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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), 

Концепція національно-патріотичного виховання молоді (2015 р.), Концепцією Нової 

української школи (2016 р.), Державним стандартом початкової загальної освіти 

(2018 р.). 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, Т. Алєксєєнко, І. Беха, Б. Басова, Л. Виготського, 

О. Киричука, О. Кононко, В. Куніцина, К. Платонова, В. Тернопільської, 

Д. Фельдештейна та ін. Питання соціального розвитку, соціальної активності 

особистості були предметом вивчення Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, Є. Андрущенка, 

О. Асмолова, Є. Біленького, Л. Божович, В. Бондаренко, Б. Братуся, Л. Виготського, 

С. Грабовської, Л. Занкова, Л. Канішевської, О. Коберника, Г. Костюка, А. Кратко, 

О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Максименка, О. Петровського, В. Петрушенко, Ж. Піаже, 

К. Платонова, Т. Потапчук, В. Радула, С. Чолій, В. Ядова, 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, О. Богданова, Б. Кобзар, Н. Кудикіна, В. Лозова, Т. Мальцева, 
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О. Матвієнко, О. Прашко, Г. Пустовіт, К. Слесик, 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 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: 

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. 
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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.  

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 
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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 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 11.03.2020р.), 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), «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 – 
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229 сторінок, із них основного тексту – 160 сторінок. Дисертація містить 8 рисунків, 

9 таблиць.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність і стан розробленості проблеми, доцільність 

її дослідження; визначено мету і завдання дисертаційної роботи; сформульовано 

об’єкт, предмет, наукову новизну й практичну значущість одержаних результатів; 

схарактеризовано експериментальну базу; викладено відомості про апробацію та 

впровадження результатів дослідження, публікації, 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. 

Проблема формування соціальної активності особистості зберігала 

актуальність протягом всієї історії розвитку соціуму й набирає значної ваги в період 

соціально-економічних, суспільних, політичних перетворень, коли відбувається зміна 

пріоритетних цінностей, що в свою чергу, екстраполюються у процес реформування 

освіти.  

Встановлено, що у сучасних дослідженнях «соціальна активність» 

розглядається як: «складова соціалізації (С. Козлова); «цілеспрямований процес 

засвоєння певної системи знань, норм, цінностей, взаємин, способів поведінки» 

(Т. Бондаренко, А. Мудрик, В. Тернопільська та ін.); «цілеспрямоване створення і 

реалізація умов для подальшого саморозвитку» (Ю. Боловацька, К. Приходченко, 

В. Фокін та ін.); «формування соціальності як інтегративної якості особистості» 

(В. Вашкевич, О. Гладковська, А. Іванченко, Л. Канішевська, М. Рожков та ін.). 

З’ясовано, що категорія «соціальна активність» використовується для 

характеристики соціального значення певного явища для суспільства і людини. 

Соціальна активність є особливим типом світоглядної орієнтації людини, 

інтегрованою якістю, що виявляється у її ставленні до соціуму, який її оточує, 

мотивах та цінностях, якими вона керується у своїй поведінці. 

Поняття «соціальна активність молодшого школяра» визначаємо як 

інтегровану якість, що охоплює його 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.  

Соціальні якості молодшого школяра виявляються у можливості та бажанні 

бути лідером дитячої групи; вмінні комунікувати та легко встановлювати нові 

емпатійні відносини; готовності відповідально виконувати певні завдання та 

відстоювати інтереси групи, діяти на користь суспільству; дотримуватись морально-

етичних норм, прав та обов’язків у задоволенні своїх інтересів та потреб. 
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Встановлено, що позаурочна виховна діяльність має значний потенціал для 

формування соціальної активності молодших школярів, оскільки передбачає 

співробітництво та кооперацію учасників освітнього процесу. Позаурочна діяльність 

є складовою 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. 

Зміст позаурочної виховної діяльності змінюється паралельно зі змістом освіти, 

яка набуває практико-орієнтувальної та діяльнісної спрямованості. Позаурочна 

виховна діяльність сприяє формуванню загальних (активність, товариськість, 

ініціативність, компетентність, організованість, спостережливість, наполегливість, 

комунікативність, самоконтроль) та специфічних (динамічність, гнучкість, 

мобільність) якостей соціально активного молодшого школяра. 

