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Актуальність теми дослідження 

Стрімкий розвиток української державності в умовах євроінтеграції 

моделює новий етап розвитку сучасної освіти, що зумовлює суттєві зміни у 

теорії та практиці виховного процесу закладів освіти, зокрема у початковій 

ланці. Еталоном ефективності сучасної виховної системи молодшої школи 

визнано особистість молодшого школяра, що здатна цивілізовано 

взаємодіяти в суспільстві, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж 

життя, готова до свідомого життєвого вибору, комфортної самореалізації та 

соціальної взаємодії,  виявляє ініціативність, комунікативність, асертивність, 

отже, має володіти рисами соціальної активності.  

Формування соціально активного молодшого школяра можливе за 

умови впровадження технологій особистісно та компетентнісно 

орієнтованого виховання. Скоординована діяльність початкової школи, 

зокрема її виховна позаурочна діяльність, має можливості створити 

соціально-педагогічне виховне середовище, в якому молодший школяр 

якнайповніше буде включений у соціальні відносини. 

Необхідність вирішення вищезазначених завдань підтверджується 

положеннями Законів України «Про освіту» (2017р.), «Про повну загальну 

середню освіту» (2020 р.), Концепцією національно-патріотичного виховання 

молоді (2015р.) Концепцією Нової української школи (2016 р.), Державним 



стандартом початкової загальної середньої освіти. Законодавче підґрунтя 

актуалізує формування соціальної та громадянської компетентностей учня 

початкової школи, як ключових, та передбачає побудову освітнього процесу 

на принципах соціального партнерства та розподіленого лідерства, а також 

створення відповідних умов для оволодіння молодшими школярами досвідом 

комунікації з іншими людьми. 

Соціальна активність молодших школярів є провідною діяльністю у 

побудові взаємовідносин у суспільстві та особистісного самовираження. 

Вона відіграє важливу роль у формуванні соціально та психологічно 

ціннісної особистості. З метою удосконалення процесу формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності 

є доцільним використання історико-педагогічних надбань в аспекті розвитку 

соціальної активності особистості. І хоча педагогіка сьогодення, освітні 

документи культивують дитиноцентризм, індивідуальний підхід у навчанні 

та вихованні, формування особистісних компетентностей без колективу та 

соціального оточення неможливе. 

Необхідно підкреслити своєчасність та актуальність наукової роботи 

Литвиненко Оксани Георгіївни, предметом якого є технологія формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

рецензованого дослідження О. Г. Литвиненко 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; 

- по-друге, визначено критерії – ціннісний, інтелектуальний, 

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

сформованості соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній діяльності; 



- по-третє, уточнено зміст та сутність понять «соціальна активність 

молодших школярів» і «позаурочна виховна діяльність»; 

- по-четверте, подальшого розвитку набули зміст і організаційні форми 

позаурочної діяльності в аспекті формування соціальної активності 

молодших школярів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації  

Наукові положення, висновки та рекомендації, висвітлені в 

дисертаційному дослідженні О. Г. Литвиненко є аргументованими, 

змістовними та відповідають вимогам даного виду досліджень. Процес 

аналізу роботи через призму теоретичної та практичної педагогіки окреслив 

підстави розглядати дисертацію як завершений, цілісний доробок з проблеми 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній 

виховній діяльності. 

Достовірність одержаних результатів забезпечується теоретико-

методологічним підґрунтям вихідних положень дослідження, застосуванням 

наукових методів, апробацією та впровадженням результатів роботи в 

реальний освітній простір початкової школи, використанням широкої 

джерельної бази за темою дисертації та достатнім масивом аналітичних 

даних (259 літературних одиниць, з них 11 іноземною мовою). Оптимальне 

вирішення автором завдань наукового пошуку сприяло реалізації поставленої 

мети та адекватності структурно-логічної схеми дослідження визначеній 

меті: кожен наступний розділ чи підрозділ органічно пов’язаний з 

попереднім та доповнює його.  

