаннях. Переживання набувають змісту і, як наслідок, у дитини 

виникають нові ставлення до себе, що раніше були нереалізовані. Вчена 

наголошує на тому, що до молодшого шкільного віку переживання дитини 

перебудовуються, виникає узагальнення почуттів (унаслідок багаторазового 
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повтору певних ситуацій). Спостерігається, що на основі узагальнення 

почуттів, що виникають у дитини молодшого шкільного віку, з’являється 

певна логіка почуттів. Її переживання полягають в набутті нового змісту, між 

ними відбувається встановлення зв’язків, уможливлюється боротьба 

переживань [118, c. 268]. 

У дітей молодшого шкільного віку, які схильні до переживання, 

роздратування і гніву, переважає високий рівень замкнутості, що досить часто 

є причиною негараздів у емоційно-соціальній сфері й, відповідно, блокує їх 

соціально-комунікативний розвиток,  переконує В. Лабунська [121, c. 123]. У 

зв’язку з цим, велике значення в житті вихованця належить учителям, батькам.  

Підкреслюючи значущість для дитини дорослого, О. Кульчицька, 

наголошує, що емоційні прояви розвиваються під час чітко визначеного 

впливу дорослої особистості і регулюють його взаємодію з дитиною на рівні 

емоцій. Молодший шкільний вік є чутливим до розвитку розподілених за своїм 

змістом емоцій [119, с. 1-3]. 

Завдання вихователя полягає у вмінні керувати емоціями свого 

вихованця, що набуває для нього особистісного смислу, що супроводжується 

позитивними переживаннями на емоційному рівні. Володіння педагогом 

різними техніками, що сприяють виникненню необхідних переживань, хотінь, 

бажань щодо регулятора моральної поведінки дитини [25, с. 42], – вважає І. 

Бех 

«Кращий засіб у справі виховання, за В. Сухомлинським, – це дати 

проявитися в душі дитини будь-якому позитивному почуттю, і залежно від 

сили цього вияву в душі тоді залишиться певний слід, пам’ять про пережите, 

що спрямовує волю. Хай діти відчують, якими вони можуть бути чесними, 

відкритими, благородними, простими, добрими, діяльними. Хай вони 

запам’ятають хороші порухи своєї душі і стануть вірити собі. Це дуже 

важливо»  [209, с. 148] . 

Позитивні емоційні переживання характеризуються соціально активною 

дією та корисною адаптацією. Отже, необхідно розкрити причини, що 
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викликають соціальну активність молодших школярів, мотивацію до 

соціальної діяльності. 

Важливим моментом у формуванні соціальної активності, взаємодії 

дитини молодшого шкільного віку з соціумом є емоційна віддача, що сприяє 

вихованню соціальної активності, толерантних взаємин між дітьми, розвитку 

їхньої емоційної сфери – цілісної системи своєрідних відгуків особистості на 

оточуючу дійсність та її впливи, де будь-яка, навіть проста, емоційна реакція 

є не ізольованим актом, а завжди комплексною, цілісною дією [246, с. 360]. 

Серед усього розмаїття людських емоцій саме почуття радості має 

величезні виховні потенції, які, на жаль, недостатньо використовуються у 

традиційному виховному процесі, що безпосередньо відбивається на його 

результативності. Радість збільшує здатність індивіда пізнати й оцінити світ. 

Це означає, що щаслива людина набагато більше здатна побачити краси і 

добра в природі та людському житті [23]. Результатом почуттів є дії. Для зміни 

вчинків, насамперед потрібно розуміти почуття та керувати ними – зазначає 

вчений [25, c. 215-225].  

Діти молодшого шкільного віку засвоюючи загальноприйняті способи 

вираження своїх почуттів, формують ставлення до соціальних подій, 

однокласників, оточуючих, до себе; співвідносять почуття з задоволенням 

власних потреб; розширюють свої можливості, оцінюють свої вчинки та 

вчинки інших з огляду загальноприйнятих норм та правил. З кожним роком 

молодші школярі все краще висловлюють свої почуття до рідних, друзів, 

оточуючих людей та стають більш емоційно виваженими. Отже, емоційне 

сприйняття є однією з умов формування соціальної активності молодших 

школярів.  

 Соціальна активність потребує стійкої мотивації, як внутрішнього 

чинника дитини у соціальних, міжособистісних взаєминах, комунікації. 

Одні мотиви спонукають до діяльності й водночас надають їй 

особистісний смисл, інші – є мотивами-стимулами, які співіснують з ними, 
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виконують роль спонукальних чинників (позитивних чи негативних) і 

позбавлені смислоутворюючої функції, акцентує О. Лєонтьєв [125]. 

Науковець Л. Божович вважає, шо вивчаючи зміни мотивів з віком дітей, 

молодші школярі набувають смислу соціальні мотиви. Саме у цей період 

виникає потреба знайти певне місце серед оточення і виконувати серйозну, 

суспільно значиму діяльність [37, c. 24].  

На думку М. Савчина, мотивація – це процес, який пов’язує в єдине ціле 

особистісні та ситуативні параметри на шляху регуляції поведінки. У ній 

індивід через певне ставлення до навколишньої дійсності, реалізує 

домінуючий мотив [188, c. 39-49]. 

Молодші школярі можуть оцінити, коли результат залежить від власних 

зусиль, а коли від непередбаченого випадку, обставин, удосконалюється 

діяльність самооцінки.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що у дітей молодшого 

шкільного віку можна спостерігати спрямованість на себе, на свій власний 

внутрішній світ, комунікабельність, переживання, спрямовані на інших, а в 

деяких навпаки – замкнутість. Зробити, щоб будь-які соціальні норми 

суспільства, соціума оточуючого школяра стали для нього значимими, 

звертаючи увагу на проблеми інших людей дитина мала бажання допомогти – 

робота педагога в розвитку емоційно-ціннісного компонента. 

Міжособистісне розуміння у формуванні соціальної активності школяра 

– це дія певних психологічних форм, зокрема, емпатії, рефлексії, ідентифікаціі.  

Емпатія – це співпереживання, відгук, співчуття оточуючим людям, 

підтримка, де найвищим є не тільки розуміння, а й дія: надання допомоги, 

навіть відповідальність за інших на основі взаєморозуміння та партнерства. 

Вчена В. Лабунська визначає  емпатію, як соціально-психологічну 

властивість особистості, що включає здатність емоційно реагувати й 

відгукуватися на переживання іншого; здатність розрізняти його емоційні 

стани і краще розуміти на рівні думок, відчувати на почуттєвому рівні; 
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здатність адекватно відповідати вербально та невербально на певні 

хвилювання іншого [121]. 

На думку вчених, коли особистість переживає горе, страждання, а інші 

при цьому відчувають співчуття або співпереживання до неї є емпатогенною 

ситуацією. Інша когорта дослідників доповнює цей перелік ситуацій за яких 

особистість відчуває, переживає радість, інших підштовхуючи до співрадості. 

Більше оцінити емоційний стан іншого можуть особистості у яких 

переважають емоції «сум» та «страх», зазначає О. Саннікова [189]. 

В. Айкенс виокремлює в емпатійному процесі такі етапи:  

1) емпатійне розуміння (суб’єкт робить правильні висновки щодо 

думок, почуттів, переживань об’єкта емпатії);  

2) емпатична експресія (суб’єкт виражає власні думки й ставлення у 

зв’язку з переживаннями об’єкта);  

3) емпатійна комунікація – спочатку перевіряється правильність 

(точність) емпатійного розуміння, а потім розвивається в діалогічному ключі 

взаєморозуміння. 

Ідентифікація на основі раціональної інтерпретації (спроби поставити 

себе на місце іншого) визначається стан іншої людини. Е. Еріксон вважає, що 

зв’язок дитини з оточуючими перебуває між позитивним та негативним 

поюсами ідентифікації «Я» та хаотичності ролей (школяра, сина, спортсмена, 

друга). Успішно вирішивши ці завдання психосоціальної ідентифікації, у 

дитини з’явиться відчуття того, хто він є, де перебуває і куди йде [257, с. 301-

302].  

«Соціальна активність, як стала ініціативна діяльність в інтересах 

суспільства не може розглядатися як окрема риса особистості. Це сукупність 

багатьох духовних і моральних якостей, що залежать від умов її діяльності та 

виховання» [54, с. 7], стверджує І. Гербарт. 

Розділяємо наукову позицію С. Тарасюк, яка передбачає три блоки, які 

характеризують соціальну активність особистості. 
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Перший блок – стійкі внутрішні детермінанти особистості, що 

визначають її індивідуальність та характеризують людину як істоту, що 

належить до соціуму. Детермінанти набуваються під час розвитку, впливу 

виховання та взаємодії людини з оточуючими і поділяються на: 

конструктивні (дружба, товариськість, почуття симпатії до однолітків, 

емпатія; турбота, допомога, тривожність та ін.) які потрібно стимулювати; 

деструктивні (замкнутість, невпевненість, агресивність, тривожність, 

імпульсивність а ін.), які потрібно гальмувати. 

Другий блок – в якості структури соціальної активності школяра 

виступає процес діяльності: інтенсивність змін, які вносить учень під час 

навчального, виховного процесу та поєднння різних елементів діяльності, 

пізнання, спілкування, що надають унікальний характер в соціальній 

діяльності. 

Третій блок – умови та чинники ситуації в соціумі, в якому активно діє 

індивід: особливості взаємодії «вчитель – учень», що забезпечує ситуацію 

спільної продуктивної діяльності, в процесі якої виникають тісні спонукаючі 

контакти; умови середовищща в родині; перебіг залучення до організації 

діяльності в колективній формі (суспільно-корисної, художньо-ігрової, 

навчально-пізнавальної, предметно-перетворювальної, соціально-

комунікативної) [210]. 

Прояв соціальної активності дає можливість набувати молодшому 

школяру цінного власного досвіду, здатність до рефлексії. Це вже не просто 

знання чи розуміння, а усвідомлення того, як хтось розуміє партнера, як 

відбувається глибоке дзеркальне відображення, змістом чого є відтворення 

внутрішнього світу партнера під час вдаємодії, при якій відбувається 

відображення внутрішнього світу обох сторін. [104, с. 157-159]. 

Зокрема рефлексія віддзеркалюється не тільки що молодший школяр 

знає про себе, свою соціальну діяльність, а й як його, та його соціальну 

діяльність оцінюють інші. 
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Емоційно-ціннісний компонент соціальної активності молодших 

школярів виявляється у емоційно-ціннісному ставленні до себе, інших людей, 

оточуючої дійсності, емоційно-позитивному ставленні до моделей, норм та 

правил поведінки прийнятих у соціумі, виявленні соціальної активності, 

толерантної установки на соціальну активність, взаємодію, розвинутій емпатії, 

емоційному самоконтролю. 

Показниками сформованості цього компоненту соціальної активності 

молодших школярів за ціннісним критерієм є ціннісне ставлення до оточуючої 

дійсності, самого себе; позитивна мотивація щодо вияву соціальної активності 

у поведінці, повсякденній діяльності; розвинута емпатія. 

Емоційно-ціннісний компонент соціальної активності молодших 

школярів передбачає формування позитивних емоцій, толерантних почуттів, 

спрямованість мотивів співпереживання міжособистісних взаємин, потреб в 

оволодінні знаннями з соціальної активності, щоб сформувати бажання, 

зацікавленість молодших школярів до прояву соціальної активності. У 

контексті здійснюваного нами дослідження визначені такі показники 

ціннісного критерію: ціннісне ставлення до оточуючої дійсності, самого себе; 

позитивна мотивація щодо вияву соціальної активності у поведінці, 

повсякденній діяльності; розвинута емпатія.  

У педагогічному процесі суттєво набуває вагомого значення до 

соціальної активності молодших школярів стимулювання розвитку 

когнітивного компоненту, адже саме знання є базою свідомого відношення 

дітей молодшого шкільного віку до самих себе та оточуючого життя.  

На думку Л. Лохвицької інтерес, емоційно-пізнавальне ставлення 

молодшого школяра до предметів, явищ, подій оточуючої дійсності та 

окремих видів діяльності, які мають для неї життєво-важливе значення [148].  

Когнітивний компонент актуалізує набуття молодшими школярами 

знань і навичок взаємодії з оточуючими та дотримання й усвідомлення 

прийнятих у суспільстві цінностей, моделей і норм поведінки. Включає в себе 

знання та зацікавленість щодо виявлення соціальної активності у поведінці. 
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На думку Л. Канішевської, завдяки когнітивній складовій індивід 

засвоює соціальний досвід, що охоплює набуття відомостей про форми 

суспільного життя та взаємодію людей, про соціальні інститути, соціальні 

норми й цінності; формування затребуваної сукупності основних соціальних 

ролей [90]. Завдячуючи когнітивному компоненту визначається ступінь 

аналітичного розвитку молодшого школяра та творчого підходу до проблем, 

справ. 

Показниками сформованості цього компоненту соціальної активності 

молодших школярів за інтелектуальним критерієм є знання про соціальну 

активність особистості, лідерство, партнерство та усвідомлення необхідності 

їх вияву у повсякденній життєдіяльності; знання про соціальні норми, стилі 

поведінки прийняті у соціумі; знання про комунікативні властивості 

особистості. 

В. Сухомлинський зазначає: праця та дотримання культури спілкування 

з людьми неможливе без наукових знань. Пізнання навколишнього 

середовища є незамінним в стимулюванні думки. Дитина молодшого 

шкільного віку усвідомлює цінність та важливість своєї пізнавальної 

діяльності [206, с. 22]. 

Молодші школярі мають отримувати систематизовані елементарні 

знання про соціальну активність. Нові знання дають змогу оцінювати, 

спостерігати, робити власні висновки з різних ситуацій та проявляти соціальну 

активність у різних сферах життя. У процесі ознайомлення з соціальною 

активністю давати не тільки знання, а й розвивати інтерес до пізнавальної 

активності та практичної діяльності. 

 «Важливими характеристиками когнітивного компонента соціально-

комунікативної культури є знання дітьми характеристик прояву таких 

особистісних якостей, як комунікабельність, рішучість, ініціативність, 

терплячість, тактовність, відповідальність, товариське взаєморозуміння, 

здатність до співчуття» [221, с. 89; 227], за В. Тернопільською. 
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Праксичний компонент соціальної активності передбачає оволодіння 

молодшими школярами комунікативними вміннями і навичками, які 

дозволяють успішно встановлювати контакти з іншими людьми; 

експресивними уміннями, що забезпечують адекватний висловлюванням 

міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-рефлексивними уміннями, що 

уможливлюють пізнавати внутрішній світ партнера по спілкуванню та 

розуміння самого себе. Цей компонент репрезентує свідомо регульовану 

поведінку на основі соціально-значущих норм, правил; соціальну активність; 

успішну адаптацію молодших школярів у соціумі. Його можна 

охарактеризувати як здатність виявляти ініціативу та творчість, приймати 

обґрунтовані адекватні рішення в ситуаціях міжособистісної взаємодії. Окрім 

того, він спонукає вихованців до мобілізації зусиль, спрямованих на 

самопізнання, самореалізацію ними власних можливостей, до саморозвитку їх 

як суб’єктів соціально-активної особистості [221]. Показниками 

поведінкового критерія є: свідомо регульована активна поведінка, діяльність, 

на основі соціально-значущих норм; розвинуті соціальні, комунікативні 

уміння і навички. 

Показниками сформованості цього компоненту соціальної активності 

молодших школярів за поведінковим критерієм є свідомо регульована активна 

поведінка, діяльність, на основі соціально-значущих норм; відповідальність; 

розвинуті соціальні, комунікативні уміння і навички.  

Провідна діяльність дітей сучасного покоління має бути ігровою, 

соціально-моделюючою й суспільно-значущо» [127, c.124], – зазначає 

А. Ліберман. 

Вчена Т. Мальковська розглядає соціальну активність школярів з одного 

боку як стійку рису учня: життєдіяльну, цілеспрямовану, ініціативну, 

відповідальну з максимальною вимогливістю до себе, яка проявляється у 

соціальних знаннях, навичках, уміннях. З іншого боку як заохочення до 

діяльності. Виходячи з цього, вчена виділяє такі критерії соціальної 

активності: спрямованість соціальних орієнтацій, кількісні та якісні показники 
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провідних видів діяльності та мотиви, що спонукають до взаємодії з 

оточуючими людьми [137]. 

В процесі спільної діяльності, коли школяр взаємодіє з іншими людьми, 

відбувається оволодіння вихованцем етичним досвідом; набуваються 

відповідні етичні уміння; формуються стійкі реактивні риси, що 

характеризують людину, з’являється структура цінностей особистості, у їх 

системі людина як цінність перебуває ієрархічно на найвищому рівні, 

формується ставлення дитини шкільного віку до себе як людини, набувається 

самоцінність, зазначає Н. Щуркова. На її думку поведінка дитини 

віддзеркалює її культуру відносин до оточуючих: особистість зважає на 

присутність іншої людини й вибудовує свої дії з урахуванням її інтересів; 

контролює свій настрій, не пригнічує ініціативи іншого, завжди готова 

висловити своє доброзичливе ставлення й привітність щодо інших і реалізує 

цю готовність за потреби [255, с. 25-26]. 

Соціальну активність можна розглядати як складне інтегральне 

утворення, що включає в себе компоненти двох рівнів: міжособистісної й 

операційно-діяльнісної взаємодії. Воно спрямоване на установлення 

соціальних контактів дитини, побудову стійких взаємин у соціумі 

Науковець І. Бех вважає соціально-активне спілкування, це є «суб’єкт-

суб’єктна взаємодія, в процесі якої відбувається обмін власних позицій та 

забезпечується їх моральний, духовний розвиток [27]. 

 Вищим проявом діяльності є соціальна поведінка, у якій виявляється 

конкретна соціальна позиція особистості у дотриманні соціальних норм, 

виконанні основних соціальних ролей. На думку Л. Канішевської, соціальна 

поведінка – це форма перетворення діяльності в реальні дії по відношенню до 

соціально значущих об’єктів. Вона є зовнішньо споглядальною системою дій 

(вчинків) людей, у якій реалізується внутрішня спонука людини [90]. 

У цьому напрямі ми підтримуємо також ідею І. Беха, що корисна 

діяльність має супроводжуватись позитивними емоціями. Позитивна 

діяльність, вчинок з переживанням радості «стимулює, по-перше, розумову 
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діяльність вихованця щодо соціальної цінності, а значить і щодо необхідності 

тієї етичної норми, яка втілилася в моральному вчинку» [25, c. 190]. 

Готовність учня до прояву соціальної активності виявляється у 

соціальній діяльності. Соціальні відносини неможливі без комунікації, 

спілкування. М. Бабкіна вбачає соціальний сенс спілкування, полягає у тому, 

що він слугує засобом передачі форм культури і суспільного досвіду від 

покоління до покоління – через звичаї, традиції, норми поведінки, книги, 

твори мистецтва, предмети матеріальної культури, систему освіти, виховання, 

філософію, релігію [16]. 

Спілкування – це складний процес установлення і розвитку контактів 

між людьми, обумовлений потребами у спільній діяльності, який уключає 

обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, взаємне сприйняття 

і розуміння [134]. 

У формуванні соціальної активності молодшого школяра вчені 

виділяють такі етапи: 

 на першому етапі відбувається формування в молодшого школяра 

готовності до діяльності та паралельним включенням в процес навчання та 

виховання; 

 на другому етапі враховуючи індивідуальні можливості виявлення 

активності молодшого школяра відбувається реалізація активності через 

ускладнену і розширену діяльність; 

 третій етап – це можливість і готовність школяра активно діяти в 

більш складних видах діяльності на більш високому рівні. У цій вибудованій 

структурі активності простежується функціональний зв'язок між активністю і 

діяльністю, де модель активності вказує на характер зміни діяльності, яка 

залежить від характеру зміни активності [60; 78]. 

На рівні соціальної активності формуються установки на взаємозв’язок 

між особистими та суспільними сферами людини, – зазначає Т. Мальковська 

[141, с.38]. 
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Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти виховне 

спрямування забезпечується створенням умов для самовираження учнів у 

різних видах діяльності. Самовираження в процесі навчальної та пізнавальної 

діяльності здійснюється в залежності від індивідуальних якостей та 

можливостей дитини [65]. 

Серед рівнів пізнавальної активності педагоги виокремлюють: 

репродуктивну активність школярів під дією тільки зовнішнього стимулу 

(вимоги вчителя, вихователя); пошуково-виконавську активність, виявляється 

у самостійному пошуку школярами найбільш раціональних шляхів вирішення 

отриманих завдань; творчу активність, як найвищий рівень активності 

школярів, характеризується не лише активним пошуком, але й оперуванням 

різними способами вирішення поставлених завдань, у ході виконання яких 

учні знаходять власні шляхи, котрі відрізняються від загальноприйнятних 

[254]. 

Означені критерії та їхні показники дозволили визначити рівні 

сформованості соціальної активності молодших школярів. На наш погляд, 

доцільно виокремити шкалу, за якою рівні сформованості будуть оцінюватися 

на високий, середній, початковий. Зупинимось на їх характеристиці 

детальніше. 

Високий рівень діагностується, якщо у поведінці молодших школярів 

прослідковується здатність та намагання діяти згідно норм, моделей 

поведінки, правил, прийнятих у соціумі; діти розуміють доцільність такої 

поведінки та намагаються поглиблювати свої знання. Дітям притаманне 

позитивно-емоційне ставлення до себе, до інших, усвідомлення цінності іншої 

людини та повага її гідності. Школярі виявляють толерантність, чуйність, 

доброзичливість, відповідальність, товариськість, готовність до діалогу та 

співпраці, лідерські якості; беруть активну участь у житті класу, школи. Учні 

вимогливо і самокритично ставляться не лише до себе, а й прагнуть, щоб інші 

добре виконували певну діяльність; у них розвинені емпатія та рефлексія. 
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Середній рівень визначається, якщо в учнів частково сформовані 

уявлення про соціальну взаємодію. Школярі не зовсім усвідомлюють 

необхідність дотримання соціальних норм, моделей поведінки, тому їм 

складно оцінити свою поведінку та вчинки, ставлення до інших. У відносинах 

з близькими та друзями демонструють чуйність, толерантність, уважність, 

повагу, розуміння, але керувати своїми вчинками, діями, емоціями, почуттями 

вдається не завжди. Школярі демонструють нестійкий прояв відповідальності, 

вони байдуже ставляться до успіхів та невдач класу. Їхня поведінка ситуативна 

та залежить від потреб, вимог, інтересів та зовнішнього впливу значущих для 

нього людей. Бере зазвичай пасивну участь у класних, шкільних справах, не 

виявляє ініціативи. 

Початковий рівень проявляється в учнів з фрагментарними знаннями 

про соціальну взаємодію, норми, правила поведінки у соціумі, і, як наслідок, 

вони не здатні об’єктивно оцінити свою поведінку та поведінку інших людей 

та належним чином адаптуватись у соціумі. Учні пасивно ставляться до 

виховних справ, які проводяться у класі, школі, та не беруть в них участь. 

Зазвичай вони не мають друзів, тому що заздрісно ставляться до успіхів інших. 

Завдяки низькому рівню сформованості комунікативних умінь, вони не 

можуть розв’язувати конфліктні ситуації та не вміють взаємодіяти з класною 

спільнотою. 
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2.2 Діагностика рівнів сформованості соціальної активності 

молодших школярів 

 

З метою діагностування рівнів сформованості соціальної активності у 

молодших школярів, а також виявлення і констатування чинників, які 

впливають на її формування було проведено констатувальний експеримент. 

Усього ним було охоплено 283 учнів, 83 батьків, 15 вчителів та 15 вихователів. 

Експеримент проводився на базі ліцею податкової та рекламної справи 

№ 21 м. Києва, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови № 92 імені Івана Франка м. Києва, загальноосвітньої школи 

І- ІІ ступенів № 23 м. Чернігова. Завдання нашого експерименту передбачало 

вивчення рівнів сформованості у дітей початкової школи соціальної 

активності, що обумовлює необхідність виявлення наявності або відсутності 

певних знань про цінності, моделі поведінки, норми прийняті у суспільстві, 

певні особливості у спілкування з оточуючими, сутність, поведінка та 

спілкування у міжособистісній взаємодії, ступеню самоконтролю та 

саморегуляції поведінки, мотивацію вчинків. З цією метою нами було 

систематизовано комплекс психодіагностичного інструментарію: бесіди з 

дітьми, батьками, вчителями; анкетування; інтерв'ювання; метод 

довготривалого спостереження за поведінкою молодших школярів, моральний 

вибір і аналіз в різних ситуаціях, метод узагальнення незалежних 

характеристик (запропоновані вчителями, батьками, однокласниками); 

тестування; метод кількісної обробки отриманих даних. 

