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ВСТУП 

Актуальність теми. Для України вивчення минулого має важливе 

соціально-політичне, культурне, наукове та практичне значення. Процес 

пізнання інтелектуальної спадщини дозволяє широко й об’єктивно оцінити 

явища та події, які відбулися в історії, з’ясувати, що є джерелом життєвих 

сил нації, внеском у загальнолюдську скарбницю. 

Сучасна парадигма освіти й виховання потребує глибокого 

осмислення пережитого, яке б допомогло поліпшити сучасні умови 

життєдіяльності людини для її подальшого руху та розвитку. Звернення 

дослідників до історії соціальної педагогіки, переоцінка деяких історичних 

фактів і персоналій допомагають по-новому оцінити здобутки соціально-

педагогічних досліджень і скористатися ними для формування та 

вдосконалення нових освітніх технологій в умовах соціальних перетворень 

в Україні. 

Історично зумовлений розвиток особистості, засвоєння нею 

цінностей, норм поведінки, активне відтворення набутого соціального 

досвіду у власній діяльності та спілкуванні, визначається в сучасній науці як 

процес соціалізації. За такого підходу мета соціалізації полягає у створенні 

сприятливих умов для формування соціальної компетентності вихованців, 

тобто процес соціалізації передбачає самоосмислення, самодостатність, 

соціальну активність, а не просто пасивну адаптацію індивіда до вимог 

соціуму. Тому в сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці особливої 

значущості набуває проблема соціальної підтримки дітей і молоді, створення 

соціального середовища, сприятливого для виховання особистості з високим 

рівнем сформованості творчих здібностей. Зазначені завдання задекларовано в 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Законах України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю‖, „Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні‖, „Про охорону 

дитинства‖, Концепції громадянського виховання особистості в умовах 
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розвитку української державності. У цих документах акцентовано увагу на 

успішній соціалізації учнівської молоді, яка можлива за умови переорієнтації 

та переструктурування змісту та форм організації навчально-виховної роботи з 

учнями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.  

Теперішній практичний і теоретичний стан проблеми розвитку 

сільських шкіл свідчить про недостатню її розробленість і потребу в 

урахуванні цінної спадщини попередніх років. Узагальнений фактичний 

матеріал про розвиток сільських шкіл України другої половини ХХ століття 

подано, зокрема в таких працях: „Історія Української РСР‖ (1979), „Народна 

освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917 – 1967 рр.)‖ (1967), 

„Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР (1917 – 

1957 рр.)‖ (1957), „Народна освіта і педагогічна думка в Українській РСР у 

десятій п’ятирічці‖ (1981) та „Нариси історії і педагогічної думки народів 

СССР (1961-1986 рр.)‖ (1987).  

У сучасних умовах розвитку загальноосвітньої школи соціалізація учнів 

є загальнопедагогічною проблемою, розгляд і розв’язання якої спонукали 

дослідників до переосмислення проблем соціалізації особистості (І. Бех, 

Н. Лавриченко, М. Лукашевич, С. Харченко та ін.); психолого-педагогічних 

основ формування особистості (Л. Божович, Г. Костюк, В. Рибалка, 

О. Савченко та ін.); особливостей соціально-педагогічної діяльності з дітьми 

та молоддю (О. Безпалько, І. Звєрєва, І. Іванова, А. Капська, О. Карпенко, 

Л. Міщик, Л. Штефан та ін.); проблем професійного становлення особистості 

педагога та підготовки його до навчально-виховної діяльності (С. Гончаренко, 

С. Сисоєва та ін.); проблеми трудової  підготовки, зокрема продуктивної праці 

учнів шкіл (Д. Торжевський). 

На теоретико-методологічному рівні плідно вивчаються проблеми 

оновлення змісту освіти, створення належних умов для соціалізації учня, 

оптимального його розвитку й виховання. Значний доробок щодо соціально-

педагогічних аспектів цієї проблеми належить таким вітчизняним 
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дослідникам, як І. Звєрєва, В. Іванов, Л. Коваль, В. Кремень, Н. Лавриченко, 

В. Оржеховська, Р. Пріма, О. Савченко, І. Фельдштейн та ін. 

У сучасній педагогічній науці все більше утверджується необхідність 

створення таких соціальних відносин, які були б здатні забезпечувати 

педагогічно виважену соціалізацію вихованців. З огляду на це, особливої 

значущості набуває оптимізація діяльності сільських загальноосвітніх 

навчальних закладів, підвищення їхньої соціальної ролі в сільській 

місцевості. Адже саме тут найчастіше виявляються всезагальні, суспільні 

проблеми (Н. Алендарь, І. Печенко, Г. Щука та ін.). 

Як свідчить аналіз теорії та практики соціальної педагогіки, на 

сьогодні недостатньо дослідженою є проблема соціалізації учнів сільських 

загальноосвітніх навчальних закладів. У їхній діяльності ще досі 

зберігаються застарілі підходи, що не забезпечують учням необхідного 

рівня соціальної компетентності.  

Важливим є розв’язання суперечностей між:  

− необхідністю забезпечення реалізації цілеспрямованого процесу 

соціалізації в умовах загальноосвітніх навчальних закладах сільської 

місцевості України та низьким рівнем зазначеного процесу, який відрізняє 

пріоритетність накопичення учнівською молоддю соціальних знань і 

уявлень порівняно з набуттям реального соціального досвіду дитини; 

− об’єктивною необхідністю соціального становлення особистості з 

традиційними засобами й формами організації педагогічного процесу в 

сільських школах та недостатньою розробленістю проблеми соціалізації 

учнів у цілісному соціально-педагогічному процесі; 

− потребою в посиленні ролі успішної соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості й недостатньою 

теоретичною та методичною розробкою засобів і форм цього процесу.  

Отже, в українській педагогічній науці дослідження проблеми 

соціалізації учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу 
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сільської місцевості (друга половина ХХ століття), незважаючи на значну 

кількість наукових робіт, не є предметом спеціальних педагогічних 

розвідок. Вирішення питань цієї проблеми зумовило вибір теми 

дослідження: „Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості України (друга половина ХХ століття)”. 

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

Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального 

закладу „Донбаський державний педагогічний університет‖ у межах 

комплексної наукової теми „Теорія і практика соціально-педагогічної 

роботи з різними категоріями населення‖ (державний реєстраційний номер 

0115U003305). 

Тему дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради 

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет‖ (протокол № 2 від 18 жовтня 2011 року) та 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогіки та психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 20 грудня 

2011 року). 

Мета дослідження: на основі аналізу науково-педагогічних джерел, 

архівних матеріалів, педагогічних видань систематизувати теоретичні 

положення й узагальнити досвід соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України другої 

половини XX століття. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури вивчити стан розробки 

досліджуваної проблеми, науково обґрунтувати етапи соціалізації учнів в 

умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України 

другої половини XX століття. 

2. Схарактеризувати провідні дефініції дослідження. 
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3. Розкрити зміст, форми й засоби соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України в другій 

половині XX століття. 

4. Окреслити можливості творчого використання педагогічно 

цінного досвіду соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості України досліджуваного періоду в сучасних 

умовах. 

Об’єкт дослідження: процес соціалізації учнів сільської місцевості 

України другої половини XX століття. 

Предмет дослідження: зміст, засоби та форми соціалізації учнів 

сільських шкіл у досліджуваний період. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину ХХ 

століття (1958 – 2000 рр.). Визначення нижньої хронологічної межі 

пов’язане з прийняттям законів „Про зміцнення зв’язку школи з життям і 

про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР‖ (1958), „Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи 

народної освіти в Українській РСР‖ (1959) та з розвитком питання 

соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. 

Верхню межу окреслено кінцем ХХ століття, яка відзначається 

докорінними змінами в суспільно-політичному житті держави, початком 

розбудови національної системи освіти та початком модернізації сільської 

школи в незалежній Україні. Посилюється увага до проблеми соціалізації 

учнівської та студентської молоді, зростає значення процесу соціалізації в 

шкільній освіті. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять 

положення теорії наукового пізнання, зокрема про діалектичну єдність 

теорії й практики процесів виховання та соціалізації особистості; про 

взаємодетермінацію психологічних, соціальних і культурних чинників у 

формуванні особистості; про сутність „Я-концепції‖, про соціальний досвід 
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особистості як суб’єктивний результат різноманітної діяльності, як 

сукупність її суб’єктивних стосунків; соціально-педагогічні положення, що 

стосуються процесу становлення системи освіти та соціальної сутності 

освіти й виховання; закони України „Про освіту‖, „Про загальну середню 

освіту‖, „Про охорону дитинства‖, Концепція громадянського виховання, 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Засадничими 

в обґрунтуванні предмета дослідження стали вчення про особистість і 

чинники її розвитку (Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Буєва, Л. Виготський); про 

закономірності соціалізації та виховання дітей з урахуванням їхніх 

особливостей (С. Рубінштейн, С. Русова, В. Сухомлинський); теорії та 

практики соціальної педагогіки (В. Бочарова, М. Галагузова, М. Гурьянова, 

І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, А. Мудрик, Ю. Поліщук, В. Семенов, 

С. Шацький, Л. Штефан); соціалізація учнів та молоді (І. Бех, 

Л. Виготський, Ф. Гіддінгс, Е. Дюркгєйм, Е. Еріксон, Л. Колберг, 

Дж. Коулмен, І. Кон, Ч. Кулі, Г. Ландберг, Г. Мендра, Р. Мєртон, Дж. Мід, 

Т. Парсонс, Ж. Піаже, В. Сухомлинський, Я. Щепанський); соціалізації як 

процесу розвитку й самореалізації дитини (О. Караман, С. Коношенко, 

О. Кузьміна, С. Курінна, Ж. Петрочко, М. Лукашевич, Г. Осіпов); розвитку 

особистості в умовах соціального середовища та сільського середовища 

(Р. Вайола, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, Л. Міщик, 

А. Мудрик); теорії соціально-педагогічної роботи (Т. Алексєєнко, 

О. Безпалько, М. Галагузова, М. Гур’янова, А. Капська, Г. Лактіонова, 

Н. Лавриченко, С. Литвененко, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Пальчевський,  

А. Рижанова, Л. Романовська, О. Савченко, І. Трубавіна, С. Харченко); 

проблеми виховання в контексті соціалізації особистості (О. Газман, 

Л. Гордін, В. Караковський, Н. Лукашевич); соціалізацію учнів у 

навчальний та позанавчальний час, у різних молодіжних організаціях і в 

процесі трудового виховання (Б. Вульфов, І. Іванов, Т. Мальковська, 
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Т. Позднякова, С. Хозе, М. Ященко); соціалізацію учнів у процесі трудового 

виховання (П. Годін, С. Омельченко, Д. Торжевський, Л. Цибулько). 

Для досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань 

було застосовано комплекс методів дослідження: загальнонаукові (аналіз, 

синтез, систематизація, класифікація літературних джерел й архівних 

матеріалів), завдяки яким було узагальнено та систематизовано погляди 

вітчизняних та зарубіжних учених на проблему соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості; історичні 

(хронологічний, порівняльно-історичний, історико-типологічний), які дали 

змогу відтворити розвиток теорії та практики соціалізації учнівської молоді 

сільських шкіл у досліджуваний період. 

Джерельну базу дослідження дисертації склали публікації 

вітчизняної педагогічної періодичної преси другої половини ХХ століття, 

матеріали Державного архіву Луганської області, нормативні та законодавчі 

акти, статистичні збірники, монографії, дисертації, автореферати, збірники 

наукових праць.  

У процесі дослідження було використано матеріали з фондів 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, Державної науково-

педагогічної бібліотеки України ім. В. Сухомлинського АПН України, 

Державної науково-технічної бібліотеки (м. Київ), Донецької обласної 

бібліотеки ім. Н. Крупської, Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

− уперше здійснено цілісний аналіз теоретичних засад проблеми 

соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської 

місцевості України в другій половині ХХ століття; обґрунтовано зміст, 

засоби й форми соціалізації учнів сільських шкіл; визначено й 

охарактеризовано етапи соціалізації учнів сільських загальноосвітніх 
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навчальних закладів у досліджуваний період; окреслено шляхи 

використання історико-педагогічно цінного досвіду в сучасних умовах; 

− уточнено сутність понять „соціалізація‖, „сільський 

загальноосвітній навчальний заклад‖, „соціалізація учнів сільської школи‖;  

− подальшого розвитку набули наукові уявлення про внесок 

педагогів і науковців у розвиток теорії соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України; 

соціально-педагогічні засади впливу соціально-виховного середовища на 

становлення та розвиток учнівської молоді. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

представлений у дисертації фактологічний матеріал, теоретичні положення 

й висновки можуть слугувати основою для подальших наукових розвідок у 

галузі теорії і практики соціальної педагогіки; у сучасній шкільній практиці 

для вдосконалення змісту, засобів і форм соціалізації учнів сільської 

місцевості. Фактичний матеріал, висновки та узагальнення дисертаційної 

роботи можуть бути використані в процесі викладання лекційних курсів, 

проведення семінарських занять із педагогіки, історії педагогіки, соціальної 

педагогіки; під час укладання навчальних і методичних посібників, 

методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти за відповідним 

професійним спрямуванням; у науково-дослідній роботі здобувачів ступеня 

вищої освіти. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної 

роботи було апробовано на науково-практичних конференціях – 

міжнародних: „Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та 

психології‖ (Львів, 2013), „Психолого-педагогічні виклики сучасності: 

шляхи розв’язання та нові перспективи‖ (Одеса, 2013), „Актуальні питання 

розвитку педагогіки та психології в сучасному світі‖ (Одеса, 2013), 

„Теоретические и методологические проблемы современного образования‖ 

(Москва, 2014), „Формы и методы социальной работы в различных сферах 
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жизнедеятельности‖ (Улан-Уде, 2014), „Современные направления 

теоретических и прикладных наук‖ (Иваново, 2015), „Формы и методы 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности‖ (Улан-Уде, 

2015). Основні результати дослідження були обговорені на засіданнях 

кафедр: теоретичних та методичних основ фізичного виховання і 

реабілітації; соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет‖ 

упродовж 2012 – 2015 рр. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 13 

одноосібних публікаціях, із них 5 – у фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному науковому виданні, 7 – в інших виданнях та матеріали 

конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (324 найменувань), 11 додатків на 29 сторінках, 1 

таблиця, 1 малюнок. Загальний обсяг дисертації складає 230 сторінок, 

основного тексту – 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОЇ 

МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Аналіз ступеня вивчення проблеми дослідження соціалізації 

учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської 

місцевості України в другій половині ХХ століття 

 

Одним із пріоритетних завдань системи освіти є забезпечення 

необхідного рівня соціалізації учнів. Соціалізація – складний та тривалий 

процес набуття дитиною соціально-психологічного статусу суспільного 

індивіда, формування та ствердження її як особистості, уходження в 

активне громадське життя, а також адаптації її до навколишнього 

середовища, формування потреб, мотивів діяльності та їх впливу на 

розвиток свідомості й поведінки. 

Вивчення проблеми соціалізації учнів передбачає вирішення 

конкретних теоретичних завдань: аналіз історичних і сучасних концепцій 

соціалізації, визначення місця та ролі особистості в системі суспільних 

відносин; аналіз системи формування особистості на всіх етапах її розвитку, 

а також вивчення основних соціальних функцій і ролей особистості. 

В умовах глобалізації країн світу, Україна, так само, як й інші 

держави, прагне до порозуміння через участь у міжнародних організаціях. 

Вагому роль у цьому напрямку відіграє ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки та культури), основною метою якої є підтримка 

миру через зміцнення інтелектуальної співпраці між державами в царині 

освіти, науки, культури та комунікацій. Свою діяльність вона „спрямовує в 

напрямку розвитку освіти, адже саме вона відіграє основну роль у 

становленні й розвитку особистості, економічному зростанні та зміцненні 
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соціальних зв’язків, є важливим інструментом боротьби з бідністю та одним 

із найбільш пріоритетних напрямків соціальної політики. Дедалі частіше 

соціалізацію розглядають у контексті освіти, адже формування особистості 

та її розвиток у соціумі можуть бути успішними лише тоді, коли будуть 

враховані всі внутрішні та зовнішні чинники, які на неї впливають, їхні 

складні взаємозв’язки‖ [322, с. 208].  

Соціалізація як об’єктивний багатоаспектний процес відбувається у 

взаємодії особистості (яка формується) із соціальним довкіллям. Ця 

взаємодія може мати як свідомий, цілеспрямований, так і власновільний 

характер, відбуватися як на міжособистісному рівні, так і на рівні стосунків 

особи із суспільними інституціями [70, с. 85].  

Зауважимо, що освіта формує не людину взагалі, а людину в певному 

суспільстві й для цього суспільства. В. Лунячек зазначав: „Мета освіти в 

суспільстві не може бути адекватно зрозумілою, поки вона ізольована від 

зіткнення з конкретною ситуацією, до якої потрапляє та чи інша вікова 

група, і від соціального устрою, в якому вона формується‖ [156, c.80 – 84]. 

Потреба в освіті може виникати для досягнення певного соціального 

статусу, життєвого успіху, а також як умова вільного розвитку незалежної 

творчої особистості. Процес освіти є соціальною дією, що визначає 

соціалізацію дитини, усі її основні якості та характеристики.  

1. Освіта – це один із оптимальних й інтенсивних способів входження 

людини до світу науки й культури. 

2. Освіта є практикою соціалізації людини та безперервності поколінь. 

3. Освіта є механізмом формування суспільного й духовного життя 

людини, а також галуззю масового духовного виробництва. 

4. Освіта – процес трансляції культурно-оформлених зразків людської 

діяльності. 

5. Освіта сприяє розвитку регіональних систем і збереженню 

національних традицій. 
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6. Освіта є тим соціальним інститутом, через який передаються й 

втілюються базові культурні цінності та цілі розвитку суспільства. 

7. Освіта виступає як активний прискорювач культурних змін і 

перетворень у суспільному житті й в окремій людині [37, с. 36 – 46]. 

Зазначимо, що історія організації, розвитку та функціонування 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості України (друга 

половина ХХ століття) є незначною, тому до уваги ми брали дослідження, у 

яких розглядався загальний процес розвитку освіти в Україні.  

Аналіз загального розвитку народної освіти в другій половині ХХ 

століття здійснено у двох виданнях „Нариси історії школи і педагогічної 

думки народів СРСР‖ [192; 193], у цих виданнях на основі широкої 

джерельної бази розкривається взаємозв’язок соціально-економічного 

розвитку держави, педагогічної науки й школи; розглядається процес 

зближення міста та села по загальноосвітньому рівню населення. 

Зауважимо, що матеріали про розвиток сільських шкіл України в 

другій половині ХХ століття подано у двох книгах „Історії Української 

РСР‖ [114; 115], у колективних монографіях „Народна освіта і педагогічна 

наука в Українській РСР (1917 – 1967)‖ [179] та „Народна освіта і 

педагогічна думка в Українській РСР у десятій п’ятирічці‖ [178]. Ці видання 

містять значний фактичний матеріал про розширення їх мережі, зростання 

кількості висококваліфікованих сільських учителів, динаміку учнівського 

контингенту цих шкіл, фінансові витрати на освіту та покликання на закони 

й постанови Ради Міністрів та Верховної Ради СРСР і УРСР, які визначали 

стратегічний розвиток народної освіти.  

Важливим здобутком вітчизняної науки є монографія Є. Березняка 

„Шляхи розвитку загальної освіти на Україні‖, у якій здійснено аналіз 

процесу розвитку освіти на Україні, зокрема в сільській місцевості: 

приділено увагу стану початкової та середньої школи, шкіл-інтернатів 
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тощо; висвітлено позитивні зрушення в освіті − удосконалення навчальних 

планів і програм, створення нових підручників і посібників та ін. [21]. 

Значний інтерес для нашого дослідження представляє посібник для 

педагогів М. Гурьянової „Сільська школа й соціальна педагогіка‖, де подано 

повну характеристику сільської школи (типологія, особливості, завдання, 

функції тощо). Автор розглядає стратегію розвитку сільських шкіл із точки 

зору соціальної педагогіки й піднімає, переважно, проблеми сучасної 

сільської школи та особливості діяльності соціального педагога в сільській 

місцевості, роблячи ґрунтовний аналіз діяльності сільських шкіл у 70 − 90-ті 

роки ХХ століття [76].  

Л. Борисова у монографії „Сільська школа. Проблеми і перспективи‖ 

аналізує характерні риси та тенденції розвитку сільських шкіл і висловлює 

низку припущень щодо можливих шляхів їх подальшого розвитку [38]. 

Особливості функціонування школи в селі розглядаються в збірнику 

„Шляхи підвищення ефективності навчально-виховної роботи в умовах 

сільської школи‖. Основну увагу авторський колектив акцентує на 

необхідності здійснювати комплексний підхід під час організації навчально-

виховного процесу, що на їхню думку, передбачає єдність ідейно-

політичного, трудового й морального виховання та врахування перспектив 

економічного розвитку місцевого господарства [221].  

