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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами 

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. 

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. 



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.). 

Найбільш суттєві наукові результати, що містяться в дисертації.  

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. 

Нові факти, одержані здобувачем.  

Дисертанткою 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 Чітко визначений науковий апарат дослідження – об’єкт, предмет, 

мета, завдання, окреслено методи дослідження, розкрито його наукову 

новизну та практичне значення, наведено дані про впровадження та 

апробацію результатів дослідження. 

Дисертантка ставить за мету – 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. 

 Завдання, які розв’язуються авторкою у дисертаційному дослідженні, 

свідчать про його логічну послідовність, наукову новизну і методологічну 

обґрунтованість. 

 Зазначимо, що структура дисертації відрізняється послідовністю і 

систематичністю, що свідчить про глибоке знання дисертантом сутності 

досліджуваної проблеми. 

 Хотілося б насамперед відзначити ґрунтовність й усебічність 

проведеного дисертанткою аналізу проблеми формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, що 

дозволило уточнити сутність ключових понять дослідження: соціальна, 

активність, активність особистості, соціальна активність, діяльність, 



позаурочна, позанавчальна, позакласна, методика формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, початкова 

школа.. 

Слід відмітити методи: 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. 

Незаперечним і доказовим є матеріал дисертації, в якому розкриваються 

методика та результати констатувального та формувального етапів 

дослідження. 

Дисертанткою теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено технологію формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Чітку логічну структурованість роботи забезпечують узагальнення та 

висновки, систематизація матеріалу у вигляді таблиць. 

Висновки дисертації достатньо виважені, логічні, достовірні, науково 

обґрунтовані й відповідають поставленим завданням. 

Зміст автореферату та анотацій, поданих українською та англійською 

мовами, висвітлює основні положення змісту дисертації. 



Кількість та обсяг опублікованих праць переконує в належній апробації 

та впровадженні основних положень дослідження. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 

 Дисертаційна робота Литвиненко Оксани Георгіївни «ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ 

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» містить нові, раніше не захищені наукові 

положення, теоретичні та емпіричні результати дослідження спрямовані на 

успішне розв’язання чотирьох наукових завдань.  

Матеріали дисертаційного 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 

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

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

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

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. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, 

висновків, списку використаних джерел (259 найменувань, з них 11 

іноземною мовою), 18 додатків на 76 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 

284 сторінки, із них основного тексту – 181 сторінка. Дисертація містить 5 

рисунків, 10 таблиць. 



У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, ступінь розробленості 

проблеми, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження; розкрито наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів дослідження, наведено 

дані про впровадження й апробацію результатів дослідження, структуру та 

обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Соціальна активність особистості як наукова 

проблема» – здійснено ретроспективний аналіз проблеми формування 

соціальної активності особистості у педагогічній теорії; розкрито зміст 

категорій «соціальний», «активність», «соціальна активність», «соціальна 

активність молодшого школяра», «позаурочна виховна діяльність»; 

обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Соціальна активність молодшого школяра авторкою 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 дав можливість 

дисертантці 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.  

Авторкою зазначено, що різновіковий дитячий колектив має більше 

потенційних можливостей щодо духовного взаємозбагачення учнів, у ньому 

йде природна передача соціально-морального й ігрового досвіду від старших 

молодшим. 

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, на думку авторки, 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. 

У другому розділі – «Емпіричний аналіз формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності» – 

визначено змістові компоненти, критерії, показники й охарактеризовано рівні 

сформованості соціальної активності молодших школярів; наведено 

результати констатувального етапу педагогічного експерименту; за 

допомогою експертних оцінок проаналізовано педагогічні умови формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Позитивно характеризує дисертацію діагностування рівнів сформованості 

соціальної активності молодших школярів проводилося із використанням 

комплексу взаємопов’язаних методик: за ціннісним критерієм – педагогічне 

спостереження, методики Дембо-Рубінштейна, «Сходинки», «Мій клас», «Я і 

моя сім’я», «День народження», тест Вартегга, проєктивні методики 

(«Будинок, дерево людина», «Неіснуюча тварина», «Портрет моєї дитини»); за 

інтелектуальним – педагогічне спостереження, анкетування, методики 

«Піктограма», «Яким має бути вихований школяр»; за поведінковим – 

педагогічне спостереження, методика «Це я», тест-опитувальник 

комунікабельності дітей молодшого шкільного віку (І. Василенко), «Експрес-

тест самооцінки лідерства», проєктивна методика «Дерево». 

Слід відзначити, що 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. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

технології соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності» – розроблено та апробовано технологію формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності; 

представлено результати формувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи. 

Формування ставлення до соціальної активності як особистісної цінності, 

мотивів молодших школярів відбувається у процесі таких занять: заняття-

подорожі, театралізовані, конференції, кіно-заняття, свята, «Я хотів би 

знати…». 

Слід відзначити 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». 

Схвальним є те, що 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», «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». 

Дисертаційна робота є завершеним і цілісним дослідженням. 

Повнота висвітлення основних результатів дисертації в 

опублікованих працях.  

Матеріали дисертації опубліковано у 12 (11 одноосібних) публікаціях, з 

яких 6 відображають основні наукові результати дисертації (2 у зарубіжному 



науковому виданні), 6 – апробаційного характеру. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Загалом позитивно оцінюючи наукове і практичне значення одержаних 

дисертантом результатів, висловимо деякі зауваження й побажання до змісту 

роботи: 

1. На наш погляд, під час формулювання теоретичних положень 

дисертації слід більше уваги приділити аналізу наукових праць зарубіжних 

учених, у яких накопичено чимало корисних ідей та рекомендацій щодо 

вирішення досліджуваної проблеми. 

2. Підтверджена за результатами експерименту ефективність технології 

обумовлює потребу надання додаткових рекомендацій вчителям, які 

забезпечують формування соціальної активності молодших школярів, про 

можливі перепони та типові труднощі з упровадження технології.  

3. На нашу думку, потрібно було б більш чітко визначити місце та 

рольову позицію авторки у проведенні дослідження. 

4. Дисертація значно виграла б, якби рівні сформованості соціальної 

активності молодших школярів проводилося із використанням комплексу 

взаємопов’язаних методик були ширше представлені у другому розділі або 

додатках. 

5. Під час реалізації технології, як зазначено у дисертації, 

застосовувалися  такі методи 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, які на 

жаль не повністю розкриті у третьому розділі. 

6. Широко представлений матеріал додатків, бажано було б оформити у 

навчальний чи методичний посібник для використання вчителями у 

позаурочній виховній діяльності з молодшими школярами. 

  



 