Вивчення рівнів сформованості соціально активності молодших 

школярів здійснювалося за шкалою оцінки відповідей дітей: 4 – високий 

рівень, 3, 2 – середній рівень, 1 – початковий рівень.  

Також, завдання нашого дослідження передбачало вивчення рівнів 

сформованості соціальної активності молодших школярів, що зумовлює 

необхідність виявлення наявності чи відсутності певних знань про правила 

поведінки, норми, цінності прийняті у соціумі, сутність та зміст соціальної 
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активності, самоконтроль та особливості взаємодії з оточуючими людьми. 

Розглядаючи особливості кожного компонента, нами було розроблено ряд 

діагностичних методик, які спрямовані на діагностику виділених нами 

показників. З цією метою нами було використано методи анкетування, 

інтерв’ювання, тестування; бесіди з учнями, батьками, вчителями для 

виявлення у молодших школярів розуміння сутності поняття «соціальна 

активність», її основних ознак, прояву в міжособистісних взаєминах, рівнів 

сформованості; метод самооцінки; методи кількісної обробки отриманих 

даних у результаті опитування. 

Проведений нами теоретичний аналіз, дає підстави виділити два рівні 

психолого-педагогічної діагностики у початковій школі: групову та 

індивідуальну. Ми розділяємо думку науковців О. Киричук та О. Федорченко, 

які трактують психолого-педагогічну діагностику на груповому рівні, яка 

передбачає вивчення класу як єдиного функціонального організму [96]. 

Результати групового діагностування дають відповіді на запитання 

вчителя, таким чином визначаючи напрями виховного процесу у класі. 

Володіти інформацією про кожного учня дає можливість індивідуальна 

діагностика. Також виділяємо експрес-діагностику, яка дає змогу чітко та 

швидко проводити опитування та діагностування поглибленого характеру. 

З метою проведення діагностики використовувалися такі методи: 

спостереження за проявами соціальної активності (поведінки, вчинків) 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, а також гра, бесіда, 

творчі завдання, вирішення ситуацій, тестування, що спонукають до прояву 

доброзичливості, взаємодії, поваги, чуйності, емпатії. Намагаючись здійснити 

комплексне оцінювання, відзначали не лише зовнішню поведінку молодших 

школярів, а й їх здатність знаходити вирішення нестандартних ситуацій, 

вміння працювати в колективі, групі, парі. 

Науковець І. Бех наголошує, що важливою закономірністю особистості 

молодшого шкільного віку є характер міжособистісних стосунків й оцінка 

дитини ровесниками, які значною мірою детермінуються позицією найбільш 
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референтної (значущої) особи – дорослого (передусім педагога), соціальним 

очікуванням якого більш всього відповідає підвищена активність дитини саме 

в учінні [25, с. 106]. У молодшому шкільному віці самооцінка впливає на 

ставлення до самого себе, до оточуючих та на спосіб встановлення дитиною 

соціальних контактів. А. Ліпкіна зазначає, що адекватна самооцінка є 

важливою під час встановлення відносин з іншими, вона сприяє ефективному 

спілкуванню, де людина виступає як істота соціальна [64, c. 8]. На думку 

П. Чамати, самооцінка формується у два етапи: спочатку діти оцінюють себе, 

обмежуючись на оцінки своїх дій і вчинків, другий етап характеризується 

внутрішніми станами та моральними якостями, які включаються у сферу 

самооцінки. Цей етап формується протягом всього життя починаючи з 

підліткового віку, з огляду на розумовий розвиток та накопичений соціальний 

досвід [14, с. 12]. Самооцінку учнів молодшої школи ми визначали за 

методиками «Емоційна самооцінка», «Сходинки», «Визнач себе колом»; тесту 

Вартега, анкет «Який я?», «Я та моє оточення»; методик «День народження», 

Дембо-Рубінштейн модифікованої А. Прихожан для молодших школярів. 

Як показав аналіз результатів 35,8 % учнів початкової школи ЕГ і 36,9% 

– КГ мають адекватну самооцінку, яка характеризується такими яскраво 

вираженими якостями як вимогливістю до себе, дружелюбністю до оточуючих 

і повазі до інших та дорослих, впевненістю у власних можливостях. Ці учні 

молодшої школи ніколи не страждають на комплекс меншовартості. Завищену 

самооцінку виявлено у 35,1% учнів-початківців ЕГ і 36,5 % – КГ. У молодших 

школярів цієї групи характерними ознаками є невпевненість у своїх силах, 

настороженість. Виявлення ними соціальної активності відбувається лише 

тоді, коли впевнені, що ситуація безпечна для них. Вони вибіркові у своїх 

соціальних контактах. У таких дітей молодшого шкільного віку вираженим є 

бажання та вміння довести справу до кінця, самоконтроль, який з 

дорослішанням може призвести до труднощів у ситуації взаємодії, невмінні 

бути гнучкими. Залежність від схвалення чи осуду оточуючих призводить до 

обмеженого, вибіркового кола спілкування. Занижена самооцінка притаманна 
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29,1% – ЕГ та 26,6% – КГ. Для цієї групи молодших школярів характерною є 

невпевненість у своїх силах, емоційна неврівноваженість, образливість, 

бажання усамітнитись, низький рівень домагань. Що має своє негативне 

відображення у встановленні соціальних зв’язків, прояву соціальної 

активності. 

Використавши методику «Який я?» дітям пропонувалося обрати з десяти 

запропонованих якостей у таблиці ті які притаманні їм? Метою методики було 

дослідити відношення до свого ідеального «Я», ставлення до самого себе. При 

виконанні завдання високий рівень ЕГ – 37,5% та КГ – 26,8%, середній рівень 

виявлено у ЕГ – 36,3% та КГ – 35,9%, початковий рівень самооцінки у ЕГ – 

опитаних нами дітей в цій методиці виявлено не було. 

Діагностика міжособистісних взаємин молодших школярів дає 

можливість зрозуміти і виявити ступінь та характер їх взаємодії з оточуючими, 

на що акцентує О. Бодальов: люди оточують конкретну людину під час роботи, 

гри та відпочинку. Вона їх відображає на ріні психіки, емоційно реагує та 

виробляє способи поведінки, які виникають в процесі взаємодії [34].  

Прагнення до перебування у колективі молодшого школяра є ціннісною 

категорією вираженою і підкріпленою силою волі до виховної діяльності і є 

першою складовою емоційно-ціннісної сфери молодших школярів. За словами 

К. Платонова, прагнення до певної діяльності визначає спрямованість 

особистості та розглядається як її властивість [170].  

Шкільний світ для молодшого учня вимагає уміння погоджувати свої дії 

з вчителем, оточуючими дітьми, однокласниками, з сталим розпорядком 

шкільного життя. У наслідок спостереження за поведінкою та 

міжособистісними взаєминами молодших школярів, аналізу їх висловлювань 

та відповідей на запитання анкет у проведеному нами дослідженні були 

виокремлені ті риси, які необхідні для встановлення емоційно-ціннісного 

ставлення до себе та особистісних взаємин. Вивчаючи мотиви поведінки 

молодших школярів щодо ставлення до інших та оточуючої дійсності ми 
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використали методики «Соціальна зацікавленість», «Я і моя сім’я», «Я і моє 

оточення», проективну методику «Дерево», «Мій клас», «Де я?», анкету «Наш 

клас», тест «Будинок, дерево, людина». 

Аналізуючи методики щодо процесу адаптації дитини у колективі 

доходимо що, труднощі виникають у ЕГ – 30,3% та КГ – 33,3% це пов’язано з 

не дотриманням норм поведінки дитиною та різкими проявами негативних 

емоцій. Середній рівень ЕГ – 33,8% та КГ – 32,6% – відчувають труднощі у 

виконанні завдань вчителя, намагаються дотримуватись правил поведінки, не 

спокійні, тому позитивні взаємовідносини у колективі встановлюють важко. 

Високий рівень у колективі ЕГ – 35,9% та КГ – 34,1% – ці школярі достатньо 

швидко вливаються в колектив, із задоволенням виконують завдання вчителя, 

вони спокійні, доброзичливі, у них, майже завжди, гарний настрій, 

дотримуються норм поведінки. 

На запитання анкети «Чи дружний у тебе клас?» молодші школярі ЕГ 

«так» відповіли 89%, КГ «так» відповіли 98%. 

Взаємодопомогу у класному колективі відчувають 75,4% – ЕГ та 76,8%– 

КГ, не відчувають 24,6% – ЕГ та КГ – 23,2%. Такий відсоток – є результатом 

активної роботи класного керівника з дитячим колективом, налагодження 

позитивних, комфортних, дружніх взаємовідносин, прояву соціальної 

активності, згуртованості.  

У молодшій школі діти у класах створюють свої малі групи для 

комфортного міжособистісного спілкування, які засновані на симпатії один до 

одного. Такі якості як доброзичливість, дружелюбність, комунікабельність, 

близькість об’єднуються у симпатію. Досліджуючи ці якості у результаті 

отриманих даних спостерігаємо найбільш психологічну близькість і симпатію 

до рідних: мами ЕГ – 23,2% , КГ – 23,2% та тата ЕГ – 18,3 %, КГ – 18,1%; 

дідуся ЕГ – 10,6 %, КГ – 10,9% та бабусі ЕГ – 17,6%, КГ – 17,4%. Близькість 

та симпатія до вчителя ЕГ – 15,5 %, КГ – 15,2% та однокласників ЕГ – 14,8%, 

КГ – 15,2% не така висока як до близьких, але позитивне ставлення присутнє 

і проявляється при певних обставинах чи ситуаціях. З огляду на результат 
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хотілось з акцентувати на більш емоційному відклику з боку вчителя 

враховуючи вік дітей. Дослідження психологів показали що для дітей 

молодшого шкільного віку у більшості випадків важлива власна думка про 

інших, ніж те що думають про них. 

Емоційна сфера молодшого школяра, на думку В. Закаблук, 

характеризується безпосередністю, відвертістю, вираженням переживань – 

радості, суму, сорому, страху, задоволення чи незадоволення, а також 

наявністю емоційних факторів, серед яких виділяються не тільки ігри і 

спілкування молодших школярів з ровесниками, але й досягнення в процесі 

навчання та їх оцінка однокласниками і вчителем [73, с. 19]. 

Моральні категорії прийняті суспільством та ґрунтовна оцінка 

притаманних норм поведінки та моральних якостей у собі допомагає 

встановити рівень емоційно-позитивного усвідомлення. Встановлено, що 

виховної роботи потребують школярі, що належать до початкового рівня, які 

не дотримуються та не розуміють доцільність виконання норм поведінки 

прийнятих суспільством, вони демонструють десонування між теоретичними 

знаннями та практичним їх застосуванням на практиці, є не впевненими та 

безпорадними, відповідно 19,6% – ЕГ та 24,6% – КГ. Критично ставляться до 

своєї поведінки, розуміють та застосовують норми прийняті у суспільстві, 

аналізують свої вчинки, але не завжди молодші школярі середнього рівня 

61,7% – ЕГ та 55,3% – КГ. Високій рівень встановлено у 18,7% – ЕГ та 20,1% 

– КГ дітей, які усвідомлюють та застосовують норми та правила поведінки 

встановлені суспільством та емоційно-впевнено ставляться до себе.  

Емпатія є важливим показником у взаєминах молодших школярів. 

Зокрема, у особистісних взаєминах, коли дитина розділяє та відчуває 

емоційний стан іншого, поділяє його емоційні переживання, реагує та 

прилучається до почуттів – це і є проявом емпатії. Особистісні взаємини не 

можливі без емпатії, розуміння та збалансованості соціальних норм.  

За нашими дослідженнями високий рівень розвитку емпатії 

спостерігається у ЕГ – 33,2% та у КГ– 35,7%, середній рівень у ЕГ дітей   32,8 
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% та КГ – 33,9% та початковий рівень ЕГ – 34%, КГ – 30,4%. Виконуючи 

колективні завдання, наприклад аплікації «Дерева восени», «Зимовий ліс», 

«Допоможи товаришу», коли діти опитують один-одного, перевіряють 

правильність виконаних завдань, оцінюють інших у їх досягненнях, спільно 

працюють над завданнями – рівень емпатійних здібностей збільшується у ЕГ 

– дітей 42,8 % та КГ – 42,3%. Створюється доброзичлива атмосфера кола 

друзів, у якій дитина відчуває себе комфортно. Такі діти характеризуються 

доброзичливістю, товариськістю, безкорисливістю, відвертістю, щирістю, 

емоційно реагують, можуть підбадьорити, або заспокоїти, вміють 

встановлювати контакти та комунікабельні. 

На формування соціальної активності учнів молодших класів впливає 

ставлення дітей до виконання доручених їм справ. Відповідальність як 

соціальну якість, одним із перших визначив А. Макаренко, що виявляється 

дітьми у процесі міжособистісної взаємодії (навчально-пізнавальна, поза 

навчальна діяльність), ґрунтуючись на відносинах відповідальної залежності 

[132, с. 39] У результаті діагностичного вивчення встановлено, що 55,6% дітей 

ЕГ та 45,5% дітей КГ впевнені у своїй результативності, успіху у справах, 

впевнені у своїх силах, відповідальні. Протилежні ознаки має 44,4% – ЕГ дітей 

та 55,5% – КГ дітей. Невпевненість, безвідповідальність, не задоволеність 

своєю діяльністю та результатом. 

Серед причин небажання виконувати громадські доручення 4,8% ЕГ та 

3,3% КГ дітей вказали на страх перед відповідальністю, «не виходить» 

виконати доручення у 3,6% ЕГ та 1,1% КГ, не впевнені у собі, у своїх 

можливостях – 1,7% вихованців ЕГ та 1,3% КГ, та 1,2% ЕГ і 0,7% КГ 

молодших школярів не хочуть виконувати доручення, не цікавою роботою 

вважають 0,6% ЕГ та 0,5% КГ дітей. 

Таблиця 2.1 

Причини негативного ставлення до виконання громадських доручень.  

Код ЕГ(90) КГ(83) 

1кл 2кл 3кл 4кл 1кл 2кл 3кл 4кл 
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01 0 0 0 3,6 0 0 0 1,1 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 0 0 0 4,8 0 0 0 3,3 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 0 0 0 1,7 0 0 0 1,3 

06 0 0 0 0,6 0 0 0 0,5 

07 0 0 0 1,2 0 0 0 0,7 

Коди: 01 – не виходить; 02 – не має до кого звернутися за допомогою чи 

порадою, 03 – боюсь відповідальності; 04 – не вистачає рішучості; 05 – не 

впевнений у своїх можливостях; 06 – не цікава робота; 07 – не хочу. 

Треба відмітити, що діти, які не хочуть займатися громадською роботою, 

все ж мають і виконують їх. Деякі з дітей хотіли б мати не одне таке доручення, 

а готові виконувати декілька. 

Соціальна активність, як уже зазначалось, проявляється в емоційно-

позитивному та толерантному ставленні до оточуючих, однокласників, людей 

старшого віку, до себе. Було проведено тестування для виявлення чи 

позитивно сприймає себе дитина молодшого шкільного віку, під впливом 

позитивних, толерантних установок у процесі її соціалізації та формує 

соціальну активність. Також для дослідження ми використали проективну 

методику «Неіснуюча тваринка». З неї виокремили такі параметри: 

зацікавленні своїм положенням у соціумі, колективі, вдома, серед друзів 

виявлено у ЕГ – 20,1% та КГ – 33,3% вихованців, відповідно не зацікавлені 

своїм положенням у соціумі, байдужості до нього виявлено у ЕГ дітей 79.9% 

та КГ дітей 66,7%. Тенденція до самоствердження у оточуючих визначається,  

у ЕГ – 36,7% та КГ – 12% молодших школярів, відповідно не мають такої 

тенденції ЕГ – 63,4% та КГ – 88%. Бажання загальної уваги та захоплення від 

оточуючих виявляються у ЕГ – 20% дітей та КГ – 13,3%, відповідно не 

потребують її ЕГ – 80% вихованців та КГ – 86,7%.  

Результатом нашого дослідження виявлено що молодші школярі не 

мають труднощів у спілкуванні, мають багато друзів, люблять спілкуватися ЕГ 
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– 15,2%  та КГ – 13,3%, дискомфорт у спілкуванні з оточуючими виявлено у 

ЕГ – 84,8% та КГ – 86,7%.  

Значимість думки оточення дитини виявлено у ЕГ – 46,5% молодших 

школярів та КГ – 53,3% дітей, не зважають на думку про себе ЕГ – 53,5% та 

КГ – 46,7%. Активність у соціальних відносинах виявлено у ЕГ – 76,6% та КГ 

– 90%, відчуття недостатньої вмілості у соціальних відносинах відчувають ЕГ 

– 23,4% та КГ – 10% . Позитивне, толерантне ставлення до свого «Я», своїх 

дій, думок відчуває ЕГ – 60% та КГ – 73,3%, відповідно негативне ставлення 

ЕГ – 40% та КГ – 26,7%. 

Діагностуючи емоційний самоконтроль, як показник емоційно-

ціннісного компоненту використали тест «Будинок. Дерево. Людина» та 

методику «Неіснуюча тварина», отримали такі результати: не відчувають 

страху перед агресією ЕГ – 66,7% та КГ – 33,3%, відповідно почуття страху 

відчувають ЕГ – 33,3% та КГ – 66,7%. 

У сучасному розвинутому світі ми не уявляємо себе без гаджетів, вони 

стали невід’ємною частиною реальності. Їх використовують повсякчас: під час 

навчання, роботи, дозвілля. Сучасна діяльність вже не уявляється без їх 

використання. Особливий вплив помітний на дітях. Вони з більшим 

задоволенням поблукають на теренах Інтернету в пошуку цікавої для них 

інформації, відслідкують події на власній сторінці в соціальних мережах, 

поспілкуються за допомогою месенджерів, ніж віддають перевагу читанню 

книги. Звичайно, діти 1 – 2 класів, ще не такі обізнані, але вони проявляють 

свою соціальну активність ділячись між собою фотографіями, картинками, 

цікавим відео, домовляються грати одночасно в комп’ютерні ігри, спілкуються 

по телефону. У 3 – 4 класах діти вже, майже не уявляють себе без використання 

комп’ютера та мобільного телефона. Це універсальні іграшки, яка поєднали в 

собі різні види ігр та здатні задовольнити майже всі потреби та запити дитини 

молодшого шкільного віку. Інтернет дає можливість постійного спілкування у 

соціальних мережах, майже у кожної дитини є своя сторінка, де вона 

спілкується, знайомиться, знаходить нових друзів, ділиться своїми світлинами 
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та коментує інших, дізнається цікаву інформацію виходячи за межі свого 

простору. Менеджери, дають змогу спілкуватися об’єднаній між собою певній 

групі людей, забезпечуючи необхідним у наш час швидким обміном 

інформації між собою. 

Постійне необмежене та неконтрольоване батьками перебування в 

інтернеті, гра в агресивні комп’ютерні ігри, перегляд телевізора, які 

перевантажують дитячу психіку; не вміння себе контролювати, або вже маючи 

нервові відхилення; знаходячись у соціально «неблагополучній», або 

агресивно-комунікативній сім’ї – це все є складовими, що впливають на 

агресивну поведінку молодшого школяра. 

З метою виявлення рівня агресивності у молодших школярів провели 

тест-опитувальник Баса–Даркі. На основі отриманих відповідей виявляються 

прояви у дітей агресії.  

Реакція неприязні проявляється у дітей молодшого шкільного віку у ЕГ 

дітей 83,3 % та КГ – 30%. Відчуття образи, заздрості до оточуючих за дійсні 

та видумані дії, а також, у недовірі та обережності у ставленні до інших людей. 

Реакція «агресивність» проявляється у фізичній агресії, коли 

використовується фізична сила, у непрямій агресії та вербальній (крик, 

погрози) у ЕГ – 50% та КГ – 50% вихованців. Практичний показник щодо 

проблеми агресії у дітей молодшого шкільного віку констатує, що прояви є не 

стійкі, не спрямовані, а більш ситуативні та не часті. 

Реакцію «роздратованості», прояву негативних відчуттів від найменшого 

збудника виявлено великій кількості дітей у ЕГ – 53,3% та  КГ – 51,8%. 

до активної боротьби проти встановлених звичаїв відчувають ЕГ – 23,9% та 

КГ – 25,5% . «Відчуття провини» (чи робить дитина погані вчинки та відчуває 

докори сумління) є у невеликого відсотка молодших школярів ЕГ – 22,8% та 

КГ – 22,7%. 

Наявність прояву негативних емоцій у емоційно-ціннісному компоненті 

молодших школярів, говорить про те, що емоційна складова переважає, емоції 
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виникають постійно. Задоволення власних потреб є результатом емоцій, що 

виявляються у імпульсивності, агресивності, не самостійності. Це є причино-

наслідковим результатом не сформованості моральної складової, 

усвідомленості поведінки, введення батьками значної кількості заборон та 

обмежень , які не дають змоги зробити якусь дію чи досягти бажаного 

На думку С. Степанова, агресивність – це «хвороба» не дитини, а 

середовища, в якому вона зростає і формується [203]. 

Для більш точної діагностики ми долучили до діагностування батьків. 

Методика «Яка Ваша дитина?» була використана для виявлення рівня 

самостійності дітей, мотивація навчання, ролі батьків у вихованні і розвитку 

умінь правильно оцінювати себе і свої вчинки. Результати діагностування 

показали що переважна більшість батьків вважають своїх дітей 

самокритичними та самостійними – 54%. Виявляють співчуття, вміють радіти 

успіхам своїх близьких та друзів, тобто вважають своїх дітей емоційними 48% 

опитаних батьків. 

Метою анкетування «Портрет моєї дитини» є отримання інформації про 

інтереси, переживання, труднощі дитини, а також про її взаємини з 

найближчими рідними. Підводячи підсумки визначили, що 15% батьків не 

знають чим цікавиться їх дитина, які предмети є улюбленими, що викликає 

труднощі, або вдається складним. 20% батьків вказали на те, що досить часто 

відчувають себе безсилими у ситуаціях з дитиною, бо досить мало часу 

проводять разом, недостатньо спілкуються, через зайнятість роботою. 

Аналізуючи результати анкетування батьків доходимо висновку, що 

вони достатньо об’єктивно визначилися з характеристикою щодо своїх дітей. 

Позитивна емоція «задоволення» переважає у 29,8% дітей. Ці діти 

налаштовані позитивно, вони активні, відкриті до спілкування з батьками, 

вчителем, друзями, негативні емоції у них короткотривалі. Діти з негативною 

емоцією «страх» становлять 35,2%, вони ведуть себе стримано, не 

комунікабельні, важко встановлюють нові знайомства та мають мало друзів, 

не беруть участі у заходах. 



99 

Слід зауважити, що у результаті діагностичного вивчення встановлено, 

що високий рівень сформованості емоційно-ціннісного компонента соціальної 

активності молодших школярів мають ті вихованці, які розуміють 

необхідність соціальної активності у повсякденному житті. Ці діти мають 

емоційно-ціннісне ставлення до себе, оточуючих, дійсності. Позитивно 

сприймають моделі та норми поведінки. Толерантно взаємодіють з 

оточуючими, соціально активні, мають розвинуту емпатію та контролюють 

свої емоції. Експериментальне вивчення вказує на наявність цього рівня у 

молодших школярів 32,2% – ЕГ та 30,7% – КГ дітей. 

Середній рівень сформованості емоційно-ціннісного компонента  ЕГ – 

вибірковим колом спілкування. Цим дітям притаманно критична оцінка щодо 

своїх вчинків, моделі поведінки, у них позитивне ставлення до норм прийнятих 

у соціумі, але не завжди вони її дотримуються. 

До початкового рівня сформованості емоційно-ціннісного компоненту 

відносяться вихованці, які не вмотивовані внутрішньо у необхідності 

дотримання встановлених у суспільстві норм та моделей поведінки, 

встановленні емоційно-позитивних, комунікативних взаємовідносин. Вони 

характеризуються неадекватною самооцінкою, низьким рівнем емпатії, 

спрямованістю на себе. Початковий рівень сформованості мають 28% – ЕГ та 
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Рис. 2.1 Рівні сформованості емоційно-ціннісного компонента 

соціальної активності молодших школярів  

Для з’ясування рівнів сформованості когнітивного компонента 

соціальної активності молодшого школяра, нами було запропоновано перелік 

моральних якостей, за допомогою яких діти мали визначити, які з них 

найбільше підходять для відображення взаємодії між людьми. У результаті 

анкетування респонденти ЕГ та КГ найбільш цінними якостями обрали: 

дружелюбність, доброта, стриманість, вміння слухати, чесність, 

працелюбність (рис. 2.2).  