Про особливості виховної роботи в сільських школах ідеться в 

монографії П. Жильцова „Виховна робота в сільській школі‖. Дослідник дає 

соціально-економічну характеристику села, зазначає як це впливає на 

роботу школи, характеризує сільського жителя, розглядає особливості 

виховної роботи в сільській школі тощо. Учений присвятив окремий розділ 

питанням трудового виховання дітей, проаналізувавши досвід роботи 

сільських шкіл України [95].  

Результати досліджень розвитку сільських шкіл містить наукова праця 

А. Цирульнікова „Педагогічні засади варіативної організації сільської 
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школи‖, де науковець розглядав методологічні, теоретичні та організаційно-

педагогічні проблеми функціонування сільської школи [297].  

Звернемо увагу на те, що українські загальноосвітні навчальні заклади 

сільської місцевості накопичили багатий досвід трудового навчання та 

виховання учнів, який став об’єктом вивчення й впровадження. Цьому 

питанню роботи присвячено значно більше розвідок, ніж іншим питанням 

діяльності навчальних закладів сільської місцевості (А. Вихрущ, А. Гіталов, 

П. Жильцов, Н. Калініченко, О. Коберник, А. Кондратєнков, В. Корнілов, 

І. Матюша, Н. Мойсеюк, В. Носов, А. Пашинський, Н. Сємикін, 

Д. Сергієнко, І. Ткаченко, С. Хмиров та ін.) [76; 95; 314].  

Отже, проблемам розвитку сільських шкіл приділялася незначна 

увага, за винятком вивчення досвіду трудового навчання та виховання 

школярів. Практично до кінця 70-х р. ХХ ст. науковці не вивчали 

особливості діяльності цих навчальних закладів, розглядаючи їх 

функціонування в контексті загального розвитку освіти. При цьому історія 

школи розглядалася в тісному зв’язку з історією суспільства, постановами 

партії та уряду, без урахування інших чинників, які також впливали на її 

розвиток.  

Наголосимо, що в межах нашого дослідження, варто приділити увагу 

саме процесу соціалізації учнів сільських загальноосвітніх навчальних 

закладів. Термін „соціалізація‖ має міждисциплінарний характер, це 

поняття розглядають у межах соціальної філософії, філософської 

антропології, культурології та аксіології. До нього звертаються соціальна 

психологія та педагогіка. Соціалізація належить до універсальних 

соціальних явищ, пов’язаних зі становленням людини та суспільства й, 

отже, притаманних будь-яким культурам. Тому це поняття відіграє роль 

загального підґрунтя для зіставлення та порівняння тих культур і країн, які 

їх уособлюють, та їх педагогічних систем. У цьому полягає важливе 
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методологічне значення цієї категорії для порівняльно-педагогічних 

досліджень [149, c. 4]. 

До кола наукових інтересів учених входили різні теоретичні аспекти 

проблеми соціалізації на певних історичних етапах. Історіографічний огляд 

джерел, здійснений І. Звєрєвою [107], Н. Лавриченко [149], А. Мудриком 

[170], С. Савченком [233], О. Сухомлинською [265], С. Харченком [280], 

Л. Штефан [311] та ін., дав змогу вивчити, проаналізувати й виокремити 

етапи еволюції теорії соціалізації особистості. 

Заслуговує на вивчення й творче використання праці Л. Штефан, у 

яких учена „виходячи з особливостей суспільно-політичного розвитку 

країни, рівня розвитку науки, ступеня зв’язку соціальної педагогіки з 

іншими науками про людину, кількості науково-практичних заходів, 

специфіки суб’єктно-об’єктних стосунків‖ [311, с. 32], обґрунтувала чотири 

етапи розвитку соціальної педагогіки.  

Л. Штефан стверджує, що „першому етапу розвитку педагогіки як 

самостійної галузі педагогічного знання (20-ті – перша половина 30-х років 

ХХ ст.), притаманні широкі зв’язки соціальної педагогіки з іншими науками 

про людину, визначення її предмета, мети, завдань, законів і 

закономірностей, удосконалення принципів, розробка нових і 

вдосконалення змісту вже відомих соціально-педагогічних термінів і 

понять, визначення провідних чинників соціалізації особистості, розробка й 

широке впровадження різноманітних методів вивчення особистості дитини.  

Другому етапу (друга половина 30-х – перша половина 50-х років 

ХХ століття) притаманне інтенсивне накопичення практичного досвіду 

соціальної роботи, не зважаючи на офіційне припинення пошуку науковців 

у напрямі вивчення соціально-педагогічної теорії та практики, зневажливе 

ставлення до педагогіки, вилучення з наукового обігу соціологічних 

термінів і понять, скасування більшості педагогічних посад.  

Третій етап (друга половина 50-х – перша половина 80-х років 
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ХХ століття) пов’язаний із відродженням соціальної педагогіки в системі 

людинознавчих наук, що сприяло суттєвому розширенню її зв’язків з 

іншими науками про людину, використанню в соціальній педагогіці як уже 

відомих міждисциплінарних термінів і понять, так і розробці нових 

соціально-педагогічних законів, визначенню чинників становлення 

особистості й методів наукового пізнання, розширенню загальнонаукових 

принципів. 

Четвертий етап (друга половина 80-х – 90-ті роки ХХ століття) 

супроводжувався інтенсивною розробкою соціальної педагогіки як системи 

(розширенням її міжнаукових зв’язків, групуванням функцій, широкою 

розробкою методології, збагаченням термінів, принципів (зверненням до 

принципів гуманізації, індивідуального підходу тощо), методів вивчення 

особистості та чинників її соціалізації, удосконаленням змісту соціально-

педагогічної діяльності (розширенням об’єктів соціально-педагогічного 

впливу, збагаченням напрямів, форм, методів, функцій діяльності 

соціального педагога)‖ [311, с. 32 – 33]. 

Зауважимо, що хронологічні межі нашого дослідження охоплюють 

третій та четвертий етапи розвитку соціальної педагогіки, виділені 

Л. Штефан. Ми будемо орієнтуватися на цю періодизацію, але зробимо 

деякі уточнення з урахуванням особливостей державної освітньої політики 

щодо загальноосвітніх навчальних закладів та змін у підходах до 

соціалізації сільських учнів.  

Отже, ураховуючи тему нашого дослідження, „Соціалізація учнів в 

умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України 

(друга половина ХХ століття)‖, виокремимо 3 етапи:  

− перший (1958 – 1983 рр.) – етап розвитку процесу соціалізації 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в Україні;  

− другий (1984 – 1990 рр.) – етап активізації соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України;  
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− третій (1991 – 2000 рр.) – етап оновлення змісту, засобів та форм 

соціалізації учнів сільської місцевості в умовах становлення незалежної 

України.  

Перший етап (1958 – 1983 рр.) пов’язуємо з прийняттям у грудні 

1958 р. Закону „Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР‖ (у квітні 1959 року відповідний 

закон було ухвалено в Україні), у якому вперше на державному рівні було 

окреслено загальну мету освіти – виховання нової людини, у якій повинні 

гармонійно поєднуватися духовне багатство, моральна чистота й фізична 

досконалість. 

Школа мусила давати знання, готувати до розумової та фізичної праці, 

сприяти всебічному розвитку молодого покоління, виховувати його в дусі 

ідей комунізму, формувати в молоді матеріалістичний світогляд. 

На першому етапі розробка проблеми соціалізації особистості учнів 

радянськими педагогами проводилася переважно в межах дослідження 

питань соціології виховання й педагогічної соціології. Термін „соціалізація‖ 

не увійшов ні у двотомний „Педагогічний словник‖, виданий АПН РРФСР 

1960 р., ні в чотиритомну „Педагогічну енциклопедію‖ (1964 – 1968 рр.). 

Радянські педагоги вважали соціалізацію засобом маніпулювання 

свідомістю людини, знаряддям класового впливу державно-

монополістичного капіталізму на молоде покоління в дусі буржуазної 

ідеології [139].  

Досить широко процес соціалізації розглядав Б. Паригін. Учений 

стверджував, що соціалізація не зводиться до того, що людина виступала 

лише пасивним об’єктом зовнішнього впливу. Соціалізація неможлива без 

активної участі людини в процесі засвоєння соціального досвіду й культури, 

коли людина виступає не стільки як об’єкт, скільки в якості суб’єкта 

суспільних відносин [200, с. 164].  



20 

Аналізуючи наукові праці цього періоду, можна стверджувати, що 

соціалізація на цьому етапі розвитку науки розглядалася як процес 

становлення людини в самій загальній формі, тобто виділення її зі світу 

тварин і подальший процес розвитку людства. У 60-ті роки ХХ століття у 

вітчизняній науці під соціалізацією розумілося пасивне „дотримування‖ 

нормам і вимогам суспільства й пристосування особистості до цих норм. 

70-ті р. XX століття характеризується інтенсивною розробкою різних 

аспектів проблеми соціалізації у вітчизняній науці. У ці роки робилися 

спроби скасувати виховання як суспільне явище, а також усе, що пов’язане з 

цим явищем, оголосити соціалізацією [70, с. 42 – 45]. 

У цей період у вітчизняній педагогіці вийшли друком публікації, 

присвячені узагальненню досвіду та теоретичних досліджень із проблеми 

соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл. При цьому зазначимо, що термін 

„соціалізація особистості‖, усе ще не мав однозначного тлумачення. 

Б. Поршнєв це поняття відносив до процесу історичного становлення та 

розвитку окремої людини й людства в цілому [213, с. 190 – 199]. В. Кон 

пов’язував соціалізацію із процесом становлення окремого індивіда: 

„Соціалізація особистості – це процес засвоєння індивідом соціального 

досвіду, в ході якого створюється конкретна особистість‖ [131, c. 22 – 23]. 

Такої точки зору дотримувалася Л. Буєва, зазначаючи, що поняття 

„соціалізація‖ означає процес соціального становлення людського індивіда, 

формування його соціальної сутності [42, с. 125]. 

Радянський психолог Л. Божович зауважила, що „психічний розвиток 

дитини та формування її особистості може бути зрозумілим лише в рамках 

її соціалізації, тобто засвоєння нею продуктів накопиченого людьми 

соціального досвіду‖ [30, с. 181]. Основним результатом соціалізації дитини 

науковець вважала те, що істота, яка засвоює накопичений людством 

соціальний досвід, перетворюється на творця цього досвіду, який створює 

матеріальні та духовні цінності, що кристалізують у собі нові багатства 
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людської психіки, а також те, що в процесі соціалізації особистість, що 

зростає, поступово звільняється від безпосереднього підпорядкування 

впливам, це дозволяє людині змінювати як середовище, так і саму себе [29]. 

Отже, згідно з наведеними визначеннями авторів, на першому етапі  

розвитку процесу соціалізації учнів в Україні визнавалося засвоєння знань, 

норм і цінностей, соціального досвіду, соціальних якостей і рис, соціальних 

ролей, зразків і психологічних механізмів поведінки.  

Другий етап (1984 – 1990 рр.) пов’язаний із тим, що на початку 1980-х 

років стало помітним неухильне відставання освітньої підготовки 

випускників радянських середніх шкіл від світового рівня, особливо 

низьким був рівень підготовки учнів сільських шкіл. Водночас відбувалося 

критичне переосмислення розвитку педагогічної думки в Радянському Союзі. В 

умовах загострення основних протиріч суспільного життя та появи нових 

економічних, соціальних, політичних, моральних, естетичних вимог до 

молодого покоління було сформульовано ідею необхідності реформування 

системи освіти. Тому в 1984 р. Верховною Радою було прийнято „Основні 

напрями реформи загальноосвітньої і професійної школи‖, „Основні 

напрями реформування вищої і середньої спеціальної освіти‖ та розроблено 

„Концепцію безперервної освіти‖, у них було поставлено завдання 

розвивати різні моделі шкіл, наголошено на ролі демократичних цінностей, 

мотивації навчання, уміння вчитися самостійно. 

На другому етапі помітний доробок у галузі аналізу процесу 

соціалізації належить радянським ученим. Пов’язані з цим проблеми 

порушувалися в наукових працях Н. Андреєнкової [9], Ю. Бабанського [14], 

Р. Гурової [75], Є. Ільїна [112], А. Здравомислова [108], Л. Когана [125], 

І. Кона [128], Т. Мальковської [162], О. Осіпова [190], 

Д. Фельдштейна [273].  

У цей час здійснюється уточнення окремих категорій педагогіки 

відповідно до інноваційних процесів, які відбувалися в системі освіти. 
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Провідні вітчизняні вчені у своїх дослідженнях все частіше зверталися до 

педагогічних проблем розвитку особистості. У зазначених нами наукових 

працях категорія соціалізації починає посідати чільне місце. Виявляється 

прагнення науковців обґрунтувати поняття „соціальні інститути‖, „соціальні 

норми‖, „соціальні спільноти‖, „соціальна активність особистості‖, і врешті 

– „соціалізація‖ відповідно до структурних складових предмета педагогіки, 

а також висвітлити проблему взаємодії навчально-виховного процесу школи 

з системою цілеспрямованої та стихійної соціалізації. Отже, складаються 

передумови для оформлення соціальної педагогіки як науки, яка провідною 

категорією вважає соціалізацію особистості та соціальне середовище. 

Також на цьому етапі написано роботи, у яких „розглядалися 

проблеми діяльності школи як відкритої соціально-педагогічної системи: 

Д. Абдуразокова „Особливості впливу середовища у вихованні учнів 

сільської національної школи‖ [76]; О. Андрейко „Сільський 

соціокультурний комплекс як чинник розвитку освіти‖ [10]; І. Закатова 

„Розвиток соціально-педагогічних функцій загальноосвітньої школи в 

сучасних умовах‖ [99]; В. Семенов „Становлення і розвиток виховної 

системи сільської малочисленної школи‖ [236] та ін. 

Третій(1991 – 2000 рр.) – етап, пов’язаний із набуттям Україною 

незалежності. Зазначимо, що національна система освіти формувалася в 

1990-ті роки в умовах значних змін у духовному житті суспільства, у 

контексті загальноцивілізаційних трансформацій, зумовлених значним 

поширенням нових освітніх технологій та істотним розширенням 

можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини. 

Реформи були зорієнтовані на створення нової системи освіти в незалежній 

Україні, збереження й примноження здобутого в радянські часи досвіду та 

одночасно внесення суттєвих коректив у цілі, завдання й зміст 

освітянського процесу. 
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Діяльність системи освіти України забезпечувалася цілою низкою 

освітніх нормативно-правових документів, серед яких основними є: 

Конституція України, Закон України „Про освіту‖, Закон України „Про 

загальну середню освіту‖, Концепція середньої загальноосвітньої школи 

України, „Положення Міністерства освіти України „Про середній 

загальноосвітній навчально-виховний заклад‖ та ін. Цими актами було 

визначено основні напрямки модернізації змісту, форм і засобів навчання й 

виховання.  

Також, на цьому етапі, посилився інтерес до різних аспектів 

досліджуваної проблеми. Теоретичне осмислення соціалізації як складової 

педагогічного процесу, вивчення змісту, форм, засобів її практичної 

реалізації як педагогічної мети поступово дедалі більше привертають увагу 

науковців. Значний внесок у розробку цього питання зробили російські 

вчені: Є. Бондаревська [36], В. Бочарова [41], Б. Вульфов [54], 

Н. Голованова [109], Ф. Зіятдінова [109], А. Мудрик [171], 

Ф. Мустафаєва [174], В. Семенов [236], Є. Шиянов [308] та ін. 

Для повноти здійснюваного аналізу, звернемо увагу на роботи 

науковців, що найбільш дотичні до нашого дослідження, зокрема праці: 

І. Бозіна „Соціалізація старших школярів в умовах навчального 

закладу‖ [31], П. Бочаров „Виховне середовище малого міста як чинник 

соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл‖ [40], Р. Гера „Професійна 

соціалізація школярів на етапі допрофільної підготовки‖ [66], О. Казначеєва 

„Самостійна робота як чинник соціалізації старшокласника‖ [116], 

К. Маньковська „Соціалізація молодшого школяра в соціально-культурній 

діяльності освітнього закладу‖ [163], М. Нікітський „Мале місто як фактор 

соціалізації учнів‖ [182], Н. Політнєва „Соціалізація школярів у 

різновіковому колективі установи додаткової освіти дітей‖ [210], 

М. Смірнова „Діяльність загальноосвітніх закладів щодо створення 

педагогічних умов соціалізації учнів‖ [248], С. Федоров „Педагогічні умови 
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соціалізації сільських школярів у різновікових трудових об’єднаннях‖ [272], 

І. Швецова „Соціалізація сільського школяра-підлітка засобами народної 

культури‖ [306], М. Шобонов „Соціально-педагогічний потенціал сільської 

школи: історико-педагогічний аналіз‖ [309]. 

Необхідною умовою соціалізації особистості є правомірна поведінка. 

Особистість стає рівноправним суб’єктом суспільних відносин під час 

отримання освіти, у навчальній та позанавчальній діяльності, учень засвоює 

право як науку та дисципліну, яка вивчає окрему людину, індивіда, 

особистість, громадянина, розглядає взаємини людини та держави.  

Характерним виявом соціалізації дитини є її правомірне ставлення до 

себе та оточення, що виявляється в повазі взаємних прав і виконанні своїх 

обов’язків. Конституція України закріплює основні права й свободи людини 

та громадянина, що становлять основу будь-яких інших прав і свобод  

[215, с. 44 – 45]. Актуальними для учнівської молоді є такі законодавчі 

документи:  

 „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні‖ (Закон України від 5 лютого 1993 р. № 2998 – ХII); 

 „Про освіту‖ (Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060 – XII); 

 „Про професійну технічну освіту‖ (Закон України від 10 лютого 

1998 р. № 103/98 – ВР); 

 „Про національну програму „Діти України‖ (Указ Президента 

України від 18 січня 1996 р. № 63/96); 

 „Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської 

сім’ї‖ (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 року 

№ 92), а також міжнародні акти:  

 Декларація прав дитини (проголошена Генеральною асамблеєю 

ООН 20 листопада 1959 р.); 

 Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються правосуддя у 

відношенні до неповнолітніх („Пекінські правила‖);  
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 Конвенція ООН про права дитини;  

 Конституція України як основний закон. 

Гострі питання щодо молодіжної ситуації (проблеми рівності 

учнівської молоді в отриманні якісної освіти, її соціального захисту, 

гарантій зайнятості тощо) є злободенними сьогодні в Україні. Освіту у 

Законі України „Про загальну середню освіту‖ визначено як 

цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про 

природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами 

пізнавальної та практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої 

освіти й трудової діяльності. Вочевидь соціальний розвиток і соціальне 

становлення учня утверджуються цим законом як важливі педагогічні цілі 

діяльності сучасної української школи.  

Завданнями загальної середньої освіти на цьому етапі є: 

 виховання громадянина України; 

 формування особистості учня, розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 

 виконання вимог Державного стандарту загальної середньої 

освіти, підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної 

гідності, відповідальності перед законом за власні дії, свідомого ставлення 

до обов’язків людини та громадянина; 

 реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування 

політичних і світоглядних переконань; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 
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 виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я учнів [102]. 

У контексті такого розуміння завдань вітчизняної освіти 

спостерігається посилення уваги українських учених до осмислення, 

адекватної постановки та розв’язання педагогічних проблем, що 

безпосередньо стосуються соціалізації учнів. Ці питання порушуються в 

працях І. Беха, О. Безпалько, В. Болгаріної, С. Диби, Л. Дябел, О Заболотної, 

Н. Завгородної, Л. Зімакової, І. Звєрєвої, І. Єрмакова, А. Капської, 

О. Караман, Л. Коваль, С. Коношенка, О. Кузьміної, С. Курінної, 

Г. Лактіонової, В. Москаленко, С. Омельченко, В. Оржеховської, І. Печенко, 

А. Рижанової, О. Савченко, І. Трубавіної, Г. Філіпчука, С. Харченка, 

С. Хлєбік, В. Циби, Л. Цибулько, Н. Чернухи, Л. Штефан. 

Соціалізація належить до універсальних соціальних явищ, пов’язаних 

зі становленням людини та суспільства і, отже, притаманних будь-яким 

культурам. Тому це поняття здатне відігравати роль загального підґрунтя 

для зіставлення та порівняння цих культур і країн, які їх уособлюють, а 

отже, і їх педагогічних систем. У цьому полягає важливе методологічне 

значення цієї категорії для порівняльно-педагогічних досліджень. Важливі 

теоретичні положення щодо дослідження соціалізації учнівської молоді з 

позицій порівняльно-педагогічного підходу містять наукові праці 

вітчизняних педагогів-компаративістів – Н. Абашкіної, Г. Єгорова, 

К. Корсака, О. Локшиної, О. Матвієнко, Б. Мельниченка, О. Овчарук, 

Л. Пуховської, А. Сбруєвої та ін. [149, с. 4]. 