Основні положення змісту дисертації, цілісність висвітлених 

результатів дослідження у фахових науково-педагогічних виданнях (6), 

достатня географія та апробація окремих результатів на науково-практичних 

конференціях, у тому числі міжнародних, свідчить про належний рівень 

опрацювання стану проблеми у науково-пошуковому та теоретико-

методичному контекстах. 



Оцінка змісту і завершеності дисертації  

У вступі кваліфіковано обґрунтовано актуальність проблеми 

дослідження, науково коректно представлений методологічний апарат, 

схарактеризовано методи дослідно-експериментальної діяльності та 

експериментальну базу дослідження, розкрито наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, надано інформацію щодо впровадження та 

апробації результатів дослідження. 

Архітектоніка дослідження презентована його змістом, складеним з 

трьох розділів, кожен з яких є логічно сформульованим елементом 

теоретичного, організаційно-методичного та дослідно-експериментального 

рівнів наукової рефлексії, що дозволило обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність технології формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності та актуальність 

проблеми для теорії і методики виховання. 

У першому розділі дисертації «Соціальна активність особистості як 

наукова проблема» за допомогою логіко-семантичного методу здійснено 

аналіз понять, формуючих проблему соціальної активності; проведено 

ретроспективний аналіз теорії і практики формування соціальної активності у 

філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних джерелах. 

Узагальнено сучасні тлумачення категорій: «соціальний», «активність», 

«діяльність», «особистість», «активність особистості», «соціальна 

активність», «позакласна», «позашкільна», «позанавчальна», «позаурочна 

діяльність». 

Зауважено, що проблема соціальної активності багатогранна і завжди 

знаходилася під увагою вчених різних галузей. Автором акцентовано ряд 

суттєвих характеристик соціальної активності молодшого школяра, а саме: 

рушійна сила до діяльності, складна система особистості, що включає: 

розуміння та застосування знань, умінь і навичок, які формуються внаслідок 

цього процесу; розвиток комунікативних здібностей, ініціативність (с.57). 



Підкреслено – формування соціальної активності молодших школярів 

охоплює національний характер, звичаї, традиції народу, базуючись на 

системі моральних норм та цінностей, визначаючи її соціально активні 

навички, діяльність, моральну поведінку, сформованість ціннісного 

ставлення до оточуючих у майбутньому; залежить від досвіду соціальної 

взаємодії у дитини з раннього віку; є домінуючою потребою особистості, 

сприяє її ідентифікації та автономізації, є наднормативною ознакою. (с.59). 

Відстежено динаміку розвитку поняття «соціальна активність», та 

означено поняття «соціальна активність молодшого школяра». Досліджено 

змістові складові соціальної активності. 

Дисертантка переконана, що створення умов для подальшого розвитку 

соціальної активності молодших школярів та прояву їх у подальшому в будь-

яких сферах життя – і є основою виховного процесу.  

Поглиблено розглянуто форми, методи та принципи виховання у 

позаурочній діяльності, її метою обрано розвиток інтелектуальних здібностей 

дітей, здобуття умінь і навичок необхідних для їх соціалізації. 

Виокремлено домінантні умови організації позаурочної діяльності в 

початковій школі: врахування особливостей різних видів діяльності; їхній 

обсяг і зміст відповідно до кожного вікового етапу; рівень і характер 

психічного розвитку дитини; поєднання позаурочної, ігрової та навчальної 

діяльності; об’єднання дітей різного віку; практика вчителя-вихователя, що 

залучає учнів до пошуків раціональних способів організації життєдіяльності; 

забезпечення емоційного комфорту (с.69). 

Наголошено, що важливим засобом формування соціальної активності 

молодшого школяра виступає шкільне самоврядування, як управління 

спільною діяльністю дітей, де кожний учень, зайнявши своє місце у 

колективі, може реалізуватися як творча, так і соціально активна 

особистість (с.73). 