Діти майже не виокремили такі якості як здатність до співпереживання, 

люб’язність, товариськість, терплячість. У ході дослідження доходимо 

висновку, що у молодшій школі, все ж таки, віддається перевага здобуттю, 

опануванню знань, ніж розвитку якостей дитини, що є важливими у 

встановленні міжособистісних взаємин та формуванні соціальної активності.  
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Рис.2.2 Результати визначення молодшими школярами моральних 

якостей людини 

Частина респондентів не розуміє і не може пояснити сутність названих 

понять ЕГ – 40% та КГ – 42,8% молодших школярів, або пояснює їх хибно. 

також потребують більше роз’яснень, роботи та виховання зі сторони вчителя, 

дорослих. Велика відповідальність покладається і на батьків, бо саме у цьому 

віці закладаються та починають формуватися моральні цінності дитини, її 

соціальна адаптація та активність. 

Критичність та самокритичність набрали найменший відсоток 9,5% та  

97,2% дітей серед якостей обрали відповідальність. Не усвідомлення цих 

понять потребує покращення виховної роботи педагогів у позаурочній 

виховній діяльності. 

З метою виявлення розуміння молодшими школярами поняття 

«вихований школяр» було проведено діагностичну методику «Яким має бути 

вихований школяр». Результати представлені у таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Результати проведення діагностики «Яким має бути вихований школяр»  

 Назва Кількість( 283)  

 Правдивість   

 Ввічливість   

 Дбайливість    

 Доброзичливість   

 Скромність   

 Щедрість   

 Чуйність   

 Турботливість   

 Активність   

 Дисциплінованість   

 Працелюбність   

 Відповідальність   

 Критичність та самокритичність   

 Сила волі   

 Любов до тварин   

 Повага до людей   

 

Про окремі моральні якості такі як «працьовитий», «щедрий», 

намалювати малюнки за модифікованою методикою «Піктограма» [172]. 

Аналіз дитячих малюнків засвідчив, що слова вони асоціюють із 

вчинками та якостями людей – 98,2% . Відтворюючи у своїх малюнках їх і за 

допомогою казкових героїв. 

Молодші школярі легко справилися з поставленим завданням, тому 

наступним кроком було більш складне.  

Провівши анкетування за методикою В. Тернопільської визначали 
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розуміння молодшими школярами поняття дружні стосунки. Це, зокрема 

та дарувати посмішку», «не перебивати», «не бути байдужим», «лагідно 

розмовляти», «посміхатися», «не ображати». Підсумовуючи анкетування, 

доходимо висновку, що молодші школярі називають не всі ознаки притаманні 

соціальній активності та у більшості випадків знання не завжди 

використовуються на практиці дитиною, про що свідчать спостереження 

батьків, вихователів, вчителів. 

Для виявлення обсягу знань про соціальну активність, молодшим 

школярам було запропоновано назвати складові, з яких вони складають 

міжособистісні взаємини. При назві одного поняття, або жодного – 

зараховувався 1 бал, при назві двох понять – 2 бали, при назві 3 – 3 бали, 

чотири і більше понять – 4 бали. Вихованці обирали такі цінності: 

обсягу знань молодших школярів. 

Таблиця 2.3 

Обсяг знань молодших школярів щодо складових соціальної активності 

Групи Рівень розуміння поняття 

Чотири і більше Три, або два Одне, або жодного 

ЕГ 40,0% 30,0% 30,0% 

КГ 37,5% 37,5% 25,0% 

 

Таким чином, у результаті діагностичного вивчення встановлено, що 

високий рівень сформованості когнітивного компонента соціальної активності 

молодшого школяра спостерігається у 25,1% респондентів ЕГ та 26,2% – КГ. 

Характеризуються повними знаннями про суспільні цінності, моделі та норми 

поведінки, намагаючись якнайчастіше застосовувати їх у повсякденному 

житті, поширювати свої знання. 
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Середній рівень сформованості когнітивного компонента виявлено у ЕГ 

– 36,7% та КГ – 36,5% молодших школярів. Характерними ознаками цих 

вихованців є не повне розуміння суспільно визнаних цінностей, не можуть 

пояснити їх значення та часткове застосування моделей та норм у поведінці. 

Пасивно здобувають та поширюють свої знання. 

Початковий рівень виявляють ЕГ – 38,2% та КГ – 37,3% вихованців. У 

них виникають труднощі зі знаннями та нормами, моделями поведінки 

прийнятими у соціумі та розумінням цінностей. Не мають бажання 

збільшувати обсяг знань та застосовувати їх на практиці у взаємодії з 

оточуючими. 

Кількісний розподіл учнів (у %) за рівнями сформованості 

когнітивного компоненту представлено на рис.2.3. 

 

 

Рис. 2.3 Рівні сформованості когнітивного компонента соціальної 

активності молодших школярів  
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виховної роботи, конспектів виховних заходів, анкетування, спостереження, 

бесіди в контексті досліджуваної роботи в яких брали участь молодші школярі. 

Вчителям було запропоновано взяти участь у комплексному 

опитуванні з декількома завданнями, що давало змогу розкрити як вони 

розуміють значення поняття «мета та завдання соціального виховання 

молодших школярів». Які форми, засоби, методи застосовуються у цьому 

напрямі у позаурочній виховній діяльності. Компетентнісний підхід до 

підбору завдань з соціальної адаптації враховуючи вікові та індивідуальні 

особливості дітей початкової школи, створення позитивного психологічного 

клімату. 

Досліджуючи стан проблеми у педагогічній діяльності вчителів було 

здійснено аналіз змісту виховної роботи щодо формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності З метою 

реалізації окресленого завдання було проведено анкетування, бесіди, 

спостереження, вивчення тематичних планів виховної роботи та конспектів 

виховних заходів в контексті досліджуваної проблеми. 

Вчителям було запропоновано взяти участь в опитуванні, яке 

включало завдання для розкриття розуміння ними понять «мета та завдання 

формування соціальної активності», встановлення значення цього напряму 

виховання, виявлення системи і форм, методів і засобів, які застосовуються в 

роботі щодо формування соціальної активності молодших школярів, 

створення позитивного психологічного клімату, адекватні виховні впливи на 

молодшого школяра закладів додаткової освіти та сім’ї, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку.  

Аналіз проведеного опитування та бесіди виявив, що не всі педагоги 

чітко уявляють мету формування соціально активної дитини. Більшість 

педагогів, 60,3% опитаних формулюють мету загально, наприклад,     

«…всебічний розвиток дитини…», «…дружні відносини». 30,4% респондентів 

вказали лише на один чи декілька компонентів формування соціальної 

активності, наприклад «…поведінка в колективі», «…дотримання моральних 
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норм та правил», «…участь у заходах». Зокрема, 19,7% педагогів з якими 

проводились бесіди та анкетування, не змогли чітко визначити мету, 

формування соціальної активності. 68,1% учителів ставлять формування 

соціальної активності на одне з останніх місць. 41,8% вважають одним з 

пріоритетних напрямків виховання. 

Аналіз відповідей дає право стверджувати, що всі вони усвідомлюють 

важливість формування соціальної активності молодших школярів, що 

визначає як одне з виховних завдань 94% опитаних. Завдання збагачення 

комунікативних навичок визначили 35,3%; доброзичливого ставлення до 

людей – 33,2%; турботливості – 32,4%; виявлення патріотизму – 27,3%, 

працелюбності та відповідальності – 21,8%. Більшість педагогів у процесі 

визначення завдань формування соціальної активності визначають лише два-

три компоненти, на нашу думку, це пов’язано з не усвідомленням структури 

та не бачать взаємозв’язку між структурними компонентами.  

Серед форм та методів формування соціальної активності, якими 

користуються вчителі у позаурочній виховній діяльності не змогли відповісти 

– 15,8% респондентів; 67,2% вчителів не роз’єднують поняття форми та 

методи виховання; у відповідях назвали традиційні : виховні заходи, бесіди, 

ігрові методи, переконання, покарання, критикування, наставляння, 

пропонують готові правила, тощо – 85% педагогів. 

Важливим акцентом у дослідженні відзначили важливість масової, 

групової та індивідуальної роботи. Такі організаційні форми виховання 

назвали 82,2% опитаних. Під час яких молодші школярі вчаться дотриманню 

правил поведінки, вмінню комунікувати та встановлювати зв’язки з іншими 

дітьми та дорослими, ввічливому ставлення до старших, емпатії, тощо. 

Виховним завданням формування соціальної активності 74,6% 

респондентів не надають належної уваги; 20,7% вчителів що брали участь в 

опитуванні та бесідах визначають мету і завдання виховання віковими 

особливостями та індивідуальними можливостями молодших школярів. 



107 

З метою вирішення завдань формування соціальної активності 

молодших школярів 89,4% педагогів використовують народні твори: казки, 

прислів’я, вірші; художні твори дитячої художньої літератури, образотворчого 

мистецтва, дитячі журнали, показ мультфільмів. 

Більшість опитаних вчителів вказують на важливість співпраці з 

батьками – 82,4%, але на практиці виходить, що батьки залучаються до 

позаурочного процесу як пасивні спостерігачі – 65,8%. 

Досліджуючи рівні сформованості праксичного компонента 

соціальної активності молодших школярів передбачало з’ясування ступеня 

оволодіння молодшими школярами комунікативними уміннями та навичками, 

нормами, правилами поведінки у соціумі, здатністю до самоконтролю 

поведінки, діяльності, варіативності та самореалізації у соціумі, виявлення 

соціальної активності.  

Для з’ясування рівнів сформованості комунікативних здібностей, які 

дають можливість успішно встановлювати контакти з оточуючими, виявляти 

соціальну активність, ми використали методику «Це я!» та анкетування. З 

метою вивчення рівнів сформованості комунікативних умінь, нами було 

проведено анкетування вчителів та батьків. У результаті опитування виявлено 

у ЕГ – 38,2% та КГ – 37% стійку потребу у спілкуванні, позитивне ставлення 

до оточуючих, здатність починати, або вступати в розмову з власної ініціативи, 

потребою ділитися своїми думками, встановлювати дружні стосунки. 

Емоційне, чуттєве, виразне спілкування, що супроводжується мімікою та 

рухами, швидкістю вимови та інтонацією спостерігається у ЕГ – 33,7% та КГ 

– 35,2% дітей молодшого шкільного віку. Вузьке коло друзів, важко сходиться 

з новими людьми, безініціативний, відсутність виразності у спілкуванні, не 

цікавий співрозмовник притаманна ЕГ – 28,1% та КГ – 27,8% дітей з 

початковим показником комунікабельності.  

З метою визначення та розуміння молодшими школярами механізму 

встановлення соціальних контактів, власної поведінки, рівня розвитку 

самоконтролю, нами було запропоновано анкетування. Серед хороших вчинків 
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діти обрали ті, які відповідають суспільно та соціально прийнятим нормам та 

цінностям, що проявляються у їх повсякденному житті: співчуття, чуйність, 

доброта, відповідальність, здатність до співпереживання, дружба. Обрали: 

перейти через дорогу», «допомагаю друзям», «потримала бабусі сумку та 

допомогла зайти у тролейбус», «зробив годівнички для птахів», «допомагаю 

літнім людям», «годую безпритульних тварин». 5,5% опитаних не згадали про 

жоден свій хороший вчинок у житті. 

Серед поганих вчинків вихованці назвали: «не хотів робити уроки», 

додому», «обхитрила маму», «ображаю молодшу сестру», «побилася з 

подругою», «не допомагаю вдома», «не прибираю за собою у кімнаті» 

Доходимо висновку, що діти агресивні і не завжди розуміють, як вирішити 

конфліктні ситуації, тому вирішують їх з позиції фізичної сили. Це є ознакою 

відсутності вмінь для встановлення позитивних взаємовідносин. Але діти 

розуміють, що такі вчинки не відповідають суспільно прийнятим цінностям, 

нормам і правилам та намагаються не робити їх у повсякденні. 

Доходимо висновку, що сформованість моральних знань, умінь 

встановлювати взаємини з іншими та емпатійні переживання у дітей 

молодшого шкільного віку потребують додаткової роботи батьків та школи. 

Потреба у навчанні та спілкуванні, що є базовим для цього віку, не 

завжди задовольняються що, у свою чергу, спричинює спад мотивації до 

провідної діяльності та створює значні труднощі для повноцінного розвитку 

дитини [9, с. 45]. Проблема самореалізації дітей у шкільних, позашкільних 

колективах, залежить від умов створених для самореалізації. Заняття в таких 

колективах, сприяє формуванню таких якостей як позитивне ставлення до 

себе, до життя, реалізації себе, як особистості у сфері улюбленої діяльності, 

дають дитині досвід творчого самовираження у соціально-значущих формах 

(концерти, виставки, вистави), підвищують її соціальний статус [84, с. 22] 

Діагностуючи праксичний компонент, доходимо висновку, що діти, які 
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мають позитивний «Я-образ», мають переважно високий ЕГ – 35,1% та  КГ – 

36,9% та середній рівні ЕГ – 45,8% та КГ – 56,6% самореалізації, вихованці з 

негативним «Я-образом» мають початковий рівень самореалізації у соціумі ЕГ 

– 19,1 % КГ – 6,5%. 

Важливим фактором є вплив вчителя. У колективі, де переважають 

емпатійні відносини між дітьми та вчителем, показник «Я-образу» має високий 

та середній рівні. У вчителя з недостатнім рівнем емпатії переважає низький 

рівень «Я-образу» у колективі. 

Відтак, у результаті діагностування сформованості праксичного 

компонента високий рівень виявлено у респондентів які мають розвинені 

комунікативні якості, виявляють доброзичливість, надійність, мають велике 

коло друзів, соціальну активність, лідерські якості та організаторські здібності, 

активно приймають участь у різноманітних заходах ЕГ – 37,7% та КГ – 37,4% 

дітей. 

Середній рівень сформованості праксичного компонента встановлено у 

ЕГ – 34,2% та КГ – 31,7% молодших школярів. Їм властиво недостатньо 

розвинуті комунікативні уміння та навички, пасивність у конфліктних 

ситуаціях, обмежена кількість друзів, невисокий рівень соціальної активності 

та організаційних здібностей, небажання брати участь у заходах. 

Початковий рівень сформованості праксичного компоненту школярів 

молодшого шкільного віку спостерігається у ЕГ – 28,1% та КГ – 30,9%. Ці діти 

постійно порушують та не дотримуються суспільно прийнятих норм, 

цінностей та правил. Діти мають не розвинуті комунікативні уміння та навички 

і як результат дуже мало друзів. Спостерігаються прояви агресивності у 

поведінці, мають низький рівень організаторських здібностей. У заходах, 

екскурсіях беруть участь з примусу. 

Кількісний розподіл учнів (у %) за рівнями сформованості 

праксичного компоненту представлено на рис.2.1. 
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Рис. 2.4 Рівні сформованості праксичного компонента соціальної 

активності молодших школярів 

Порівняння рівнів сформованості показників компонентів соціальної 

активності (таблиця 2.4) засвідчує, що за емоційно-ціннісним компонентом 

високий рівень спостерігається у 32,2% молодших школярів ЕГ і 30,7% КГ, 

середній рівень – 40.1% ЕГ і 38,8% КГ; початковий – 27,7% ЕГ, 30,5% 

молодших школярів КГ; за гностичним компонентом високий рівень 

сформованості соціальної активності спостерігається у 25,1% молодших 

школярів ЕГ, 26,2% КГ, середній рівень у 36,7% ЕГ та 36,5% КГ, початковий – 

у 38,2% опитаних ЕГ і 37,3% КГ; за праксичним компонентом високий рівень 

сформованості соціальної активності спостерігається у 37,7% респондентів 

ЕГ, 37,4% КГ, середній – 34,2% ЕГ, 31,7% КГ; початковий – 28,1% опитаних 

ЕГ, 30,9 %КГ. 

 

Таблиця 2.4 

Порівняння рівнів сформованості показників когнітивного, 

емоційно-ціннісного та праксичного компонентів соціальної активності 

респондентів контрольної та експериментальної груп у % за 
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результатами констатувального експерименту 

 

Отже, узагальнення емпіричної інформації констатувального етапу 

дослідницької роботи надає підстави зробити висновок про можливість і 

доцільність розробки ефективних форм, методів, уведення додаткових засобів, 

що здатні забезпечити перевагу середнього і високого рівнів сформованості 

соціальної активності молодших школярів. 

 

Обґрунтування педагогічних умов формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

 

У Концепції Нової української школи акцентовано на необхідності 

формування досвіду взаємодії дитини молодшого шкільного віку з іншими на 

основі партнерства, набуття певни соціальних звичок, що сприяють 

подальшому навчанні в школі. Початкова школа є одним з найважливіших 

факторів формування необхідних компетенцій для життя. У зв’язку з цим, 

активність соціуму є важливою компетенцією, визначеною «Рекомендаціями 

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя». Освіта змінюється згідно потреб 

сучасного світу. Для сучасного й майбутнього покоління варто впроваджувати 

динамічну освітню систему, що тісніше пов’язана з їхнім майбутнім життям, з 

тими проблемами, які це життя ставить перед людиною [245, c. 19].  

Виховання активної дитини в соціумі здійснюється під час спеціально 

організованого процесу навчання та виховання. Педагогічні умови сприяють 
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успішному виховному процесу. Мета й завдання дослідження вимагають 

обґрунтування педагогічних умов виховання соціальної активності молодших 

школярів. 

Соціально-педагогічний процес має яскраво виражений суперечливий 

характер, що є віддзеркаленням діалектичного закону єдності та боротьби 

протилежностей. Протиріччя виникають та проявляються там, де 

спостерігається відставання практичної соціальної педагогіки від вимог життя 

[142, с. 11]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про суперечливість, до визначення 

поняття «педагогічні умови». У філософських словниках умови визначаються 

як зовнішні обставини, що детермінують виникнення певного явища, 

результату цілеспрямованої діяльності, [240] «…те, від чого залежить дещо 

інше (обумовлене); істотний компонент комплексу об’єктів (речей, їх стану, 

взаємодій), з наявності й необхідності якого виходить існування даного 

явища» [237, c. 707]. У Великому тлумачному словнику поняття «умова» 

трактується як обов’язкова обставина, що забезпечує створення, здійснення 

чогось, або йому сприяє [48, с.1506]. 

Педагогічну умову визначають як «…таку обставину чи обстановку, яка 

впливає (прискорює чи гальмує) формування чи розвиток педагогічних явищ, 

процесів, систем, якостей особистості» [112]. 

Педагогічні умови є однією із закономірностей навчального та 

виховного процесу; компонентами певних об’єктів, що впливають на 

існування цих явищ; це те, що є передумовою чогось іншого [128]. 

«Умову» як обставину, середовище, – визначає вчена Л. Мірошниченко, 

– в яких існують предмети, події, явища та які забезпечують їх подальший 

розвиток та існування [144, с. 225].  

Д. Карнегі дійшов висновку, що єдиний шлях вплинути на особистість 

полягає у створенні умов, за яких вона це самостійно зробить. 

Великий тлумачний словник термін «педагогічний» – такий, що 

відповідає правилам, установленим поняттям, вимогам педагогіки [47, с. 713].  
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Вченими виокремлено такі рівні педагогічних умов: перший – 

характеристики особистості, що забезпечують успішність навчально-

виховного процесу; другий – обставини, що сприяють ефективності 

навчального та виховного процесу, зокрема тих педагогічних умов, що є 

класичними. До таких умов можна віднести: 

 зміст та організація діяльності молодших школярів;  

 міжособистісні відносини, спілкування в групі;  

 відносини учасників навчального процесу; пристосування 

школярів молодшого шкільного віку до освітнього середовища; 

 взаємодія навчального закладу з навколишнім середовищем та ін. 

[211]. 

Характеризуючи педагогічні умови, Т. Каминіна визначає їх як 

сукупність форм та методів матеріально-просторового оточення, що 

спрямоване на досягнення виокремлених у педагогіці завдань [89, с. 63]. 

А. Алексюк, А. Аюрзан, П. Підкасистий трактують педагогічні умови як 

чинники, що допомагають у досягненні цілі, при цьому поділяючи їх на:  

 зовнішні: позитивні взаємини вчителя й молодшого школяра; місце 

навчання, клімат, клас тощо; об’єктивність оцінки навчального процесу; 

 внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості молодшого 

школяра ( досвід, навички, уміння, стан здоров’я, особливості 

характеру) [160]. 

Педагогічні умови, на думку М. Малькової, є сукупністю різних 

обставин, що позитивно впливають на досягненння дидактичних цілей [136, с. 

98]. 

Педагогічні умови, О. Бражнич, розглядає як об’єктивні можливості 

змісту та методів форм організації в процесі передагогічного процесу, що 

сприяє успішному досягненню поставлених цілей [40, c. 56].  

Педагогічні умови є структурою різних педагогічних технологій та 

моделей, завдяки ним здійснюється впровадження технологічних 

компонентів, – зазначає Т. Гуцан. 
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В. Тернопільська виділяє такі педагогічні умови в процесі виховання 

соціально-комунікативної культури учнів в позаурочній діяльності, що 

спрямована на виховання. Застосування форм, методів виховання , розвиток 

ціннісного ставлення до соціально-комунікативної культури, діагностування 

та корекція виховних рівнів; організація значущої дитячої діяльності у школі; 

формування певних моделей взаємодії між учасниками виховного процеу; 

забезпечення процесу виховання науково-методичними матеріалами; 

створення та реалізація самоврядування дітей для подальшого 

самоствердження кожного з них та підвищення статусу в середовищі 

однолітків [221; 225; 226; 229]. 

Отже, педагогічні умови є сукупністю різних об’єктивних можливостей 

щодо структури організаційних форм, методів, прийомів, матеріальних 

можливостей їх здійснення, що забезпечують ефективне виховання соціальної 

активності молодших школярів. 

У процесі обґрунтування педагогічні умови, слід враховувати вимоги 

сучасного суспільства щодо виховання молодшого школяра. На часі є 

необхідністю створення виховного середовища та осередка який виконує 

«роль джерела розвитку особистості» (Л. Виготський). Виховання соціальної 

активності організує процес перетворення зовнішньої для індивіда соціальної 

культури на зміст свідомості людини, її особистісної культури, зокрема 

соціальної самосвідомості [181, с. 88-89]. Молодший школяр приєднується до 

групи, щоб відчути « ми», своє «я» поміж «ми», ідентифікувати себе частиною 

групи, впливати на життя групи та отримувати досвід.  

Широкий простір для діяльності в житті людини, – підкреслюють 

Н. Щуркова і Л. Рагозина, – сприяє розширенню кола об’єктів взаємодії та 

набуття цінного життєвого досвіду. Організація життя дитини дає можливість 

набратись життєвого досвіду, який визначатиме стиль та характер життя в 

подальшому [255, с. 32]. 

С. Шацький зазначав, що діти тісно взаємодіють з оточуючим 

середовищем, тому нерозривно пов’язані з ним. Важливо навчитися розуміти 
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їх характер поведінки, смаки, інтереси під час взаємодії з соціумом, що 

неможливо не враховуючи їх середовища. Педагогічними цілями є 

виокремлення головних критеріїв з якими стикаються діти в соціумі. Зіткнення 

впливають на дітей при взаємодії з однолітками, в родині та в шикорому колі 

спілкування [249, с. 56]. 

Учні молодшого шкільного віку є особливою групою в соціумі, адже 

вони не визначають та не усвідомлюють своєї соціальної ролі. Це актуалізує 

забезпечення таких педагогічних умов в процесі виховання, що сприятимуть 

соціальній активності. 

За допомогою опитування вчителів, вихователів ліцею податкової та 

рекламної справи № 21 м. Києва, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка м. Києва, 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 23 м. Чернігова та застосування 

методів математичної статистики нами було визначено педагогічні умови 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності. 

Однією з актуальних педагогічних умов, на нашу думку, в процесі 

дослідження є – спрямованість позаурочної виховної діяльності на 

забезпечення конструктивної взаємодії молодших школярів. Діти мають змогу 

приймати участь у різних видах позаурочної роботи( концерти, заходи, 

конкурси, акції, соціальні проекти, гуртки, клуби, участь у самоврядуванні, 

співпрацювати з вчительським колективом та батьківським комітетом тощо). 

Отримувати нові уміння та навички з соціальної активності, поповнювати 

власний досвід та отримувати нові знання про різні види діяльності, що також 

сприятиме підвищенню інтересу до соціальної активності у молодших 

школярів. Таке середовище має бути сприятливим для формування соціальної 

особистості в особливих умовах позаурочного виховного простору.  

Наступна окреслена актуальна педагогічна умова, вияв педагогічної 

підтримки школярів молодшого шкільного віку щодо соціальної активності в 

процесі партнерської взаємодії. Толерантне, емпатійне відношення один до 
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одного, прояв лідерських якостей, соціальне партнерство (добровільність 

обрання обов’язків, висока відповідальність за виконання домовленостей, 

завдань). 