В Україні було захищено докторські дисертації, автори яких 

здійснили аналіз педагогічних процесів і явищ, пов’язаних із соціалізацією 

учнів. У роботі О. Безпалько „ Теорія і практика соціально-педагогічної 

роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді‖ подано та 
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науково обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційно-методичні 

засади соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в 

територіальній громаді. Визначено роль територіальної громади як 

соціалізаційного чинника в розвитку та становленні особистості, сутність та 

особливості соціально-педагогічної роботи в громаді. Здійснено історико-

педагогічний аналіз розвитку соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю в громаді у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

На основі системного підходу розроблено структурно-функціональну 

модель організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю в територіальній громаді [18]. 

Дослідження І. Звєрєвої присвячене соціалізації учнівської молоді в 

ході педагогічно-спрямованої соціальної роботи. У дисертації автор 

досліджує генезис, суть, провідні закономірності та тенденції становлення 

теорії та практики соціально-педагогічної роботи з дітьми й молоддю на 

різних етапах розвитку соціальної педагогіки та соціальної роботи у 

світовому й вітчизняному контекстах [107]. 

Наукове дослідження Н. Лавриченко стосується педагогічних основ 

соціалізації учнівської молоді. У дисертації (у порівняльно-педагогічному 

аспекті) досліджено методологічні, організаційні, дидактичні та методичні 

основи педагогічно керованого процесу соціалізації учнівської молоді в 

закладах загальної середньої освіти країн Західної Європи. Соціалізацію 

розглянуто, по-перше, як об’єктивний соціокультурний процес, який тісно 

пов’язаний із педагогічними формами його реалізації в сучасних 

суспільствах і, по-друге, як органічну складову діяльності інституцій 

загальної середньої освіти в країнах Західної Європи. Сучасні проблеми 

соціалізації учнівської молоді західноєвропейських країн аналізуються в 

контексті європейської культури загалом та європейської педагогічної 

культури зокрема. Процес педагогічно керованої соціалізації в закладах 
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загальної середньої освіти західноєвропейських країн досліджено в єдності 

його цілей, змісту, агентів, форм та методів реалізації [148].  

Н. Чернуха в дисертації „Інтеграція виховних соціальних впливів 

суспільства у формуванні громадянськості учнівської молоді‖ порушує 

проблему інтеграції виховних соціальних впливів у формуванні 

громадянськості учнівської молоді; конкретизує, поглиблює та узагальнює 

теоретичні уявлення щодо сутності змісту, структури інтеграції виховних 

соціальних впливів суспільства на сучасному етапі українського 

державотворення [303]. 

Проблеми здорового способу життя учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів розкрито в роботі С. Омельченко „Теоретичні та 

методичні основи взаємодії соціальних інститутів в формуванні здорового 

способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів‖. Науковцем 

проаналізовано філософські, психологічні, педагогічні праці з проблеми 

збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління. Вивчено соціальний 

досвід і фундаментальні роботи з соціальної педагогіки щодо питань 

взаємодії соціальних інститутів суспільства та створення відкритих 

соціально-педагогічних систем. Визначено теоретичні та методологічні 

аспекти взаємодії цих інститутів у формуванні здорового способу життя 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів [188]. 

У дослідженні Ю. Поліщука „Соціально-педагогічна діяльність 

сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні‖ розроблено 

концепцію соціально-педагогічної діяльності молодіжних об’єднань 

початку XXI ст. і доведено, що її сутність полягає в сприянні процесу 

соціалізації та соціального виховання молоді [211].  

Робота С. Курінної „Теорія і методика соціально-педагогічної роботи 

з дітьми-сиротами в дитячому будинку‖ містить аналіз системи організації 

соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в умовах трансформації 

дитячих будинків: об’єкти й суб’єкти роботи, концептуально-ідеологічна та 
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нормативна база, контроль, управління та координація роботи. У дисертації, 

у результаті аналізу сирітства як соціально-педагогічної проблеми 

сучасного суспільства, виділено „проблеми соціалізації сиріт в умовах 

дитячого будинку та комплекс соціально-психолого-педагогічні проблеми 

дітей, які виховуються поза родиною, зокрема інституційні проблеми 

соціалізації та адаптації сиріт, проблеми розуміння сутності феномена 

соціалізації, відхиляючої соціалізації, соціально-типового в соціалізації 

сиріт, механізмів соціалізації, проблеми оцінок стану соціалізації індивідів 

та рівня їхньої соціалізованості тощо‖ [145, с. 39]. 

Наукова праця Г. Лактіонової „Теоретико-методичні основи 

соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого 

міста‖ містить дослідження теоретичних і методичних основ соціально-

педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста. На основі 

порівняльного аналізу різних теоретичних концепцій, міжнародної та 

національної статистики, результатів соціологічних та психолого-

педагогічних досліджень обґрунтовано методологічні підходи до процесу 

соціалізації жіночої молоді. Визначено сучасні тенденції, закономірності та 

особливості цього процесу, його актуальність; проблеми з урахуванням 

впливу соціального середовища великого міста. Проаналізовано й 

узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід організації соціальної роботи 

з жінками [150]. 

Для здійснюваного нами аналізу вивченості проблеми соціалізації 

важливе значення мають докторські дисертації О. Караман „Теорія і 

методика соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в 

пенітенціарних закладах України‖ [119], С. Коношенка „Теоретико-

методичні основи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими 

підлітками в умовах індустріального регіону‖ [133], О. Кузьміної 

„Теоретико-методичні засади формування життєвої компетентності учнів 

старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів‖ [142], Ж. Петрочко 
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„Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах‖ [205], А. Рижанової „Розвиток 

соціальної педагогіки в соціокультурному контексті‖ [224], Л. Романовської 

„Теоретико-методичні засади соціально-педагогічної підтримки дитячих 

організацій‖ [227], Н. Сейко „Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – 

початок ХХ століття)‖ [235], І. Трубавіної „Теоретико-методичні основи 

соціально-педагогічної роботи з сім’єю‖ [269], Л. Цибулько „Теорія і 

практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, в умовах регіонального освітньо-

виховного простору‖ [296]. 

Практична цінність таких досліджень полягає в науковому осмисленні 

досягнень, виявленні та характеристиці провідних концепцій освіти й 

відповідних педагогічних технологій, які можуть бути запроваджені в 

загальноосвітніх закладах України. Результати роботи можуть 

використовуватися в якості практичної основи для соціалізації учнів. 

Окремі аспекти соціалізації учнів у ході шкільного навчально-

виховного процесу досліджено в кандидатських дисертаціях А. Аніщенко 

„Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді‖ 

[12], Ю. Возної „Соціалізація учнівської молоді в процесі функціонування 

соціально-педагогічного комплексу‖ [46], Е. Ємцева „Система діяльності 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з трудової соціалізації 

старшокласників‖ [93], Н. Завгородної „Педагогічні умови соціалізації 

обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу‖ [96], В. Киричука „Педагогічне стимулювання 

соціально-комунікативної активності старшокласників‖ [120], І. Корсун 

„Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу‖ [135], О. Малахова 

„Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з 

однолітками‖ [161], І. Пінчука „Педагогічні умови співробітництва в 

процесі соціальної взаємодії школярів‖ [208], І. Сизоненка „Правова 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/582082.html
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http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/582082.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/582082.html
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соціалізація дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-

інтернаті‖ [241], В. Скрипки „Соціалізація учнівської молоді в умовах 

розбудови національної школи‖ [246], Т. Швець „Громадська соціалізація 

старшокласників у позакласній діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу‖ [307], І. Шоробури „Соціалізація старшокласників у процесі 

гуманітарних предметів‖ [310]. 

Вагомою та значущою для нас є робота О. Заболотної, у якій ідеться 

про: утвердження гуманістичних засад і особистісних взаємин у шкільних 

колективах, дотримання принципу полікультурності в шкільній соціалізації; 

реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу до соціалізації обдарованих 

дітей та дітей із особливими потребами; підготовку молоді до життя й 

діяльності в інформаційному суспільстві; здійснення гендерної та 

професійно-рольової соціалізації школярів; партнерську взаємодію школи, 

сім’ї та виробничих структур у соціалізації молоді [107].  

Педагогічні особливості соціалізації дітей та молоді в умовах 

соціально-культурних і педагогічних груп вивчали Л. Боса „Соціалізація 

української молоді кінця ХІХ – початку ХХІ століття‖ [39], С. Диба 

„Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді в скаутських 

організаціях‖ [39], М. Донник „Соціалізація молоді, позбавленої 

батьківського піклування, в умовах соціального гуртожитку‖ [86], 

Н. Заверико „Соціалізація старшокласників у самодіяльних об’єднаннях‖ 

[97], Ю. Загородній „Педагогічні умови політичної соціалізації студентської 

молоді в умовах великого промислового міста‖ [98], В. Іванов „Педагогічні 

умови соціалізації міських старшокласників‖ [110], С. Курінна 

„Особливості соціалізації дітей шести-семи років у різних умовах 

життєдіяльності‖ [144], О. Панагушина „Соціалізація підлітків у діяльності 

молодіжних організацій‖ [195], Р. Пріма „Соціалізація особистості 

молодшого школяра засобами родинно-побутової звичаєвості‖ [217], 

В. Рютін „Педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової 
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служби збройних сил України‖ [230], С. Савченко „Науково-теоретичні 

засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в 

умовах регіонального освітнього простору‖ [233], Л. Харченко „Соціально-

педагогічні умови формування сучасних гендерних стереотипів у процесі 

соціалізації жіночої молоді‖ [278], С. Чернета „Організаційно-педагогічні 

умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях‖ 

[300]. 

В умовах становлення в Україні системи освіти, яка б задовольняла 

потреби суспільства та відповідала світовим стандартам підготовки 

фахівців, відбувається зосередження суспільної уваги на соціальній сфері, 

на розв’язанні проблем, пов’язаних із розвитком дитини. Зауважимо, що 

шкільна освіта має реагувати на соціальні перетворення та адаптуватися до 

змін у соціальних пріоритетах. Пов’язані з цим проблеми розв’язуються, 

власне, у новітній концепції загальної середньої освіти в Україні, де 

особливу увагу звернемо на необхідність підвищення потенціалу шкільної 

освіти щодо забезпечення соціального розвитку учнів. У цьому документі 

порушено питання щодо соціалізації учнівської молоді, але, на жаль, вони 

не зовсім реалізуються на практиці.  

Дослідження ж проблеми соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості не було раніше 

предметом спеціальних педагогічних розвідок. Окремих аспектів цього 

питання торкаються такі вчені, як: Н. Алендарь „Соціальна адаптація учнів 

9 – 11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл 

сільської місцевості‖ [3], Т. Алмазова „Соціальна адаптація сільської молоді 

до навчання у вищому навчальному закладі‖ [5], І. Печенко „Соціалізація 

дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів „Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад‖ [206], Г. Щука 

„Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогічній пресі в 50 – 

80-ті роки ХХ століття‖ [314]. 
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Важливо вирішити суперечливість між об’єктивною необхідністю 

соціального становлення особистості, забезпеченням її соціальної 

компетентності та традиційними засобами й формами організації 

педагогічного процесу в сільських загальноосвітніх навчальних закладах. 

Зробивши детальний аналіз наукових праць українських учених, нами 

було встановлено, що всі дослідження, що стосуються соціалізації учнів в 

умовах загальноосвітніх навчальних закладів України, можна згрупувати за 

певними напрямами. Загальне трактування поняття „соціалізація” 

висвітлювали: Ж. Баб’як, О. Безпалько, О. Вишневська, Л. Дябел, 

О. Заболотна, А. Капська, С. Коношенко, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова, 

Н. Лукашевич, В. Москаленко, В. Оржеховська, Ю. Парунова, А. Рижанова, 

І. Трубавіна, С. Харченко, Л. Цибулько, Л. Штефан, Н. Юрій; соціалізацію 

учнівської молоді в контексті навчально-виховного процесу вивчали: 

А. Аніщенко, Ю. Возна, Е. Ємцева, Н. Завгородня, О. Караман, В. Киричук, 

І. Корсун, О. Кузьміна, Н. Лавриченко, О. Малахова, С. Омельченко, 

І. Пінчук, І. Сизоненко, В. Скрипка, Н. Чернуха, Т. Швець, І. Шоробура; 

соціалізацію особистості в соціально-культурних і педагогічних групах 

розглядали такі вчені: Л. Боса, С. Диба, М. Донник, Н. Заверико, 

Ю. Загородній, В. Іванов, С. Курінна, О. Панагушина, Р. Пріма, В. Рютін, 

С. Савченко, Л. Харченко, С. Чернета; соціалізації дитини в умовах 

навчального закладу сільської місцевості присвятили свої праці: 

Н. Алендарь, Т. Алмазової, І. Печенко (див. додаток А). 

Зважаючи на тему нашого дослідження, „Соціалізація учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України (друга 

половина ХХ століття)‖, варто назвати й російських дослідників, які 

займалися вивченням проблеми соціалізації: Н. Андреєнкова „Проблема 

соціалізації особистості‖ (1970 р.), Ю. Бабанський „Комплексний підхід до 

виховання школярів‖ (1980 р.), І. Кон „Соціологія особистості‖ (1967 р.), 

А. Мудрик „Соціалізація і виховання‖ (1997 р.), Л. Ревенко та Н. Слепцов 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/582082.html
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„Комплексний підхід до виховання школярів‖ (1980 р.), А. Яковлева 

„Соціалізація школярів і студентів‖ (2001 р.). 

Незважаючи на різнорівневість тематики наукових робіт (як засвідчив 

аналіз теорії та практики соціальної педагогіки), на сьогодні недостатньо 

дослідженою є проблема соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості України у другій половині ХХ 

століття. 

Отже, у науковому вивченні проблем соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів в досліджуваний період можна 

виділити 3 етапи. 

Перший етап (1958 – 1983 рр.). У вітчизняній науці під соціалізацією 

розумілося пасивне дотримання норм і вимог суспільства та пристосування 

особистості до цих норм. Державну освітню політику було спрямовано на 

забезпечення зв’язку школи з життям.  

Другий етап (1984 – 1990 рр.). Визнання отримала ідея активної 

позиції індивіда в процесі соціалізації. Соціалізація в працях учених 

розглядалася як процес становлення людини як суспільної істоти, 

включення індивіда в систему суспільних відносин через наділення його 

громадськими властивостями. Вивчалися також соціально-психологічні 

особливості соціалізації. При цьому наголошувалося, що вона забезпечує 

оптимальне входження індивіда в соціальне оточення, знаходження свого 

місця в ньому на різних вікових етапах, поєднання інтересів особистості та 

суспільства. Учені характеризували основні чинники, інститути соціалізації, 

розглядали її основні стадії. 

Третій етап (1991 – 2000 рр.). Характерною рисою є оновлення 

змісту, засобів та форм процесу соціалізації й розгляд його нових аспектів: 

соціальних ролей, цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих 

певному суспільству, соціальній групі. На цьому етапі виникають також 

роботи, у яких розглядаються проблеми діяльності школи як відкритої 
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соціально-педагогічної системи. Учені звертаються до проблеми розвитку 

соціальної активності, соціального формування, соціального розвитку 

особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладах.  

Соціалізацію розглядають як процес залучення індивіда до системи 

суспільних взаємин, формування його соціального досвіду, становлення й 

розвитку цілісної особистості. Окрім того, під соціалізацією розуміють 

отримання дитиною соціального досвіду й ціннісних орієнтацій, необхідних 

для виконання соціальних ролей 

 

 

1.2 Характеристика поняття „соціалізація” у науковому просторі 

 

Сучасна соціокультурна ситуація в Україні визначається створенням і 

поступовим утвердженням нової системи цінностей. За таких умов 

загострилася актуальність наукового дослідження питання активізації 

людського чинника, цілеспрямованого формування соціально активної 

особистості, адекватної новим вимогам. На перший план вийшли питання 

гармонійного входження людини в суспільство, відповідність новим 

соціальним нормам, прийняття й передачі від покоління до покоління 

системи національних, культурних, релігійних цінностей, тобто питання 

соціалізації. 

Сьогодні проблему „соціалізації‖ розглядають як самостійну 

міждисциплінарну галузь досліджень, окремі аспекти якої вивчаються в 

педагогіці, психології, соціології, філософії.  

Досліджуючи це питання, зазначимо, що автором терміна 

„соціалізація‖ є американський соціолог Ф. Гіддінгс (параграф 1.1). 

Ще одним із основоположників терміна „соціалізація‖ був 

французький соціолог початку ХХ століття Е. Дюркгейм. Вивчаючи 

відносини людини та суспільства, він неодноразово звертався до питань 
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соціалізації, виховання й розвитку молодого покоління. Не розділяючи ці 

поняття, науковець розумів під соціалізацією „тиск, який дитина відчуває 

щохвилини, є не що інше, як тиск соціального середовища на дитину, що 

прагне сформувати її за своїм зразком, а представниками й посередниками 

його є батьки та вчителі‖ [90, с. 12 – 13]. Е. Дюркгейм вважав, що 

соціалізація є своєрідним суспільним чинником. 

Кожне суспільство, зауважував учений, має певний ідеал людини, 

який не лише в моральному та інтелектуальному, але навіть у фізичному 

аспекті, до певної міри універсальний, однаковий для всіх його членів. У 

той же час, він наголошував, що в межах кожного суспільства такий ідеал 

має свої особливості залежності від мезо – і мікрочинників, характерних для 

цього суспільства. Але ця специфіка, на його думку, не може бути суттєвою. 

Е. Дюркгейм зазначав, що суспільство може існувати лише через 

індивідуальність, воно розглядає й організовує кожну особистість, при 

цьому стає її інтегральною складовою [316]. 

Результати теоретичних побудов Е. Дюркгейма стали підставою 

розгорнутої соціологічної теорії функціонування суспільства, яку розробив 

американський вчений Т. Парсонс. Він визначав соціалізацію як 

інтеріоризацію культури суспільства, у якому дитина народилася; як 

освоєння реквізиту (набору) орієнтації для задовільного функціонування в 

ролі [321]. Отже, проблема соціалізації, прихильниками якої були 

Е. Дюркгейм та Т. Парсонс, полягає в домінуванні позиції пасивної 

адаптації особистості до соціального середовища відповідно до його 

соціокультурних традицій [172]. 

Певний внесок у соціалізаційну проблематику зробив американський 

соціолог Е. Росс, який досліджував соціалізацію як механізм, за допомогою 

якого суспільство виконує важливе завдання: формування таких відчуттів і 

бажань особистості, які б відповідали потребам групи [319]. 
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Вагомий внесок у розвиток теорії соціалізації зробили Е. Еріксон, 

Л. Колберг, Дж. Коулмен, Ч. Кулі, Дж. Г. Мід та інші. 

Е. Еріксон розглядає процес соціалізації як „розвиток внутрішніх 

чинників моральної оцінки особистості‖ [319]. Ч. Кулі та Дж. Мід розуміли 

цей процес як один із засобів соціалізації моделі „міжособистісного 

спілкування‖, згідно з якою індивід, дивлячись на себе очима інших людей, 

засвоює (у результаті багатьох інтеракцій) правила співжиття [247, c. 101 – 

103]. Л. Колберг запропонував „когнітивну‖ модель соціалізації, що 

зводиться до розвитку свідомості й самосвідомості дитини в процесі 

оволодіння образним та абстрактним мисленням. Соціалізація, на його 

думку, полягає у створенні у свідомості зразків когнітивних схем, які 

індивід адаптує до нового досвіду за допомогою механізму „рівноваги‖ 

[247, c. 105 – 107]. 

Отже, на початку ХХ століття „соціалізацію‖ розглядали як процес 

прийняття індивідом групових норм, за допомогою якого індивід набуває 

способів реагування на вимоги, що пред’являють до нього інші члени 

суспільства в типових ситуаціях. 

Тому в дослідженні соціалізації спроби створення „загальної теорії‖ 

соціалізації не зазнали успіху. Поняття „соціалізація‖, яке вживалося під час 

розгляду процесу становлення та розвитку особистості, залишається одним 

із найбільш суперечливих. 

Коли термін „соціалізація‖ вже активно використовувався в західній 

педагогічній та психологічній літературі, радянська педагогіка оголосила 

його предметом буржуазної науки, протиставленням вихованню. І лише у 

80-х роках ХХ ст., коли в нашому суспільстві було знято партійно-

ідеологічний диктат, дефеніцію „соціалізація‖ стали використовувати в 

педагогіці. 

Із набуттям Україною незалежності у вітчизняній науковій парадигмі 

проблеми соціалізації особистості почали розглядатися самостійною 
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галуззю знань – соціальною педагогікою, яка, як окрема сфера наукового 

знання, виникла ще на початку ХХ століття. У педагогічній галузі був 

сформований соціально-педагогічній напрям досліджень (О. Музиченко, 

С. Русова, С. Сірополко, П. Холодний, Я. Чепіга). Як свідчить аналіз 

наукових джерел і досліджень фахівців щодо генезису школи соціальної 

педагогіки та науки в Україні, цей процес здійснювався в декілька етапів: 

перший – 60-ті роки ХХ століття, другий – 70 – 80-ті роки ХХ століття, 

третій – із кінця 80-х років ХХ століття до сьогодні [252]. 

Отже, починаючи з 90-х років ХХ століття вітчизняна соціальна 

педагогіка стрімко розвивалася та набувала ґрунтовної теоретико-

методичної основи. 