Необхідною умовою формування соціальної активності молодших 

школярів визначено: реалізацію соціально-виховних проектів («Допоможи 



солдату», «Вишиванка – генетичний код нації», «Я – українець», «Джура»); 

шкільних заходів (конкурсів, конференцій, вистав, брейн-рингів, концертів 

та ін); шкільних гуртків, студій, клубів та спортивних секцій. 

Соціальними якостями молодшого школяра визначено: бажання бути 

лідером, вміння комунікувати, легкість встановлення емпатійних відносин, 

відповідальність, діяння на користь суспільству, морально-етичні норми, 

права та обов’язки, самоаналіз. 

Позаурочна виховна діяльність виступає виховним середовищем, яке 

позитивно сприяє формуванню таких особистісних рис молодшого 

школяра, як активність, товариськість, ініціативність, компетентність, 

організованість, спостережливість, наполегливість, комунікативність, 

самоконтроль, диференційованість, динамічність, гнучкість, мобільність, 

варіативність, доступність. 

Другий розділ «Емпіричний аналіз формування соціальної активності 

молодших школярів  у позаурочній виховній діяльності» висвітлює складові 

соціальної активності молодших школярів: наявність зрозумілої цільової 

установки, яка сприяє підвищенню активності; інтерес до роботи, 

детермінований установкою та процесом оволодіння новими 

компетентностями; активна робота над навчальним матеріалом, критичне 

опрацювання інформації, опора на життєвий досвід; організація 

співробітництва та взаємодопомоги.  

Критеріями сформованості соціальної активності молодшого школяра 

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

ставлення та емоційна підтримка соціальних цінностей, позитивна діяльність. 

У цьому розділі О. Г. Литвиненко з метою діагностування 

сформованості соціальної активності молодших школярів виокремлює її 

змістові компоненти, а саме: емоційно-ціннісний, когнітивний, праксичний, 

які характеризують кількісний і якісний аспект та відображають наявність, 

схильність, широту, дієвість, вияв нею соціально активних дій (с. 80). 



Емоційно-ціннісний компонент відображає цінності, переконання; 

сформованість моральних, соціальних, комунікативних почуттів; 

гуманістичну установку на взаємодію; вміння диференціювати та адекватно 

виражати психоемоційні стани; експресію, емпатію, саморегуляцію. 

Показниками сформованості цього компоненту соціальної активності 

молодших школярів за ціннісним критерієм є ціннісне ставлення до 

оточуючої дійсності, себе; позитивна мотивація щодо вияву соціальної 

активності у поведінці, діяльності.(с. 88) 

Когнітивний компонент актуалізує набуття молодшими школярами 

знань і навичок взаємодії з оточуючими та дотримання й усвідомлення 

суспільсних цінностей, моделей і норм поведінки. Показниками компоненту 

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. 

Праксичний компонент соціальної активності передбачає оволодіння 

молодшими школярами комунікативними вміннями і навичками, які 

дозволяють успішно встановлювати контакти з іншими людьми; 

експресивними уміннями. Цей компонент репрезентує свідомо регульовану 

поведінку на основі соціально-значущих норм, правил; соціальну активність; 

успішну адаптацію. Показниками поведінкового критерія є: свідомо 

регульована активна поведінка, діяльність, на основі соціально-значущих 

норм; соціальні, комунікативні уміння і навички. Відповідно до критеріїв та 

показників рівнями сформованості соціальної активності молодших школярів 

визначено – високий, середній, початковий.  

Дисертантка виокремлює три блоки соціальної активності особистості. 

Перший блок – стійкі внутрішньо-особистісні детермінанти, що 

характеризують людину як суспільну істоту і поділяються на: конструктивні 

деструктивні Другий блок – в якості структури соціальної активності 



школяра виступає процес діяльності, третій блок – умови й фактори 

соціальної ситуації. 

З метою діагностики соціальної активності молодших школярів 

автором було розглянуто особливості кожного компонента та розроблено ряд 

діагностичних методик, спрямованих на діагностику виділених показників. 