Не менш важливою є педагогічна умова, яка передбачає підготовку 

педагогів до формування соціальної активності молодших школярів.  

Вважаємо, що  доречно проводити її у двох напрямах:  

1) організаційно-інформаційний( надання консультацій, інформування 

про майбутні заходи та участь педагогів у них, наукові засідання, тренінги, 

рольові ігри з проблемних питань; для контролю результативності проведеної 

роботи та рівень інформованості вчителів проводяться усні та письмові 

опросники); 

2) функціонально-компетентний (окреслити систему знань та вмінь 

педагога у позаурочні діяльності). 

Було запропоновано визначити найбільш вагомі умови виховання 

соціальної активності молодших школярів на основі обраної нами анкети. 

Для визначення педагогічних умов виховання соціальної активності 

молодших школярів ми обрали метод математично-статистичного аналізу, 

завдяки якому ми провели необхідні нам математичні розрахунки, визначили 

середню зважену оцінку. Основний напрям був направлений на найбільш 

вагомі умови, середня зважена оцінка яких становила більше ніж 4, тому що 

класні керівники, вихователі обирали ці умови найчастіше. Результати вибору 

вчителів представлено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Педагогічні умови виховання соціальної активності молодших 

школярів 

№ 

з/п 

Умови Оцінка важливості Середня 

зважена 

оцінка 

1 2 3 4 5 

1. Діалогічність взаємодії вчителя 

та учня у формуванні соціальної 

активності  

1 5 1 3 10 3.8 
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2. Спрямованість позаурочної 

виховної діяльності закладів 

середньої освіти на 

забезпечення конструктивної 

взаємодії молодших школярів 

1 1 5 12 23 4.3 

3. Врахування вікових 

особливостей у формуванні 

соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній 

виховній діяльності є не менш 

актуальною. 

5 2 1 1 1 2.1 

4. Педагогічна підтримка 

молодших школярів у прояві  
ними соціальної активності на 

основі партнерської взаємодії 

3 6 14 8 11 3.4 

5. Підготовка педагогів до 

формування соціальної 

активності молодших школярів 

1 2 11 12 16 4.0 

 

Аналіз наукової, методичної літератури, опитування вчителів, 

вихователів дозволяє виділити наступні педагогічні умови: спрямованість 

позаурочної виховної діяльності на забезпечення конструктивної взаємодії 

молодших школярів; вияв педагогічної підтримки молодших школярів щодо 

вияву соціальної активності на основі партнерської взаємодії; підготовку 

педагогів до формування соціальної активності молодших школярів. 

Виховне середовище, на думку вчених – це сукупність обставин, які 

оточують і які впливають на особистісний розвиток вихованців та сприяють 

їхньому входженню в сучасне суспільство та культуру. 

Здатність класного керівника, до створення позитивних взаємовідносин 

у класі, має певні складові: позитивні, емпатійні стосунки, толерантність щодо 

переживань та поведінки. Підтримка, допомога та розуміння молодшого 

школяра з боку класного керівника та вчителів, вихователів які працюють з 

дітьми молодшої школи. Емпатійні відносини будуються на розумінні та 

відчутті класоводом своїх вихованців. Толерантність класного керівника 

проявляється у здатності неагресивної думки та розуміння особливості 

поведінки дітей. Ставлення до дітей класного керівника має бути 
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доброзичливим, щирим, відкритим та неформальним у стосунках, не 

ховаючись за маскою безликості. Особистісний підхід у педагогічному 

процесі виховання соціальної активності молодших школярів має бути 

оснований на рівноправному діалозі. «У співпраці, – пише Л.С Виготський, – 

під керівництвом, з чиєюсь допомогою дитина завжди може зробити більше й 

вирішити більш складні завдання, ніж самостійні...» [51, с. 243]  

Дитина молодшого шкільного віку має можливість особистісного 

розвитку у процесі партнерського діалогу між ним та вчителем. Аналізуючи 

психолого-педагогічної літературу доходимо висновку, що найбільш 

доцільним вихованням соціальної активності молодшого школяра у 

позаурочній виховній діяльності є суб’єкт-суб’єктний стиль педагогічного 

спілкування з рівноправними психологічними позиціями, толерантністю, 

щирістю, емпатійними відносинами та діалогом взаємодії.  

Вчителі, постійно намагаються і спираються у моральному вихованні 

учнів молодшої школи, на власні переконання нав’язуючи дітям свої погляди 

та досвід у нотаціях. Згодом у дітей виробляється імунітет до цих словесних 

висловлювань і вони вже не мають результативного впливу на вихованців. 

Тому, на нашу думку, найдієвішим методом виховання соціальної активності 

молодших школярів є спільне обговорення морально-етичних ситуацій. 

Основою бесід є матеріали художніх творів, народної творчості та життєвих 

ситуацій які відбуваються. Спираємося на когнітивно-еволюційний підхід  Л. 

Кольберга та його послідовника М. Блатта. 

Американський психолог Л. Кольберг вважав, що розвиток від однієї 

стадії морального розвитку до наступної, відбувається лише за умови 

зіткнення поглядів, які не співпадають з власними і як результат намагання 

знайти більш вагомі аргументи [263]. М. Блатт розвиваючи ці переконання 

дійшов висновку: якщо особистості систематично демонструвати моральні 

судження, які дещо перевищують її стадію морального розвитку, то вона 

поступово пересвідчиться в їхній справедливості й розумності, завдяки чому 

перейде на вищий рівень моральних міркувань [259].  
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Аналізуючи вчених, доходимо висновку, що найкраще навчити 

молодших школярів прояву соціальної активності у колективних 

обговорюваннях , особистісні цінності формуються у результаті переходу на 

більш високий рівень тих смислових утворень, які могли й до цього виступати 

як значущі регулятори діяльності та спілкування суб’єкта, але набувають 

ціннісного статусу лише під час звернення його особистісних зусиль на свою 

смислову сферу, на власне Я. 

Знайомство з педагогічною спадщиною А. Макаренка дає право 

стверджувати, що важливим завданням педагога у тому, щоб допомогти 

батькам у вихованні їх дітей, вивчення їх, залучити до читання педагогічної 

літератури про сімейне виховання, допомогти у вирішенні нестандартних 

ситуацій, допомогти з вибором методів самопізнання. Його книга «Для 

батьків» та «Батьківська педагогіка» В. Сухомлинського – є канонами 

сімейного виховання. В. Сухомлинський звертаючись до батьків наголошував 

на тому, що для можливості залишити після себе слід на землі, стати 

неповторним – можна й не бути видатною людиною. Самоствердження 

досягається при вихованні хороших дітей, громадян, сина чи доньки, батьків 

для своїх вихованців, що є найвищим напруженням сил, яка полягає у 

майстерності, мистецтві та життєвій мудрості. Діти – не скільки джерело 

радості, стільки щастя, в яке ми прикладаємо чимало зусиль [205, с. 124]. 

Одним із ключових компонентів Концепції «Нова українська школа» є 

педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія 

та співпраця між учителем, учнем і батьками. Виділяють формальне 

спілкування (зустріч спланована заздалегідь) та неформальне спілкування 

(коли вчитель не має можливості уважно вислухати і домовляється про зустріч 

у більш зручний для обох сторін час). З групою батьків, або з окремими 

батьками. Є два суттєві шляхи успішної співпраці: 

 Постійне, чітке, двостороннє спілкування. Це спілкування не 

обов’язково має обмежуватись зустрічами, у наш час технологій можливо 
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додзвонюватись по телефону, спілкуватися у соціальних мережах, 

месенджерах, писати електронні листи тощо. 

 Різні способи залучення батьків до освітнього процесу [106,    с. 

135]. 

В. Дружинін вважає, головною і єдиною специфічною функцією сім’ї є 

соціалізація дитини, а інші функції є додатковими і змінюються протягом 

століть.  

Батьківська позиція надмірного оберігання може викликати у дитини 

запізнювання соціальної зрілості.  

При проведенні батьківських зборів важливо розуміти, що учасники 

мають отримувати задоволення від процесу так і від результату. Збори 

сприятимуть розвитку культури співробітництва між вчителем, школою та 

батьками. «Для чого ми зібралися?» запитання, що допомагає зрозуміти мету 

зібрання, на яке мають отримати відповідь батьки. Отримавши відповідь 

мають окреслити очікувані результати, які мають досягнутись. Після 

визначити відповідальних осіб та спланувати процес. 

Метою проведення перших батьківських зборів є інформування батьків 

про проект Державного стандарту початкової школи. Тому темою обрано: 

«Значення батьків у Новій Українській Школі». Очікувані результати 

батьківських зборів є: 

1. Дізнатися, що очікують батьки щодо їх співучасті у Новій 

Українській школі. 

2. Інформування батьків із можливими методами їх залучення до 

Нової Української Школи ( участь у проведенні навчальних, виховних занять; 

плануванні шкільного середовища; проектування навчальних матеріалів 

тощо). 

3. Одержання згоди окремих батьків у навчально-виховному процесі. 

4. Окреслити тему, час, місце проведення наступних батьківських 

зборів. 
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Темами наступних батьківських зборів були запропоновані: «Роль сім’ї 

у вихованні підростаючого покоління. Сімейні традиції», «Виховуємо дитину 

– лідера», «Як допомогти дитині впоратися з емоціями», «Виховання свідомої 

дисципліни», «Як допомогти молодшим школярам навчитись взаємодіяти», 

«Волонтерство». 

Індивідуальні зустрічі з батьками є важливими та мають бути частіші і 

не ігноруватися вчителем та школою. Достатньо проводити їх двічі на рік 

дотримуючись взаємоповаги та конфіденційності. Уважно слухаючи та 

заохочуючи батьків до спілкування. В кінці важливо ще раз закцентувати на 

головних пунктах розмови і досягти в них згоди. 

Інші форми спілкування можуть бути різними: 

 Тижневі або місячні інформаційні бюлетені, які містять 

інформацію про всі заходи, в яких беруть участь діти. 

 Зустрічі групи батьків, які можуть зустрічатися для планування 

волонтерських заходів для класу чи школи. 

 Обмін книжками: батьки й вчителі можуть обмінюватися книгами 

про цікаві підходи до навчання і виховання дітей. Обміни книгами можна 

супроводжувати організацією подальших дискусійних груп – як фізично, так і 

через соціальні мережі. 

  Святкові заходи, до яких залучаються діти, вчителі, і батьки, 

можна організовувати з різних приводів – історичні події, події, важливі для 

громади, сезонні святкування, події у шкільному житті та ін. [106; 156] 

 «Виховання дітей – найважливіша галузь нашого життя. Наші діти – це 

майбутні громадяни нашої країни і громадяни світу. Вони творитимуть 

історію. Наші діти – це майбутні батьки і матері, вони теж будуть 

вихователями своїх дітей. Наші діти повинні вирости прекрасними 

громадянами, хорошими батьками і матерями. Але й це – не все: наші діти – 

це наша старість. Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане 

виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед 

іншими людьми, перед усією країною» [205, с. 243].  
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Таким чином, до ефективних педагогічних умов виховання соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності відносимо: 

спрямованість позаурочної виховної діяльності на забезпечення 

конструктивної взаємодії молодших школярів; вияв педагогічної підтримки 

молодших школярів щодо вияву соціальної активності на основі партнерської 

взаємодії; підготовку педагогів до формування соціальної активності 

молодших школярів. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Розроблено змістову структуру соціальної активності молодших 

школярів, яка включає емоційно-ціннісний, когнітивний та праксичний 

компоненти й виконує відповідно спонукальну, інформаційну та діяльнісну 

функції. Доведено, що формування соціальної активності молодших школярів 

буде ефективним за умови збалансованості всіх змістових структур його 

компонентів.  

Для виявлення рівнів сформованості кожного компоненту обґрунтовано 

відповідні критерії: емоційно-ціннісному – «ціннісний», когнітивному 

компоненту – «інтелектуальний», праксичному – «поведінковий».  

Розроблено підпорядковану структуру показників критеріїв 

сформованості соціальної активності молодших школярів. Показником 

ціннісного критерія є ціннісне ставлення до оточуючої дійсності, самого себе; 

позитивна мотивація щодо вияву соціальної активності у поведінці, 

повсякденній діяльності; розвинута емпатія. Інтелектуального – знання про 

соціальну активність особистості, лідерство, партнерство та усвідомлення 

необхідності їх вияву у повсякденній життєдіяльності; знання про соціальні 

норми, стилі поведінки прийняті у соціумі; знання про комунікативні 

властивості особистості. Поведінкового – свідомо регульована активна 

поведінка, діяльність, на основі соціально-значущих норм; відповідальність; 

розвинуті соціальні, комунікативні уміння і навички. 
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Визначено рівні сформованості соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності: високий, середній, початковий. 

Спостереження за дітьми, аналіз діагностування батьків, підтвердили, 

що розвиток емоційної сфери дітей, домінування у них певного типу 

емоційності впливає на формування у них основ ціннісного ставлення до 

взаємодії з іншими вихованцями.  

Аналіз результатів щодо стану формування соціальної активності 

молодших школярів дозволив дійти висновку, що усі заклади мають достатньо 

оснащене предметно-просторове середовище, кадрову базу для формування 

основ соціальної активності молодшого школяра у позаурочній виховній 

діяльності; у дошкільних навчальних закладах і початковій школі існують 

цінні традиції, пов’язані із дотриманням норм і правил прийнятих у 

суспільстві, організовується виховна робота. Однак потенціал освітнього 

процесу початкової школи щодо формування соціальної активності молодшого 

школяра не повною мірою актуалізується через відсутність єдиних 

методологічних засад і наступності в роботі початкової школи, брак 

методичного забезпечення виховного процесу, низький рівень підготовки 

педагогічних працівників та батьків до вирішення завдань щодо формування 

соціальної активності молодшого школяра у позаурочній виховній діяльності. 

Аналіз досліджень науковців дає можливість стверджувати, що процес 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

діяльності включає в себе сукупність певних умов: педагогічних, 

психологічних, соціологічних (взаємодії «вчитель – учень», спільна 

продуктивна діяльності, результатом якої вибудовуються найтісніші 

мотиваційні контакти; умови родинного середовища; інтенсивність залучення 

до колективних форм організації діяльності) та методик, які спрямовані на 

соціалізацію, прояв активності молодших школярів, покращення їх 

самопочуття та настрою, створення сприятливих умов для їх розвитку та 

саморозвитку, підвищення адаптаційних можливостей та формування 

мотивації щодо соціальної активності. 
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Шляхом узагальнення експертних оцінок проаналізовано та визначено 

педагогічні умови формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності: спрямованість позаурочної виховної 

діяльності на забезпечення конструктивної взаємодії молодших школярів; вияв 

педагогічної підтримки молодших школярів щодо вияву соціальної активності 

на основі партнерської взаємодії; підготовку педагогів до формування 

соціальної активності молодших школярів 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Литвиненко О., 2015b; 2016a; 2017a; 2017b; 2017c; 2018а). 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ 

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1 Технологія формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності 

 

Сучасний стрімкий розвиток державності моделює новий етап розвитку 

сучасної освіти, що зумовлює суттєві зміни у теорії та практиці виховного 

процесу. Показниками ефективності сучасної виховної системи молодшої 

школи визнано особистість молодшого школяра, його здатність взаємодіяти у 

приватній сфері, комфортне відчуття у колективі, рівень здатності 

комунікувати та соціально розвиватися, прагнути до саморозвитку, 

виявленням соціальної активності у повсякденній життєдіяльності. 

Зазначимо, соціальна активність є інтегрованою структурою, що 

складається з низки взаємозалежних та взаємообумовлених компонентів, що 

зумовлює потребу в обґрунтуванні технології виховання соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Слово «технологія» перекладається з грецької як «наука про 

майстерність». 

Технологія виховання – це спосіб організації діяльності для отримання 

спільно визначених, гарантованих, потенційно відтворювальних педагогічних 

результатів, найбільш раціональні продуктивні й ефективні способи і прийоми 

діяльності в заданих умовах [191, с. 23]. Ієрархічність є ключовою відмінністю 

педагогічної технології. Г. Селевко окреслює в педагогічній технології чотири 

ієрархічні рівня: 1) рівень, спрямований на вирішення мети виховної 

діяльності – (технології проектування і побудови виховних систем); 2) рівень 

вирішення виховних завдань (проблемно-діяльнісні технології); 3) рівень 



126 

локальних, окремих виховних акцій, подій, заходів, форм (технологія форм); 

рівень вирішення конкретних виховних ситуацій [19, c. 182-184]. 

У створенні технології соціальної активності молодшого школяра ми 

опиралися на теорію гуманістичного виховання, А. Макаренка, Л. Новікової, 

К. Роджерса, В. Сухомлинського [162; 195; 228; 256], теорією особистісного розвитку 

в діяльності (О. Бодальов, О. Лєонтьєв, С. Рубінштейн [40; 153; 230]), теорію 

системного підходу до виховання (М. Красовицький, Е. Юдін [138; 307]), теорію 

особистісно орієнтованого підходу до виховання (І. Бех) [34 ]. 

Розробляючи технологію, ми виходили з того, що процес формування 

має відображати структуру соціальної активності молодших школярів. 

Запропонована технологія передбачає дослідження усіх аспектів виховного 

процесу, починаючи з постановки цілей, проектування, організації виховного 

процесу до перевірки ефективності створеної моделі. 

Технологія формування соціальної активності молодших школярів є 

моделлю спільної роботи вчителя та учнів з організації та проведення 

реального процесу виховання за умови забезпечення комфорту для всіх 

суб’єктів педагогічної діяльності. 

Метою розробленої технології є забезпечення спрямованості 

позаурочної виховної діяльності закладів середньої освіти на формування 

соціальної активності, конструктивної взаємодії молодших школярів на основі 

партнерської взаємодії. 

У ході експериментальної роботи була обрана наступна логіка втілення 

технології формування соціальної активності молодших школярів у процесі 

виховання: 

1) визначення загальної мети формування соціальної активності, а 

також кожної її складової; 

2) добір та обґрунтування змісту виховного процесу відповідно 

поставленої мети; 

3) реалізація змісту, шляхом впровадження доцільних форм, методів, 

засобів, які забезпечені об’єктивними методиками контролю якості 
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досліджуваного явища. 

Розроблена технологія формування соціальної активності молодших 

школярів передбачає її реалізацію у три етапи: орієнтувально-мотиваційний, 

операційно-діяльнісний та  результативно-оцінювальний. Кожен з них має свої 

цілі та завдання. 

В основу процесу формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності покладено такі принципи: 

- принцип гуманізації виховного процесу є пріоритетним й орієнтує 

педагога на особистість дитини, її індивідуальні й вікові особливості, 

підтримку пізнавальної активності; 

- природовідповідності (бережливе ставлення до дитини надає 

можливості задовольняти базові потреби у пізнанні світу в процесі взаємодії з 

його об’єктами, а не у процесі традиційної освіти, поза чуттєво-мотиваційною 

сферою, сприяє зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей); 

- довіри й підтримки (довіра, підтримка дитини до саморозвитку та 

самовдосконалення);  

- принцип наступності (взаємодія в роботі дітей, педагогів та батьків); 

- науковості (уся запропонована молодшим школярам інформація 

ґрунтувалися на науковому фактичному матеріалі щодо формування 

соціальної активності);  

- активності особистості (створення умов для самостійного 

упровадження у практичну діяльність набутих дітьми знань щодо соціальної 

активності);  

- доступності (відомості адаптовані та логічно структуровані);  

- наочності (приклади з життя дітей, проведення дослідницької 

діяльності, супроводження інформації демонстрацією наочного матеріалу, 

використання літературних джерел з акцентуванням на художньо образні 

слова);  

- системності (нові знання ґрунтуються на попередніх та сприяють 

формуванню уявлень й понять про соціальну активність);  
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- упровадження власного прикладу.  

Ефективною формою формування соціальної активності молодших 

школярів  визначено розвиваючий курс «Заговори, щоб я тебе побачив».  Він 

знайомить молодшого школяра зі знаннями щодо людини, самих себе, 

механізмами взаємодії з оточуючими, сприяє виробленню умінь та навичок 

соціальної активності. 

Розвиваючий курс спрямований на інтегроване виховання, що є 

необхідною умовою сучасності у наданні якісної освіти та визначене у 

Державному стандарті початкової освіти [65]: «Я досліджую світ», 

«Мистецтво», «Я у світі», «Української мови», «Літературне читання», 

«Риторики», «Природознавство», «Математики», «Музики», «Англійської 

мови», «Малювання», «Дизайну та технологій», «Трудового навчання». 

Розвиваючий курс «Заговори, щоб я тебе побачив» сприяв підвищенню 

у молодших школярів мотивації до оволодіння соціальними уміннями, 

навичками, механізмами взаєморозуміння (ідентифікації, емпатії, рефлексії), 

взаємопізнання.  

Мета розвиваючого курсу: формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності.  

Провідними завданнями курсу визначено: розвиток в учнів емоційно-

ціннісного ставлення до соціальної активності як особистісної цінності; 

підтримка особистості школяра з урахуванням його можливостей і потреб; 

сприяння оволодінню знаннями і вміннями соціальної активності; розвиток 

соціальних, організаційних, комунікативних вмінь, навичок самоаналізу та 

саморегуляції на основі партнерства. 

Розвиваючий курс складався з декількох розділів: «Я – особлива 

дитина», «Я вчуся партнерській взаємодії», «Моє комунікативне «Я», тощо. 

Заняття кожного з розділів включає в себе теоретичну частину та низку 

практичних вправ, ігор, тестів, завдяки яким молодші школярі виконуючи 

оволодівають навичками самоаналізу, саморегуляції, емпатії та розумінню 

інших. На заняттях діти навчаються саморегуляції власного настрою, 
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емоційного стану; у них формується власна думка. Заняття сприяють 

засвоєнню знань та вмінь соціальної взаємодії. 

На першому етапі (орієнтувально-мотиваційному) технологія 

формування соціальної активності розглядається нами як «входження» у 

виховне середовище закладу загальної середньої освіти та передбачала 

досягнення таких цілей: формування мотивів щодо вияву соціальної 

активності у молодших школярів; розуміння значущості знань про соціальну 

активність з метою прояву їх у повсякденній життєдіяльності. 

Основними завданнями орієнтувально-мотиваційного етапу є адаптація 

до умов виховання у закладі загальної середньої освіти; оволодіння знаннями 

про соціальні цінності, моделі та норми поведінки, партнерську взаємодію; 

розвиток умінь здобувати та поширювати свої знання. 

Ефективним методом визначаємо міні-бесіди зі школярами початкової 

школи на тему: «Ставлення до себе», «Я і моя сім'я», «Подаруй усмішку!», 

«Який я», «Якби я був…, щоб я зробив», які сприяли формуванню позитивної 

установки вихованців щодо соціальної активності, підвищення рівня їх знань 

про соціальні цінності, моделі, культурні норми, правила поведінки в соціумі. 

Нами використовувалися різні типи бесід, а саме: бесіда-презентація, бесіда-

дискусія, виховна бесіда з вирішенням проблемного питання, з розглядом 

конкретних виховних ситуацій, бесіда-діалог тощо.  

Широкого застосування набули бесіди-презентації. Використання 

інформаційних технологій дає можливість впливати на учнів. На допомогу 

вчителю приходять комп’ютер, магнітофон, телевізор або проектор, навіть 

смартфон, які допомагають подати інформацію більш цікаво та значно 

підсилити ефективність виховного процесу. Така бесіда супроводжується 

демонстрацією інформації із заданої теми у вигляді малюнків, таблиць, схем, 

текстів, відео, аудіо файлів, які використовуються під час бесіди.  

Демонструючи окремі символи, поняття, діти фактично запам’ятовують 

їх.  
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Бесіда-дискусія передбачала контакт з дітьми, вільний обмін думками з 

елементами дискусії. Наприклад, при вивченні теми «Я вчуся партнерської 

взаємодії» молодші школярі ознайомлювалися з необхідністю вживання 

«чарівних» слів, встановленні причинно-наслідкових зв’язків різних вчинків, 

поведінки, дій. Подібні бесіди активізували пізнавальну діяльність 

вихованців, давали можливість критично мислити, керувати думкою групи, 

виявляючи лідерські якості. 

Одним з ефективних джерел отримання знань про соціальну активність 

у молодших школярів є казка. Народні українські казки; зарубіжні народні, 

літературні чи авторські казки; українські авторські, або літературні; 

віршовані казки та мультфільми формують позитивне ставлення до 

оточуючих, дають знання про соціальні норми та відповідають потребам та 

внутрішньому світу дитини. 