У контексті проблеми дослідження було з’ясовано, що в процесі 

розбудови теорії соціальної педагогіки вітчизняні вчені (І. Звєрєва, 

Л. Міщик, В. Поліщук, Ю. Поліщук та інші) спиралися як на національні 

традиції вітчизняної наукової парадигми, так і на здобутки провідних 

зарубіжних учених. Тому вважаємо доцільним проаналізувати основні 

наукові праці іноземних дослідників, які прямо чи опосередковано 

висвітлювали різні аспекти соціалізації особистості. 

Термін „соціалізація‖ є складним. Як бачимо, його використовують 

представники цілої низки наук у різні історичні епохи, за різних 

соціокультурних ситуацій. Одні дослідники розглядають це поняття в 

широкому історичному контексті (співвідносячи його з процесом розвитку 

людства), інші відносять його до процесу становлення окремої особистості, 

треті досліджують процес соціалізації окремих соціально-демографічних 

груп (дітей, підлітків, молоді).  

Зауважимо, що до цього часу немає чіткого єдиного визначення 

поняття „соціалізація‖, яке задовольняло б науковців. Це відбувається тому, 

що різні науки підходять до дослідження соціалізації з різних точок зору та 
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виділяють з цього феномена ті його боки, зв’язки та складові, які є найбільш 

цікавими, на їхню думку.  

Отже, поняття „соціалізація‖ є комплексним і складним утворенням, 

різні аспекти якого розглядалися у філософії, соціології, психології, 

педагогіці. Для здійснення ґрунтовного аналізу „соціалізації‖ вважаємо 

необхідним розглянути дефініції кожної із зазначених наук. 

У філософії поняття „соціалізація‖ визначають як процес засвоєння 

людським індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяє 

йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства [274]. 

Цей процес здійснюється під час діяльності та виступає „субстанцією 

соціальності‖, є способом буття людського суспільства, соціальної форми 

руху матерії. Учені вважають, що „за допомогою діяльності в єдності її 

трудової та нетрудової сфер здійснюється соціальна спадщина, соціалізація 

індивідуумів‖, розкривається соціальна сутність людини. Діяльність 

індивідуумів є джерелом функціонування культури, а культура – джерелом 

їхньої індивідуальності. Лише опанувавши необхідний мінімум культури, а 

тим самим і мовленнєвої культури, індивідуум усвідомлює себе таким 

соціальним індивідуумом. Індивідуальність людини є її соціальність, і 

навпаки, її соціальність − є її індивідуальність [218]. 

Крім цього, філософи приділяють належну увагу вивченню людини як 

інтегральної єдності рівнів: біологічного, психічного та соціального, що 

формуються з двох основ (природного та соціального, спадкового й 

набутого). Ця цілісна єдність призводить до формування особистості. При 

цьому, відношення людини до природного світу завжди опосередковується 

через її ставлення до суспільства, її соціальні навички, уміння, знання, що 

взяті нею з загальної комори соціально-історичного досвіду людства. 

Перетворення в людині надбіологічного полягає в тому, що виникають 

функції суто соціальні (праця, свідомість, мова, мораль) і відбувається 

соціалізація біологічних рис і властивостей. Рівень розвитку суспільства 
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багато в чому залежить від того, наскільки воно надало людині можливість 

гармонійніше та повніше розкрити свої позитивні природні властивості. 

Українські філософи Г. Заїченко, І. Кальний, В. Саратовський та інші 

відокремлюють такі рівні чи виміри процесу соціалізації: 

− відношення „я – я‖ – внутрішній діалог, умова формування 

самосвідомості та самооцінки; 

− відношення „я – ти‖ – сфера формування морального почуття, 

чуття любові, ненависті, дружби; 

− відношення „я – ми‖ – царина виховання національної свідомості, 

класового почуття, чуття гуртової солідарності; 

− відношення „я – людство‖ – умова усвідомлення своєї належності 

до роду людського, джерело філософсько-історичних, футурологічних 

рефлексій; 

− відношення „я – друга природа‖ – царина оцінки світу речей; 

− відношення „я – природа‖ – царина вияву найрізноманітніших 

інтересів; 

− відношення „я – універсум‖ – сфера формування світогляду 

релігійних і філософських вчень [147, с. 423]. 

У філософії можна виділити два підходи до визначення поняття 

„соціалізація‖: онтогенетичний і філогенетичний. 

Онтогенетичний підхід (становлення конкретного типу особистості). 

Філогенетичний підхід визначає значення процесу соціалізації не 

лише у формуванні окремої особистості, але й суспільства в цілому. Індивід, 

який виступає як об’єкт й, водночас, суб’єкт суспільної активності, ініціатор 

і творець нових суспільних форм. Процес соціалізації буде успішнішим, 

якщо індивід активно братиме участь у творчо-перетворювальній 

громадській діяльності [299].  

Учені розглядають соціалізаційні можливості культурного 

середовища, беручи до уваги такий компонент як „соціальні відносини‖ та 
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стверджують, що філогенетичний аспект соціалізації є макромоделлю 

процесу освіти індивіда в ході його індивідуального розвитку. На їхню 

думку, педагог, який організовує освітнє середовище, повинен дати собі звіт 

у субстраті того культурного рівня, на який він орієнтується [219]. 

Вивчення філософських досліджень дозволяє нам зробити висновки. 

1. Особливість дитини у філософії розглядають як інтегральну єдність 

рівнів: біологічного, психічного та соціального, що формується з двох 

складових – природного та соціального, спадкового та набутого. Така 

цілісна єдність призводить до формування особистості. 

2. Виділяють два підходи до поняття „соціалізація‖: онтогенетичний і 

філогенетичний. Філогенетичний підхід визначає значення процесу 

соціалізації не лише у формуванні окремої особистості, але й суспільства в 

цілому. 

3. Засвоєння індивідом культурно-історичного досвіду дозволяє йому 

здійснювати надалі свій внесок у розвиток суспільства. Цей внесок буде 

визначатися якістю засвоєного досвіду, що передбачає в подальшому долю 

розвитку суспільства й людства в цілому. 

Філософський аналіз досліджень дозволяє з’ясувати значення 

соціалізації в розвитку особистості дитини. 

У соціології „соціалізацією‖ називають процес формування 

соціальних якостей, властивостей, цінностей, знань й умінь, завдяки яким 

людина стає дієздатним учасником соціальних зв’язків, інститутів і 

спільнот. 

Із позиції соціології, соціалізацію визначають як „процес засвоєння 

індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів, соціальних норм і 

цінностей, необхідних для успішного функціонування людини в даному 

суспільстві‖, який охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації 

та навчання, за допомогою яких людина набуває соціальної природи та 

здатності брати участь у соціальному житті. 
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Французький соціолог Г. Мендра під соціалізацією розумів механізми, 

через які суспільство передає свої норми, цінності, вірування членам 

суспільства [88]. 

Польський соціолог Я. Щепанський характеризує соціалізацію як 

вплив середовища взагалі, що долучає людину до участі в суспільному 

житті, вчить розумінню культури, поведінки в колективі, утвердженню себе 

та спонукає виконання різних соціальних ролей [312, с. 53]. 

Американський соціолог Н. Смелзер визначає соціалізацію як процес 

формування вмінь і соціальних установок індивідів, що відповідають їхнім 

соціальним ролям [247]. 

Е. Гідденс наголошує, що соціалізація – це процес, в результаті якого 

дитина формується в самосвідому особистість, що засвоює культуру, в якій 

вона народилась [201]. 

Соціологи-науковці поняття „соціалізації‖ розглядають у контексті 

„адаптації‖, тобто як процес входження людини в соціальну сферу та її 

пристосування до культурних, психологічних і соціологічних чинників 

[137].  

Г. Ландберг термін соціалізація визначає як „процес взаємодії, завдяки 

якому індивід засвоює звичаї, уміння, вірування, нормативні вимоги даного 

суспільства для ефективної участі у соціальному житті‖ [319, с. 274]. 

Т. Парсонс трактує поняття „соціалізація‖ як процес входження 

особистості в соціальну та соціокультурну сфери та її пристосування до 

соціальних, культурних і психологічних чинників, тобто як компонент 

процесу соціальної інтеграції [198]. 

Російський дослідник Б. Паригін розуміє соціалізацію як 

багатогранний процес „олюднення‖ людини, що передбачає як біологічні 

передумови, так і безпосереднє входження індивіда в соціальне середовище, 

що містить у собі соціальне пізнання, соціальне спілкування, оволодіння 

навичками практичної діяльності (як предметний світ речей, так і всю 
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сукупність соціальних функцій, ролей, норм й обов’язків тощо), активну 

перебудову навколишнього середовища (як природного, так і соціального 

світу); зміну й якісне перетворення самої людини, її всебічний та 

гармонійний розвиток [200]. 

М. Лукашевич розглядає соціалізацію як процес становлення 

особистості як соціальної істоти, під час якого формуються різноманітні її 

зв’язки з суспільством, засвоюються орієнтації, цінності, норми, 

відбувається розвиток особистісних властивостей, набувається соціальний 

досвід, нагромаджений людством [154, с. 72]. 

Г. Осипов трактує поняття „соціалізація‖ як „розвиток і 

самореалізацію людини впродовж усього життя в процесі засвоєння й 

відтворення культури суспільства‖ [315, с. 235]. 

І. Кон вбачає в процесі соціалізації сукупність всіх соціальних 

процесів, спрямованих на засвоєння та відтворення індивідом певної 

системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати в 

якості повноправного члена суспільства [131, c. 22]. 

Зазначимо, що соціологія під терміном „соціалізація‖ розуміє процес 

формування соціальних якостей, властивостей, цінностей, знань і вмінь, 

завдяки яким людина стає дієздатним учасником соціальних зв’язків, 

інститутів і спільнот. 

Вивчення соціологічних досліджень із цієї проблеми дозволило нам 

зробити висновки. 

1. Соціологія розглядає співвідношення процесів та інститутів 

соціального виховання в макросистемі суспільства. Соціалізацію 

визначають як процес формування соціальних якостей, властивостей, 

цінностей, знань й умінь, завдяки яким людина стає дієздатним учасником 

соціальних зв’язків, інститутів і спільнот. 

2. У соціології, розглядаючи особистість дитини як об’єкт соціалізації, 

ми визначаємо такі завдання: успішне протікання статево-рольової 
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соціалізації, готовність до участі в спільній діяльності, формування 

активної, правослушної особистості. 

3. Як суб’єкт дитина в процесі соціалізації засвоює соціальні норми й 

культурні цінності в нерозривній єдності з реалізацією своєї активності.  

У психології поняття соціалізації стосується особливостей, які індивід 

набуває, та психологічних механізмів, за допомогою яких досягаються 

бажані зміни. 

Психологи визначають соціалізацію як процес засвоєння та активного 

відтворення індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв’язків і 

відносин у його власному досвіді [245]. 

У психології проблема соціалізації простежується в кількох 

напрямках. 

Психоаналітична теорія характеризує соціалізацію як набуття 

здатності контролю над імпульсами [277]. 

Теорія соціального навчання соціалізації зводиться до інтерналізації 

зовнішніх вимог, норм, правил, до виникнення інтерналізованого контролю 

над поведінкою через навчання (заснованого на позитивному та 

негативному підкріпленні) (Дж. Аронфрид, А. Бандура, 

Б. Скиннер) [316; 317; 323]. 

Когнітивну теорію соціалізації засновано на ідеї побудови когнітивної 

моделі навколишнього середовища, яка модифікує, спонукає та керує 

подальшою поведінкою дитини (У. Найссер, Е. Толмен) [176; 324]. 

У психології роль середовища в психічному розвитку дитини 

вивчалася в межах культурно-історичної теорії (Л. Виготський) та 

діяльності цього підходу (А. Леонтьєв, С. Рубінштейн). У психології під 

соціалізацією розуміють процес засвоєння та відтворення індивідом 

соціального досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему 

соціальних зв’язків (Г. Андрєєва, І. Кон) [8; 61; 130; 152; 228]. 
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Для інтеракціоністичного підходу характерним є переконання, що 

людська природа є продуктом комунікації. Поведінку людини розглядають 

як результат взаємних компромісів людей, які залежать одне від одного. 

Особистість людини (із точки зору інтеракціоністів) – відмінні шаблони 

поведінки, які характеризують певного індивіда, їх розглядають як 

формувальну в процесі повсякденної взаємодії з оточенням. 

Отже, ми провели аналіз вивчення соціалізації в декількох 

психологічних напрямках: психоаналітичний, теорія соціального навчання, 

інтеракціонізм і когнітивно-орієнтований підхід. 

Зазначимо, що у психології „соціалізацію‖ трактують: 

 як процес самоактуалізації „Я-концепції‖, що полягає в 

саморозвитку та самореалізації особистості в процесі засвоєння соціального 

досвіду та набуття (оволодіння) нею особистого, індивідуального досвіду 

(Ш. Амонашвілі [6], А. Маслоу [166], К. Роджерс [225]); 

 як процес становлення особистості, включно з самосвідомістю; 

засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм, установок, 

зразків поведінки, певних ролей і функцій, притаманних суспільству, 

соціальній спільності, групі (Я. Коломинський [126], І. Кон [131], Г. Костюк 

[136], Б. Паригін [200]); 

 як процес входження особистості в групу на основі таких 

механізмів соціалізації, як: наслідування, навіювання, конформізм, свідоме 

дотримання зразків, вплив масових засобів комунікації й культури 

(Г. Андрєєва [8], Є. Кузьміна [141], А. Петровський [204], А. Реан [222]). 

У руслі нашої дисертації аналіз психологічних досліджень дозволяє 

зробити висновки. 

1. Проблему соціалізації особистості розглядають у процесі взаємодії 

з суспільством, досліджують динаміку розвитку особистості щодо цього 

процесу. 
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2. Вивчення проблеми простежується в кількох напрямках 

(психоаналітичний, теорія соціального навчання, інтеракціонізм і 

когнітивно-орієнтований підхід). Аналіз розглянутих психологічних 

напрямків дозволяє зрозуміти механізми процесу соціалізації. 

Зауважимо, що для нашого дослідження надзвичайно актуальним є 

визначення поняття „соціалізація” із позицій соціальної педагогіки. 

Соціальна педагогіка – галузь педагогічних знань, яка безпосередньо 

стосується вивчення комплексних проблем людини в середовищі [271, с. 5]. 

Ця наука вивчає соціально-педагогічні проблеми, виникнувши ще в 

середині XIX ст. Її засновником є А. Дістервег, який основними завданням 

педагогіки вважав виявлення найсприятливіших для виховання людини 

соціальних умов і визначення шляхів громадянського  

виховання [257, с. 415].  

Соціалізацію визначають як „процес залучення індивіда до системи 

суспільних відносин, формування його соціального досвіду, становлення й 

розвитку як цілісної особистості. Соціалізація передбачає взаємодію 

людини із соціальним оточенням, яке впливає на формування її певних 

соціальних якостей та рис, на активне засвоєння та відтворення нею 

системи суспільних зв’язків‖ [271, с.145]. 

Основна мета соціальної педагогіки – соціалізація особистості. 

А. Капська зазначає, що (як система професійної діяльності) соціалізація 

виступає в якості надзавдання [253, с. 5]. У центрі уваги соціальної 

педагогіки перебувають способи реалізації потреб та соціальних ролей 

людини [257, с. 12]. 

Л. Штефан зробила висновок, що соціальна педагогіка має справу з 

цілеспрямованим керівництвом розвитком особистості як в інтересах 

суспільства, так і власне особистості, стверджуючи, що поняття 

„соціалізація‖ ширше, порівняно з предметом соціальної  

педагогіки [311, с. 15 – 17]. 
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Соціальна педагогіка вносить своєрідне концептуальне осмислення 

феномена соціалізації в контексті осмислення процесу соціалізації як 

пошуку нового підходу щодо трактування мети та змісту виховання; 

переосмислення мети соціалізації; пошуку сучасних технологій оволодіння 

певною особистістю соціальним досвідом. 

Виокремлюють декілька підходів у трактуванні поняття 

„соціалізація‖. 

Соціологічний – розглядає соціалізацію як трансляцію культури від 

покоління до покоління, загальний механізм успадкування, який охоплює як 

стихійні впливи середовища, так і організовані (виховання та освіта). 

Чинниково-інституціональний визначає соціалізацію як сукупність, 

множинність і деяку автономність, а не жорстку ієрархічну систему дії 

чинників, інститутів та агентів соціалізації.  

Інтеракціоністський, у якому соціалізація в якості важливої 

детермінанти передбачає міжособистісну взаємодію, спілкування, без якого 

неможливе становлення особистості.  

Інтеризаційний – соціалізація як засвоєння особистістю норм, 

цінностей, установ, стереотипів, які вироблені суспільством у результаті 

формування системи внутрішніх регуляторів та норм поведінки.  

Інтраіндивідуальний не вичерпує поняття соціалізації як адаптації до 

соціального середовища, а передбачає творчу самореалізацію особистості, 

перетворення себе [253]. 

Назвемо такі різноманітні напрями, що виникли в дослідженні 

феномена соціалізації в останні десятиліття. 

Соціально-філософський, представлений С. Батеніним, 

В. Москаленко, Б. Паригіним, Е. Пеньковим, А. Харчевим та іншими. У 

межах концепцій соціалізації смислотворчими поняттями виступають 

збереження й стабілізація суспільних відносин під час їх засвоєння, а також 

активний комунікативний вплив, у ході якого відбувається апробація 
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різноманітних соціальних ролей і формується автентичне соціальне „Я‖ 

[258]. 

Другий напрямок – соціально-психологічний. Його розробляли 

Г. Андрєєва, Н. Андрєєнкова, І. Антипова, С. Бєлічева, Я. Коломінський, 

І. Кон, А. Леонтьєв, Н. Лукашевич, Р. Немов, А. Петровський, А. Реан, 

Т. Шибутані та інші. Тут соціально-психологічні аспекти соціалізації 

означені в площині включення індивіда в різноманітні суспільні відносини, 

засвоєння й відтворення соціального досвіду й зв’язків, активного 

перетворення середовища [258]. 

Третій напрямок – соціально-педагогічний. Він представлений у 

роботах Б. Бім-Бада, В. Бочарової, Ю. Василькової, Б. Вульфова, 

О. Газмана, І. Звєрєвої, Н. Лавриченко, А. Мудрика, Л. Новикової, 

В. Петрищева, М. Плоткіна, С. Савченка, В. Сластьоніна та інших. 

Особливість цього підходу – намагання розглядати соціалізацію як процес, 

який відображає хід соціального формування особистості в конкретному 

соціокультурному середовищі як формування конкретного соціального 

типу. У цьому випадку соціалізація – це завжди складний і 

багаточинниковий процес набуття індивідом людських властивостей і 

якостей, направленість яких визначає конкретна соціальна ситуація.  

Зазначимо, що (на індивідуальному рівні) соціалізація особистості 

містить такі процеси:  

 взаємодія (особистість кожної людини формується в процесі 

взаємодії одна з одною, на характер яких впливають такі чинники, як вік, 

інтелектуальний рівень, стать тощо); 

 вплив (навколишнє середовище на особистість людини); 

 набуття досвіду (особистість формується на основі власного 

індивідуального досвіду); 

 окультурення (важливим аспектом формування особистості є 

культура). 
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У науковому просторі виокремлюють таки типи соціалізації: первинна 

та вторинна. 

Первинна соціалізація стосується безпосереднього оточення дитини. 

Завдяки цій соціалізації особистість стає повноправним членом будь-якого 

суспільства, бо ідентифікує себе одночасно із іншими та з суспільством 

загалом, засвоює культурні цінності та норми поведінки.  

Вторинна соціалізація належить до опосередкованого чи формального 

оточення. Дослідники П. Бергер та Т. Лукман зауважили, що кожний 

наступний процес, який допомагає попередньо соціалізованому індивіду 

входити в нові сектори світу, – це його інституції. Вторинна соціалізація 

зумовлена складністю суспільства як соціального світу і, зокрема, 

наявністю поділу праці. Вторинна соціалізація відбувається як 

інтерналізація інституційно зумовлених світів, які визначаються складністю 

поділу праці й відповідного йому соціального розподілу  

знання [20, с. 215 – 226]. 

Зауважимо, що первинну соціалізацію здійснюють люди, які пов’язані 

з дитиною тісними особистими стосунками (батьки, друзі), а вторинну – ті, 

які пов’язані формально-діловими. Тому необхідно виділити первинних та 

вторинних агентів соціалізації (конкретні люди, які навчають особистість 

культурним нормам і допомагають засвоювати соціальні ролі). 

Агенти первинної соціалізації – батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі, 

близькі й далекі родичі, няньки, друзі сім’ї, однолітки, учителі, тренери, 

лікарі, лідери молодіжних угруповань.  

Агенти вторинної соціалізації – представники адміністрації школи, 

університету, підприємства, армії, поліції, церкви, держави, партій, суду, 

працівники телебачення, радіо, пресі та ін. 

А. Ковальова виділяє три підходи до визначення типів соціалізації. 