Дитяче самоврядування, як важлива умова здійснення позаурочної виховної 

діяльності, сприяє набуттю молодшим школярем досвіду взаємовідносин, навичок 

творчої самореалізації та успішної соціалізації; формує лідерські якості та почуття 

відповідальності за справи колективу через участь молодших школярів у 

різноманітних виховних справах. Встановлено, що соціальна активність молодших 

школярів безпосередньо впливає на розвиток лідерських якостей. 

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.  

У дослідженні доведено, що обсяг і зміст виховної позаурочної діяльності на 

кожному віковому етапі має відповідати рівню й характеру психічного розвитку 

дитини. Вважаємо, що взаєморозуміння, повага та творча партнерська взаємодія 

учитель – учень, учитель – батьки є важливою умовою формування соціально 

активної особистості молодшого школяра у позаурочній виховній діяльності.  

Зазначаємо, що формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності відбувається більш ефективно на основі врахування 

національних звичаїв та традиції нашого народу; базується на системі моральних 

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

активні навички, діяльність, моральну поведінку, сформованість ціннісного 

ставлення майбутньому. 

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 
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педагогічні умови формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності.  

На основі результатів аналізу наукових джерел визначено змістову структуру 

соціальної активності молодших школярів, що включає емоційно-ціннісний, 

когнітивний, праксичний компоненти й виконує відповідно спонукальну, 

інформаційну та діяльнісну функції.  

Для діагностування сформованості соціальної активності молодших школярів 

обґрунтовано критерії 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, 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. 

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.  

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 
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сформованості комунікативних умінь, вони не можуть розв’язувати конфліктні 

ситуації та не вміють взаємодіяти з класною спільнотою. 

Для дослідження сформованості соціальної активності молодших школярів на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту залучено 283 учні початкової 

школи (ЕГ – 142 учні, КГ – 141 учень), 83 батьків, 15 вихователів, 15 вчителів. 

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». 

На основі аналізу результатів діагностики встановлено, що 35,8 % учнів 

початкової школи ЕГ і 36,9 % КГ мають адекватну самооцінку, яка характеризується 

такими якостями, як: вимогливість до себе, товариське ставлення до однолітків і 

повага до дорослих, впевненість. З’ясовано, що молодшим школярам важко 

дотримуватися норм поведінки, вони зазвичай різко проявляють негативні емоції, 

погано комунікують, агресивні, позитивні взаємовідносини у колективі 

встановлюють важко, тому і виявляють середній та початковий рівень сформованості 

соціальної активності. Високий рівень симпатії та близькості до вчителя виявили 

лише 15,5 % ЕГ та 15,2% КГ; до однокласників – 14,8 % ЕГ та 15,2% КГ. Під час 

анкетування респонденти ЕГ та КГ найбільш цінними якостями обрали: 

дружелюбність, доброта, стриманість, вміння слухати, чесність, працелюбність та 

майже не виокремили такі якості, як: здатність до співпереживання, люб’язність, 

товариськість, терплячість. 

Застосування комплексу методів та методик діагностування дозволило 

з’ясувати вихідний рівень сформованості окремих компонентів соціальної 

активності, зокрема: високий рівень сформованості емоційно-ціннісного компоненту 

соціальної активності мають 32,2 % ЕГ та 30,7 % КГ, середній – 40,1 % ЕГ та 38,8 % 

КГ, початковий – 27,7 % ЕГ та 30,5% КГ. Сформованість когнітивного компоненту 

діагностовано на таких рівнях: високий рівень виявлено у 25,1 % молодших школярів 

ЕГ та 26,2 % КГ; середній – 36,7 % ЕГ та 36,5 % КГ, початковий – 38,2 % ЕГ та 37,3 % 

КГ. Встановлено, що високий рівень сформованості праксичного компоненту 

соціальної активності мають 37,7 % ЕГ та 37,4 % КГ, середній – 34,2 % ЕГ та 31,7 % 

КГ, початковий – 28,1 % учнів ЕГ та 30,9 % КГ. 