Навчившись розуміти інших героїв, дитина молодшого шкільного віку 

вчиться розуміти внутрішній світ оточуючих її людей, співчувати їм. Набуває 

соціального досвіду у поведінці аналізуючи та виокремлюючи особистісні 

позитивні чи негативні риси, вчитися давати їм оцінку, набувати впевненості 

у собі, адаптується у навколишньому середовищі. «Слухають діти казку, 

зачудовані чарівним світом, і, здається, що вони бояться порушити тишу, щоб 

не розвіялися чари» [209, с. 31].  

Обравши собі улюбленого героя дитина молодшого шкільного віку 

намагається його наслідувати. Як результат, дитина соціалізуючись розвиває 

у собі самостійність і дисципліну, не залишає у біді молодших, з повагою 

ставиться до людей старших за себе.  

Дитина засвоює суспільні норми, правила взаємодії, формує певні 

стереотипи та комунікативні навички розуміючи особливості їх дотримання у 

доброзичливому, позитивному, співчутливому відношенні до оточуючих. 

Вивчаючи українську народну казку «Рукавичка» діти вчаться не губити 

власні речі, поступатися місцем іншим, знаходити альтернативний вихід з 

будь-якої ситуації не ображаючи один-одного опинившись в певних умовах. 
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Обговорюючи казку, дитина вчиться дивитися на ситуацію з позиції 

іншого. Стати на місце іншого, подивитись на ситуацію очима іншої людини, 

що дає змогу накопичувати власний досвід. 

Українська народна казка «Півник та двоє мишенят» вчить народної 

мудрості «По роботі й нагорода». Казка виховує бажання допомагати 

дорослим та один одному, з повагою ставитися до праці інших, розуміти 

ставлення до ледарів оточуючих. Діти мають змогу оцінити хитрощі та лінощі 

мишенят та подивитися на ситуацію з позиції роботящого півня. 

Формуючи у молодших школярів соціальну активність, вміння 

взаємодіяти, комунікувати, розв’язувати власні життєві ситуації ми 

запропонували дітям створити власну казку, але з позитивною кінцівкою. 

Складаючи власну казку дитина переживає власну проблему, але так щоб все 

вирішилося якомога краще для неї, необхідно знайти успішний, позитивний 

розв’язок. Висновком проведеної роботи є розуміння того, що розвиток 

молодших школярів щодо соціальної активності є результатом впливу на 

емоційну та діяльнісну галузь.  

В. Сухомлинський, який запровадив в українську педагогіку 

опрацювання казкових образів та казкових тем, зазначав: «Казка для 

маленьких дітей – не просто розповідь про фантастичні події, це – цілий світ, 

в якому дитина живе, бореться, протиставляє злу свою добру волю [204, с. 307-

308]». На його думку художньо-естетичне мистецтво, яке охоплює всі сфери 

життєдіяльності молодших школярів має прояв у казці, розвиваючи та 

піднімаючи у колективі розумові здібності та мислення у дитини зокрема. 

У нашій роботі з дітьми ми також використовували елементи 

казкотерапії. Доцільність застосування цього методу на практиці 

підтверджують когорта вчених, зокрема, С. Савченко, О. Івановська, 

Н. Шкаріна та інші, які досліджують казку як прекрасний соціально-

педагогічний засіб соціалізації, розвитку та виховання особистості [174]. 

Розглядаючи основні характеристики казко терапії, доходимо висновку, що це 

містке поняття, так вчена Т. Зінкевич-Євстигнєєва виділяє у ньому такі 
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аспекти: «відкриття тих знань, які живуть в душі і є на даний момент 

психотерапевтичними [80, с. 8], «процес пошуку сенсу, розшифровки знань 

про світ та систему взаємостосунків у ньому», «процес утворення зв’язку між 

казковими подіями та поведінкою в реальному житті» [80, с. 9], «процес 

об’єктивації проблемних ситуацій ... та активізації ресурсів, потенціалу 

особистості» [80, с. 12], «процес екологічної освіти та виховання дитини» [80, 

с. 13], «терапія середовищем, особливою казковою обстановкою, в якій 

можуть проявлятися потенційні частини особистості [80, с. 14], та як, «процес 

підбору для кожної дитини його особистої казки» [80, с. 15]. Акцентуючи на 

вищеназваних характеристиках А. Осипова дає своє визначення, 

«казкотерапія – це метод, який використовує форму казки для інтеграції 

особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості та взаємодії 

з оточуючим світом» [198, с. 7]. На думку І. Вачкова: «казкотерапія – це такий 

напрямок практичної психології, який, використовуючи метафоричні ресурси 

казки, дозволяє особистості розвинути самосвідомість та побудувати особливі 

рівні взаємодії один з одним, що створює умови для становлення їх 

суб’єктності» [46, с. 7]. Сучасні психологи активно користуються цим 

методом у своїй практиці. Казкотерапія застосовується з метою впливу не 

тільки на дитину, а й безпосередньо і на його оточення, внести «конструктивні 

зміни у соціумі і системі життєзабезпечення людини» [39, с. 7-8]. Виявивши 

проблему у дитини молодшого шкільного віку, пропонували казку, з метою 

м’якого впливу на її поведінку. У процесі корекційної роботи передбачається 

заміщення непродуктивної поведінки на більш ефективну, з поясненням сенсу 

того, що відбувається. Дитині пропонувалася фантастична істота, яка була 

схожа на неї та в процесі розвитку сюжету знаходилися можливості та шляхи 

для подолання перешкод. Також підбиралися казки, що давали можливість 

дитині оцінити ситуацію з іншого погляду та знайти нові вирішення ситуацій 

що його турбує, пояснюючи їх сенс. 

Казкотерапія є важливою функціональною складовою у комунікативній 

функції вчителя. Казка виступає засобом спілкування між дорослим і 
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дитиною. Створюючи, за допомогою казки, доброзичливу атмосферу, дитина 

розкриває свої внутрішні переживання, почуття, які є підґрунтям для 

обговорення. 

Згідно з нашими припущеннями, важливою умовою виховання 

соціальної активності у молодших школярів у позаурочній виховній діяльності 

є активне та цікаве долучення дітей до обговорення моральних, етичних норм 

та правил, формування у них емоційно-ціннісного, позитивного ставлення до 

себе та оточуючих, моделей та правил поведінки. 

Художня література – є ефективним виховним засобом у формуванні 

соціальної активності молодших школярів, сприяє формування у дитини 

емоційного ставлення оточуючих, себе, соціальної поведінки, оскільки 

одночасно є сукупністю знань і почуттів. Є найбільш ефективним засобом у 

формуванні соціального досвіду молодшого школяра, відображаючи 

соціальну дійсність, приклади моральної поведінки. Художня дитяча 

література є підґрунтям для формування у дітей знань, уявлень про соціальну 

активність особистості, яка за допомогою сюжетно-образної форми розкриває 

відносини між людьми, даючи приклад поведінки прийнятої у соціумі. 

«Стара й сучасна, вітчизняна та зарубіжна, різна за жанрами, 

ілюстрована, дитяча і доросла – вона важливий складник дитячої субкультури, 

її уособлення і натхнення» [105, с. 98], такою є художня книжка на думку 

О. Кононко. Художня література описують людські взаємовідносини. У 

літературних творах особистість розкривається у образах, що викликають 

естетичне та моральне уболівання. Саме за допомогою художніх творів дитина 

приміряє на себе позицію автора, яскравих героїв, порівнюючи її зі своєю, як 

результат відбувається переосмислення власних норм поведінки, набутих 

цінностей. Це сприяє моральному вихованню молодших школярів. Емоційно 

переживаючи руйнування власних цінностей, норм та правил дитина відчуває 

розчарування, гнів, протест, сором, це дає можливість вплинути на розвиток 

емпатійної сфери дитини. Співчувати, співпереживати, радіти разом з героями 

допомагає художній твір, що не завжди дитина проявляє у власному житті. 
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Художня література викликає емоційне ставлення у дитини до соціальної 

реальності, що описується в художній літературі та є одночасно походженням 

знань та походженням емоцій. 

Формування адекватного ставлення до себе, оточуючих, соціальної 

поведінки відбувається у результаті сприймання художніх творів, які 

зображають людські взаємовідносини. Сприймаючи твір, дитина вчиться 

аналізувати та оцінювати поведінку героїв у своїх судженнях. Даючи оцінку 

діти співставляють її не тільки зі своїми вчинками, а і з вчинками своїх 

товаришів. 

Ґрунтовний виховний потенціал містить збірка притч, казок та оповідань 

В. Сухомлинського «Квітка сонця». Вони спонукають дітей замислитися над 

вчинками і переживаннями головних героїв, порівняти їх з власними 

переживаннями та діями, дійти до відповідних висновків, наслідувати їх, або 

прийняти іншу позицію. Не даючи, в кінці твору, готового висновку, інколи, 

навіть, закінчуючи оповідання риторичним запитанням або виносячи 

запитання як заголовок («Який слід повинна залишити людина на Землі?», 

«Хто розумніший?») – це є особливістю творів В. Сухомлинського. Його твори 

дають можливість дітям дійти до всього самостійно. 

Філософії життя В. Сухомлинський присвятив багато казок та 

оповідань. Автор розкриває філософські поняття – добро, совість. У книжках 

В. Сухомлинського реалізуються складні задачі підведення дитини до 

осмислення основ природного і соціального світу, місця і призначення людини 

в ньому, питання пізнання і самопізнання, що власне й становлять предмет 

філософії як особливого різновиду духовної культури [241, с. 670]. Дитячими 

вустами своїх героїв він ставить запитання своєму читачеві, відповіді на які 

дитині допоможуть знайти оточуючи дорослі. Наприклад, у творі 

«Чорнобривці», хлопчик переймається філософсько-риторичним запитанням: 

»Для чого людина живе на світі?» У оповіданнях «Соромно перед 

соловейком», «Для чого кажуть «спасибі», «Як же все це було без мене» 
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спрямовані на самопізнання. В останньому, дівчинці важко зрозуміти: «Як це 

так – мене не було?..». 

З метою формування знань молодших школярів про соціальну 

активність нами добиралися твори з відображенням стосунків героїв та 

соціальних взаємовідносин. Наприклад, добро та зло висвітлено в оповіданні 

В. Сухомлинського «Горбатенька дівчинка» автор підводить до розуміння 

добра і зла. На все життя діти запам’ятають що любов народжує любов, та буде 

гарним прикладом співчуття та підтримки близьких; жадібність (казка «Двоє 

жадібних ведмежат»); гостинність (казка «Лисиця та Журавель»), хитрість 

(казка «Лисичка з качалочкою»), страх (казка «Пан Коцький»), дружба (казка 

«Котик і півник», В. Сухомлинський «Наш тато одужав»), лінь («Лінива 

подушка»). Провідним було звернути увагу дітей не на характеристику героїв, 

а на характер стосунків між ними, спрямовуючись на проблему висвітлену у 

творі, встановленню мотивів вчинків та поведінки, шляхи подолання. 

Також широко застосовувалися байки, притчі, повчальні історії, етичні 

бесіди, інструктажі, власний приклад. Моральний вплив на розум і почуття 

дитини молодшого шкільного віку здійснює виховна сила художнього слова. 

Школярі співпереживають персонажам, схвалюють чи засуджують змальовані в 

творі явища, події життя, що описані у творі.  

Метод «Асоціативний кущ», або «Гронування» застосовується для 

входження у тему, яка буде розглядатися. Відмінністю від «Мозкової атаки» є 

спонукання дітей вільно й відкрито думати й обговорювати певну тему, 

предмет, образа, при цьому важливу роль відіграють почуття, ставлення, 

емоції. Цей метод формує асоціативну форму мислення (рис. 3.2) 
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Рис. 3.1 Метод «Асоціативний кущ»  

При цьому асоціації не можуть бути хибними, асоціації – індивідуальні. 

Формувати вміння самостійно здобувати знання, знайти необхідну 

інформацію, висувати свої припущення, робити висновки вирішується через 

метод проектної діяльності у початковій школі. Методика сприяє становленню 

особистості школяра розвиток його соціальної активності. 

Ефективним засобом виховання, що передбачає у дитини аналіз власних 

знань з будь якої теми стосовно соціальній активності є заповнення таблиця 

«Знаємо. Хочемо знати. Дізналися.» Стратегія передбачає постановку власних 

запитань з цієї теми, за допомогою яких виявляється зацікавленість молодших 

школярів з проблеми. Стислий запис інформації з теми, отриманої під час 

бесіди, обговорення. Стратегічне покрокове планування щодо можливих 

шляхів виховання. Звичайно, не всі діти у першому класі можуть писати, тому 

їм було запропоновано використовувати малюнки. Діти які вже, можуть 

записувати – допомогли виділити ключові слова та скорочувати їх. Важливим 

моментом цієї стратегії є, що поруч з думками дітей на дошці – записувати їх 

імена, для підвищення власної самооцінки дитини. Також перевага стратегії 

тому, що перетворює монологічну розповідь вчителя на діалог «учень – 

вчитель», «учень – учень», «учень – вчитель – весь клас».  

Щастя

Радість

Родина

МирСонце

Мама
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Результатом роботи на означеному етапі є бажання набувати нові знання 

про соціальні взаємини, соціальну активність. 

Другий етап (операційно-діяльнісний) є логічним продовженням 

орієнтувально-мотиваційного етапу. Передбачає досягнення таких цілей: 

підтримка позитивного ставлення до прояву соціальної активності; розвиток у 

молодших школярів соціальних, комунікативних умінь і навичок; 

поглиблення знань про соціальну взаємодію. У якості основних засобів 

розробленої технології використовувалися метод «Кубування», «Мозкова 

атака», вправи, ігри тощо.  

Однією з провідних вправ Нової української школи, щодо розвитку 

молодшого школяра, є стратегія «Кубування». Для цього використовується 

кубик на кожній грані якого написано вказівки: опишіть, порівняйте, 

встановіть асоціації, проаналізуйте, знайти застосування, запропонувати 

аргументи «за» або «проти». У молодшій школі завдання слід пояснювати у 

доступних для дітей формулюваннях. Використання граней слід починати від 

менш складних завдань (з огляду на мовленнєву діяльність), до більш 

складних. Наприклад, тема «Подорож у країну Доброти» :  

1. Ти робив колись добро? Розкажи історію. 

2. Кого ти вважаєш у класі самим добрим? 

3. Розкажи історію, коли тобі хтось зроби добро. 

4. Заспівай пісню або розкажи вірш, прислів’я про добро. 

5. Чи варто творити добро? 

6. Яку людину можна назвати доброю? 

Головною установкою стратегії є: «Ми всі – одна спільнота». 

Формуванню творчої уяви, соціальної активності молодшого школяра, 

слугують описові та ілюстративні запитання (Назвіть літературні твори які ми 

читали, де описані ситуації дружних взаємовідносин? Кого з головних героїв 

ти вважаєш прикладом для наслідування у встановленні позитивних, дружніх 

взаємовідносин? Назви героїв які співчутливо ставилися до іншого, приходили 

на допомогу? Згадай з прочитаних ситуацій, де описувався дружній клас, чому 
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його можна назвати дружнім? Згадай добрі вчинки, які ти зробив у житті. На 

твою думку, що означає ствердження: «Бджола мала, а й та працює», які 

приклади з прочитаного можна навести?) 

Серед різноманітних форм та методів ефективним методом у 

формуванні соціальної активності є вправи (правила та рутини). 

Застосовуючи їх у експериментальній роботі, завдяки їм доводяться до 

автоматизму певні необхідні дії, що виконуються багаторазово з позитивними 

емоціями. 

«Мозкова атака» відноситься до ефективних методів колективної 

діяльності. Основною метою є збирання якомога більшої кількості ідей, не 

оцінюючи їх, звільняючи від інертності та стереотипів мислення. Дітям 

пропонується згадати все, що вони знають або думають з певної теми 

обговорення, при цьому вчитель не задає жодних запитань. Важливо 

записувати всі ідеї та думки на дошці та класифікувати їх по закінченню. 

Виховне середовище має стимулювати молодших школярів щодо 

засвоєння та осмислення моральних цінностей, норм та правил поведінки. З 

огляду на те, що у цьому віці внутрішні регулятори соціальної активності, 

тільки починають формуватися доцільно познайомити вихованців з значенням 

та сутністю понять. У дітей молодшого шкільного віку переважають ігрові 

інтереси, гра займає значне місце серед різних форм і методів виховання 

соціальної активності, у якій вони втілюють можливість переробити реальне 

життя, пізнати світ, відчувають щохвилинну радість і можливість фантазувати, 

формує та закріплює вміння, здібності, знання щодо соціальних функцій у 

майбутньому. 

«В основі виховання молодших школярів перебуває взаємодія дітей і 

дорослих – гра, спільна праця, пізнання, спілкування», – зазначено у Концепції 

Нової української школи [106; 156, с. 38]. 

Л. Виготський, відзначив, що у всіх видах творчої ігрової діяльності 

дитина викликає своєрідне відношення думки до дії, а саме: можливість 

втілення задуму, можливість йди від думки до ситуації, а не від ситуації до 
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думки [52, ст. 30]. 

З метою виявлення соціальної активності, толерантності, здатності 

приймати та відчувати іншу людину, оволодіти нормами взаємовзаємин 

прийнятими у суспільстві, побачити і оцінити свою поведінку зі сторони, всі 

ці соціально-перцептивні здібності використовувались нами у сюжетно-

рольовій грі. 

Сюжетно-рольова гра – образна гра, яка розвивається за певним 

сюжетом та ролями задуманими дитиною, бажання бути іншим, не собою, у 

не реальних обставинах. За визначенням М. Леонтьєва, мотив ігрової 

діяльності полягає в її змісті [123]. Формуючи соціально-перцептивні 

здібності молодших школярів – розуміння позиції іншої дитини та уміння 

стати на її місце, вміння взаємодіяти – задіювались у нашій роботі сюжетно-

рольові ігри. 

Науковці О. Смирнова та О. Гударева доводять, що на ранніх етапах 

свого становлення сюжетно-рольова гра не забезпечує у повній мірі 

формування моральності особистості і лише розвинута форма ігрової 

діяльності сприяє усвідомленню дітьми смислів людських взаємин, 

формуванню потребнісно-мотиваційної сфери і, як наслідок, формуванню 

системи цінностей [197, с. 79]. Формування соціальної компетентності, 

комунікабельності, моральних цінностей, взаємодії, подолання власного 

егоцентризму залежить від ігрової діяльності, але останні дослідження 

науковців підтверджують факт про зниження зацікавленості до гри у сучасних 

дітей молодшого шкільного віку , що в майбутньому буде мати негативні 

наслідки. 

Виховання соціальної активності завдяки сюжетно-рольовій грі має 

сприяти предметно-ігрове середовище, яке комфортне віку дитини та 

допомагає змоделювати соціальні взаємовідносини, та навчитися 

орієнтуватися в них. Дитячі емоції та яскраві враження від подій та явищ у 

подальшому стають змістом сюжетно-рольової гри, за якої внутрішні 

переживання, усвідомлення та вербалізація їх, дає можливість зрозуміти зміст 
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проблемних ситуацій та дає можливість подивитись на неї з іншого боку. 

Ігрова діяльність ефективно розвиває у дітей молодшого шкільного віку 

уміння міжособистісної взаємодії, прояву соціальних навичок. Гра «Додай – 

забери» є прикладом сюжетно-рольової гри, де основним дієвим методом та 

результатом є спілкування дітей. Розподіл дітей на групи по 4-5 дитини з 

завданням після прочитаного твору: «Уявіть, що в центрі подій з’явиться 

головний герой чи персонаж з іншого твору. Чи зміниться сюжет? Як будуть 

розвиватися події?» Розділивши дітей на групи можна давати різні завдання 

на опрацювання прочитаного твору. Наприклад, перша група отримує 

завдання знайти дійових осіб, розподілити між собою ролі та інсценізувати 

певну частину оповідання. Друга група отримує завдання намалювати карту 

подорожі головного героя. Третя – скласти стислий переказ. Сюжетно-рольова 

гра «Я на вулиці», «На кого я хочу бути схожим у житті» («Мій ідеал») Метою 

рольової гри-зустрічі «Землю сонце прикрашає, а людину – праця» є 

поглиблення знань дітей про працю – основу всього. Розвивати інтерес та 

любов до праці, наполегливість, силу волі. 

Ефективне виховання соціальної активності у молодших школярів 

вимагає дотримання методично-грамотного проведення сюжетно-рольових 

ігор, акцентування та поглиблення знань соціальної активності у взаємодії, 

вміння контролювати та оцінювати свою поведінку, удосконалення умінь та 

навичок комунікативних здібностей, творчий підхід для вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Рольова гра, як метод, має більше переваг у молодшому шкільному віці, 

ніж недоліків. Це спрощена модель реалій дитини, взяті ситуації з життя, або 

з художньої літератури. Сюжет гри пов'язаний з моральною проблемою, яка 

потребує розв’язання. Результатом гри є розвиток комунікативних якостей, 

висловлювання та аргументування власних думок перед іншими, творчих 

здібностей, взаємодія. Формуються та розвиваються особистісні якості: 

творчість, індивідуальність, толерантність, самооцінка, соціально-

комунікативні навички та вміння, самоповага.  
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Дотримання та підпорядкування правилам гри стимулює формування 

довільної регуляції поведінки. Формувати творчий підхід допомагає гра «Уяви 

себе…» Після прочитаного твору діти розподіляються на групи у яких кожна 

з груп отримує завдання. «Уяви, що ти зоозахисник. Переконай мисливців не 

вбивати тварин та птахів». «Уяви себе журналістом літературного журналу. 

Візьми інтерв’ю у автора книги. Підготуй запитання.» «Завтрашній характер – 

у сьогоднішньому вчинкові», 1клас розігрування життєвих ситуацій «Чарівні 

слова відкривають серця», розгляд в групах життєвих ситуацій «Як би я 

вчинив...». Рольова гра «Вчимося спілкуватися!», «Планета справжніх друзів» 

має на меті навчити дітей товаришувати, знаходити нових друзів, знаходити 

вихід з конфліктних ситуацій, бути добрим і вихованим по відношенню до 

оточуючих. Розподілившись на групи дітям пропонувалось пограти в «Парад 

планет»: придумати назву до своєї планети, населення, правила 

взаємовідносин, події, вирішення конфліктних ситуацій. Під час проведення 

бесід школярам також можна запропонувати розігрування ситуацій по темі. 

Наприклад під час бесіди «Дружба починається з посмішки» пропонувалось 

пограти в рольову гру «Познайомся з тим хто поруч». Діти мали знайти 

необхідні слова, дії, щоб ближче познайомитися з дитиною поруч, або з тим 

хто подобається. 

Необхідною умовою рольової гри є підведення підсумків, рефлексія. Гра 

«Магазин» навчила дітей виходити з конфліктної ситуації. Одна дитина була 

продавцем, інша – виконувала роль невдоволеного покупця. Продавець мав 

вдовольнити покупця доброзичливістю, культурою спілкування та 

посмішкою. Після гри велося обговорення поведінки та запропоновувалися 

альтернативні варіанти. «День народження» рольова гра, у результаті якої діти 

здобудуть досвід поводження у ролі іменинника, або гостя. Іменинник має 

розпочати цікаву розмову, або гру для всіх. Гості мають поводити себе по 

відношенню до іменинника так, щоб задовольнити його. При обговоренні теми 

«Як вийти з конфліктної ситуації» грали в гру «Чарівна квітка». По черзі діти 

були чарівниками, підходячи до дитини зі словами: «Чарівною квіткою 
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перетворюю тебе в …, тому що…». Підводячи підсумки вчителю зрозуміло 

про симпатії та антипатії у класі, групі. 

Підводячи підсумки, діти обговорюють та розуміють мораль з вигаданої 

ситуації, емоційний та стратегічний досвід, яким можна користуватися у 

життєвих ситуаціях. Рефлексія гри допомагає вчителю виявити та у 

подальшому опрацьовувати, розвивати та виховувати ті якості, які будуть 

сприяти позитивним взаєминам молодших школярів. 

Театралізована гра є різновидом сюжетно-рольової гри зі змістом, 

сюжетом, роллю, творчим задумом, організацією та взаємостосунками. 

Відмінністю від сюжетно-рольових ігор є розвиток гри заздалегідь 

підготовленим сценарієм, який ніби підпорядковує собою гру, основою якого 

є: зміст казки, оповідання, вірша чи пісні. Спрямованість цих ігор 

комунікативна, соціальна та моральна, яка має відображається у художніх 

творах, казці та втілюється у імпровізованих інсценізаціях дітей. Набуття 

морального досвіду, поведінки, підпорядкування соціальним нормам, дитини 

у результаті сприйняття особистісних та інтерактивних здібностей. 

Розігруючи, інсценізуючи, дитина вчить слова свого героя, копіює та 

зображає його у образі, як результат це дає основу для формування 

особистості, закладає основи правил поведінки у групі, у суспільстві. 