1. За характером соціальності дослідниця виокремлює такі типи 

соціалізації: природну, примітивну, стратифікаційну, моносоціокультурну, 
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регламентовану, матеріалістичну, конформістську, гуманістичну, 

одноманітну, полісоціокультурну. 

2. Залежно від створення соціалізаційного процесу – пізнавальну, 

професійну, правову, політичну, трудову, економічну. 

3. Залежно від результативності – успішну, нормативну, кризову, 

примусову, реабілітаційну, передчасну, прискорену, запізнілу  

[122, с. 109 – 115]. 

У соціально-педагогічному контексті соціалізацію розглядають як: 

багаточинниковий процес набуття індивідом якостей, спрямованість яких 

визначається конкретною соціальною ситуацією; явище, сутнісні 

характеристики якого забезпечують суб’єкт-cуб’єктну єдність особистості, 

що виражається в одночасному засвоєнні та відтворенні соціальних 

цінностей і норм; соціокультурний феномен, який має незмінність 

психологічних механізмів і їх неповторність у контексті становлення 

конкретної особистості; рушійну силу, що активізує процеси 

самоперетворення, які відбуваються на тлі змін соціокультурного 

середовища; хід соціального формування особистості в конкретному 

соціокультурному середовищі [255, с.46].  

У цьому ж контексті виділяють такі завдання соціалізації: 

 забезпечення рівних можливостей для всіх дітей в оволодінні 

надбаннями культури; 

 створення умов для виявлення й розвитку творчої обдарованості 

дитини; 

 захист прав та інтересів соціально неадаптованої молоді, 

попередження й подолання виявів бездоглядності й правопорушень; 

 забезпечення системи гарантій для дітей і підлітків з особливими 

потребами; 

 здійснення соціальної реабілітації дітей, які потрапили в складні 

життєві ситуації [32, с. 74]. 
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Вважаємо за доцільне визначити види соціалізації. А. Мудрик виділяє 

такі:  

− стихійна (відбувається внаслідок впливу на особистість соціально-

економічних та соціокультурних реалій суспільства);  

− відносно соціально керована (виявляється через прийняття 

державою певних економічних, законодавчих, організаційних заходів для 

вирішення власних проблем, які об’єктивно впливають на життєвий шлях 

людини, життєву стратегію тих чи тих груп);  

− відносно соціально контролювальна (створення державою та 

суспільством умов для розвитку (виховання) людини);  

− свідома самозміна людини (має просоціальний, асоціальний чи 

антисоціальний характер – саморозвиток чи саморуйнування) [173, с. 15].  

А. Капська вважає, що цей підхід оперує такими критеріями 

соціалізованості особистості, як: зміст настанов, стереотипів, цінностей, 

картини світу; адаптованість особистості, її спосіб життя, правопослушна 

поведінка; соціальна ідентичність (групова, загальнолюдська); рівень 

незалежності, упевненості й самостійності, ініціативність і 

незакомплексованість, розкутість [255, с. 46 – 47].  

Зокрема, у педагогічному енциклопедичному словнику соціалізація 

визначена як „розвиток і самореалізація людини протягом усього життя у 

процесі засвоєння і відтворення культури суспільства‖ [203, с. 159]. 

На початок ХХІ століття вченими-педагогами представлено безліч 

визначень і трактувань поняття соціалізації. 

Наприклад, О. Безпалько зазначає, що соціалізація – це процес 

двосторонній, який містить, із одного боку, засвоєння індивідом 

соціального досвіду в результаті адаптації до соціального середовища, 

системи соціальних зв’язків, з іншого – активне відтворення індивідом 

системи соціальних зв’язків під час життєдіяльності, входження в соціальне 

середовище [16, с. 17]. 
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І. Звєрєва трактує соціалізацію „як історично обумовлений процес 

розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, 

установок, взірців поведінки, що притаманні певному  

суспільству‖ [123, с. 5]. 

А. Рижанова визначає соціалізацію як процес „засвоєння, відтворення 

і розвиток соціальним суб’єктом культури соціуму в процесі стихійного та 

цілеспрямованого залучення до системи нових суспільних зв’язків і 

залежностей, що сприяє розвитку форм його соціальності‖ [224, с. 16]. 

А. Капська трактує поняття „соціалізація‖ як двосторонній, 

взаємозумовлений процес взаємодії людини й соціального середовища, що 

передбачає її включення до системи суспільних відносин [92]. 

Н. Лавриченко розглядає соціалізацію як педагогічно керований 

процес, у ході якого відбувається становлення соціальної сутності молодої 

людини, опанування нею соціальної реальності [148]. 

С. Чернета зазначає, що соціалізація – це процес становлення 

особистості, засвоєння соціально-культурного досвіду, соціальних норм і 

культурних цінностей суспільства [301]; 

Ф. Мустаєва стверджує, що соціалізація – це включення особистості в 

соціальну практику, набуття нею соціальних якостей, засвоєння соціального 

досвіду й реалізації власної сутності через виконання певної ролі (чи певних 

ролей) у процесі життєдіяльності [174]. 

Ю. Возна визначає це поняття як багатогранний і складний процес, 

пов’язаний із оволодінням особистістю знаннями, суспільним досвідом, 

формуванням загальноцивілізаційних ціннісних орієнтацій, засвоєнням 

норм, принципів і правил людського співжиття, актуалізацією 

особистісного життєвого та професійного самовизначення, що сприяє 

формуванню власної соціальної позиції та передбачає успішну інтеграцію в 

соціальне середовище й реалізацію себе як активного творчого суб’єкта 

соціальної дійсності [46, с. 36]. 
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Отже, процес соціалізації залежить від сукупності умов, у яких живе 

та розвивається людина, від сфери діяльності та спілкування індивіда, від 

можливостей його особистості, включно із самосвідомістю та активною 

життєвою позицією. Такий підхід вибудовує взаємозв’язок між 

соціалізацією (вихованням і навчанням) і самовихованням особистості, 

орієнтуючи на вивчення педагогічних умов, за яких ці процеси можуть 

проходити успішно. 

За змістом „соціалізація‖ – це процес двобічний, який 

характеризується, із одного боку, засвоєнням індивідом соціального досвіду 

через входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, із 

іншого – активним відтворенням індивідом системи соціальних зв’язків за 

рахунок його діяльності, входження в соціальне середовище.  

На думку дослідниці Н. Лавриченко, змістом процесу соціалізації є 

цілеспрямована передача людині соціального досвіду, знань із науки, 

мистецтва, суспільного життя – „суспільних уявлень, ідеалів, цінностей і 

норм, алгоритмів, стандартів і принципів, адекватних форм поведінки, 

звичок і традицій, способу та стилю життя, життєвих мотивацій та потягів, 

формування готовності до виконання життєво необхідної сукупності  

ролей‖ [149, с. 12]. 

Мета соціалізації – допомогти особистості вижити в суспільному 

потоці криз і революцій (екологічній, енергетичній, інформаційній, 

комп’ютерній), оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє 

покликання, визначити власне місце в суспільстві, самостійно знайти шляхи 

найефективнішого самовизначення в ньому.  

Мету соціалізації А. Мудрик трактує як „включення особистості до 

системи суспільних відносин шляхом засвоєння соціального досвіду, 

становленні її як соціальної істоти‖ [173, с. 24.]. Н. Лавриченко визначає як 

„стимулювання особистості до саморозвитку, до формування рис якостей, 

які допомагатимуть їй пристосуватися до умов життєдіяльності в 
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суспільстві; цілеспрямований вплив на формування суспільних орієнтацій, 

установок, самовизначень і диспозицій особистості‖ [148, с. 22]. О. Волохов 

− як „виховання активної особистості в процесі її взаємодії із соціальним 

середовищем, усвідомлення нею необхідності повного розвитку своїх 

здібностей та потенцій‖ [48, с. 52]. 

Ю. Возна характеризує як „життєве й професійне самовизначення і 

самореалізацію особистістю своїх можливостей, здібностей і  

прагнень‖ [46, с. 11]. 

Отже, сукупність отриманої наукової інформації склала теоретичні 

підстави для уточнення поняття соціалізація учнів як процесу заснованого на 

емоційно-моральному й трудовому досвіді зв’язків особистості учня, які 

виникають у взаємодії з різними сферами шкільної та трудової діяльностей. 

Під час цього процесу здійснюється самопізнання через впізнавання, 

засвоєння, присвоєння, збагачення та передачу досвіду. При цьому, в 

процесі соціалізації в дитини формується готовність до соціальних дій. 

Соціалізація людини здійснюється в процесі взаємодії з багатьма 

чинниками, групами, організаціями, агентами за допомогою різних 

механізмів, які не лише доповнюють один одного, але в тій чи тій мірі 

неузгоджені та суперечать один одному. Завдання соціальної педагогіки (які 

враховують тенденції соціалізації на кожному етапі розвитку суспільства) – 

використовувати позитивні й компенсувати негативні потенції в процесі 

виховання. 

М. Лукашевич зазначає, що соціалізація відбувається під час дії на 

індивіда різних чинників, яких учений виділяє чотири групи: мега-, макро-, 

мезо-, мікро-чинник. У процесі соціалізації індивід готується до 

відповідності вимог і очікувань інших членів суспільства (у широкому 

діапазоні можливих життєвих ситуацій). Соціалізація містить набір 

механізмів та агентів, завдяки яким забезпечується соціально схвалювана 
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поведінка та норми моралі. Під агентами соціалізації розуміють людей, які 

найбільше впливають на індивіда [154, с. 17 – 20]. 

Л. Міщик вважає, що соціалізація відбувається в трьох основних 

сферах: діяльність, спілкування, самосвідомість. У сфері діяльності 

реалізується опанування та розширення видів праці, із якими пов’язана 

людина, її орієнтація в системі кожного виду діяльності, розуміння суті та 

сенсу. Як відомо, усі види діяльності містять процес мовлення. У сфері 

спілкування особистістю реалізується потреба в контакті з іншими 

суб’єктами. У сфері самосвідомості здійснюється формування образу 

власного „Я‖, усвідомлення своєї соціальної належності, власних 

соціальних ролей, систем соціальної орієнтації та ін. [169, с. 129]. 

А. Мудрик виокремлює дві групи механізмів соціалізації: соціально-

психологічна та соціально-педагогічна [172, с. 32]. Перша група – 

соціально-психологічні механізми (як окремої особистості, так і підлітків 

узагалі). До таких механізмів відносять: 

− імпринтинг – фіксування людиною на рецепторному та 

підсвідомому рівнях особливостей впливу життєво важливих об’єктів, із 

якими вона стикається; 

− наслідування – один зі шляхів довільного, а частіше мимовільного 

засвоєння людиною соціального досвіду; 

− екзистенціальний натиск – оволодіння мовою та підсвідоме 

засвоєння норм соціальної поведінки; 

− ідентифікація – процес підсвідомого ототожнення себе з іншою 

людиною, групою, „зразком‖; 

− рефлексія – внутрішній світ, у якому людина розглядає, оцінює, 

приймає чи відкидає цінності, притаманні різним соціальним інститутам 

(суспільству, сім’ї, групі однолітків тощо). 
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Другою групою соціалізації (яка більшою мірою стосується такого 

соціально-виховного процесу та є предметом нашої уваги) є соціально-

педагогічні механізми, до яких відносять: 

− традиційний (дитина засвоює норми, еталони поведінки, погляди, 

характерні для її сім’ї та найближчого оточення); 

− інституційний – здійснюється в процесі взаємодії дитини з 

інститутами суспільства (школа, громадські об’єднання, а також засоби 

масової інформації). Соціалізація відбувається на базі поступового 

накопичення відповідних знань і досвіду соціально схвалюваної поведінки; 

− стилізований − здійснюється через субкультури. Субкультура – 

комплекс морально-психологічних рис і поведінкових напрямків, типових 

для людей певного віку, професійного та культурного шару, який створює 

стиль життя вікової, професійної чи соціальної групи. Субкультура 

виявляється у взаємовідносинах і нормах поведінки, мові, зовнішньому 

вигляді, способі проведення вільного часу. Для субкультури характерні 

пристрасті до певних шарів естетичної культури, ієрархія цінностей щодо 

стилю життя; 

− міжособистісний механізм діє через авторитетних осіб. Такими 

людьми можуть бути батьки, педагоги, шановані дорослі, друзі-однолітки. 

У процесі спілкування відбувається ідентифікація (ототожнення) із 

конкретною людиною. Спілкування зі значущими особами в групі й 

організаціях може робити на людину вплив, не ідентичний тому, який 

робить на неї сама група чи організація. Тому доцільно виділяти 

міжособистісний механізм соціалізації як специфічний. 

Дія наведених механізмів більш-менш опосередковується рефлексією 

– внутрішнім діалогом, завдяки якому індивід розглядає, оцінює, приймає 

чи заперечує ті чи ті цінності, властиві різним інститутам суспільства, 

групам однолітків та авторитетних інших.  
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Соціалізація людини відбувається за допомогою всіх названих вище 

механізмів. Проте в різних статевовікових і соціально-культурних групах, у 

конкретних людей співвідношення ролі механізмів соціалізації різне, часом 

ця відмінність дуже істотна. В умовах села, малого міста, селища, а також у 

малоосвічених сім’ях у великих містах, суттєву роль може грати 

традиційний механізм. В умовах великого міста особливо явно діють 

інституціональний і стилізований механізми. Для людей вочевидь 

інтровертивного типу (тобто звернених всередину себе, підвищено 

тривожних, самокритичних) найважливішим може стати рефлексивний 

механізм. Ті чи ті механізми відіграють різну роль у тих чи тих аспектах 

соціалізації. Так, якщо мова йде про сферу дозвілля, про данину моді, то 

провідним часто є стилізований механізм, а стиль життя нерідко формується 

за допомогою традиційного механізму [175]. 

Г. Андреєва стверджує, що соціалізація не може бути інтерпретована 

так, ніби спочатку існує якась „несоціальна‖ особистість, а потім на неї 

накладається щось „соціальне‖. Взаємодія особистості й системи соціальних 

зв’язків (як макроструктури – суспільства загалом, так і мікроструктури – 

безпосереднього оточення) не є взаємодією двох ізольованих самостійних 

сутностей, що перебувають одна поза іншою. Дослідження особистості 

завжди є іншим боком дослідження суспільства [8, с. 193 – 195].  

Під механізмами соціалізації розуміють впливи, які діють на індивіда 

й забезпечують переведення зовнішніх поведінкових регуляторів у 

внутрішні. 

С. Розум до таких механізмів відносив наслідування, ідентифікацію, 

заохочення, покарання, дитячу гру [226, с. 294].  

В. Лабунська зазначає, що універсальними механізмами соціалізації є 

інтеріоризація та екстеріоризація, які виявляються в психологічних 

механізмах, що виконують захисну (адаптивну), регулятивну й 

самоактуалізаційну функції [146, с. 38 – 40]. Назвемо ці механізми. 
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1. Механізм самообмеження. Самообмеження пов’язане з 

виникненням у свідомості особистості когнітивного дисонансу (негативного 

спонукального стану). Маючи два суперечливі „знання‖ про той же об’єкт, 

індивід відчуває дискомфорт, якого він намагається позбутися через зміну 

одного з елементів суперечливого знання чи уведення нового елемента.  

2. Проекційний механізм – припис власних негативних рис іншим. Це 

захищає людину від переживання своєї неповноцінності, дає їй змогу 

виправдати багато своїх вчинків: власні недоліки не помічаються, вони 

витісняються зі свідомості, „придушуються‖ й стають передумовою 

виникнення протилежної реакції.  

3. Механізм ідентифікації (ототожнення себе з іншим суб’єктом чи 

групою, їхніми цінностями, настановленнями). Під час ідентифікації 

людина не лише наслідує дії іншого, а й сама стає схожою на нього.  

4. Механізм інтроекції (найпростіша форма інтеріоризації, за якої 

якості та настановлення іншого начебто „вбудовуються‖ у структуру 

особистості без спеціальної обробки, у незмінному вигляді).  

Отже, як складний діалектичний цілісний процес, соціалізація постає 

також як єдність двох суперечливих аспектів. Перший із них полягає в тому, 

що, не засвоївши умови середовища, не утвердивши себе в ньому, індивід 

не може активно впливати на соціальну реальність. Водночас, засвоєння 

соціального досвіду неможливе без індивідуальної активності самої людини 

в різних сферах діяльності (другий аспект).  

Зазначимо, що деякі вчені, які досліджували питання соціалізації, 

співвідносили його з вихованням (О. Газман, Л. Гордін, В. Давидов, 

В. Караковський, Н. Лукашевич, З. Малькова, А. Мудрик та ін.), 

визначаючи процес виховання в якості складової, педагогічно керованої 

соціалізації. 
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В. Давидов вважає, що соціалізація є більш широким поняттям, ніж 

виховання, але, водночас, саме виховання становить її основу, бо здатне 

внести елемент упорядкування в стихійний характер соціалізації [52, с. 112]. 

О. Газман зазначає, що виховання – це провідний чинник соціалізації 

особистості, яка формується під впливом зовнішніх (соціалізація) і 

внутрішніх (індивідуалізація) процесів. Причому, автор вважає, що „процес 

соціалізації звичний для нашої школи, засвоєний нею. А інший, так само 

важливий процес – індивідуалізація – для багатьох педагогів зовсім нова 

справа‖ [63, с. 28]. 

Л. Гордін зауважує, що „виховання – це об’єктивно закономірне 

явище життя суспільства, цілісний процес становлення особистості, 

взаємопов’язані сторони якого – освіта, навчання й розвиток – включено в 

певну систему відношень‖ [68, с. 39]. 

А. Мудрик, вважав, що розвиток – загальний процес становлення 

людини; соціалізація – розвиток, зумовлений конкретними соціальними 

умовами. Отже, виховання – відносно соціально контрольований процес 

розвитку людини в ході її соціалізації [173, с. 48]. 

Для співвідношення понять соціалізація й виховання, звернемо увагу 

на думку Н. Срєбної, яка зауважила, що соціалізаційний процес можна 

уявити як єдність трьох взаємопов’язаних систем: стихійної соціалізації; 

спеціально організованої соціалізації та самосоціалізації (чи самовиховання 

особистості), наголосивши, що „виховання – це цілеспрямована (керована, 

організована, регульована) соціалізація індивіда‖ [298, с. 37]. 

Отже, чимало дослідників визначають виховання як складову й, що 

особливо важливо, керовану частину соціалізації. Виходячи з цього, процес 

соціалізації за оптимальної організації може бути контрольованим і 

педагогічно керованим. Зауважимо, що не завжди виховання, власне, 

особистісно-орієнтоване, буде розглядатися нами як провідний 

соціалізаційний чинник. 



60 

Робимо висновок, що під соціалізацією треба розуміти процес 

оволодіння людиною загальноприйнятих у суспільстві норм, правил, 

цінностей, моделей поведінки та їх використання за доцільністю й 

необхідністю.  

Отже, термін „соціалізація‖ є багатозначним, а його розуміння 

різними авторами неоднаковим. Діапазон запропонованих дослідниками 

чинників розуміння сутності соціалізації є широким. У загальному сенсі цей 

феномен визначається як інтеріоризація індивідом соціальних норм, 

моральних правил, ціннісних орієнтацій, знань, настанов, що забезпечує 

його активне залучення до життєдіяльності конкретного суспільства й 

взаємодію з ним.  

 

 

1.3. Особливості соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

 

Виокремлюючи особливості соціалізації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, зазначимо, що соціалізація є багатогранним процесом 

засвоєння та відтворення дитиною досвіду життя в соціумі. О. Безпалько в 

контексті соціально-педагогічної характеристики цієї дефініції пропонує 

п’ять підходів:  

1) соціологічний − розглядає соціалізацію як трансляцію культури від 

покоління до покоління, загальний механізм успадкування, який охоплює як 

стихійний впливи середовища, так і організовані, такі як виховання та 

освіта;  

2) факторно-інституціональний визначає соціалізацію як сукупність, 

множинність і деяку автономність, а не жорстку ієрархічну систему дії 

чинників, інститутів та агентів соціалізації;  
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3) інтеракціоністський, у якому соціалізація в якості важливої 

детермінанти передбачає міжособистісну взаємодію, спілкування, без якого 

неможливе становлення особистості;  

4) інтерізаційний − соціалізація як засвоєння особистістю норм, 

цінностей, установ, стереотипів, які вироблені суспільством у результаті 

формування системи внутрішніх регуляторів та норм поведінки;  

5) інтраіндивідуальний не вичерпує поняття соціалізації як адаптацію 

до соціального середовища, а передбачає творчу самореалізацію 

особистості, перетворення себе [16, с. 17]. 

Орієнтуючись на підходи, які визначила науковець О. Безпалько щодо 

проблеми соціалізації, та враховуючи проблематику нашого дослідження, 

розглянемо ще низку підходів, які обумовлюють реалізацію соцілізаційного 

процесу учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. 