На основі узагальнення результатів проведеного констатувального етапу 

експерименту встановлено загальний рівень сформованості соціальної активності 

молодших школярів: високий рівень сформованості означеної якості   спостерігається 

у 31,7 % дітей ЕГ та 31,4 % КГ; середній рівень – у 37,0 % учнів ЕГ та 35,7 % КГ; 

початковий рівень мають 31,3 % респондентів ЕГ та 32,9 % КГ.  
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Виявлений стан проблеми в освітній практиці закладів загальної середньої 

освіти підтвердив необхідність розроблення технології формування соціальної 

активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності та визначення 

педагогічних умов її ефективної реалізації. 

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. 

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. 

На основі аналізу наукових досліджень та результатів 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.  

Орієнтувально-мотиваційний етап впровадження технології формування 

соціальної активності визначається як процес «входження» молодших школярів у 

виховне середовище закладу загальної середньої освіти та передбачає досягнення 

таких цілей: формування мотивів щодо вияву соціальної активності; розуміння 

значущості знань про соціальну активність та їх використання у повсякденній 

життєдіяльності. 

Позаурочна виховна діяльність передбачала спостереження за людьми у різних 

ситуаціях; використання різноманітного наочного матеріалу; проведення бесід зі 

школярами на різні теми («Ставлення до себе», «Я і моя сім'я», «Подаруй усмішку!», 

«Який я», «Якби я був…, щоб я зробив» та ін.); читання художніх творів про 

особливості взаємин («Рукавичка», «Півник та двоє мишенят», «По роботі й 

нагорода», «Двоє жадібних ведмежат» та ін.); гостинність (казка «Лисиця та 

Журавель» та ін.), хитрість (казка «Лисичка з качалочкою» та ін.), страх (казка «Пан 

Коцький» та ін.), дружба (казка «Котик і півник», «Про двох братів – Умійка та 

Невмійка» та ін.); аналіз художнього твору або зразків ситуацій за творами 

В. Сухомлинського («Квітка сонця», «Чорнобривці», «Соромно перед соловейком», 

«Для чого кажуть «спасибі», «Як же все це було без мене», «Наш тато одужав» та ін.). 

На цьому етапі реалізації технології застосовувалися такі методи виховання, 

які спрямовувалися на розвиток у молодших школярів соціальних знань та умінь: 

бесіди, творчі, ігрові завдання; складання казок, оповідань; розв’язання проблемних 
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ситуацій, елементи тренінгу; казкотерапія; сеанси практичної музикотерапії; 

пошукова діяльність, «Асоціативний кущ» або «Гронування» («Щастя»), «Знаємо. 

Хочемо знати. Дізналися». 

Другий етап (операційно-діяльнісний) сприяв досягненню 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 позаурочної виховної діяльності застосовувались 

такі форми та методи: «Кубування», «Мозкова атака», ігри («Додай – забери», «Уяви 

себе», Я на вулиці», «На кого я хочу бути схожим у житті», «Мій ідеал»), рольові ігри-

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»). 

Метою результативно-оцінювального етапу реалізації технології є оцінка та 

корекція умінь і навичок молодших школярів, аналіз впливу вчителів, вихователів на 

формування соціальної активності молодших школярів. На цьому етапі проводилися 

різноманітні конкурси: читців поезії Т. Г. Шевченка «Шевченківське слово», знавців 

української мови імені Петра Яцика; свято гостинності «Вишиванка», «Ланцюг 

єдності», присвячений до дня Соборності України, квест-гра «Мовний експрес» до 

Міжнародного дня рідної мови, конференція для учнів 1–4 класів «Державні символи 

України», акція «Green day»; діти брали активну участь у волонтерській діяльності 

(«Намалюй листа солдату», «Теплі речі для бійця»).  