Інсценізація «Якщо твій друг помилився...», «Якщо ти погано вчинив», 

інсценізація казки «Про двох братів – Умійка та Невмійка». 

Бесіда є формою роботи в процесі виховання, що позитивно впливає на 

зосередження уваги, активне слухання вчителя, фокусування на важливих 

питаннях, розмові, що активізує розумові та інші психічні процеси. Гра-бесіда 

дозволяє донести ті правила поведінки та норми, що є у соціумі, у різних 

життєвих ситуаціях, суспільних місцях правила спілкування. Гра переважає, 

але в результаті тема бесіди має бути розкрита. 

LEGO «Шість цеглинок» є новою методикою в Новій українській школі, 

за допомогою якої діти тренують процеси запам’ятовування, творчого 

мислення та моторику. Крім того, ця методика дозволяє створити та 
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адаптувати різні авторські технології роботи з врахуванням інтересів дітей. 

Детальний опис дій, обговорення чітких інструкцій, розповідь власних історій 

забезпечує ефективне спілкування та вираження думок. В основі ефективного 

вирішення проблемних задач лежить вміння їх запм’ятовувати, 

зосереджуватись, планувати та досягати цілей, творчо мислити та враховувати 

подальші кроки. Учні молодшого шкільного віку вчаться працювати в 

команді, що виражається у їх вмінні ділитися, враховувати думку однолітків, 

переймати знання та досвід, чітко розподіляти обов’язки [252, с. 4]. 

Виконуючи творчі завдання, запропоновані вчителем діти розвиваються. 

Граючи з цеглинками, фантазуючи та втілюючи свої фантазії у життя, молодші 

школярі навчаються партнерській взаємодії: домовлятися між собою, 

комунікують обговорюючи досягнення спільної мети, розподіляють ролі і 

завдання для кожного, проявляють свої лідерські якості, отримувати позитивні 

емоції у процесі, контролювати свою поведінку та толерантно відноситися до 

позиції іншої дитини. Застосовуючи методику «Шість цеглинок» можна за 

допомогою кольорів оцінювати вчинок чи поведінку. Разом з дітьми обираємо 

колір відповідно до негативного вчинку, наприклад червоний, та вчинок який 

дітям імпонує, жовтий колір. Також кольорову гаму цеглинок можна 

застосувати відповідно до настрою дитини вранці та наприкінці навчального 

дня.  

Побудувавши з LEGO сходинки, обрати сходинку для себе, мами, тата, 

бабусі, дідуся.Означена вправа допомагає вчителю у визначенні самооцінки 

дитини, її родинних зв’язків, взаємин у класі.  

Активна участь дітей у грі «Розумієм один одного», вчить їх ставити 

себе на місце іншого, описувати свої дії та дії іншої дитини, аналізувати і 

пояснювати наслідки таких дій, комунікувати, партнерській взаємодії, 

толерантно ставитися до думки іншого, переймати досвід. Діти грають в парі. 

Одна дитина має з цеглинок побудувати фігуру, а потім товаришу пояснити як 

йому побудувати таку саму. Дитина яка будує з інструкцією не має права 



144 

задавати запитання і не підглядає на вже збудовану фігуру товариша. У 

результаті діти мають порівняти свої фігури та обговорити будівництво.  

Гра «Побудуй куб» розвиває співпрацю з однолітками, партнерську 

взаємодію та допомогу, комунікативні навички, емоційно-позитивного 

ставлення до інших при вирішуванні проблемного завдання, розвивати 

лідерські якості. Молодші школярі будували з цеглин куб за зразком, потім 

будували його в парі домовляючись і дослухаючись один до одного при виборі 

чий взяти набір цеглинок, як будуть розташовані цеглини за кольорами, як 

з’єднати куб, щоб він не розвалився. Після, дітям пропонувалося придумати 

цікаві рухи з кубиком, щоб інші могли їх повторити. 

На етапі рефлексії застосовували метод «Сенкан», що позитивно 

впливає на емоції дитини шкільного віку, сприяє здійсненню перевірки 

набутих знань, трансформуючи їх у власні. 

Наприклад твір Василя Сухомлинського «Сергійкова квітка».  

Сергійко 

Добрий, уважний 

Радів, спостерігав, дарував 

Незвичайний і приємний подарунок для друзів. 

Природолюб 

Враховуючи поставленні завдання у вихованні соціальної активності 

молодших школярів обиралися форми та методи. В процесі експерименту 

виявилось, що ефективною виховною формою соціальної активності є виховні 

ситуації. Однією з ключових є постать вчителя, його манера спілкування з 

молодшими вихованцями, створення позитивного емоційного фону, 

емпатійні, комфортні та емоційно-відверті взаємостосунки в дитячому 

середовищі – запорука ефективності процесу виховання активності в соціумі 

дітей молодшого шкільного віку. Постановка міні-сценок сприяє розвитку 

образного мислення у дитини та набуття нею власного життєвого досвіду. 

Проблема правильного морального вибору виникає у дитини молодшого 

шкільного віку при обговоренні виховних ситуацій, після яких дитина 
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порівнює себе з деяким героєм, змістовно впливаючи та пропонуючи певні 

варіанти вирішення. 

Допомогою у цьому є поставлені питання, що вимагають роботу пам’яті 

та сприяє низькому рівню активності, це репродуктивні, відтворювальні 

питання (Що таке дружні, товариські відносини? Які якості потрібні для 

дружніх стосунків? Чи завжди приходиш на допомогу своєму другові? Чи 

дружний у тебе клас? Чи контролюєш свою поведінку? Чи вислуховуєш ти 

думку іншого, навіть якщо ти з нею не згоден? Як ти ставишся до близьких 

тобі людей? Чи дотримуєшся ти правил поведінки? Які доручення ти 

виконуєш у класі?)  

Аналізуючи результати другого етапу, констатуємо, що використання у 

процесі виховання учнів початкової школи активних форм, методів та 

інноваційних засобів виховання, забезпечення взаємозв’язку з набутим 

досвідом дозволяють моделювати ситуації, функціональні можливості яких є 

основою для формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності. 

Результативно-оцінювальний етап є логічним продовженням 

попередніх етапів технології формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Метою результативно-оцінювального етапу є оцінка та корекція умінь і 

навичок молодших школярів, аналіз впливу вчителів, вихователів на 

формування соціальної активності молодших школярів. 

Основними завданнями є: оцінювання рівня засвоєння вихованцями 

соціальних умінь; мотивація молодших школярів до прояву соціальної 

активності; вплив вчителя на процес соціальної активності вихованців; аналіз 

впливу курсу «Заговори, щоб я тебе побачив» 

Сучасна школа має навчити молодшого школяра бути самостійним, 

приймати рішення, робити вчинки та вміти відповідати за них, знати і 

захищати свої права та відстоювати інтереси групи. Креативних, 

неординарних, здатних приймати нестандартні рішення – молодих лідерів 
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потребує наше сьогодення. Молодь, яка має організаторські здібності, бере 

активну участь у громадському житті, усвідомлює себе потенційним лідером, 

бажає та має потенційні сили та здібності використовувати заради інших на 

гуманістичних засадах – має підтримуватися. На думку І. Беха, основними 

умовами мотивації є переживання учнями почуття невід’ємності від їхньої 

субкультури, що поєднує соціальну активність, групову приналежність, 

виокремлення життєвих цілей та цінностей. Для багатьох учасників виховного 

процесу обговорення з ровесниками питань стосовно самовизначення –одна зі 

спроб розуміння та усвідомлення своїх можливостей, власного «Я». 

Представлення результатів на публіку впливає почуття відповідальності та 

емоційність дітей [28, c. 27]. Саме у дитинстві школяр усвідомлює свою 

причетність до громадського життя, що стане основою позиції у дорослому 

житті. Найважливішим способом соціалізації дітей – є шкільне 

самоврядування. Звичайно, у початковій школі закладаються лише основи для 

середньої та старшої школи у якій дитина зможе самостійно вирішувати 

питання розуміючи причетність до подій, що відбуваються навколо та беручи 

за них відповідальність. Учні молодшої школи представляють свої інтереси в 

загальношкільному органі самоврядування, переймаючи досвід старших дітей, 

готуючись у майбутньому до активної участі організації життєдіяльності 

всього учнівського колективу. Підтримка мотиваційної сфери є важливою 

задачею педагога, дитина має самовдосконалюватись та мати бажання стати 

гідним громадянином держави. Кожен учень початкової школи має певні 

доручення, виконуючи які обговорює з класним керівником, отримуючи 

пораду чи консультацію. 

Учні старших класів, класний керівник вчать дітей-лідерів початкової 

школи з елементарними правилами: як зібрати клас, оформити куточок класу, 

організувати свято чи виховний захід, згуртовувати клас, проводити 

розважальні, спортивні, ділові та рольові ігри, намалювати або розробити 

газету до свят, підготувати поробки на благодійні ярмарки, допомагати один 

одному. 
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Наведемо приклади діяльності самоврядування 1 – 4 класів «Веселка» 

(рис. 3.3), метою якої є об’єднання учнів для розвитку соціальної активності, 

виконання корисних справ, толерантне ставлення до інших, дбайливе 

ставлення до природи, поважне відношення до старших людей. Завданням 

об’єднання є створити сприятливі умови для самореалізації дитини-лідера. 

Структурою організації «Веселка» є: Велика веселкова рада – шкільне 

самоврядування, яке об’єднує всіх учнів молодшої школи та Веселкова рада – 

у кожному класному колективі, з її напрямками: «Читайлик» (діти слідкують 

за дбайливим і охайним поводженням з підручниками; за вчасне повернення 

книг до бібліотеки; розповідають про нові цікаві книжки; допомагають 

оформлювати книжкові виставки; допомагають вчителю під час проведення 

бесід; працюють книжковими лікарями та надають «швидку допомогу», 

демонструючи і роз’яснюючи; раз на семестр визначають найдбайливішого 

користувача книгами; у класному куточку «Цікавинки про книги!» 

розміщують інформацію «Рекомендації юному читачеві»); напрям 

«Олімпієць» (проведення спортивних змагань і турнірів, класних походів, для 

зміцнення фізичного здоров’я, фізичного розвитку та досягнень результатів у 

спорті); напрям «Знайко» (організовує взаємодопомогу у навчанні, приймає 

участь у конкурсах, олімпіадах, предметних місячниках, тижнях).  
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Рис. 3.2 Структура самоврядування 1–4 класів «Веселка» 

 

В організації та проведенні шкільних свят, участь у різноманітних іграх, 

конкурсах розвиваючи свій творчий потенціал опікується напрям 

«Винахідник». Напрям «Веселковий дослідник» (організація та проведення 

інтелектуальних конкурсів, ігор, вікторин, допомога відстаючим школярам); 

«Айболить» (слідкують за зовнішнім виглядом та змінним взуттям школярів, 
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(діти слідкують за дбайливим і охайним поводженням з підручниками; за вчасне 
повернення книг до бібліотеки; розповідають про нові цікаві книжки; допомагають 
оформлювати книжкові виставки; допомагають вчителю під час проведення  бесід; 
працюють книжковими лікарями та надають «швидку допомогу», демонструючи і 
роз’яснюючи; раз на семестр визначають найдбайливішого користувача книгами; у 
класному куточку «Цікавинки про книги!» розміщують інформацію «Рекомендації 

юному читачеві»)

"Олімпієць"

(проведення спортивних змагань і турнірів, класних походів, для зміцнення фізичного 
здоров’я, фізичного розвитку та досягнень результатів у спорті)

"Знайко"

(організовує взаємодопомогу у навчанні, приймає участь у конкурсах, олімпіадах, 
предметних місячниках, тижнях)

"Винахідник"

(допомога в організації та проведенні шкільних свят, участь у різноманітних іграх, 
конкурсах розвиваючи свій творчий потенціал) 

"Веселковий дослідник"

(організація та проведення інтелектуальних конкурсів, ігор, вікторин, допомога 
відстаючим школярам)

"Айболить"

(слідкують за зовнішнім виглядом та змінним взуттям школярів,  чистотою рук, 
дотриманням порядку прибирання за собою посуду у їдальні)

"Майстер слова"

(інформування учнів про заходи, які найближчим часом відбудуться у школі, 
висвітлення змін, подій, що відбулися у організації, класі



149 

чистотою рук, дотриманням порядку прибирання за собою посуду у їдальні); 

напрям «Майстер слова» (інформування учнів про заходи, які найближчим 

часом відбудуться у школі, висвітлення змін, подій, що відбулися у організації, 

класі). Об’єднуючою ідеєю дитячого самоврядування – є толерантність, 

справедливість, розвиток соціальної активності молодших школярів. Права 

членів «Веселки»: кожен учасник має право скликати Веселкову раду, або 

Велику веселкову раду при виникненні проблемних ситуацій. Емблемою є 

веселка. Девіз: «Пропонуй! Вирішуй! Організовуй! Виконуй!». 

Серед форм роботи, які впливають на формування соціальної активності 

молодших школярів, та які можна вважати результатом прояву соціальної 

активності є участь дітей у конкурсах читців поезії Т. Г. Шевченка 

«Шевченківське слово», участь у міжнародному конкурсі знавців української 

мови імені Петра Яцика, святі гостинності «Вишиванка», «Ланцюг єдності» 

присвячений до дня Соборності України, участь у квест-грі «Мовний експрес» 

до Міжнародного дня рідної мови, у науковій конференції для учнів 1-4 класів 

«Державні символи України», завдяки акції «Green day» висадили квіти на 

подвір’ї школи, у волонтерській діяльності: «Намалюй листа солдату», «Теплі 

речі для бійця». 

Таким чином, технологія забезпечуює здійснення процесу формування 

соціальної активності в молодших школярів, що полягає у толерантному 

ставленні, партнерській взаємодії, організованій діяльності та прагненні до 

нових знань та розвитку цінностей. 

Важлива роль у створенні виховного середовища, націлена на 

формування соціальної активності молодших школярів, належить класному 

керівнику. Вагомим складником у формуванні нової освіти є педагогіка 

партнерства «учень – вчитель», з відповідними цінностями, що передбачені у 

Концепції «Нова українська школа», в свою чергу, рекомендовані 

Європейським парламентом та Радою Європи. Його основною ціллю, як 

керівника-організатора виховної діяльності є комплекс педагогічних зусиль 

для виховання соціальної активності молодого школяра. Створення 
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сприятливого емоційного фону в класі на пряму залежить від комунікації 

класного керівника з молодшими учнями. Емпатійні, щирі, емоційно-

доброзичливі стосунки, які дуже важливі для дітей молодшого шкільного віку, 

напряму залежать від здатності класовода встановлювати їх, від них залежить 

виховний фактор педагогічної діяльності, результат, який позначиться на 

вихованні соціальної активності молодших школярів. На часі, сучасні 

науковці, виділяють такі ролі вчителя як «соціальний педагог» (створення 

комфортних умов спілкування в школі та дома, формування навичок 

соціального життя); «фасилітатор» (допомога учням у самовизначенні та 

самореалізації через бесіди, тренінги та індивідуальну роботу з учнями) [97, с. 

18-19]. Сучасне психолого-педагогічне мислення вимагає створення 

авторських ефективних методик на основі інноваційних педагогічних 

концепцій, що відповідають психологічним та педагогічним особливостям 

педагога. До основних характеристих такого мислення відносять логічність, 

послідовність, чіткість, оригінальність [258, с. 186]. 

Функція вчителя – допомогти навчитись [175]! 

У процесі проведення батьківських зборів важливо розуміти, що 

учасники мають отримувати задоволення від процесу так і від результату. 

Збори сприятимуть розвитку культури співробітництва між вчителем, школою 

та батьками. «Для чого ми зібралися?» запитання, що допомагає зрозуміти 

мету зібрання, на яке мають отримати відповідь батьки. Отримавши відповідь 

мають окреслити очікувані результати, які мають досягнутись. Після 

визначити відповідальних осіб та спланувати процес. 

Метою проведення перших батьківських зборів є інформування батьків 

про проект Державного стандарту початкової школи. Тому темою обрано: 

«Значення батьків у Новій Українській Школі.» Очікувані результати 

батьківських зборів є: 

 Дізнатися, що очікують батьки щодо їх співучасті у Новій Українській 

школі. 
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 Інформування батьків із можливими методами їх залучення до Нової 

Української Школи (участь у проведенні навчальних, виховних занять; 

плануванні шкільного середовища; проектування навчальних матеріалів 

тощо). 

 Одержання згоди окремих батьків у навчально-виховному процесі. 

 Окреслити тему, час, місце проведення наступних батьківських зборів. 

Темами наступних батьківських зборів були запропоновані: «Роль сім’ї 

у вихованні підростаючого покоління», «Виховання любові до книги», «Як 

допомогти дитині впоратися з емоціями», «Виховання свідомої дисципліни», 

«Як допомогти молодшим школярам у навчанні», «Сімейні традиції». 

Індивідуальні зустрічі з батьками є важливими та мають бути частіші і 

не ігноруватися вчителем та школою. Достатньо проводити їх двічі на рік 

дотримуючись взаємоповаги та конфіденційності. Уважно слухаючи та 

заохочуючи батьків до спілкування. В кінці важливо ще раз закцентувати на 

головних пунктах розмови і досягти в них згоди. 

Інші форми для ефективного спілкування можуть полягати в:  

 інформаційних тижневих чи місячних бюлетнях, за допомогою яких 

можна дізнатися про заходи з участю дітей; 

 батьківських зустрічах, спрямованих на планування та організацію 

волонтерських заходів для проведення в класі чи школі; 

 здійсненні обміну цікавими книгами щодо підходів навчання та 

виховання, що може супроводжуватись подальшими дискусіями стосовно 

різних тем за допомогою соціальних мереж, програм для дистанційного 

спілкування та очного; 

 заходах для святкування історичних, сезонних та важливих для соціуму 

подій можна організовувати із залученням до них дітей, батьків, вчителів [156, 

с. 141] 

Отже, розроблено технологію формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, яка включає мету, 

завдання, принципи, підходи та етапи реалізації (орієнтувально-мотиваційний, 



152 

операційно-діяльнісний та результативно-оцінювальний). В основу 

розробленої технології формування соціальної активності молодших школярів 

у позаурочній виховній діяльності покладено особистісно зорієнтований, 

діяльнісний, ціннісний підходи та принципи: системності, цілісності, 

комплексності, аксіологічності. 

 

Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Завершальний етап експериментального дослідження передбачав 

перевірку ефективності технології формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. З цією метою виконане 

повторне вимірювання рівнів сформованості соціальної активності молодших 

школярів за допомогою діагностичних методик, які використовувалися в 

процесі констатувального дослідження. Це дало змогу проаналізувати 

динаміку змін рівнів соціальної активності молодших школярів початкової 

школи за визначеними компонентами та відповідними їм показниками.  

Узагальнені результати діагностичної роботи подано в таблиці 3.6. 

Аналіз результатів здобутих даних у процесі дослідно-

експериментальної роботи засвідчив, що відбулося зростання кількості 

молодших школярів експериментальних груп, віднесених нами до високого 

рівня, в порівнянні з контрольними групами (32,2% до початку 

експериментальної роботи і 40,8% після її завершення). Середній рівень 

показав збільшення кількості учнів молодшої школи експериментальних груп 

з 40,1% % до 49,5% та початкового рівня до початку роботи 27,7% та після її 

закінчення 9,7%. У контрольних групах таких змін не спостерігалося. 
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Таблиця 3.1 

Рівні сформованості показників емоційно-ціннісного компоненту 

соціальної активності молодших школярів до і після закінчення 

формувального експерименту, у % 

 

Рівні 

 Групи 

Контрольні 

(141 чол.) 

Експериментальні 

(142 чол.) 

До 

Експерименту 

Після 

експерименту 

До 

Експерименту 

Після 

Експерименту 

Високий  3

% 

  

Середній  4

 

  

Початковий     

 

Аналіз фіксованих результатів проведеного спостереження та 

опитування батьків і педагогів навчальних закладів показав, що діти 

початкової школи експериментальної групи стали проявляти більше бажання 

допомагати друзям (83,9%); звертати увагу на вирішення проблем 

самовиховання (81,6%); толерантне ставлення до оточуючих (82%); з’явилось 

більше охочих до виконання громадських доручень, бажання взяти участь у 

проведенні благодійних ярмарків (98,2%) респондентів, змінилось ставлення 

до охорони природи – 98,9% опитаних. 

Ефективність впровадження технології в експериментальних групах 

початкової школи підтверджується даними сформованості мотивації. 

Особливо збільшилася кількість виборів, які роз’яснювалися, тлумачилися 

нами як мотив відповідальності, толерантності, обов’язку тощо.  

Аналіз результатів діагностичних даних контрольного експерименту 

показав значне зростання показників когнітивного компоненту в 
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експериментальних групах. 

Таблиця 3.2 

Рівні сформованості показників когнітивного компоненту 

соціальної активності молодших школярів до і після закінчення 

формувального експерименту, у %. 

 

 

Рівні 

 Групи 

Контрольні 

(141 чол.) 

Експериментальні 

(142 чол.) 

До 

Експерименту 

Після 

експерименту 

До 

Експерименту 

Після 

Експерименту 

Високий     

Середній     

Початковий      

 

З огляду даних таблиці, показники високого рівня когнітивного 

компоненту на початку дослідження були майже однакові як в контрольних 

групах так і в експериментальних (у КГ показник – 26,2%, в ЕГ – 25,1%). Після 

впровадження виховної технології спостерігається збільшення цих показників 

в експериментальних групах. Зокрема виявлено тенденцію до зростання 

кількості молодших школярів віднесених до середнього рівня соціальної 

активності (на 10,5%). Відповідно, спостерігається зменшення показників 

початкового (на 25%) рівня. Натомість у контрольних групах значних змін не 

спостерігається. 

Контрольний експеримент передбачав також визначення кількісних 

результатів показників праксичного компоненту. 

Аналіз результатів контрольних зрізів засвідчив ефективність проведеної 

роботи зі збільшення обсягу моральних знань. Трактуючи та пояснюючи зміст 
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моральних понять, молодші школярі експериментальних груп переважно 

ототожнювали їх із практичною діяльністю (близько 91% опитаних), 

наприклад, відповідальним є той школяр, «який постійно відвідує заняття, 

виконує сумлінно завдання», «виконує обіцяне», «дотримується правил 

класу»; вияв турботливості для початківців це допомога старшим людям, 

воїнам АТО, дітям-сиротам, людям з фізичними обмеженнями, природі 

(73,2%). Цьому сприяло, на нашу думку, систематичне застосування 

різноманітних вправ та завдань морального змісту під час проведення занять. 

Значно зросла кількість молодших школярів, які серед якостей соціально 

активного учня назвали критичність та самокритичність (32% респондентів), 

працелюбність (83,5%), турботливість (76,4%) – це є важливим досягненням. 

Натомість контрольні групи учнів молодшої школи засвідчив, що розуміння та 

обсяг розуміння моральних понять значно не змінився. Обговорюючи значення 

слова «турботливість», «допомога» молодші школярі звужуються до кола: 

батьки, друзі (78,2%); пояснюючи моральні поняття дітям важко вказати 

більше двох найважливіших ознак (88,4%) опитаних контрольних груп. 

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості праксичного компоненту соціальної активності 

молодших школярів до і після закінчення формувального експерименту. 

 

 Рівні 

 Групи 

Контрольні 

(141 чол.) 

Експериментальні 

(142 чол.) 

До 

Експерименту 

Після 

Експерименту 

До 

експерименту 

Після 

Експерименту 

Високий  3

8

2

 

  

Середній     

Початковий     

 

Наведені дані ілюструють результати формувального експерименту, 

який здійснено в закладах середньої освіти з метою оптимізації виховного 
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процесу дітей початкових класів. Як засвідчують дані таблиці, після 

проведеної роботи в експериментальних закладах середньої освіти 

спостерігається суттєве зростання кількості респондентів, рівень соціальної 

активності яких визначено нами як високий (на початку експерименту – 

(34,2% , до початку роботи і 43,1% після завершення її). Зростання кількісних 

показників в експериментальних групах зазначених рівнів відбулося за 

рахунок збільшення кількості дітей, які перейшли на наступний, вищий, рівень 

соціальної активності. Початковий рівень соціальної активності після 

проведення експерименту констатовано у 8,9% учнів, зазначимо що на початку 

цей показник був 28,1%. Кількість учнів початкової школи з середнім рівнем 

соціальної активності зменшилась на 8,9%. Зокрема, в контрольних групах 

суттєвих змін не відбулося. 