Отже, спираючись на соціологічний підхід, який розглядає 

соціалізацію як трансляцію культури від покоління до покоління, вважаємо 

за потрібне у межах нашого дослідження, виокремити культурологічний 

підхід. Науковці О. Газман, О. Іванов, Н. Крилова вважали, що в основі 

цього підходу покладено ідеї філософії постмодернізму й гуманістичної 

психології, зокрема К. Роджерса. Прихильників культурологічного підходу 

відрізняє відмова від виховання як спеціально організованого педагогічного 

процесу. Учені наголосили, що сільська дитина, осмислюючи світ культури, 

картину світу, адаптується до дій і поведінки оточення, „досвідченим 

шляхом‖, „мимохідь‖ засвоюючи культурні норми та цінності. Основне – 

взаємодія, стосунки, особистісне спілкування дорослих і дітей, а виховання 

– це „побічний ефект‖ усіх самостійних пошуків дитини. 

Цей підхід реалізується як принцип культуровідповідності, суть якого 

спирається на таку педагогічну закономірність: процес соціалізації 

сільського учня буде ефективнішим, якщо він буде більш інтегрованим та 

http://ua-referat.com/Психолог
http://ua-referat.com/Культурні_норми
http://ua-referat.com/Спілкування
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вписаним у контекст культури, а учень активно опановуватиме й творчо 

розвиватиме кращі зразки культури нації, країни, світової цивілізації. 

Отже, соціалізація, відповідно принципу культуровідповідності, – це 

процес інтеріоризації та розвитку духовної культури особистості. Розвиток 

духовної культури дитини може стати реальністю лише в тому випадку, 

якщо учень буде безпосереднім учасником у повсякденному, культурному, 

духовно-насиченому житті своєї школи, класу, села. 

Загальні питання реалізації культурологічного підходу в освітньому 

процесі обговорено в роботах В. Андрєєва, Ю. Бельчикова, 

Е. Бондаревської, А. Кирсанова, А. Ростовцева, В. Сластьоніна, 

Н. Щуркової. Роль культурологічної підготовки як засобу формування 

професійного мислення, оволодіння повноцінними теоретичними знаннями 

й практичними вміннями розглянуто в працях А. Арнольдова, 

Н. Багдасарян, Л. Буєвої, Е. Семенова, С. Тангяна. Значення 

культурологічних умінь для підвищення комунікативної компетентності 

обговорено в працях І. Зимової, А. Карпова, Т. Китайгородської, 

А. Мудріка й ін. 

Прихильники культурологічного підходу вважали дитину 

центральною фігурою освіти, її основним дієвим суб’єктом. За нею 

затверджується право визначати не лише „ким бути‖, „яким бути‖, але й „як 

жити‖, тобто право самостійно будувати свій спосіб життя, вибирати сферу 

інтелектуальних, фізичних, художніх інтересів, самостійно вирішувати 

власні проблеми. На думку Н. Крилової, „Дитині не потрібні навчання та 

виховання як особливим чином організовані дорослими види роботи, 

спілкування, поведінки, взаємин. Їй потрібні природні для неї дії, в яких 

вона сама експериментує й шукає, пробує й контролює, знаходить й 

реконструює‖ [140, с. 111]. 

Е. Бондаревська вказує на виховання як на необхідну умову 

соціалізації особистості, що є економічно та соціально зумовленим 

http://ua-referat.com/Право
http://ua-referat.com/Право
http://ua-referat.com/Навчання
http://ua-referat.com/Природа
http://ua-referat.com/Контроль
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процесом, який виконує в суспільстві функції стабілізації: збереження, 

відтворення та розвиток культури; обслуговування історичного процесу 

зміни поколінь, формування особистості як суб’єкта культури, історичного 

процесу, власного розвитку та життєтворчості [35]. 

Культурологічний підхід орієнтує педагога на те, щоб національна 

педагогіка, національні традиції, наша українська культура стали базовою 

основою соціалізації. 

Отже, у культурологічному підході можна виділити такі провідні 

напрями соціалізації: 

 одне із головних завдань соціалізації – розвиток особистості як 

людини культури; 

 національна культура – основний пріоритет у процесі соціалізації; 

 урахування соціально-культурної ситуації в розвитку процесу 

соціалізації; 

 важлива, а (часом і вирішальна) роль у процесі соціалізації – 

рівень культури батьків і педагогів; 

 виділення в контексті процесу соціалізації досягнень світової 

культури. 

Розглядаючи соціалізацію через інтерізаційний підхід (засвоєння 

особистістю цінностей, установ, стереотипів та норм поведінки), ми 

виокремили особистісно-діяльнісний підхід – можливості якого є вагомим 

чинником для виявлення особливостей соціалізації. Основи особистісно-

діяльнісного підходу було закладено в роботах Б. Ананьєва, Л. Виготського, 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна. 

Основне завдання педагогів особистісно-діяльнісного підходу – 

„допомогти дитині якомога ефективніше взаємодіяти з навколишнім  

світом‖ [106, с. 92 ]. 

У педагогічній науці трактуються такі визначення як: „особистісний 

або особистісно-центрований підхід‖ (С. Гончаренко, В. Данильчук, 

http://ua-referat.com/робота
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Н. Сергєєв, В. Сєріков), „особистісний підхід як психолого-педагогічний 

принцип‖ (С. Сисоєва), „особистісно-соціально-діяльнісний підхід‖ 

(В. Барабанщиков, С. Муцинов, М. Федоренко), „принцип діяльнісно-

особистісного підходу‖ (В. Андрєєв), „особистісно-діяльнісний підхід‖ 

(І. Зимня), „системний особистісно-діяльнісний підхід‖ (Л. Деркач), 

„індивідуально-особистісний підхід‖ (О. Савченко), „гуманно-особистісний 

підхід‖ (С. Світлична) [72; 237; 238; 15; 229; 231; 234]. Ці визначення 

спираються на дослідження, присвячені особистісно-розвивальним 

функціям навчання та виховання (І. Бех, С. Бондар, Є. Бондаревська, 

В. Паламарчук, В. Рибалка, В. Сєріков, І. Якиманська та ін.) [24; 35; 74; 191; 

223; 244] 

В основі особистісно-діяльнісного підходу лежить уявлення про те, 

що різнобічно розвинена особистість формується в різноманітних видах 

діяльності. Процес виховання при цьому розглядається з позиції 

особистісної обумовленості всіх його учасників. 

Видатний педагог В. Сухомлинський, звертаючи увагу на важливість 

виховання в сільських учнів єдності слова та дії, наголошував: „Моральні 

істини, усвідомлені людьми як прояв добра, живуть у вчинках. Мораль 

активна тільки в дії, виражається у взаєминах. Там, де мораль не живе в 

благородних вчинках, буває багато постраждалих і насилу знаходяться 

винуватці. Не можна забувати, що в школі ми маємо справу з дітьми; їхня 

моральна свідомість тільки формується, і саме у вчинках відбувається її 

становлення‖ [203, с. 128]. Учений переконує нас у тому, що в сільській 

школі має панувати атмосфера яскравих, морально сильних вчинків. 

Особливостями особистісно-діяльнісного підходу є: 

 вибір і організація діяльності дитини щодо активізації та 

переведення її в позицію суб’єкта пізнання, праці та спілкування (навчання 

щодо вибору мети, планування й організація діяльності, регулювання, 

контроль, самоаналіз й оцінка результатів діяльності); 
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 орієнтація не лише на засвоєння знань, але й на способи цього 

засвоєння, на способи мислення та діяльності (здатність дитини самостійно 

набувати, засвоювати й використовувати знання); 

 послідовне ставлення педагога до учня як до особистості, як до 

відповідального самосвідомого суб’єкта власного розвитку та як до суб’єкта 

виховної взаємодії [72, с. 46]. 

Отже, особистісно-діяльнісний підхід вимагає особливої побудови 

процесу соціалізації, куди вміщується не лише знання про правила й норми 

поведінки, духовні цінності, але й такі знання та вміння, які необхідні учню 

сільської школи для того, щоб усвідомлювати мотиви своєї поведінки й тих, 

хто оточує, оцінювати будь-які ситуації, планувати свою діяльність 

відповідно до загальноприйнятих цінностей. 

Беручи до уваги інтеракціоністський підхід, у якому соціалізація в 

якості важливої детермінанти передбачає міжособистісну взаємодію, 

спілкування, без якого неможливе становлення особистості, виділяємо 

гуманістичний підхід, який передбачає діяльність педагога як форму вияву 

практичного гуманізму у відношенні до недостатньо захищених дітей. 

Основне завдання діяльності педагога – забезпечення прав, захист інтересів 

і можливостей людей різних соціальних і вікових категорій. Особливе 

значення повинно приділятися пізнанню внутрішнього духовного світу 

сільської дитини. 

Принципово значущі їх складові можна звести до таких положень: 

 дитина – цілісне явище, у процесі її виховання важливо зрозуміти 

та врахувати способи поєднання в ній її органічної сутності, особистості та 

індивідуальності; 

 розвиток особистості відбувається впродовж усього життя і, 

насамперед, у процесі її соціалізації; 

 гуманістичне виховання – не прямий вплив на особистість, а 

реальна взаємодія з нею різних суб’єктів: конкретних людей, мікрогруп і 
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колективів. У якості провідних ідей гуманістичного виховання висувають: 

соціалізацію, гуманізацію та гуманітаризацію освіти, створення 

розвивального середовища, виховних систем, вільне самовизначення 

дитини та захист її прав. 

Серед реальних цілей гуманістичного виховання пріоритетними є: 

освоєння школярем основ культури, розвиток конкретної особистості, її 

індивідуальності, надання допомоги дитині в життєвому самовизначенні 

(світоглядному, духовно-моральному, громадянському, фізичному, 

цілісному) і створення для цього необхідних умов. 

Спираючись на інтраіндивідуальний підхід науковця О. Безпалько, у 

якому соціалізацію розглядали не як адаптацію до соціального середовища, 

а як творчу самореалізацію особистості, перетворення себе, у своєму 

дослідженні ми виокремили креативний підхід. Цей підхід орієнтує на 

формування творчої індивідуальності, вироблення творчого стилю 

діяльності, розвиток здатності до інновацій, нестандартного рішення 

педагогічних задач. 

Зауважимо, що творчість – це діяльність людей, яка перетворює 

природний і соціальний світ відповідно до власних цілей та потреб на 

основі об’єктивних законів реальної дійсності. Мета педагогіки творчості – 

формування творчої особистості, для якої характерна високорівнева 

спрямованість на творчість, творчий стиль в одному з декількох видів 

діяльності, оригінальність, неповторність продукту діяльності, результатів. 

Р. Павлюк зауважує, що різні автори визначають здатність до 

творчості по-різному, проте загальним у різних підходах є те, що здатність 

до творчості – це найвищий вияв активності людини, який ґрунтується на 

створенні чогось нового, оригінального й може виявлятися в будь-якій 

сфері людської діяльності. Творчість сприяє розвитку спостережливості, 

легкості комбінування інформації, готовності до вольового напруження, 

чутливості до виявлення проблем. Критерієм творчості при цьому є не 
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якість результату, а характеристики та процеси, що активізують творчу 

продуктивність – саме це називається креативністю [240, с. 2]. 

С. Сисоєва виділяє такі ознаки педагогічної креативності: високий 

рівень соціальної та моральної свідомості; пошуково-перетворювальний 

стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння 

аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти основне тощо); 

проблемне бачення; творча фантазія, розвинута уява; специфічні 

особистісні якості (любов до дітей; безкорисливість; сміливість; готовність 

до розумного ризику в професійній діяльності; цілеспрямованість; 

допитливість; самостійність; наполегливість; ентузіазм); специфічні мотиви 

(необхідність реалізувати своє „Я‖; бажання бути визнаним; творчий 

інтерес; захопленість творчим процесом, своєю працею; прагнення досягти 

найбільшої результативності в конкретних умовах педагогічної праці); 

комунікативні здібності; здатність до самоуправління; високий рівень 

загальної культури [243, с. 98 – 99]. 

Антропологічний підхід визначає людинознавство, сутність людини 

як основу педагогічної діяльності. Цей підхід спирається на філософську, 

психологічну та педагогічну антропологію. У сучасних умовах педагогічну 

антропологію розглядають як фундамент теорії і практики освіти, як 

самостійну галузь досліджень. Антропологічний підхід передбачає істотну 

зміну цілей педагогічної освіти; відмову від управлінських і 

маніпулятивних цілей, висунення в якості пріоритетних цілей саморозвиток 

і самоактуалізацію особистості (Б. Бім-Бад) [26]. 

Отже, усі ці підходи, що визначили стратегію дослідження виступили 

умовою успішного вирішення суперечностей, пов’язаних із проблемою 

дослідження.  

У нашому дослідженні для виявлення особливостей соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів охарактеризуємо навчальну, 

соціально-педагогічну та соціально-культурну діяльності. 
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Розглянемо навчальну діяльність як чинник соціалізації учнів із 

урахуванням вікових особливостей школярів (від 6 − 8 до 16 − 18 років). 

Наші дослідження ґрунтуються на працях Б. Ананьєва [7], 

Л. Божович [29], Л. Виготського [60], І. Кона [129], О. Леонтьєва [152], 

С. Рубінштейна [228] та інших дослідників, у розвідках яких здійснено 

аналіз проблем формування особистості в шкільному віці, її ставлення до 

світу, що її оточує, світу дорослих й однолітків, світу власного „Я‖.  

Л. Божович початок шкільного віку пов’язує з періодом народження 

соціального „Я‖, коли в дитини вперше виникає усвідомлення свого місця в 

системі людських відносин, потреба до здійснення суспільно значущої 

діяльності [30]. Старший же шкільний вік, за словами І. Кона, є фазою 

переходу до самостійної та відповідальної дорослості, що передбачає, з 

одного боку, завершення фізичного, зокрема статевого дозрівання, а з 

іншого – досягнення соціальної зрілості [129, с. 66 – 70].  

У процесі осмислення особливостей соціалізації учнів сільської 

місцевості ми також спиралися на висновок Л. Виготського про те, що 

становлення людини як індивіда й особистості передбачає діалектичну 

взаємодію двох відносно автономних, але нерозривно пов’язаних один із 

одним видів розвитку – біологічного й соціального [58, с. 24]. 

С. Рубінштейн, характеризуючи особливості становлення особистості 

сільського учня, особливу увагу звертав на динаміку його внутрішньої 

позиції. На думку дослідника, внутрішня позиція особистості школяра 

виявляється в тому, як учень на основі свого попереднього досвіду, 

можливостей, потреб і прагнень особливу увагу звертає на аналіз того 

місця, яке він посідає в житті на теперішній час, і яке місце він хоче 

посідати в житті в майбутньому. Саме ця внутрішня позиція зумовлює 

певну структуру його ставлення до дійсності, до оточення й до себе. 

С. Рубінштейн зауважив, що „Через цю внутрішню позицію і здійснюються 

в кожний момент впливи, що йдуть від оточуючого середовища‖  
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[228, с. 37 – 40]. Учений наголошував на вирішальному впливі світогляду на 

весь психічний розвиток школяра, розглядаючи його (світогляд) як причину 

„основних психологічних зрушень у розвитку його  

особистості‖ [228, с. 40 – 42]. 

Сучасний науковець С. Чернета, стверджувала, що процес соціалізації 

особистості учня неможливо зрозуміти, оминаючи осмислення 

самоствердження як характеристики його особистості, суть якої полягає у 

прагненні реалізувати свою індивідуальність, своє „Я‖. Адже власне 

механізми самореалізації надають діяльності й поведінці школярів 

особистісного смислового наповнення й виявляються в переосмисленні 

суспільних вимог і оцінювальних критеріїв [301, с. 154]. 

У контексті здійснюваного дослідження важливими є висновки 

вчених І. Беха [23], Н. Чернухи [302] та ін. про те, що вагомим компонентом 

процесу соціалізації учнів є самопізнання, життєве й професійне 

самовизначення. 

Перед дітьми закономірно виникають питання, що пов’язані з 

осмисленням і побудовою їхнього життєвого й професійного 

самовизначення, а саме: 1. У яких сферах життя сконцентрувати зусилля для 

досягнення успіху? 2. Що саме та в який період життя має стати їхнім 

досягненням? 3. Якими засобами та в які конкретні терміни можуть і мають 

бути реалізовані поставлені цілі? тощо. 

Л. Виготський вказував, що основні зміни шкільного віку – 

усвідомлення й оволодіння психічними процесами – зобов’язані своїм 

походженням саме навчальній діяльності: „усвідомлення приходить через 

ворота наукових понять‖ [56, с. 220]. 

Навчання є специфічним не лише за змістом (оволодіння системою 

наукових понять), але й за своїм результатом. На цій його найважливішій 

особливості наголошував провідний радянський учений Д. Ельконін: 

„Результат навчальної діяльності, у якій відбувається засвоєння наукових 
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понять, передусім, зміна самого учня, його розвиток. Ця зміна є придбання 

дитиною нових здібностей, тобто нових способів дій із науковими 

поняттями‖ [261, с. 245] 

Отже, навчальна діяльність – це діяльність із самозміни, саморозвитку 

її суб’єкта, що відбувається в процесі її виконання. 

Як зазначав Д. Ельконін, „навчальна діяльність – це спрямована 

діяльність, змістом якої є оволодіння узагальненими способами діяльності у 

сфері наукових понять, вона повинна бути викликана адекватними мотивами 

(можуть бути також мотиви набуття узагальнених способів дій) чи, інакше 

кажучи, мотиви власного зростання, власного вдосконалення. Якщо 

вдасться сформулювати такі мотиви учнів, то цим самим підтримаються, 

наповняться загальним змістом ті загальні мотиви діяльності, які пов’язані з 

позицією школяра, зі здійсненням суспільно значущої та суспільно 

оцінюваної діяльності‖ [261, с. 240] 

У шкільному віці навчальна діяльність стає провідною. О. Леонтьєв 

[152] визначав, що діяльність ця обумовлює основні зміни в психічних 

процесах і психологічних властивостях особистості дитини у цей період її 

розвитку. 

У підлітковому віці суттєво змінюється соціальна ситуація розвитку: 

збільшується кількість навчальних предметів і, відповідно, – кількість 

учителів, вимоги яких до навчальної діяльності учнів можуть не збігатися; 

складнішим стає матеріал шкільних програм; розширюється сфера 

позакласних і позашкільних занять. 

Найважливіше значення для повноцінного оволодіння навчальною 

діяльністю набуває характер навчальної мотивації. Найбільш адекватними 

мотивами, що спонукають таку діяльність, повинні бути мотиви власного 

зростання, власного самовдосконалення [261, с. 7 – 8]. У цьому випадку 

навчання, отримання нових знань і вмінь набувають для школяра глибокого 

особистого сенсу, бо стають діяльністю, у ході якої він вдосконалює себе. 
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Отже, вирішальним чинником соціалізації дитини в 

загальноосвітньому навчальному закладі є оволодіння навчальною 

діяльністю, вироблення обов’язкових шкільних умінь і навичок. Паралельно 

з цим учень включається в процес засвоєння соціального досвіду, тобто 

міжособистісні стосунки, які складаються в школі. Так називається 

„прихована програма соціалізації‖ [27], завдяки якій розвивається емоційне 

та соціальне життя дитини, формується її уявлення про себе й про те, що 

думають про нього інші. 

Відтак, завдяки навчальній діяльності, дитина в школі включається в 

міжособистісні стосунки, завдяки яким і розвивається її емоційне й 

соціальне життя, формується самооцінка. Це має безпосередній вплив на 

соціалізацію учня. 

Переходячи до розгляду соціально-педагогічної діяльності, зазначимо, 

що – це вид професійної чи волонтерської роботи, спрямований на 

створення умов найбільшого сприйняття та психологічного комфорту в 

соціумі для духовного розвитку людини чи групи людей, гуманізація їхніх 

стосунків, надання людині психічної, моральної, фізичної, медичної та 

інших видів допомоги для гармонізації її життя. Становлення, розвиток і 

реалізація духовності людини, гармонізація та демократизація взаємин 

особистості та суспільства становлять основну мету соціально-педагогічної 

діяльності [123]. Отже, соціально-педагогічна діяльність – це складне й 

різноманітне явище, у здійсненні якого задіяні всі суб’єкти педагогічного 

процесу. 

Науковець М. Галагузова вважала, що соціально-педагогічна 

діяльність має широку сферу застосування, ця діяльність завжди є 

„адресною‖, спрямованою на конкретну дитину, вирішення її 

індивідуальних проблем за допомогою вивчення особистості дитини та 

соціуму, який її оточує [64, с. 162 – 163].  



72 

А. Рижанова визначила особливості соціально-педагогічної 

діяльності. На думку науковця, соціально-педагогіна діяльність має 

активний характер, реалізується впродовж життя людини, у процесі її 

реалізації створюється механізм самовдосконалення соціуму, 

застосовується на різних рівнях соціальних спільнот (група, соціум), 

зорієнтована на роботу з усіма категоріями дітей та дорослих, із сім’ями, 

різноманітними групами, колективами незалежно від наявності проблем з 

пріоритетом виховних функцій, ґрунтується на потребах людини й спільнот, 

реалізується за їхньою участю, зосереджена на усуненні причин, а не на 

боротьбі з їх наслідками [254 , с. 33]. 

О. Безпалько зауважувала, що соціально-педагогічна діяльність була 

спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного 

розвитку особистості, задоволення її культурних і духовних потреб чи 

відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності  

людини [17, c. 13]. 