Необхідно зауважити доцільність використаних методів: анкетування, 

інтерв’ювання, тестування; бесіди з учнями, батьками, вчителями для 

виявлення у молодших школярів розуміння сутності поняття «соціальна 

активність» (с. 96). спостереження за проявами соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, гра, бесіда, творчі 

завдання, вирішення ситуацій, тестування. При здійсненні комплексного 

оцінювання, відзначалася не лише зовнішня поведінка молодших школярів, а 

й їх здатність знаходити вирішення нестандартних ситуацій, вміння 

працювати в колективі, групі, парі. 

Теоретичний аналіз призвів до виділення двох рівнів психолого-

педагогічної діагностики у початковій школі: групову та індивідуальну – що 

говорить про кваліфікований підхід до експериментальної роботи. 

Самооцінка учнів молодшої школи визначалася за методиками 

«Емоційна самооцінка», «Сходинки», «Визнач себе колом»; тесту Вартега, 

анкет «Який я?», «Я та моє оточення»; методик «День народження». Для 

виявлення мотивів поведінки молодших школярів – «Соціальна 

зацікавленість», «Я і моя сім’я», «Я і моє оточення», проективна методика 

«Дерево», «Мій клас», «Де я?», анкета «Наш клас», тест «Будинок, дерево, 

людина», методика «Неіснуюча тваринка», для батьків було використано 

методику «Яка Ваша дитина?» анкетування «Портрет моєї дитини» з метою 

отримання інформації про інтереси, переживання, труднощі дитини, а також 

про її взаємини з найближчими рідними (с.99, 100, 103, 104, 106, 110). 

Дисертанткою з’ясовано, що діти 1 – 2 класів, ще не такі обізнані, але 

вони проявляють свою соціальну активність ділячись між собою 

фотографіями, картинками тощо, домовляються грати в комп’ютерні ігри, 



спілкуються по телефону. У 3 – 4 класах учні майже не уявляють себе без 

використання комп’ютера та мобільного телефона, що говорить про 

залежність від інформаційно-комунікаційних технологій, та, на нашу думку, 

є, на жаль, перешкодою для формування соціальної активності молодших 

школярів. 

Дослідно-експериментальну роботу О. Г.  Литвиненко аргументовано 

подає в ході опису констатувального експерименту. Грамотно визначені 

педагогічні умови формування соціальної активності молодших школярів, а 

саме: спрямованість позаурочної виховної діяльності на забезпечення 

конструктивної взаємодії молодших школярів; вияв педагогічної підтримки 

молодших школярів щодо вияву соціальної активності на основі 

партнерської взаємодії; підготовка педагогів до формування соціальної 

активності молодших школярів. Для визначення педагогічних умов 

виховання соціальної активності молодших школярів було обрано метод 

математично-статистичного аналізу, який забезпечив точні математичні 

розрахунки. Актуально  використана таблиця педагогічних умов формування 

соціальної активності молодших школярів. (с. 125) 

Дисертантка встановлює співвідношення між рівнями сформованості 

компонентів, використовуючи діаграми, що додає зручності у розумінні 

дослідження.  

Результати констатувального етапу експерименту показали такий 

розподіл сформованості соціальної активності в учнів за рівнями: 36,4 % – 

середній рівень, 32,1 % – початковий,  високий рівень – 31,5 %. 

Правильно дібрані дисертанткою методи дослідження, підтвердили, що 

розвиток емоційної сфери дітей, домінування у них певного типу емоційності 

впливає на формування основ ціннісного ставлення до взаємодії з іншими 

вихованцями, а потенціал освітнього процесу початкової школи щодо 

формування соціальної активності молодшого школяра не повною мірою 

актуалізується через відсутність єдиних методологічних засад, наступності та 

методичного забезпечення. 



У розділі 3 «Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка 

технології формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності» представлено технологію формування 

соціальної активності молодших школярів та зазначено, що при створенні 

технології здійснювалася опора на теорію гуманістичного виховання, 

А. Макаренка, Л. Новікової, К. Роджерса, В. Сухомлинського.  