Проведена нами робота та спостереження разом з опитуванням педагогів 

експериментальних закладів освіти, батьків та результати контрольних 

таблиць засвідчили про значне збільшення кількості молодших школярів із 

толерантною, позитивно сформованою сталою поведінкою, готовністю до 

соціальної активності. Молодші школярі стали більш активними у суспільній 

роботі, із задоволенням працюють в групах, парах, комунікують один з одним, 

про що свідчать нам педагоги. Батьки також помітили зміни: діти стали із 

задоволенням допомагати батькам, толерантніше відноситись до оточуючих їх 

рідних, тварин, простіше контактує з новими дітьми, годують і доглядають 

тварин. Розглядаючи різні життєві ситуації учні молодших класів стали більше 

звертати уваги на почуття іншого, його бажання, його настрій. Творча робота 

розігрування ситуацій, казок, можливість поставити себе на місце  головного 

героя дала можливість більше звернути увагу на вчинки та дати пораду як 

можна змінитися одному з героїв, подумати щоб ти зробив в тій ситуації, чи 

можна було б запобігти такому розвитку подій. Розглядаючи казку про Їжака, 

який захворів та його друзів, які навідували його по-черзі, діти запропонували 

Їжачкові берегти своє здоров’я: вдягатися по-погоді, займатися спортом, 
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робити ранкову зарядку. Пораділи, що в головного героя такі друзі, які не 

залишили хворого на самоті, допомогли з ліками та підтримали своїми 

візитами та смаколиками.  

Порівняльний аналіз даних констатувального і контрольного етапів 

експериментів доводять результативність розробленої технології формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

 

 

Рис. 3.3 Діаграма рівнів сформованості соціальної активності у 

експериментальних групах 

Аналіз діаграми вияву рівнів сформованості соціальної активності 

молодших школярів на кінець експерименту (рис. 3.4), вказує на їх зростання 

в експериментальній групі. Збільшення кількісних показників високого та 

середнього рівнів (у середньому на 10%) зафіксовано при визначенні стану 

сформованості уявлень молодших школярів про правила та норми поведінки, 

комунікативні навички, моральні поняття.  

Значно зменшилася кількість респондентів, які виявили початковий 

рівень соціальної активності (у середньому на 20%). Кількісне відображення 

показників емоційно-ціннісного компоненту характеризується збільшенням на 

високому рівні (у середньому на 12%). На високому рівні когнітивного 

компоненту показники збільшилися (у середньому на 15%). Найменше 

зростання кількісного відображення, у порівнянні з розглянутими, за високим 

та середнім рівнями виявлено за показниками праксичного компонента (у 
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середньому на 10%), зокрема кількість молодших учнів початкового рівня 

соціальної активності зменшилася на 21%. Таке незначне протиріччя за 

показниками трьох компонентів підтверджується опитуванням викладачів 

закладів освіти, за якими не всі опитані володіють достатнім лексиконом, 

здатні застосовувати їх на практиці. 

Порівняння кількісних результатів формування соціальної активності за 

визначеними рівнями виявила найбільший дисонанс за показниками високого 

та початкового рівнів. Така тенденція спостерігається за показниками 

когнітивного, мотиваційно-ціннісного та праксичного компонентів. Зокрема, 

аналіз у контрольних групах, показники емоційно-ціннісного, когнітивного та 

праксичного компонентів на високому рівні зросли в середньому на 11%. 

Проведення контрольних зрізів та спостережень за респондентами 

початкової школи дає змогу зробити позитивний висновок про наявність 

позитивної динаміки в їхній соціалізації та формуванні соціальної активності. 

Крім того, беручи до уваги прогнозовані педагогічні умови позитивно 

вплинули на усвідомлення комунікативних умінь та навичок, толерантного 

відношення, формування соціальної активності. 

З метою перевірки та підтвердження ефективності проведеної дослідно-

експериментальної роботи нами було застосовано коефіцієнт Ст’юдента, який 

вираховується за формулою: 

𝑡𝐶𝑡=𝐷𝑝1𝑞1𝑛1+𝑝2𝑞2𝑛2       (3.1) 

Де D – абсолютна величина різниці у % між частиною учнів в 

експериментальних і контрольних групах; 

p1 q1 n1 – дані контрольних груп; 

p2 q2 n2 – дані експериментальних груп; 

p – частина молодших школярів, яка добре володіла необхідними 

знаннями і вміннями; 

n – абсолютне число учнів початкових класів; 

q = 100 – p 
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𝑡𝐶𝑡=𝐷𝑝1𝑞1𝑛1+𝑝2𝑞2𝑛2= 𝐷𝑝1(100−𝑝1)𝑛1+𝑝2(100−𝑝2)𝑛2    (3.2) 

 

Про експериментальний ефект можна говорити лише в тому випадку, 

коли tct> 2. 

Обробку експериментальних даних було здійснено за показниками 

когнітивного, емоційно-ціннісного, праксичного компонентів. Враховуючи, 

що рівень соціальної активності молодших школярів, які добре володіють 

знаннями та навичками, визначається нами як високий та середній. 

Для визначення коефіцієнта Ст’юдента для даних показників емоційно-

ціннісного компоненту скористалися даними таблиці 3.1. 

𝑡𝐶𝑡 =
𝐷

√
𝑝1𝑞1

𝑛1
+

𝑝2𝑞2

𝑛2

=  
12,2

√
74,5−(100−74,5)

141
+

90,3−(100−90,3)

142

= 2,8 

Підставивши відповідні дані з таблиці 3.2, яка показує дані сформованості 

показників когнітивного компоненту, обрахунки виконали таким чином: 

𝑡𝐶𝑡 =
𝐷

√
𝑝1𝑞1

𝑛1
+

𝑝2𝑞2

𝑛2

=  
12,2

√
70,5−(100−70,5)

141
+

87,7−(100−87,7)

142

= 2,7 

3. Для визначення ефективності за праксичним компонентом здійснили 

такі обрахунки: 

𝑡𝐶𝑡 =
𝐷

√
𝑝1𝑞1

𝑛1
+

𝑝2𝑞2

𝑛2

=  
12,2

√
71,2−(100−71,2)

141
+

91,1−(100−91,1)

142

= 2,7 

Оскільки здобутий коефіцієнт Ст’юдента за показниками трьох 

компонентів соціальної активності більше за «2», то експериментальний ефект 

проведеного дослідження є і має на це підстави. 

З метою аналізу загальної тенденції соціальної активності в 

експериментальних та контрольних групах , також для зближення і зв’язку 

показників когнітивного, мотиваційно-ціннісного, праксичного компонентів 

соціальної активності молодших школярів були визначені «усереднені 

відносні» кількісні показники за формулою: 
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Де Р – «усереднені відносини» у % , що є кількістю дітей з однаковим 

рівнем соціальної активності за показниками емоційно-ціннісного, 

когнітивного, та праксичного компонентів. 

n – кількість школярів певного рівня соціальної активності за 

результатами показників кожного компоненту. 

«Усереднене відносний» показник був розрахований на показниках 

емоційно-ціннісного, когнітивного, та праксичного компонентів у контрольній 

та експериментальних групах. Дані подано у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Порівняння рівнів сформованості показників когнітивного, 

емоційно-ціннісного та праксичного компонентів соціальної активності 

респондентів контрольної та експериментальної груп у % 

 

Змінну динаміки соціальної активності до та після завершення 

формувального експерименту проілюстровано у таблиці 3.4. Аналіз показників 

соціальної активності на основі відносних показників, які синтезовано трьома 

компонентами: емоційно-ціннісним, когнітивним, праксичним, дав змогу 

виявити позитивну тенденцію зростання рівня соціальної активності у 

здобувачів початкової школи, 89,7% визначено як високий та середній в 

експериментальних групах. Як результат, кількість молодших школярів 

Компоненти 

 

Рівні 

Емоційно-

ціннісний  

Когнітивний Праксичний Усереднений 

показник % 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий Початок         

Кінець         

Середній Початок         

Кінець         

Початковий Початок         

Кінець         
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початкового рівня зменшилась. Дані диксограми засвідчують про зменшення 

показників соціальної активності у молодших школярів, які не виховуються у 

позаурочний час, найбільш їх засвідчено на початковому рівні. Контрольні 

групи майже не виявили змін та показали сталий результат. 

 

Рис. 3.4. Змінна динаміка соціальної активності після завершення 

формувального експерименту 

 

Попередньо сформульовані висновки про ефективність дослідно-

експериментальної роботи, підтверджують отримані дані. Проаналізовані 

якісні показники соціальної активності молодших школярів рівень яких після 

проведення формувального експерименту означено як високий та середній. 

Високий рівень молодших школярів визначається у здатності діяти згідно норм 

та правил встановлених суспільством, розуміючи їх доцільність та втілюючи в 

життя соціальну активність. Розуміють поняття доброзичливість, 

дисциплінованість, відповідальність. Відчувають потребу в здобутті нових 

знань та умінь у позаурочний час. Вміють легко встановлювати нові зв’язки, 

легко комунікують з ровесниками. Мають позитивно-емоційне ставлення як до 

себе так і до оточуючих, намагаючись зрозуміти «внутрішній» стан іншої 

дитини, але відповідально ставляться до себе і інших при виконанні доручень. 

Проявляють співчуття. Пропонують допомогу товаришеві, однокласнику. 

Розуміють і дотримуються правил поведінки у позаурочний час.  

Молодші школярі, якісні показники соціальної активності у яких дещо 
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нижче, відносяться до середнього рівня. Констатуючи, що вихованці цього 

рівня не завжди розуміють суспільні норми та правила, не завжди 

застосовують  їх у життєвих ситуаціях. У дітей молодшого шкільного віку 

характерне виявлення доброти, толерантності, чуйності, але частково. Мають 

бажання зробити свій внесок у реалізацію спільних завдань, життя класу, 

громадсько-корисній діяльності, але недостатньо самостійний. У разі невдачі 

дитина покладає відповідальність не на себе, а на інших, тобто відноситься не 

самокритично, хоча сумлінно виконує доручення і у неї розвинене відчуття 

відповідальності.  

Початковий рівень характеризується низькою соціальною мотивацією, 

яка проявляється у відносинах з оточуючими, інколи це обумовлено бажанням 

уникнути неприємної ситуації, або зумовити гарне ставлення до себе. 

Стосунки молодший школяр не завжди будує на засадах розуміння, допомоги, 

повазі. Через страх зіпсувати взаємовідносини, не завжди відстоює до кінця 

виказану особистісну думку. Вихованці мають адекватну самооцінку як до 

себе, так і до інших, намагаються контролювати і регулювати власні дії. 

Прагнуть, але не завжди, встановлюють товариські взаємини з новими дітьми.  

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи констатує, що 

проведення виховних занять, різного типу бесід, презентацій, різноманітних 

сучасних форм та методів тощо які активізують у вихованців у процесі 

позаурочної діяльності формуються комунікативні навички, навички спільної 

групової роботи, сприяють встановленню доброзичливих, толерантних, 

емпатійних відносин, більш ґрунтовно оцінюють свої дії та оточуючих. 

Опитування педагогів експериментальних груп (92,4%) підтвердило, що 

встановлення толерантних взаємовідносин у колективі позначилось також і на 

результативності занять та покращенні взаємовідносин між учнями та 

вчителем у позаурочній виховній діяльності, підвищилась відповідальність до 

доручень, прагнуть виконувати спільні завдання суспільно-корисної 

діяльності. Вчителі також підкреслили результативність проведення бесід – 

презентацій, завдяки яким молодші школярі могли наочно продемонстрований 
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матеріал практично застосовувати у життя. Систематична виховна робота у 

позаурочний час стала позитивним підгрунтям для формування соціальної 

активності молодших школярів, заклавши зв'язок між знаннями та практичною 

реальною поведінкою, що є вагомим враховуючи вікові особливості 

вихованців. Змістова складова виховних занять сприяла розвитку моральних 

якостей. Вчителі зазначили як результат школярі стали більш позитивними (на 

малюнках були усміхнені обличчя, сонечко, зображені однокласники 

тримаються за руки, сім'я у якій всі обіймають один одного). Відображенням 

цього є збільшення показників емоційно-ціннісного компоненту соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, що 

відтворено у таблиці 3.9. 

Результати контрольного зрізу після впровадження технології 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності засвідчили її ефективність, що підтверджується 

позитивною динамікою рівнів її сформованості у молодших школярів 

експериментальної групи. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Обґрунтовано технологію формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності, яка включає мету, завдання, 

принципи, підходи та етапи (орієнтувально-мотиваційний, операційно-

діяльнісний та результативно-оцінювальний). 

Орієнтувально-мотиваційний етап технології формування соціальної 

активності розглядається нами як «входження» у виховне середовище закладу 

загальної середньої освіти та передбачає досягнення таких цілей: формування 

мотивів щодо вияву соціальної активності у молодших школярів; розуміння 

значущості знань про соціальну активність з метою прояву їх у повсякденній 

життєдіяльності. 

Формування ставлення до соціальної активності як особистісної 
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цінності, мотивів молодших школярів відбувається у процесі таких занять: 

заняття-подорожі, театралізовані, конференції, кіно-заняття, свята, «Я хотів би 

знати…» 

Структура занять передбачала спостереження за оточуючими людьми; 

використання наочного матеріалу: бесід зі школярами за темою заняття 

(«Ставлення до себе», «Я і моя сім'я», «Подаруй усмішку!», «Який я», «Якби 

я був…, щоб я зробив»), читання художніх творів про особливості взаємин 

(«Рукавичка», «Півник та двоє мишенят», «По роботі й нагорода», «Двоє 

жадібних ведмежат»); гостинність (казка «Лисиця та Журавель»), хитрість 

(казка «Лисичка з качалочкою»), страх (казка «Пан Коцький»), дружба (казка 

«Котик і півник», «Про двох братів – Умійка та Невмійка»); аналіз художнього 

твору, або зразків ситуацій (В. Сухомлинського «Квітка сонця», 

«Чорнобривці», «Соромно перед соловейком», «Для чого кажуть «спасибі», 

«Як же все це було без мене», «Наш тато одужав»); узагальнення й закріплення 

знань про соціальну активність.  

У процесі проведення занять застосовувалися такі методи виховання, які 

спонукали вихованців до розвитку соціальних умінь і навичок: бесіди, творчі, 

ігрові завдання; складання казок, оповідань; розв’язання проблемних 

ситуацій, елементи тренінгу: казкотерапія; сеанси практичної музикотерапії; 

пошукова діяльність. «Асоціативний кущ», або «Гронування» («Щастя»), 

«Знаємо. Хочемо знати. Дізналися». 

Другий етап (операційно-діяльнісний) є логічним продовженням 

орієнтувально-мотиваційного етапу. Включає досягнення таких цілей: 

підтримка позитивного ставлення до прояву соціальної активності; розвиток у 

молодших школярів соціальних, комунікативних умінь і навичок; 

поглиблення знань про соціальну взаємодію. Під час занять застосовувались 

такі форми та методи: «Кубування», «Мозкова атака», гра («Додай – забери», 

«Уяви себе», Я на вулиці», «На кого я хочу бути схожим у житті» («Мій ідеал») 

Метою рольової гри-зустрічі «Землю сонце прикрашає, а людину – праця» , 

«Познайомся з тим хто поруч», «Чарівна квітка», «Парад планет», «Магазин», 
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«Як вийти з конфліктної ситуації», «День народження», «Вчимося 

спілкуватися!», «Планета справжніх друзів», «Побудуй куб», «Найвища 

моральна цінність – людська гідність», «Вихована людина. Яка вона?», «Друг 

– це другий я», «Розумієм один одного», «Сенкан». 

Третій етап (результативно-оцінювальний) став логічним продовженням 

попередніх етапів технології формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності.  

Метою результативно-оцінювального етапу є оцінка та корекція умінь і 

навичок молодших школярів, аналіз впливу вчителів, вихователів на 

формування соціальної активності молодших школярів. Результатом прояву 

соціальної активності на цьому етапі є участь дітей у конкурсах читців поезії 

Т. Г. Шевченка «Шевченківське слово», участь у міжнародному конкурсі 

знавців української мови імені Петра Яцика, святі гостинності «Вишиванка», 

«Ланцюг єдності» присвячений до дня Соборності України, участь у квест-грі 

«Мовний експрес» до Міжнародного дня рідної мови, у науковій конференції 

для учнів 1 – 4 класів «Державні символи України», завдяки акції «Green day» 

висадили квіти на подвір’ї школи, у волонтерській діяльності: «Намалюй 

листа солдату», «Теплі речі для бійця». Педагогіка партнерства реалізується 

через батьківські збори, індивідуальні зустрічі, волонтерство, святкові заходи. 

Самоврядування «Веселка» створює сприятливі умови для самореалізації 

дитини-лідера. 

Результати контрольного зрізу експериментального дослідження 

засвідчили позитивну динаміку рівнів сформованості соціальної активності 

молодших школярів експериментальної групи (у контрольній групі зміни 

виявилися незначними).  

Таким чином, проведений педагогічний експеримент засвідчив, що 

запропонована технологія дала можливість суттєво підвищити ефективність 

формування соціальної активності молодших школярів. 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено у публікаціях 

автора (Литвиненко О., 2015b; 2016a; 2017a; 2017b; 2017c; 2018а). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз та експериментальне 

розв’язання проблеми формування соціальної активності молодших школярів 

у позаурочній виховній діяльності. Результати проведеного дослідження 

засвідчили ефективність розв’язання визначених завдань і дали підстави для 

формулювання таких висновків:  

1. На основі аналізу філософських та психолого-педагогічних джерел 

з’ясовано стан дослідження проблеми формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. Проведений аналіз 

засвідчив, що категорія «соціальна активність» використовується для 

характеристики соціального значення певного явища для суспільства і 

людини. Соціальна активність є особливим типом світоглядної орієнтації 

людини.  

Установлено, що за умови модернізації змісту освітнього процесу 

проблема формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності початкової школи набуває особливої 

актуальності. У межах поняттєво-категоріального апарату дослідження 

актуалізовано змістові характеристики основних понять та термінів 

дослідження: «соціальний», «активність», «діяльність», «позаурочна 

діяльність», «соціальна активність». Встановлено, що соціальна активність 

виражається у ставленні особистості до навколишнього світу, її мотивах та 

цінностях, якими вона керується у своїх діях і поведінці. 

Соціальну активність молодшого школяра розглядаємо як інтегровану 

якість, що охоплює його життєві знання та соціальний досвід виявляється в 

самореалізації, активній життєвій позиції, в конкретних життєвих ситуаціях, 

умінні брати відповідальність за себе та інших, керуючись соціальними 

нормами та цінностями. 

2. Виявлено зв’язок формування соціальної активності молодших 

школярів з організацією їхньої позаурочної виховної діяльності. З’ясовано, що 

позаурочна діяльність, яка організовується і проводиться у вільний від уроків 
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час педагогічним колективом, органами учнівського самоврядування сприяє 

розширенню діапазону соціальної взаємодії і спілкування учнів, підвищенню 

їхнього соціального статусу в середовищі ровесників (задоволення потреби у 

визнанні, повазі, підтримці, захищеності), формування соціально-

комунікативної культури.  

На основі теоретичного аналізу різних педагогічних концепцій та 

практичного професійного досвіду роботи у початковій школі доведено, що 

організацію позаурочної виховної діяльності в початковій школі доцільно 

здійснювати на основі: 1) врахування специфічних особливостей різних видів 

діяльності; 2) поєднання навчальної та ігрової діяльності; 3) об’єднання дітей 

різного віку; 4) забезпечення емоційного комфорту, створення атмосфери 

доброзичливості, надання дитині можливості звернутися до дорослого в 

ситуаціях невизначеності, сприяння відчуттю захищеності, довіри.  

На основі узагальнення експертних оцінок вчителів-практиків 

проаналізовано та визначено педагогічні умови результативного формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності: 

спрямованість позаурочної виховної діяльності на забезпечення 

конструктивної взаємодії молодших школярів; педагогічна підтримка 

молодших школярів щодо вияву соціальної активності на основі партнерської 

взаємодії; підготовка педагогів до формування соціальної активності 

молодших школярів. 

3. Визначено змістову структуру соціальної активності молодших 

школярів, що включає емоційно-ціннісний, когнітивний, праксичний 

компоненти й виконує спонукальну, оцінно-результативну, гностичну та 

діяльнісну функції.  

Відповідно до визначених компонентів обґрунтовано критерії 

сформованості соціальної активності молодших школярів з відповідними 

показниками, а саме: ціннісний (ціннісне ставлення до навколишніх та себе; 

позитивна мотивація до вияву соціальної активності у поведінці, повсякденній 

діяльності; розвинута емпатія); інтелектуальний (знання про лідерство, 
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партнерство та усвідомлення необхідності їх вияву у повсякденній 

життєдіяльності; соціальні норми, стилі поведінки, прийняті у соціумі; 

комунікативні властивості особистості); поведінковий (свідомо регульована 

активна поведінка, діяльність на основі соціально-значущих норм; 

відповідальність; розвинуті соціальні, комунікативні уміння і навички). На 

основі визначених критеріїв та їх показників охарактеризовано три рівні 

сформованості соціальної активності молодших школярів: високий, середній, 

початковий. 

Результати констатувального етапу експерименту показали такий 

розподіл сформованості соціальної активності: 36,4 % молодших школярів 

виявили середній рівень, 32,1 % – початковий, учнів із високим рівнем 

сформованості означеної якості констатовано 31,5 %. 

4. Розроблено та експериментально перевірено технологію формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Метою технології є забезпечення спрямованості позаурочної діяльності 

закладів середньої освіти на формування соціальної активності та 

забезпечення конструктивної взаємодії молодших школярів. 

Реалізація технології формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності передбачала такі етапи: 

орієнтувально-мотиваційний, операційно-діяльнісний та результативно-

оцінювальний. 

Орієнтувально-мотиваційний етап впровадження технології 

формування соціальної активності забезпечував «входження» молодших 

школярів у виховне середовище закладу загальної середньої освіти та 

передбачав досягнення таких цілей: формування мотивів щодо вияву 

соціальної активності; розуміння значущості знань про соціальну активність 

та їх використання у повсякденній життєдіяльності. 

Під час реалізації технології експериментально доведено ефективність 

застосування таких методів формування соціальної активності молодших 

школярів  у позаурочній виховній діяльності: спостереження за людьми, 



170 

бесіди на різні теми, читання та аналіз художніх творів; складання казок, 

оповідань, казкотерапія, творчі, ігрові завдання, пошукова діяльність. 

Операційно-діяльнісний етап спрямовувався на досягнення таких цілей: 

підтримка позитивного ставлення до прояву соціальної активності; розвиток у 

молодших школярів соціальних, комунікативних умінь і навичок; 

поглиблення знань про соціальну взаємодію. Для його реалізації під час 

позаурочної виховної діяльності застосовувались різноманітні ігри (сюжетно-

рольові, рольові, ігри-зустрічі, театралізовані, гра-бесіда). 

На результативно-оцінювальному етапі реалізації технології 

здійснювалася оцінка та корекція умінь і навичок молодших школярів, 

проводився аналіз ефективності впливу вчителів, вихователів на формування 

соціальної активності молодших школярів. На цьому етапі проводилися 

різноманітні конкурси, свята, ігри, квести, акції. 

Результативність та педагогічну ефективність технології формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності 

доведено кількісно-якісними змінами у сформованості соціальної активності 

молодших школярів, виявленими під час контрольного зрізу. Відсоток дітей із 

високим та середнім рівнем сформованості досліджуваної якості в 

експериментальній групі значно перевищує їх кількість у контрольній групі. 

Також діагностовано значне зменшення кількості дітей із початковим рівнем 

сформованості соціальної активності в експериментальній групі (-21,0 %), тоді 

як в контрольній групі динаміка складає -5,0 %. 

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і 

практичних пошуків вирішення проблеми. Подальшого вивчення і розвитку 

потребують питання вивчення впливу статевих та індивідуальних 

психологічних особливостей на формування соціальної активності у 

молодших школярів та забезпечення наступності у формуванні зазначеної 

якості. Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, рекомендовано 

запровадити у практику початкової школи технологію формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Діагностичний інструментарій дя визначення рівнів сформованості 

соціальної активності молодших школярів 

ДОДАТОК А1 

Анкета «Який я?» 

Ти хлопчик чи дівчинка?_____________________________________________ 

 

Скільки тобі років?__________________________________________________ 

 

Напиши про свої хороші вчинки_______________________________________ 

 

Чи вчиняв ти погані вчинки?_________________________________________ 

 

Любиш спілкуватися?_______________________________________________ 

 

Який настрій у тебе найчастіше після закінчення уроків? Обведи. 

 

       

 

Які твої вподобання у вільний час?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК А2 

Методика «Я і моє оточення» 

 

 

1. Хто, на твою думку, найкраще тебе розуміє? 

 

       

    

 

1. У тебе багато друзів? Обведи. 

 

 

2. Напиши імена тих, кому довіряєш_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК А3 

Методика «Сходинки» 

 

 

Інструкція: перед тобою сходинки, уяви на якій з них ти. Намалюй. 
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ДОДАТОК А4 

Тест Вартегга. 