На думку С. Литвиненка, „соціально-педагогічна діяльність, як 

різновид професійної педагогічної діяльності, здійснюється педагогами та 

соціальними педагогами в різних освітніх та інших установах, організаціях, 

об’єднаннях, в яких перебуває дитина та спрямовується на надання 

допомоги дитині в соціалізації, засвоєнні нею соціокультурного досвіду, а 

також на створення умов для самореалізації дитини в  

суспільстві‖ [153, c. 17]. 

Т. Алексєєнко трактував соціально-педагогічну діяльність „як 

допомогу в позитивній соціалізації особистості, зокрема в інтеграції дитини 

в суспільство, допомогу у її розвитку, вихованні, освіті. Її мета полягає у 

сприянні адаптації та позитивній соціалізації особистості шляхом допомоги 

їй у засвоєнні соціальних норм і цінностей; створенні умов для 

психологічного комфорту і безпеки як дорослого, так і дитини; задоволенні 



73 

потреб і забезпеченні прав особистості; попередженні негативних явищ у 

сім’ї, школі, іншому найближчому соціальному оточенні‖ [2, с. 20]. 

С. Пальчевський визначав соціально-педагогічну діяльність „як 

доцільну суму дій соціального педагога, спрямованих на надання духовної, 

матеріальної, організаційної підтримки різновіковим клієнтам та їх групам з 

метою визначення належного їм місця та ролі в житті суспільства в умовах 

гармонізації внутрішньо особистісних і загальносуспільних потреб та 

інтересів‖ [194, c. 15]. 

М. Гур’янова стверджувала, що „соціально-педагогічна діяльність – 

це особливий вид педагогічної діяльності, спрямованої на соціалізацію 

особистості в системі взаємодій середовища‖ [76, c. 187]. 

Зазначимо, що в соціально-педагогічній діяльності необхідно 

керуватися тим, що культура була та залишається історичною спадщиною. 

На думку В. Семенова [236], соціально-педагогічний процес 

функціонує в певному соціально-культурному просторі, тому соціально-

педагогічна діяльність носить соціально-культурний характер. 

П. Сорокін зазначає: „Соціальний простір – багатовимірний, оскільки 

існує більше ніж три варіанти групування людей за соціальними ознаками, 

які не збігаються один з одним (за належністю до держави, національності, 

професії, економічного статусу, політичних партій, а також за 

походженням, статтю, віком тощо). Осі диференціації населення за кожною 

із цих груп специфічні, особливого роду і не збігаються одна з  

одною‖ [249, с. 83]. 

Деякі дослідники до соціально-культурного простору відносять: 

 побутове оточення, зокрема сім’ю; 

 освітні заклади; 

 установи культури; 

 політику владних структур у відношенні до молоді та її виховання; 
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 засоби масової комунікації та їх соціокультурну  

спрямованість [89, с. 62]. 

Зауважимо, що компонентом соціально-культурного простору 

виступає територія, якій властивий специфічний комплекс соціальних та 

культурних відносин, видів діяльності, локальних практик. У межах нашого 

дослідження необхідно виділити сільський соціально-культурний простір, 

адже внутрішній світ людини залежить не лише від загальних матеріальних, 

політичних і соціальних відносин усього суспільства, але значною мірою від 

конкретних умов, системи цінностей, традицій і правил. 

Для сільського загальноосвітнього навчального закладу актуальним є 

найближчий соціально-культурний простір, специфіка якого визначає місію 

навчального закладу, зміст освіти, систему соціально-ціннісних відносин 

всередині навчального закладу тощо. При цьому необхідно розмежувати 

емпіричне сприйняття соціально-культурного простору сільської місцевості 

(як механічної сукупності освітніх і культурних установ) і цілісний 

соціально-культурний аналіз оточення навчального закладу (з точки зору 

особливостей культури, менталітету, мовних, етнічних і соціальних 

відносин).  

Наголосимо, що для соціально-культурного простору сільського 

загальноосвітнього навчального закладу мають значення народні та 

національні традиції в галузі педагогіки, медицини, культури, які склалися в 

певному населеному пункті, культурний та освітній рівень населення, тип 

поселення, історична основа його створення, тобто всі чинники, які 

впливають на процес становлення особистості [76]. 

Отже, соціально-культурний простір сільської місцевості – це 

характеристика комплексу соціальних, культурних, соціально-педагогічних 

умов розвитку особистості, які склалися на певній території внаслідок 

історичного, соціально-економічного та культурного розвитку.  
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М. Гур’янова зазначила, що соціально-культурний простір села 

„характеризується поєднанням різної культури, відсутністю жорсткої 

форматизованої структури, перевагою неформальних, нерегламентованих 

соціальних відносин, широким діапазоном та різноманітністю форм 

спілкування, складною багаторівневою системою контактів, відносин 

дитини з дорослими та іншими дітьми‖. Усе це – чинники, що впливають не 

лише на роботу сільських навчальних закладів, але й на умови становлення 

й розвитку особистості дитини, яка живе в цьому просторі [76, с. 101 – 104].  

Взаємодія сільського загальноосвітнього навчального закладу з 

соціально-культурним простором – це комплекс умов, у яких відбувається 

становлення особистості. 

У сільській місцевості ефективність соціалізації дітей забезпечується 

соціально-культурною адаптацією сім’ї. Реалізація цієї проблеми вбачається 

у вирішенні таких завдань: підвищення педагогічної культури батьків; 

залучення дитини до культури засобами соціально-культурної діяльності; 

культурна соціалізація сімей. 

Згідно з вищевикладеним, соціально-педагогічна діяльність виступає 

як один із провідних соціально-культурних видів діяльності суспільства. 

Соціальна обумовленість соціально-культурної діяльності тісно пов’язана з 

життєдіяльністю сільської дитини, із особистісним сенсом її соціалізації. 

Поняття соціально-культурна діяльність є похідним від понять 

„культурна діяльність‖, „соціальна діяльність‖, „соціальна педагогіка‖, 

„соціально-педагогічна діяльність‖, у той же час вона відображає еволюцію 

такого явища як культурно-освітня робота. 

У Законі України „Про культуру‖ зазначено, що культурна діяльність 

– це діяльність, спрямована на створення, збереження, поширення 

культурних цінностей та долучення до них різних верств населення [103]. 

Соціальна діяльність – робота з надання допомоги окремим людям, 

групам чи спільнотам у реалізації їх матеріальних і духовних потреб, що 
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забезпечує можливість їхнього повноцінного функціонування в суспільстві 

його суб’єктів [103].  

Соціальну педагогіку сьогодні інтерпретують як теорію соціального 

виховання людини впродовж усіх етапів її життєвого шляху, як 

педагогічний компонент соціальної роботи. 

Соціально-культурна діяльність, відповідно, може бути визначена як 

інтегративна багатофункціональна сфера діяльності – одна зі складових 

соціальної діяльності; її метою є організація раціонального та змістовного 

дозвілля дітей, задоволення та розвиток їхніх культурних потреб, а також 

створення умов для самореалізації та самовдосконалення кожної окремої 

особистості, розкриття її здібностей та аматорської творчості в межах 

вільного часу [268, с. 6]. 

Соціально-педагогічний погляд на соціально-культурну діяльність 

полягає в соціальному вихованні й розвитку, що здійснюються в межах 

культурно-дозвіллєвої діяльності, спрямованих на вирішення таких 

культурно-виховних завдань: 

– цілеспрямоване залучення дитини до надбань культури, 

формування її ціннісних орієнтацій та піднесення духовних потреб; 

– стимулювання соціальної активності, ініціативи та самодіяльності 

дитини в сфері дозвілля, підвищення її дозвіллєвої кваліфікації, тобто 

вміння раціонально, змістовно та різноманітно організувати свій вільний 

час для підтримання фізичного та духовного здоров’я й самовдосконалення; 

– створення умов для виявлення та розвитку здібностей особистості, 

реалізації її творчого потенціалу та позитивного самоствердження. 

Дослідниця Т. Кісельова зауважила, що соціально-культурна 

діяльність спрямована на створення умов для найбільш повного розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості й групи в сфері дозвілля. 

Такими умовами можуть виступати різні студії, гуртки, аматорські 

об’єднання тощо. Соціально-культурна діяльність містить у собі все 
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різноманіття проблем із організації вільного часу: спілкування, виробництво 

й засвоєння культурних цінностей тощо [121, с. 39 – 40]. 

Зазначимо, що соціально-культурна діяльність може розглядатися як 

самостійна підсистема загальної системи соціалізації, соціального 

виховання й освіти людей. Вона є найважливішою функцією державних і 

недержавних структур, сферою докладання зусиль численних громадських 

організацій та ініціатив, засобом використання вільного часу різними 

групами населення. 

Отже, процес соціалізації учня, із огляду на соціально-культурну 

діяльність, ми розглядаємо через включення дитини в різноманітну роботу 

із позиції особистісної обумовленості всіх учасників процесу, а також 

враховуємо соціокультурну ситуацію, яка виділяє в контексті процесу 

соціалізації досягнення світової, національної культури. 

Проаналізуємо основні положення теорії соціально-культурної 

діяльності, яка є одним із найважливіших засобів реалізації сутнісних сил 

дитини та оптимізації середовища, що її оточує. Як зазначав В. Суртаєв, у 

цій діяльності взаємопов’язані моменти перетворення, пізнання та оцінки. 

Процес функціонування соціально-культурної діяльності 

представлений як взаємодія двох тенденцій: соціалізація та індивідуалізація 

особистості. Якщо перша полягає в сприйнятті індивідом своєї соціальної 

сутності, то друга – у виробленні в нього індивідуального способу 

життєдіяльності, завдяки яким він отримує можливість розвиватися 

відповідно до власних природних задатків і потреб [89]. 

Соціально-культурна діяльність – один із засобів реалізації дитини та 

оптимізації середовища, яке її оточує. Ця діяльність є спеціалізованою 

підсистемою духовно-культурної системи суспільства, функціонально 

об’єднує соціальні інститути для забезпечення поширення духовно-

культурних цінностей і освоєння людьми цих цінностей у різних сферах 

життєдіяльності. 
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У процесі розкриття предмета соціально-культурної діяльності 

необхідно виходити зі способу виробництва трудової, соціально-

перетворювальної діяльності людей, соціальних впливів умов на свідомість 

і поведінку особистості. 

Предметом соціально-культурної діяльності є вивчення різних, 

змістовних механізмів суспільної свідомості, яке є цілісним відображенням 

суспільного життя, його матеріальних і духовних аспектів. 

Об’єктом соціально-культурної діяльності є зміст, форми, засоби, 

методи та інструменти інтелектуального та емоційного впливу на 

особистість, групу чи масу людей, стабільну й нестабільну. 

Отже, соціально-культурна діяльність – це колективний та 

індивідуальний спосіб життєдіяльності дітей, що відрізняються низкою 

загальних ознак. Найбільш ефективними інститутами в соціально-

культурній діяльності виступають освітні установи, де вона стає 

систематичною та набуває творчого характеру. Цілісну систему соціально-

культурної діяльності загальноосвітнього навчального закладу варто 

розглядати як процес постійного розвитку особистості в нерозривній 

єдності теорії організації та методики [143]. 

Організовуючи соціально-культурну діяльність для соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, ми враховували: 

 забезпечення міжособистісних і суспільних відносин учнів; 

 облік зворотних зв’язків (вікове сприйняття культури, розвиток 

смаку); 

 створення психологічно обґрунтованої послідовності засвоєння 

культурного змісту й видів діяльності; 

 повноту й системність видів діяльності, необхідних для розвитку 

особистості дитини (пізнавальний, емоційно-ціннісний, вольовий, 

предметно-практичний, фізичний бік особистості та сфери саморегуляції). 
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Спрямованість до соціально-культурної діяльності орієнтує дитину на 

моделі соціальних відносин: „дитина-батько‖, „дитина-вчитель‖, „дитина-

дитина‖, від осягнення цих взаємовідносин залежить процес її соціалізації. 

Відтак, соціально-культурну діяльність ми розглядаємо як спеціально 

організований педагогічний процес, спрямований на підтримку та захист 

дитини в особистісному розвитку, самореалізацію (у спеціально 

організованому соціокультурному середовищі). 

Отже, враховуючи все вищезазначене, особливостями соціалізації 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів є: 

1. Побудова соціально-культурного освітнього середовища 

навчального закладу, під яким ми розуміємо виховне середовище сфери дії 

малих груп і осіб, які до неї входять. До складу елементів мікросередовища 

вміщується простір діяльності й спілкування. Соціально-культурне 

середовище навчального закладу – особлива виховна система, у яку 

включена кожна дитина, що дає особистості можливість засвоювати певну 

систему знань, норм і цінностей, завдяки яким вона стає повноправним 

членом сім’ї, дитячого колективу, групи за інтересами, тобто засвоює 

історично сформовані форми культури. 

2. Організація єдиного творчого педагогічного простору, який 

передбачає побудову особливого виховного середовища, особливого 

освітнього простору для забезпечення вільної творчої діяльності відповідно 

до бажання й схильностей дітей; 

3. Забезпечення соціально-культурної освіти педагогів, дітей і 

батьків у межах соціально-педагогічного процесу загальноосвітнього 

навчального закладу; 

4. Досягнення емоційного благополуччя та індивідуального 

комфорту кожного учня за рахунок включення останнього у різні види 

діяльності (навчальної, соціально-педагогічної та соціально-культурної). 
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Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі ми проаналізували ступінь вивчення проблеми, 

зробили характеристику поняття соціалізації учнів та виявили особливості 

соціалізації учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу 

сільської місцевості України в другій половині ХХ століття. 

1. У своїй сукупності отримана наукова інформація склала теоретико-

методологічні основи нашого дослідження. Виходячи з аналізу 

філософської, соціологічної, психологічної та соціально-педагогічної 

наукової літератури, констатуємо, що поняття „соціалізація‖ є ключовим 

для багатьох наук і відображає процес і результат включення дитини в 

соціальні відносини через засвоєння соціального досвіду й відтворення його 

у своїй діяльності. Процес соціалізації відображає складне діалектичне 

протиріччя між суспільством (соціумом) і людиною (індивідуальністю). У 

процесі соціалізації індивід стає особистістю та отримує необхідні для 

життя серед людей знання, уміння, навички, здатність спілкуватися та 

взаємодіяти з іншими людьми. 

2. Вивчення наукової літератури засвідчило, що в сучасних умовах, 

незважаючи на значну кількість наукових розробок і трактувань, проблема 

соціалізації учнів залишається актуальною. Теоретичний аналіз поняття 

„соціалізація‖ довів, що існує багато визначень, які відображають 

багаторівневий і багатоаспектний характер цього процесу щодо напрямів 

дисциплінарного дослідження (соціально-філософський, соціально-

психологічний, соціально-педагогічний); підходів (соціологічний, 

чинниково-інституціональний, інтеракціоністський, інтеризаційний, 

інтраіндивідуальний); співвідношення з такими базовими категоріями як 

„виховання‖, „розвиток особистості‖, „освіта‖. Загалом дослідження 

проблеми соціалізації показало, що цей процес становить складний і 

динамічний феномен, сутність якого полягає у входженні індивіда до 
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соціуму, становленні його особистості під час засвоєння, відтворення й 

розвитку різноманіття соціальних зв’язків, відносин, цінностей, норм, 

традицій, зразків поведінки, притаманних певному суспільству. 

3. Соціалізація за своїми сутнісними характеристиками є 

аналогічною до загального процесу соціалізації особистості. Недостатня 

дослідженість проблеми соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості відбилася на відсутності єдиного 

визначення. Спираючись на теоретичні уявлення про соціалізацію учнів і 

виходячи із загального визначення соціалізації, у роботі під соціалізацією 

сільських учнів розуміємо складний багатогранний процес включення 

індивіда в професійну практику, під час якої відбувається засвоєння 

соціального досвіду, самовизначення, визначення власного місця в 

суспільстві. Також процес активного саморозвитку й самовдосконалення, 

усвідомлення своєї ролі в соціальному середовищі. Особливість сучасних 

уявлень і соціально-педагогічного підходу до вивчення соціалізації учнів 

полягає в тому, що особистість учня розглядається як активний суб’єкт 

свідомого самовизначення в спеціально організованій діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів, яка цілеспрямовує вплив усіх 

соціальних чинників. 

4. Із позиції культурологічного підходу, соціалізація – це входження 

індивіда в соціальне середовище та його пристосування до культурних 

чинників. Особистісно-діяльнісний підхід розглядає соціалізацію як процес 

засвоєння дитиною соціального досвіду за допомогою різних видів 

діяльності, її самореалізацію, готовність до перетворювальної діяльності. 

Теоретичний аналіз сучасних підходів проблеми соціалізації в педагогічній 

теорії та практиці дозволяє визначити особливості соціалізації учнів в 

загальноосвітніх школах як результат розвитку соціальних якостей 

особистості через соціально-культурну, соціально-педагогічну та навчальну 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу. 
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Спираючись на методологію дослідження та результати теоретичного 

аналізу, ми уточнили поняття „соціально-культурна діяльність у 

загальноосвітньому навчальному закладі сільської місцевості‖, яке ми 

розглядаємо як спеціально організований педагогічний процес, 

спрямований на підтримку й захист сільського учня в його особистісному 

розвитку, самореалізацію в спеціально організованому соціокультурному 

середовищі. 

Особливостями соціалізації учнів в загальноосвітніх навчальних 

закладах сільської місцевості є: побудова соціально-культурного освітнього 

середовища навчального закладу; організація єдиного творчого 

педагогічного простору; емоційне благополуччя (досягається за рахунок 

різних видів діяльності); соціально-культурна освіта педагогів, дітей і 

батьків у межах соціально-культурної та соціально-педагогічної діяльності. 

Зміст розділу висвітлено в публікаціях автора: [282; ; 285; 286; 288; 

289; 290; 292]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СІЛЬСЬКОЇ 

МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Сутність та зміст соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості в досліджуваний період 

 

Відповідно до поставлених нами завдань, ми переходимо до вивчення 

сутності та змісту соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості. Беручи до уваги економічні труднощі 

перехідного періоду країни, які мають безпосередній вплив на рівень 

розвитку всієї соціальної сфери та ступінь соціальної захищеності громадян, 

так само дітей, охорону дитинства в Україні визнано стратегічним 

загальнонаціональним пріоритетом, яка є важливою складовою державної 

політики. 

Основні зусилля держави в сфері захисту прав дитини зосереджено на 

таких процесах: 

 повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і 

народів, історичних, культурних, національних особливостей України, 

її природи; 

 врахування потреб молоді, співвіднесення їх реалізації з 

економічними можливостями держави; 

 відповідальність держави за створення умов щодо 

саморозвитку та самореалізації молоді. 

Усі ці процеси передбачають законодавчу діяльність держави із 

забезпечення різних видів соціалізації дитини. Із середини ХХ століття 

й дотепер цілісної державної програми із соціалізації дитини поки що 

не створено. Тому проблеми соціалізації особистості відомі вчені [8; 
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50; 65; 71; 117; 124; 131; 154; 171; 197; 233; 239; 295] досліджують у 

різноманітних сферах її життєдіяльності: праці, навчанні, сім’ї, 

неформальних організаціях,  під час дозвілля, що передбачає активний 

обмін інформацією з іншими зацікавленими науковцями, як уже 

зазначено нами в параграфі 1.2. 

Зауважимо, що на сьогоднішній день в України існує спроба розробки 

теоретичних конструкцій, які дозволяють визначити сутність, зміст, основні 

особливості змісту соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості в другій половині ХХ століття.  

Проте, сучасна наука потребує більш ґрунтовних досліджень із 

проблем соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів 

сільської місцевості, бо помітним є гострий дефіцит фундаментальних 

розвідок у цій галузі. 

Виходячи із викладеного вище, ми визначаємо мету параграфу: 

вивчення сутності та змісту процесу соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. 

Для того, щоб схарактеризувати названу нами проблему, необхідно 

розкрити таке: особливості сільської місцевості (соціальне середовище) та 

мету, завдання й особливості діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу в сільській місцевості. Означені напрями допоможуть нам підійти 

до розуміння змісту соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості.  

Зазначимо, що соціально-виховний процес в загальноосвітньому 

навчальному закладі можливий лише в контексті взаємодії з соціальним 

середовищем. Від цього певною мірою залежить успіх його діяльності. 

Навколишнє середовище – це „сукупність природних та соціальних умов, 

що оточують людину та взаємодіють з нею як з організмом із особистістю, 

для особистості воно виступає, як необхідна умова її розвитку, становлення, 

соціалізації‖ [220, с. 420]. Поведінка й діяльність людини, формування всіх 
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її психічних функцій нерозривно пов’язані з довкіллям і зумовлюються ним. 

Л. Виготський зазначав: „Середовище для людини є соціальним 

середовищем, оскільки там, де воно виступає навіть як природне, все ж у 

його ставленні до людини завжди наявні визначальні соціальні моменти. 