Вихідні положення розроблення даної технології означено наступні: 

процес формування відображає структуру соціальної активності молодших 

школярів; досліджуються усі аспекти виховного процесу; запропонована 

технологія є моделлю спільної роботи вчителя та учнів за умови 

забезпечення комфорту для всіх суб’єктів педагогічної діяльності. Обрана 

логіка втілення технології представлена: визначенням загальної мети 

формування соціальної активності, кожної її складової; добором та 

обґрунтуванням змісту виховного процесу відповідно поставленої мети; 

реалізацією змісту, шляхом впровадження доцільних форм, методів, засобів, 

які забезпечені об’єктивними методиками контролю якості досліджуваного 

явища.  

Литвиненко О. Г., керуючись теоретико-методологічними орієнтирами, 

детально розглядає процесуальні компоненти дослідно-експериментальної 

методики, що підтверджує компетентність дисертанта з проблеми 

формування соціальної активності молодших школярів.  

З метою покращення рівня сформованості соціальної активності 

формувальний експеримент представлений реалізацією технології, був 

спланований у три етапи: орієнтувально-мотиваційний, операційно-

діяльнісний та результативно-оцінювальний. Кожен з них має свої цілі та 

завдання. 

Провідними завданнями курсу «Заговори, що я тебе побачив» 

визначено: розвиток в учнів емоційно-ціннісного ставлення до соціальної 

активності як цінності; підтримку особистості школяра; оволодіння знаннями 

і вміннями соціальної активності; розвиток соціальних, комунікативних 



вмінь, навичок самоаналізу та саморегуляції. Побудова курсу складається з 

розділів: «Я – особлива дитина», «Я вчуся партнерській взаємодії», «Моє 

комунікативне «Я». Заняття кожного з розділів включає в себе теоретичну 

частину та низку практичних вправ, ігор, тестів. (с.137,138).  

На орієнтувально-мотиваційному етапі дисертантка розглядає 

технологію формування соціальної активності як «входження» у виховне 

середовище та ефективними методами визначено міні-бесіди: «Ставлення до 

себе», «Я і моя сім'я», «Подаруй усмішку!», «Який я», «Якби я був…, щоб я 

зробив», бесіди-презентації, яка демонструє інформацію із заданої теми у 

вигляді малюнків, таблиць, схем, текстів, відео, аудіо файлів – варто 

підкреслити сучасність та доцільність використання даної форми виховної 

діяльності; бесіда-дискусія; українські авторські казки або літературні, 

зарубіжні; авторська робота над казкою та казкатерапія (використовуючи 

метафоричні ресурси казки, дозволяє особистості розвинути самосвідомість), 

(дисертантка пояснює актуальність цієї форми роботи тим, що дитина 

набуває соціального досвіду у поведінці, аналізуючи та виокремлюючи 

особистісні позитивні чи негативні риси, вчиться давати їм оцінку, набувати 

впевненості у собі, адаптується у навколишньому середовищі); художня 

література; ґрунтовний виховний потенціал містить збірка притч, казок та 

оповідань В. Сухомлинського «Квітка сонця», ефективним засобом 

виховання, що передбачає у дитини аналіз власних знань з будь-якої теми 

стосовно соціальної активності є заповнення таблиця «Знаємо. Хочемо знати. 

Дізналися». 

Операційно-діяльнісний етап характеризується застосовуванням таких 

форм та методів: «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». 

Констатовано, що використання у процесі виховання учнів початкової 

школи активних форм, методів та інноваційних засобів виховання, 

дозволяють моделювати ситуації для формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності. 