 

Інструкція: продовжте малюнок у кожному квадраті так, щоб у ньому 

вийшов закінчений малюнок. Ви можете заповнювати квадрати в будь-якій 

послідовності і використовувати різні кольори. Потім підпишіть малюнки. 
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ДОДАТОК А5 

Проєктивна методика «Дерево» 

 

Інструкція: Учням пропонуються аркуші з готовим зображенням 

сюжету: дерево, на якому розташовуються чоловічки (але без нумерації 

фігурок). «Розглянете це дерево. Ви бачите на ньому і поряд з ним безліч 

чоловічків. Візьміть червоний фломастер і обведіть того чоловічка, що нагадує 

вам себе, схожий на вас, має такий же настрій як у вас. Тепер візьміть зелений 

фломастер і обведіть того чоловічка, яким ви хотіли б бути і на чиєму місці ви 

хотіли б знаходитися». 
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ДОДАТОК А6 

Методика визначення емоційної самооцінки ( авт. А. Захаров) 

 

Інструкція: уяви, що зображений на малюнку ряд кружечків – це люди. 

Познач, де знаходишся ти. 
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 ДОДАТОК А7 

«День народження» (методика М. Панфілової) 

 

Інструкція: намалюй святковий стіл. На ньому торт зі свічками. Свічок 

стільки, скільки тобі років. Навколо столу – кружечки-стільчики. Відміть свій 

стілець – сніжинкою. Хто буде сидіти поруч з тобою, на наступному 

стільчику? Так вписуючи імена заповнюємо всі стільці. Якщо стільців не 

вистачає, то домальовуємо. 

 

 

 

  

  

.

Я

Мама.
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ДОДАТОК А8 

Методика Дембо-Рубінштейн (модифікована А. Прихожан) 

 

Інструкція: кожен з вас оцінює свої здібності, можливості, характер 

тощо. Рівень розвитку кожної якості, можна умовно зобразити вертикальною 

лінією, нижня межа якої символізуватиме найнижчий розвиток, а верхня — 

найвищий. Вам запропоновано сім таких ліній. Вони позначають: 

• здоров'я; 

• розум і здібності; 

• характер; 

• авторитет у ровесників; 

• уміння багато чого робити своїми руками; 

• зовнішність; 

• упевненість у собі. 

На кожній лінії рискою (-) позначте, як ви оцінюєте в себе розвиток цієї 

якості. Після цього хрестиком (х) позначте, за якого рівня розвитку цих 

якостей, сторін ви могли б бути задоволені собою або почували гордість за 

себе. 
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ДОДАТОК А9 

Методика «Де я?» 

 

Інструкція: познач себе в будь-якому порожньому колі. 

 

 

 

 

 

  

Батьки

Друзі

.

Вчителі

.
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 ДОДАТОК А10 

Тест «Моя сім’я» 

Інструкція: намалюй сім’ю в якій ти живеш. 
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ДОДАТОК А11 

Методика «Мій клас» 

 

Інструкція: на цьому малюнку схематично зображений ваш клас. За 

столом сидить вчитель, учні зайняті своєю справою. Частина хлопців грається. 

Знайдіть і позначте хрестиком на малюнку себе, напишіть поруч свої ім’я та 

прізвище. Потім позначте (теж хрестиком) на малюнку свого товариша, 

напишіть поруч його ім’я і прізвище. 
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ДОДАТОК А12 

Методика «Піктограма» 

 

Інструкція: зараз ми перевіримо твою пам’ять. Я назву тобі слова та 

покажу малюнок («працьовитий», «щедрий», «байдужий», «лінивий», 

«турботливий», «жадібний»…), ти прослухаєш їх, а потім повториш скільки 

зможеш, в будь-якому порядку. 
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ДОДАТОК А13 

Тест «Будинок, дерево, людина» 

 

Інструкція: намалюйте будинок, дерево і людину настільки добре, 

наскільки зможете. Обдумуйте малюнок стільки часу, скільки вам 

знадобиться. Тільки намагайтесь намалювати якомога краще. 
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ДОДАТОК А14 

Методика «Експрес-тест самооцінки лідерства» 

Інструкція: уважно прочитайте кожне з десяти суджень і виберіть найбільш 

підходящу для вас відповідь в буквеній формі. Працюючи з опитувальником, 

пам'ятайте, що немає ні поганих, ні хороших відповідей. Важливим фактором 

є те, що в своїх відповідях потрібно прагнути до об'єктивності і записувати ту 

відповідь, яка першою приходить в голову. 

 

Що для Вас є важливішим у грі? 

А. Перемога. Б. Розвага. 

Чому Ви надаєте перевагу в загальній розмові? 

А. Виявляти ініціативу, пропонувати щось. 

Б. Слухати і критикувати те, що пропонують інші. 

Чи здатні Ви витримати критику, не входячи у дрібні суперечки, не 

виправдовуючись? 

А. Так. Б. Ні. 

Чи подобається Вам, коли Вас хвалять прилюдно? 

А. Так. Б. Ні. 

Чи відстоюєте Ви свою думку, якщо обставини (думка більшості) проти Вас? 

А. Так. Б. Ні. 

В компанії, у спільній справі Ви завжди заводило, щось придумуєте, що є 

цікавим для інших? 

А. Так. Б. Ні. 

Чи вмієте Ви приховувати свій настрій від оточуючих? 

А. Так. Б. Ні. 

Чи завжди Ви терміново і покірливо робите те, що Вам говорять старші? 

А. Так. Б. Ні. 

Чи вдається Вам у розмові, дискусії переконати, привабити на свій бік тих, 

хто раніше був з Вами не згоден? 

А. Так. Б. Ні. 
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10.Чи подобається Вам вчити (повчати, виховувати, навчати, давати поради) 

інших? 

А. Так. Б. Ні. 

Обробка та інтерпретація даних 

Підрахуйте загальну кількість „А» і „Б» відповідей. Високий рівень лідерства   

А = 7-10 балів. Середній рівень лідерства  А = 4-6 балів. Низький рівень 

лідерства   А = 1-3 балів. Переважання відповідей „Б» свідчить про дуже 

низьке або деструктивне лідерство. 
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ДОДАТОК А15 

Тест Басса-Даркі (модифікована Г. Рєзапкіной) 

Інструкція: кожен з нас буває в ситуації, коли важко стримати свої 

емоції. Прочитайте твердження, якщо ви згодні то напишіть «так», якщо ні – 

«ні» (або напишіть «+» чи «–»). 

1.Якщо я розсерджуся, я можу вдарити кого-небудь. 

2. Іноді я дратуюся настільки, що жбурляю який-небудь предмет. 

3. Я легко дратуюся, але швидко заспокоююсь. 

4. Поки мене не попросять по-хорошому, я не виконаю прохання. 

5. Мені здається, що доля до мене несправедлива. 

6. Я знаю, що люди говорять про мене за спиною. 

7. Я не можу втриматися від суперечки, якщо зі мною не згодні. 

8. Мені не раз доводилося битися. 

9. Коли я дратуюся, я ляскаю дверима. 

10. Іноді люди дратують мене просто своєю присутністю. 

11. Я порушую правила, які мені не подобаються. 

12. Іноді мене гризе заздрість, хоча я цього не показую. 

13. Я думаю, що багато людей не люблять мене. 

14. Я вимагаю, щоб люди поважали мої права. 

15. Я знаю людей, які здатні довести мене до бійки. 

16. Іноді я висловлюю гнів тим, що стукаю по столу. 

17. Я часто відчуваю, що можу вибухнути, як порохова бочка. 

18. Якщо хтось намагається мною командувати, я роблю йому наперекір. 

19. Мене легко образити. 

20. Багато людей мені заздрять. 

21. Якщо я злюся, я можу вилаятися. 

22. Якщо не розуміють слів, я застосовую силу. 

23. Іноді я хапаю перший-ліпший під руку предмет і ламаю його. 

24. Я можу нагрубити людям, які мені не подобаються. 

25. Коли зі мною розмовляють зверхньо, мені нічого не хочеться робити.  
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 ДОДАТОК А16 

Анкета учня початкової школи (розроблена В. Тернопільською) 

Інструкція:  
1. Які на вашу думку, із перерахованих якостей людини є важливими у 

спілкуванні, встановленні міжособистісних взаємин? Підкресліть. 
- привітність           - чесність 
- дружелюбність         - справедливість 
- культура мовлення       - комунікабельність 
- доброта            - люб’язність 
- стриманість          - чуйність 
- терплячість          - ввічливість 
- здатність до співпереживання   - працелюбність 
- вміння слухати         - поступливість 
- товариськість         - відповідальність 
 
2. Який зміст ви вкладаєте в поняття: 

ввічливість_____________________________________________________ 
дружелюбність _________________________________________________ 
поступливість __________________________________________________ 
стриманість ____________________________________________________ 
терплячість ____________________________________________________ 
чуйність_______________________________________________________ 
культура мовлення______________________________________________ 
комунікабельність ______________________________________________ 

3. Дотримуватися культури спілкування у взаєминах необхідно щоби: 
а) задовольнити свою потребу у спілкуванні, взаємодії з ровесниками, 

рідними, вчителями; 
б) не створювати незручностей іншим, не псувати їм настрій; 
в) уникнути неприємних ситуацій; 
г) завоювати позитивне ставлення оточуючих; 
д) задовольнити вимоги батьків, вчителів; 
Обери одну відповідь. 
Ваш варіант __________________________________________________ 
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ДОДАТОК А17 

Анкета для батьків щодо визначення ними ступеню вираженості 

особистісних якостей у дітей (за В. Тернопільською) 

Які з наведених далі якостей розвинені у вашої дитини слабко 

(підкресліть однією лінією); потребують удосконалення (підкресліть двома 

лініями); розвинуті (підкресліть хвилястою лінією); виражені гіпертрофовано 

(підкресліть двома хвилястими лініями)? 

1. Активність.           21. Кмітливість.  

2. Упертість.            22. Допитливість.  

3. Наполегливість.         23. Винахідливість.  

4. Витримка.            24. Комунікабельність.  

5. Витривалість.          25. Передбачливість.  

6. Ввічливість.           26. Самоконтроль.  

7. Організованість.         27. Самооцінювання.  

8. Сумлінність.           28. Поступливість.  

9. Працелюбність.          29. Самокритичність.  

10. Чесність.            30. Уважність.  

11. Зібраність.           31. Спостережливість.  

12. Справедливість.         32. Дружелюбність.  

13. Принциповість.         33. Уява.  

14. Чемність.            34. Терплячість.  

15. Відповідальність.        35. Культура мовлення.  

16. Стриманість.          36. Охайність.  

17. Доброзичливість.         37. Товариськість.  

18. Довірливість.          38. Здатність до самоаналізу.  

19. Чуйність.            39. Послідовність. 

20. Співчутливість.         40. Творчість. 
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ДОДАТОК А18 

Тест-опитувальник комунікабельності дітей молодшого 

шкільного віку (І. Василенко) 

 

Інструкція: оцініть деякі якості Вашої дитини. Ваше завдання – 

відповісти на кожне запитання, вибираючи один із чотирьох запропонованих 

варіантів(«безумовно так», «мабуть так», «мабуть ні», «безумовно ні»), що 

найбільш відображають Вашу думку. Відповідаючи на запитання, виходьте з 

того, що для Вашої дитини є найбільш характерним на даний час. 

1. Чи часто Ваша дитина ділиться своїми враженнями і думками з Вами?  

2. Чи подобається Вашій дитині, коли до Вас приходять незнайомі люди?  

3. Чи можна сказати, що Ваша дитина вимагає, щоб постійно хто-небудь 

знаходився з нею поруч?  

4. Чи страждає Ваш син (донька), якщо він (вона) опиняється в компанії, де 

немає дітей і йому ні з ким спілкуватися? 

5. Чи можна сказати, що у Вашої дитини дуже велика потреба у спілкуванні?  

6. Якщо дитина потрапляє в нову школу, вона зазвичай охоче і швидко 

знайомиться з новими дітьми?  

7. Чи подобається Вашому сину (доньці) відвідування кіно, театру, цирку 

класом?  

8. Якщо Ваша дитина опиняється в незнайомій компанії, то вона зазвичай 

приймає участь у загальних розвагах, а не сидить де-небудь у стороні? 

9. При спілкуванні з незнайомими дітьми Ваша дитина частіше всього починає 

говорити першою? 

10. Чи часто Ваша дитина вступає у розмову з незнайомими людьми із власної 

ініціативи, а не тому, що її залучили до розмови?  

11. Чи можна сказати про Вашу дитину, що вона у своїй компанії заводій? 

12. Чи можна сказати про Вашу дитину, що вона виявляє ініціативу у 

спілкуванні?  
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13. Ваша дитина прагне примиритися першою після сварки з ким-небудь?  

14. Чи можна сказати, що Ваш син (донька) соромиться заговорити першим у 

спілкуванні з малознайомими людьми?  

15. Ваша дитина сама проявляє ініціативу, якщо хоче з ким-небудь 

познайомитися?  

16. В новій компанії Ваша дитина зазвичай довго придивляється до оточуючих 

людей і соромиться, якщо раптом на неї звертають увагу?  

17. Чи любить Ваша дитина знайомитися з іншими людьми?  

18. Чи широке коло друзів у Вашого сина (доньки)?  

19. Чи можна сказати, що Ваша дитина буває в місцях, які дозволяють завести 

нових друзів? 

20. Чи можна сказати, що Ваша дитина не упускає можливість поспілкуватися 

з дітьми з іншого класу?  

21. Чи можна сказати про Вашу дитину, що вона тримається відсторонено від 

усіх?  

22. Чи страждає Ваш син (донька), якщо вона потрапляє в компанію, де немає 

дітей і їй на з ким спілкуватися?  

23. Зазвичай Ваш син (донька) заводять нові знайомства, якщо опиняються у 

новому багатолюдному місці?  

24. Чи багато у Вашої дитини друзів? 

25. Чи швидко Ваша дитина включається в роботу, якщо вона була розпочата 

без неї?  

26. Чи можна сказати, що Ваш син (донька) уміє швидко і легко ввійти в 

незнайому компанію і почуватися в ній вільно?  

27. Чи можна сказати, що Ваша дитина почуває себе легко і вільно, коли 

неочікувано стає у центрі уваги групи людей? 

28. Якщо на Вашу дитину у майбутньому очікує зустріч із незнайомими 

людьми, чи бажає вона, щоб поруч із нею був хто-небудь свій?  

29. Чи легко і швидко Ваша дитина сходиться з новими дітьми?  
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30. Чи можна сказати, що Ваша дитина швидко призвичаїлася в новому класі 

(групі)? 

31. Чи легко Вашій дитині виступати на яких-небудь заходах школи (свята, 

змагання)?  

32. Чи можете ви назвати свою дитину сором’язливою?  

33. Чи можна сказати про Вашу дитину, що у неї відносно постійне коло 

знайомих?  

34. Ваша дитина зазвичай не забуває старі знайомства, якщо навіть у неї 

з’являються нові?  

35. Чи можна сказати, що будь-якого хлопчика і дівчинку Ваша дитина вважає 

своїм другом?  

36. Чи дружить дитина зі своїми старими друзями, якщо її прийшлось змінити 

місце проживання?  

37. Чи є у Вашої дитини друг, родич, з якими вона прагне проводити 

найбільшу частину свого часу?  

38. Чи можна сказати, що друзі у Вашої дитини часто змінюються?  

39. Чи багато у Вашого сина (доньки, друзів, з якими він (вона) дружили ще з 

раннього дитинства?  

40. Ваша дитина стійка у спілкуванні?  

41. Чи можна сказати, що Ваша дитина набагато комунікабельніша за інших?  

42. Чи виразна мова Вашої дитини, коли вона з ким-небудь спілкується?  

43. Чи можна сказати, що у Вашої дитини багата міміка?  

44. Розмовляючи, Ваш син (донька) зазвичай сильно жестикулює руками?  

45. Чи дуже змінюється інтонація голосу у Вашої дитини, коли вона що-небудь 

розповідає? 

46. Ваша дитина зазвичай розмовляє тихо?  

47. Чи можна сказати, що Ваша дитина настільки відкрита, що навіть постава 

говорить про те, як вона переживає?  

48. Чи завжди можна здогадатися за мімікою Вашої дитини, як вона 

переживає?  
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ДОДАТОК Б 

Розробки занять розвиваючого курсу «Заговори, щоб я тебе побачив» 

ДОДАТОК Б1 

Заняття «Я – школяр» 

Дружнє коло.  

Станьте в коло та передаючи один-одному квітку попросіть дітей 

назвати своє ім’я. 

Рольова гра «Моя школа». 

Запитайте  що таке школа? Чи подобається дітям у школі? Чи з 

задоволенням вони йдуть до школи? Чого чекають у новому навчальному 

році? Хто б хотів, щоб тривали канікули? 

Запропонуйте учням допомогти переконати дітей які не хочуть до школи 

в тому, що у школі цікаво, можна багато чому навчитися та цікаво провести 

час.  

Пари для діалогу можна дібрати таким способом: учні виходять на 

вільний від столів простір класу, діляться на чотири групи обираючи пору року 

відповідну своєму дню народження. Діляться ідеями з учасниками групи. 

Запросіть кількох учнів поділитися власними або зібраними під час гри ідеями 

з усім класом. 

Створення інтелектуальної карти «Моя школа». З’ясуйте з дітьми, 

хто/що  оточує їх у школі?  Школа – це осередок лише для дітей? 

Проведіть гру «Шкільна павутинка», діти задумують професію 

працівника школи. Починає дитина, яка стоїть з клубком ниток, звертаючись 

до дитини поруч, наприклад, «Я – вчитель початкових класів (бібліотекар, 

медсестра), я тобі потрібен?» (школяр відповідає, подаючи свої аргументи). 

Якщо дитина погоджується, йому передають клубок, початок нитки 

залишаючи у себе. Попросіть учнів поділитися думками чи важливий 

взаємозв’язок між усіма, хто перебуває у школі. 

LEGO – конструювання «Школа майбутнього» 
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Об’єднайте дітей у групи за допомогою листочків різного кольору – 

команда червоних, жовтих, синіх, зелених. 

Запропонуйте кожній групі змоделювати з  кубиків LEGO «Школу 

майбутнього» і поставити поруч записані на аркуші: назва групи та свої 

автографи (написані за допомогою букв, піктограм, смайликів тощо). 
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ДОДАТОК Б2 

Заняття «Хто я? Хто мої однокласники?» 

Дружнє коло.  

Попросіть побажати доброго дня тому, хто стоїть зліва від учня, при 

цьому нехай діти звернуться одне до одного на ім’я. 

Запропонуйте вийти на середину класної кімнати всіх дівчаток класу. 

Потім хлопців у класі. Запропонуйте дівчаткам і хлопцям  взятися за руки і 

утворити кола, чиє коло більше, припустивши після цього, кого у класі більше 

– хлопчиків чи дівчаток.  

Вправа «Я тебе знаю». 

Утворіть зовнішнє і внутрішнє коло і попросіть дітей стати обличчям 

один до одного. Учасник внутрішнього кола говорить дитині навпроти: «Ми з 

тобою відрізняємося…», дитина з зовнішнього кола відповідає: «Ми з тобою 

схожі…» Учасник внутрішнього кола робить крок праворуч і опиняється 

перед наступною дитиною. Діалог повторюється доки учасники не 

повернуться до партнерів з якими починали вправу. 

Організуйте бесіду на тему «Що спільного або відмінного між нашими 

однокласниками?» Наголошуйте на тому, що у нас багато схожого, але всі ми 

різні, у нас різна зовнішність, відрізняються наші характери, водночас кожен 

з нас неповторний й унікальний. Нам добре разом, бо ми можемо разом 

бавитися, навчатися, обговорювати різні теми, нам не самотньо. 

Обговоріть значення слів «захоплення», «хобі». Чи доводилось їм 

раніше чути ці слова? Що вони означають? 

Зіграйте у гру-пантоміму «У тебе все виходить!» Одна дитина за 

допомогою міміки і жестів показує своє захоплення так, щоб інші діти 

відгадали і назвали, яке захоплення має однокласник (-ця). В кінці всі говорять 

«У тебе все виходить!» 

Вправа «Ти особливий, тому що…» 
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Запропонуйте дітям написати на аркушах свої імена та  покласти їх у коробку. 

Кожен з дітей навмання дістає папірець з іменем. Підходить до однокласника 

чиє ім’я написано на папірці починаючи зі слів: «Ти особливий, тому що…» 

Попросіть учнів поділитися думками чи вдалося дітям краще пізнати своїх 

однокласників. 

На згадку про заняття зробіть з дітьми спільне селфі «Ми схожі, але ми 

особливі!» і причепіть фотографію у класі.  
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ДОДАТОК Б3 

Заняття «Моя школа. Мій клас» 

Дружнє коло.  

Для створення гарного настрою попросіть сказати комплімент тому, хто 

стоїть зліва від дитини, при цьому звертаючись одне до одного на ім’я. 

Для створення позитивного настрою запропонуйте гру: «ланцюжком» 

розказати про себе починаючи фразою: «Якби мій капелюх розмовляв, він 

сказав би що я …» (підготуйте відповідний реквізит). Дайте дітям час на те, 

щоб подумати.  

Квест «Таємниці моєї школи». 

Організуйте різні станції.  Запросіть батьків, старшокласників або 

працівників школи для допомоги.  

Розділіть дітей на групи за допомогою листівки (малюнка), розрізаної на 

4 частини довільним способом. Кожна команда отримує свій маршрутний 

лист.  

Нагадайте про правила поводження під час квесту.  

Обговоріть після квесту які приміщення відвідали діти і як називаються 

люди, які в них працюють. Запропонуйте учням намалювати приміщення, яке 

сподобалось найбільше. Подаруйте разом малюнки тим, кому вони 

присвячені. 

Попросіть  дітей поділитися своїми почуттями та емоціями від 

прослуханого, побаченого на сьогоднішньому занятті. 
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ДОДАТОК Б4 

Заняття «Як почуватися комфортно у класі?» 

Дружнє коло.  

Пограйте в гру «Кінострічка». Вчитель оголошує назву фільму, який 

буде створюватись: «Наш клас». Наступна дитина повторює сказане і додає 

своє слово, розвиваючи сюжет. Наприклад: «Наш клас дружний». Кожна 

дитина повторює всі слова, сказані до нього  і додає нове розвиваючи сюжет. 

Граємо, доки у сценарії не наступить логічний кінець фільму.  

Вправа «Погоджуюсь – не погоджуюсь». Діти  діляться на групи. 

Роздайте кожній групі набір малюнків або фотографій і попросіть роздивитися 

зображене на них та пояснити, чи погоджуються з зображеними діями в 

класній кімнаті. Діти обґрунтовують свої думки.  

Розкажіть про осередки класу. Запитайте в дітей, який осередок для них 

найцікавіший. 

Обговоріть правила безпеки в класі. Дайте час дітям помріяти над 

ідеальним класом. Спільно складіть правила поведінки вашого класу. 

Запишіть їх на плакаті, оформіть їх разом з дітьми та розмітіть на видному 

місці.  

Запропонуйте учням вирізати сонце та написати на кожному промінчику 

свої асоціації, що стосуються класу. Прикріпіть їх до стіни, утворіть колаж з 

сонечок.  
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ДОДАТОК Б5 

Заняття «Як нам стати спільнотою?» 

Дружнє коло.  

 Для створення приємного настрою пограйте з дітьми в гру «Підкажи 

слівце». Запитайте у дітей: «Як називаємо людей, що вас навчають?», «Як 

називаємо тих хто навчається?».  

Продовжуйте гру переглядом малюнків із розмаїттям людей та спільнот. 

Доберіть назву до кожного малюнка. Знайдіть що між ними спільне та 

відмінне. Зробіть висновок, що кожна людина унікальна, маємо свої 

відмінності, але творимо спільноту.  

Запитайте у дітей про їх захоплення (читання, малювання, танці, 

плавання). Об’єднайте їх у міні спільноти за улюбленими заняттями. 

Обговоріть чи можна наш клас назвати спільнотою?  Попросіть дітей 

обґрунтовувати свою думку. 

Найчисельнішою спільнотою у світі є люди об’єднані за національною 

ознакою. Однією з таких спільнот є українці. Що нас об’єднує?  

Можна переглянути ролик.  https://youtu.be/b_svQytv1jU 

 Виготовлення колажа «Наші вподобання». 

Запропонуйте кожному учневі обвести та вирізати свою долоньку на якій 

написано/намальовано його вподобання. Приклейте долоньки об’єднуючи їх 

одна з одною. Це буде символ класної спільноти. 
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ДОДАТОК В 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Литвиненко Оксани Георгіївни «Формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності»  

(СКАНОВАНІ КОПІЇ) 
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