Ефективність процесу реалізації технології формування соціальної активності 

молодших школярів у позаурочній виховній діяльності передбачає врахування 

педагогічної компетентності вчителів та вихователів початкової школи, рівня умінь 

взаємодії з дітьми, вибір стратегії, тактики, форм, методів виховної взаємодії. З цією 

метою проведено навчання педагогів експериментальних шкіл, яке передбачало 

вирішення таких завдань: усвідомлення педагогами необхідності реалізації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії у виховному процесі; ознайомлення педагогів із особливостями 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

діяльності; розширення кола знань педагогів про форми, методи виховання та 

способи діагностики соціальної активності молодших школярів; проектування і 

здійснення виховної діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей вихованців; сприяння гармонізації взаємин у системі 

«педагог – молодший школяр – дитячий колектив – батьки». Теоретико-методична 

підготовка вчителів передбачала упровадження семінарів-практикумів, круглих 

столів, ділових ігор, засідань творчих груп. Структура занять включала такі форми 

роботи, як лекції-діалоги, дискусії, обмін досвідом, семінари, розв’язування 

педагогічних задач, обговорення результатів, педагогічна рефлексія. 

Для розвитку психолого-педагогічних знань, удосконалення практичних умінь 

батьків у виховання дітей та формуванні соціальної активності застосовували 

традиційні та інноваційні форми роботи, зокрема: тренінги, «круглі столи», 

інформаційно-комунікативні технології. 
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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 (табл).  

Таблиця 

Рівні сформованості соціальної активності молодших школярів у % 

 
Компоненти 

 

 

 

Рівні 

Емоційно-

ціннісний 
Когнітивний Праксичний 

Усереднений 

показник 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий 

на початку 

експер. 
30,7 32,2 26,2 25,1 37,4 37,7 31,4 31,7 

на кінець 

експер. 
31,7 40,8 30,3 40,5 38,2 48,0 33,4 43,1 

Середній 

на початку 

експер. 
38,8 40,1 36,5 36,7 31,7 34,2 35,7 37,0 

на кінець 

експер. 
42,8 49,5 40,2 47,2 33,0 43,1 38,7 46,6 

Початковий 

на початку 

експер. 
30,5 27,7 37,3 38,2 30,9 28,1 32,9 31,3 

на кінець 

експер. 
25,5 9,7 29,5 12,3 28,8 8,9 27,9 10,3 

 

Значно зросла кількість молодших школярів, що виявили високий (+11,4 %) та 

середній (+9,6 %) рівні сформованості соціальної активності. Кількість молодших 

школярів, що мали початковий рівень сформованості означеної якості, зменшилася 

на 21,0 %. У контрольній групі кількісні і якісні зміни виявилися незначними (+2,0 % 

на високому рівні, 3,0 % – середньому, -5,0 % – на початковому рівні). 

Аналіз результатів діагностування дітей, батьків та педагогів дозволив 

констатувати, 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.  
 

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:  
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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 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), формуванню 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.  
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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, 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 цього етапу 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. 

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. 
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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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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 присвячена проблемі формування соціальної активності молодших 

школярів у позаурочній виховній діяльності. Проаналізовано становлення, розвиток 

вітчизняних та зарубіжних філософських, соціальних і педагогічних теорій щодо 

сутності категорій: «соціальний», «активність», «діяльність», «активність 

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

«позанавчальна», «позаурочна діяльність». Науково обґрунтовано сутність і 

структуру поняття «соціальна активність молодших школярів». 

Розкрито особливості позаурочної виховної діяльності та обґрунтовано 

педагогічні умови формування соціальної активності молодших школярів у 

позаурочній виховній діяльності 

Визначено критерії, показники та охарактеризовано рівні сформованості 

соціальної активності молодших школярів. На констатувальному етапі експерименту 

з’ясовано вихідний рівень сформованості структурних компонентів соціальної 

активності. 
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Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено технологію 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

діяльності. 

Ключові слова: соціальний, активність, активність особистості, соціальна 

активність, діяльність, позаурочна, позанавчальна, позакласна, технологія 

формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній 

діяльності, початкова школа. 

 

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

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

manuscript. 

Dissertation for Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (PhD). Specialty 

13.00.07  «Theory and methods of education».  Boris Grinchenko University, Kyіv, 2021. 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2021. 

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. 

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. It is proved that the formation of social activity of 

younger students in extracurricular educational activities will be effective if it is balanced. 

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. 

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»; 
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mugs; social activities: project «Children to children», actions «Charity»; observation; 

conversations: «Attitude to myself», «Me 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. 

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. 

Key words: social, activity, personality activity, social activity, activity, 

extracurricular, extracurricular, technology of formation of social activity of 

younger primary school students in extracurricular educational activity, elementary school. 

 

 

 

 