Результатом результативно-оцінювального етапу є прояв соціальної 

активності: участь дітей у конкурсах читців поезії «Шевченківське слово», у 

міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, святі 

гостинності «Вишиванка», «Ланцюг єдності» присвячений до дня Соборності 

України, 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. Педагогіка 

партнерства реалізується через батьківські збори, індивідуальні зустрічі, 

волонтерство, святкові заходи. Самоврядування «Веселка» створює 

сприятливі умови для самореалізації дитини-лідера та виокремлене 

найважливішою формою соціалізації дітей. Ця думка заслуговує на увагу, 

оскільки є відображенням педагогічної практики. 

Слід зазначити, що в рамках особистісно орієнтованого навчання та 

виховання, а також за умови компетентнісного, діяльнісного та ціннісного 

підходів дисертанткою розроблено технологію формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності, засновану 

на принципах: системності, цілісності, комплексності, аксіологічності. 

Зміну динаміки соціальної активності до та після завершення 

формувального експерименту проілюстровано у таблиці 3.9. 

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. 

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 %. 

Завершується робота розгорнутими висновками, які випливають зі 

змісту роботи, є логічними, відображають основні результати дисертаційного 

дослідження. 

Повнота викладення наукових положень основних результатів 

Основні наукові положення та результати дисертаційного дослідження 

презентовано у 12 (11 осібних) публікаціях, з яких 6 відображають основні 

наукові результати дисертації (2 у зарубіжному науковому виданні), 6 – 

апробаційного характеру. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою, змістом та оформленням він відповідає 

сучасним вимогам МОН України до кандидатських дисертацій. У тексті 

автореферату дисертації відображені основні положення, зміст, результати 

висновки здійсненого О. Г. Литвиненко дисертаційного дослідження. 

Детальний аналіз рукопису та автореферату дисертації констатує 

ідентичність автореферату й основних положень дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження 

Позитивно оцінюючи зміст, представленого на захист, дисертаційного 

дослідження, зазначимо окремі дискусійні питання та зауваження: 

1. У дисертації наголошено на видах взаємодії у виховній позаурочній 

діяльності учитель-учень, учитель-батьки, та, на наш погляд, не можна 

оминати взаємодію учень-батьки, оскільки саме вони виступають 

каталізатором у процесі формування соціальної активності. Тим більше, 

якщо батьки брали участь в експерименті. 

2. У процесі вивчення змістових складових поняття соціальної 

активності, теоретико-семантичне дослідження емоційно-ціннісного 



компоненту здійснювалося значно глибше, ніж когнітивного та праксичного. 

На нашу думку, варто було б приділити належну увагу для змістовнішого 

вивчення сутності і двох інших структурних компонентів. 

3. У параграфі 2.2. хотілося б спостерігати таблиці рівнів сформованості 

показників окремо кожного з компонентів, які б відобразили послідовність 

констатувального експерименту, перед порівняльною таблицею когнітивного, 

емоційно-ціннісного та праксичного компонентів соціальної активності 

респондентів КГ та ЕГ. На нашу думку, їх не вистачає.  

4. Дискусійним є питання стосовно ролі педагога (вчителя, вихователя, 

класного керівника). У першому розділі дослідження вказується, (отже, 

думка має місце) що соціальна активність має формуватися в позаурочній 

виховній діяльності природно, не бути керованою, «неопосередкованою», а в 

другому розділі наголошується на необхідності: створення педагогом 

ситуацій комфорту і розвитку молодшого школяра, вміннях вихователя 

вивільнити внутрішні емоції для позитивного процесу формування 

соціальної активності молодших школярів. Бажано було б сформулювати 

однозначну позицію. 

5. Таблиці, в яких відтворено рівні сформованості компонентів 

(початковий, середній, високий), презентують відсоткові показники – цифри, 

які констатують процес дослідження. На початковому етапі після 

експерименту в ЕГ залишилося 10,3% (с. 171) молодших школярів. Хотілося 

б дізнатися, яка це категорія дітей? І чи існує гендерна відмінність у процесі 

формування соціальної активності молодших школярів? 

Загалом, висловлені зауваження та побажання не ставлять під сумнів 

наукову цінність доробку Литвиненко Оксани Георгіївни «Формування 

соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

 

  



 

 