Відносно нього людина завжди користується соціальним досвідом‖ 

[57, с. 88]. Частини соціального середовища можуть впливати на людину 

прямо чи опосередковано, стихійно чи цілеспрямовано. Їх вплив може бути 

випадковий чи закономірний, мати постійний, стійкий чи короткотривалий 

характер. Різні види середовища діють на свідомість і поведінку особистості 

з різним ступенем ефективності, яка залежить від єдності, цілісності, 

докорінної спрямованості об’єктивних умов соціального середовища. 

У вихованні дітей значну роль відіграє їхнє оточення, адже цей процес 

забезпечується суспільством та державою в організаціях, що спеціально 

створені для його здійснення (школа, мережа позашкільних закладів, дитячі 

та молодіжні організації).  

Роль держави в організації соціального виховання особистості полягає 

в тому, що вона створює не лише його інфраструктуру, але, передусім, 

формулює завдання соціального виховання та визначає його структуру та 

зміст. Провідним завданням соціального виховання в кожному суспільстві є 

створення оптимальних умов для найбільш ефективного розвитку 

соціалізованості всіх соціальних суб’єктів, зокрема особистості [256, с. 30]. 

Процеси соціального виховання та соціалізації особистості 

здійснюються в умовах соціального середовища. Із позиції соціальної 

педагогіки, соціальне середовище досліджували такі вчені: О. Безпалько 

[17], Р. Вайнола [43], І. Звєрєва [256], А. Капська [117], А. Мудрик [170]  

та інші. О. Безпалько зазначає, що соціальне середовище – це сукупність 

соціальних умов життєдіяльності людини (сфери суспільного життя, 

соціальні інститути, соціальні групи), що впливають на її свідомість та 

поведінку [16, с. 23]. В енциклопедії для фахівців соціальної сфери 

http://ua-referat.com/Процес
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соціальне середовище трактується як складне багато утворення, конкретний 

вияв суспільних стосунків, що мають місце в суспільстві, у якому живе та 

розвивається особистість; сукупність соціальних умов життєдіяльності 

людини (сфери суспільного життя, соціальні інститути, соціальні групи), які 

впливають на її свідомість і поведінку [91, с. 94 – 95]. 

А. Мудрик деталізував соціальні умови життєдіяльності, на його 

думку, це всі ті чинники, які визначають, якою буде поведінка людини, доля 

та місце особи в суспільстві, тобто це умови в сім’ї, колективі дитячого 

садка, школі, колі друзів, на вулиці, у родині [256, с. 28]. 

Саме соціальне середовище, зокрема його сфери (політична, 

соціальна, духовна) формують певні очікування щодо поведінки 

особистості. Ці очікування перетворюються відповідними соціальними 

інститутами в цілі, завдання, зміст соціального виховання. 

Соціальне середовище існує завдяки численним взаєминам його 

членів та соціальних інститутів. Чим більша й різноманітніша палітра 

складових соціального середовища, тим інтенсивніший розвиток та 

різноманітніші умови життєдіяльності особистості [11]. 

Варто звернути увагу на те, що в структурі соціального середовища 

виділяють макрорівні (матеріальне, культурне, політичне середовище) та 

макрорівні (мікросоціум). 

Макрорівень – це загальностворені умови існування для кожної 

людини, які є однаковими для всіх. До макросередовища належать: держава, 

етнос, суспільство, регіон, область, місто, селище чи село, а також ті великі 

організації, які діють на території цих середовищ, а саме: засоби масової 

інформації, субкультури, контркультури, а також економічне та політичне 

становище в країні, які також відіграють чималу роль у соціалізації людини. 

Мікрорівень – це конкретні умови життя особистості (сім’я, сусідство) 

та умови в середовищі найближчого оточення (вулиця, тип поселення, 
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навчальний чи трудовий колектив, громадські організації, формальні та 

неформальні об’єднання) [17, с. 23].  

Отже, мікрорівень – це спільність, що діє на певній території, уміщує 

сім’ю, сусідство, групи однолітків, різні громадські, державні, релігійні, 

приватні та виховні організації, а також різні неформальні групи мешканців. 

Визначити кордон мікросоціуму не завжди просто. У сільських поселеннях, 

у селищах, малих містах цей кордон, переважно, збігається з межами 

конкретного поселення, а в середніх і великих містах визначення кордону є 

для мікросоціуму проблематичним. Мікросоціум можна обмежувати двором 

(якщо йдеться про мікросоціум маленьких дітей); кварталом (для молодших 

школярів), мікрорайоном (для більш старших вікових груп). Умовно 

мікросоціум – це конкретне сільське поселення, селище чи мале місто, а в 

середніх і більших містах – мікрорайон. Наголосимо, що вплив 

мікросоціуму на процес соціалізації дітей, підлітків, залежить від 

об’єктивних характеристик мікросоціуму та суб’єктивних характеристик 

самої людини. 

Р. Павелків визначав, що соціальне середовище становить єдність 

таких складових: макросередовище (суспільство як певна соціально-

політична, соціально-економічна та ідеологічна система), мезосередовище 

(національно-культурні, соціальні особливості регіону), мікросередовище 

(безпосереднє середовище життєдіяльності дитини: сім’я, сусіди, групи 

однолітків, культурні, навчально-виховні заклади) [275, с. 620]. 

Зазначимо, що на процес соціалізації мають вплив чотири групи 

чинників: 

 до першої групи належать космос, планета, глобальні цивілізаційні 

процеси, світове співтовариство, людство в цілому (мегачинники); 

 друга група передбачає вплив природно-географічного, культурно-

історичного середовища, країни, організаційних форм та способів 

суспільного життя (макрочинники); 
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 третя – розкриває вплив різних ЗМІ, мови, етнокультурних умов, 

молодіжної субкультури, соціально-економічних особливостей регіону, 

типу поселення (місто, село, селище) (мезочинники);  

 четверта – характеризує вплив, який здійснює родина, сім’я, 

школа, сусіди, однолітки, громадські й релігійні об’єднання, спілкування, 

діяльність, морально-психологічна атмосфера, тобто всіх тих чинників, що 

визначаються як чинники мікросоціуму (мікрочинники) [172, с. 10 – 11]. 

Особистість взаємодіє як з мегачинниками, так і з макро-, мезо- й 

мікрочинниками. Ми не ставимо за мету досліджувати вплив мега- й 

макрочинників; предметом нашого дослідження є з’ясування впливу на 

процес соціалізації учнів чинників мезо- та мікросоціуму. 

Мезочинники – це етнокультурні умови, регіональні умови, місце й 

тип поселення. При цьому розглядаються етнокультура, психічний уклад 

етносу, національна самосвідомість (як джерело та засіб соціалізації), 

виявляються соціокультурні особливості етносу, що визначають характер та 

особливості соціалізації молодого покоління (вплив мови, якостей, звичаїв, 

традицій, психологічних стереотипів). Розглядаються ідентифікація, сім’я, 

побут, ставлення до народження дітей, етнічні норми поведінки, буденна 

свідомість (як чинники соціалізації особистості), виявляється вплив на 

соціалізацію особистості менталітету (як глибинного духовного складу), 

властивого конкретному етносу, як великій групі людей, що сформувалася в 

певних природно-кліматичних й історико-культурних умовах, а також 

обумовленість специфіки національної культури менталітетом етносу.  

Розглядається національна свідомість та її вплив на соціалізацію 

особистості молодшого покоління. Особливе місце відводиться вивченню 

соціальної структури суспільства як джерела та засобу соціалізації 

особистості. Характеризуються особливості соціалізації в умовах впливу 

кількох етносів, зокрема: міжкультурні контакти та їх вплив на 

соціалізацію, різні типи міжкультурних контактів.  
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Здійснюється облік культурних особливостей певної території та їх 

роль у соціалізації дитини; виявляються особливості соціалізації в умовах 

сільського способу життя, відмінності в соціально-економічних, соціально-

психологічних, культурних і природних умовах життя; селища як обласні 

передумови формування специфічних рис поведінки шкільної молоді, її 

життєдіяльності. Беруться до уваги особливості сільського способу життя 

(традиції сільської громади; стабільний склад населення; тісні родинні й 

сусідські зв’язки, „відкритість‖ спілкування, розмірений, неквапливий ритм 

життя; більш важкі, ніж у місті, умови для близького контакту дорослих і 

дітей; орієнтація на життя та діяльність у селі; провідна роль сім’ї в житті 

своїх членів; відношення до школи як до духовного та культурного центру). 

Мікрочинники: сім’я, школа, інститути виховання, суспільство 

однолітків, неформальні об’єднання дітей і молоді, засоби масової 

комунікації, соціально-педагогічна віктимологія. 

Суттєвим є врахування безпосереднього середовища, зокрема впливу 

сім’ї, родичів, друзів на виховання й розвиток особистості; середовища 

дальнього (суспільний лад, система виробничих відносин, матеріальні 

умови життя мешканців села, характер, динаміка виробничих і соціальних 

процесів); середовища соціального (суспільні матеріальні й духовні умови 

існування та діяльності людини); середовища фізичного (сукупність 

фізичних умов існування й діяльності людини). 

Зауважимо, що вчені виділяють і класифікують як етапи соціалізації, 

так і її чинники, агенти, засоби та механізми. М. Лукашевич, як і А. Мудрик, 

називає чотири групи чинників. Науковець зазначає, що процес соціалізації 

відбувається під впливом дії на індивіда чинників. У процесі соціалізації 

індивід готується до відповідності вимог і очікувань інших членів 

суспільства в широкому діапазоні можливих життєвих ситуацій. 

Соціалізація містить набір механізмів та агентів, завдяки яким 

забезпечується соціально схвальна поведінка та норми моралі. Під агентами 
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соціалізації розуміють людей, які найбільше впливають на  

індивіда [154, с. 17]. 

Ми погоджуємося з висновком дослідниці Н. Лавриченко про те, що 

вагомим чинником соціалізації сільських школярів є „соціальне 

середовище‖ та „соціальне оточення‖, тобто фактично вся сукупність 

суспільних явищ, починаючи з глобальних історичних обставин та 

суспільної ситуації в усіх її конкретних вимірах та показниках (загальне та 

безпосереднє оточення, економічні, гуманітарні, етнічні, національні, 

расові, правові, сімейні, локальні та регіональні обставини тощо)  

[148, с. 56]. Складові соціального середовища, соціалізаційний вплив яких 

на особистість опосередковується діяльністю агентів соціалізації, називають 

соціальними обставинами соціалізації. До таких, на думку Н. Лавриченко, із 

певною долею умовності можна віднести „другу природу‖, тобто створений 

людьми культурний світ (предметне середовище та ландшафти, 

архітектурне, культурно-історичне середовище, організаційні форми та 

способи суспільного життя і, нарешті, морально-психологічну та духовну 

атмосферу, суспільні настрої, як інтегроване вираження характеристики 

загальної якості соціальних стосунків у спільноті).  

Зазначимо, що в позитивній соціалізації сільських учнів важливу роль 

відіграють інститути виховання, зокрема й загальноосвітній навчальний 

заклад. У межах організованої життєдіяльності ці інститути виконують різні 

функції: освітню; здійснюють організацію соціального досвіду вихованців; є 

середовищем, у якому складається, виявляється та здійснюється стихійний 

вплив на учнів. 

Отже, сільський загальноосвітній навчальний заклад як 

„мікрочинник‖ соціалізації створює умови для вияву інтелектуальної 

активності у сфері пізнання, соціальної самосвідомості та відповідальності в 

процесі життєдіяльності й відносин, професійної компетентності у сфері 

предметно-практичної діяльності та виробничої практики, а також 
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індивідуально-особистісних якостей у „зоні‖ стихійної взаємодії з 

однолітками й дорослими. 

Наголосимо, що, будучи соціальним та освітнім середовищем, 

загальноосвітній навчальний заклад здатний активізувати освітні та 

соціокультурні функції у взаємодії з обласною освітньою політикою. 

Ефективність реалізації цих функцій забезпечується: 

– відображенням у діяльності сільського закладу цінностей праці, 

орієнтованих на загальнолюдські досягнення; 

– зв’язаністю цілей навчального закладу з загальними цілями 

соціальної системи; 

– широкими соціальними зв’язками навчального закладу з 

зовнішнім соціокультурним середовищем, підприємствами, колгоспами 

тощо; 

– спрямованістю цілісного педагогічного процесу на соціальний 

розвиток особистості сільського учня. 

У межах нашої роботи варто приділити увагу сільському середовищу. 

Воно відрізняється від міського середовища невисоким рівнем життя 

населення; слабко розвиненою соціальною та побутовою інфраструктурою 

(дефіцит сервісного обслуговування, низький рівень комфортності тощо); 

несприятливими соціальними умовами життя, праці, побуту, дозвілля; 

великою трудомісткістю сільськогосподарської праці, переважно в 

домашньому та присадибному господарстві; залежністю праці від 

природних циклів, що визначає структуру вільного часу мешканців села. 

Ритм життя в сільському соціумі, порівняно з міським, є менш напруженим, 

не таким швидкоплинним, більш розміреним, що певним чином зменшує 

силу навантажень на психічну сферу сільських дітей [196, с. 158]. Ми 

погоджуємося з думкою C. Харченка, що „найважливішою особливістю 

сільського середовища є суперечливий характер його впливу на  

людину‖ [279, с. 42]. 
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Водночас у сільському середовищі, на відміну від міського, усе ще 

продовжують відігравати суттєву роль господарські, культурні, трудові, 

національні традиції народу, традиції громадоцентричності, виховання 

„усім миром‖, взаємодопомоги, почуття обов’язку, тісних родинних і 

сусідських зв’язків, поваги до старших, спостерігається перевага 

неформальних стосунків та взаємин, що робить спілкування дітей і 

дорослих емоційно глибоким і відкритим. 

Разом із цим невід’ємною частиною є те, що особливістю сільського 

середовища є суперечливий характер його впливу. Вона полягає в тому, що, 

з одного боку, сільський соціум є сукупним освітнім потенціалом усіх його 

суб’єктів: сім’ї, окремої особистості, сільської громади, культурних і 

соціальних закладів, релігійних структур, засобів масової інформації, 

народних, культурних, історичних традицій, які можна задіяти в соціально-

педагогічній діяльності. Проте, із іншого боку, негативною стороною 

зазначеного протиріччя є те, що реальна ситуація сільського середовища 

надає чимало прикладів духовної та фізичної деградації [196, с. 158]. 

Із огляду на це, виділимо особливості сільського середовища: 

циклічність і сезонність сільськогосподарських робіт: важкі умови праці; 

відсутність нормальних побутових умов, обмеженість дозвілля, низький 

рівень сільської культури; норми поведінки та форми спілкування; 

специфіка культурно-освітнього рівня; традиції та звичаї; переважання 

неформальних, нерегламентованих соціальних відносин, які носять 

персоніфікований характер; широкий діапазон і різноманіття форм 

спілкування; складна багаторівнева система контактів, взаємин дитини з 

дорослими та іншими дітьми. Отже, на відміну від міста, побут і 

виробництво в сільських умовах, об’єднані в єдиному територіальному 

просторі, не мають жорстких часових меж, формують особливі пріоритети 

та соціальні запити сільського населення.  

Зауважимо, що село в усі часи визнавалося зберігачем духовно-
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моральної, традиційної культури народу. Сільське населення є численною 

соціально-територіальною, національною спільністю, тому від культури 

сільської дитини, змісту її духовно-моральних цінностей багато в чому 

залежить не лише духовна цілісність сільського населення, але й держави в 

цілому. 

Таке ставлення до народних традицій є невипадковим. Життя довело, 

що ці традиції активно впливають на всі сторони духовної сфери 

особистості людини та виступають чинником соціального середовища, а 

також активно впливають на процес виховання та соціалізації молодшого 

покоління. 

Нами традиції розглядаються як історично сформовані стійкі норми й 

принципи взаємовідносин людей у суспільстві, які передаються від 

покоління до покоління, що охороняються громадською думкою, а також 

звичні ідеї, погляди та уявлення, утілені в різних формах суспільної 

свідомості.  

Із народними традиціями тісно пов’язані звичаї, які мають низку 

загальних ознак: стійкість, повторюваність, опертя на громадську думку 

тощо. Проте ці поняття не тотожні. Традиції діють у всіх сферах 

суспільного життя, звичаї – у повсякденному житті. У традиціях 

виражаються загальні ідеї, судження та погляди народу, а звичаї 

супроводжують традицію, більш дієво конкретизують, регламентують 

поведінку людини, згідно із загальними ідеями традиції. Традиції, 

охоплюючи майже всі сторони суспільного життя, значно ширше, ніж 

звичаї [180]. 

Народні традиції та звичаї тісно пов’язані з сільським середовищем і 

соціально обумовлені. Саме виникнення й розвиток традицій і звичаїв 

визначаються суспільством, тісно пов’язаним із його розвитком. У народних 

традиціях втілюється досвід попередніх поколінь як у матеріальній сфері, 

так і духовній культурі. Як частина соціального середовища традиції 
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визначаються не суб’єктивними чинниками, а об’єктивною дійсністю.  

На характер традиції впливають, насамперед, матеріальні умови та 

спосіб виробництва матеріальних благ. Багато звичаїв і традицій села в 

минулому були визначені рівнем розвитку матеріального виробництва, 

господарською діяльністю людей, побутовими умовами.  

Більшість народних традицій виникли в силу соціальної потреби 

суспільства в регулюванні суспільних відносин, об’єктивних вимог 

суспільства в регулюванні суспільних відносин, об’єктивних вимог 

суспільства в подібних думках, поглядах, діях, почуттях, які закріплювалися 

в неписаних законах і підтримувалися громадською думкою. У силу цього, 

неписані закони мали не менший авторитет, ніж писані. Традицій і звичаїв, 

які відповідали інтересам і потребам людей, дотримувалися добровільно. 

Зазначимо, що довгий час у селі традиції і звичаї були єдиним 

джерелом передачі від покоління до покоління, від суспільства до індивіда 

накопиченого й усталеного соціального досвіду. Тому значущість традиції 

полягає в тому, що вони є однією з форм передачі спадщини попереднього 

покоління наступному. 

Багатовікова культура народу донесла до наших днів безліч щирих, 

прогресивних традицій і звичаїв, в основу яких лягли загальнолюдські 

норми моральності, що знайшли своєрідну форму вираження в народу. У 

народних традиціях села знаходять відбиток виробничі, сімейні, побутові 

стосунки, у них відображаються взаємовідносини між людьми, їхні погляди, 

переконання тощо. Через традиції частково передаються досягнення 

культури, мистецтва, трудового досвіду народу. У народних звичаях і 

традиціях підсумовуються й виражаються досягнення та ідеї народного й 

трудового виховання. Традиції, які вбирають в себе спадщину минулого, є, 

ніби, охоронцем та формою передачі подальшому поколінню накопиченого 

соціального досвіду. Через традиції та звичаї передається дорогоцінний 

спадок зниклих поколінь [313].  
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Оскільки традиції соціально обумовлені, вони тісно пов’язані з 

розвитком суспільства, зі зміною соціального середовища. Зміна історичних 

умов, соціально-економічного, культурного стану суспільства визначає 

також зміну змісту та характеру народних традицій і звичаїв. Із переходом 

від покоління до покоління одні змінюються відповідно з вимогами нового 

часу, а інші зберігаються як минулість і гальмують розвиток суспільства. За 

певних умов розвиваються одні сторони, відмирають інші, а треті 

прогресують та збагачуються. 

Отже, народні традиції є важливим чинником соціального середовища 

і, як частина цього середовища, вони впливають на соціальний розвиток 

особистості, його соціалізацію. Цей вплив зумовлений тим, що в традиціях і 

звичаях акумулюється багатовіковий досвід і мудрість народу. 

У сільській місцевості традиції та звичаї – не лише форма збереження 

соціального, виховного досвіду, але й спосіб передачі досвіду кожному 

попередньому поколінню. Так здійснюють генетичний зв’язок між минулим 

і сьогоденням, бо долучаючись й опановуючи досвід минулого, людина стає 

особистістю. І це залучення нових поколінь до життя суспільства 

здійснюється частково й через виховні традиції та звичаї рідного народу. У 

процесі долучення до соціального досвіду старшого покоління у молодого 

формується певна установка до сприйняття чи несприйняття цього досвіду, 

певний світогляд, життєва позиція. 

Зауважимо, що виховні орієнтації сільської української родини 

ґрунтуються на основі української національної ідеї. У сільській сім’ї 

зберігаються традиції та звичаї минулих поколінь, разом із тим відбувається 

засвоєння культури інших народів. 

Нагадаємо, що в сільській місцевості основним інститутом 

соціалізації є загальноосвітній навчальний заклад, але для учня 

найважливішим інститутом соціалізації є сім’я. Це пов’язано з тим, що 

основну інформацію про довкілля й про себе дитина отримує від батьків. До 
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того ж батьки володіють унікальною можливістю впливати на дитину у 

зв’язку з її фізичною, емоційною та соціальною залежністю від них. Родина 

вводить дитину в суспільство, саме в сім’ї вона здійснює перші кроки 

соціалізації, стає особистістю. Тобто, сім’я для дитини, а особливо для 

сільської, є одночасно середовищем виховним, соціальним, а також 

середовищем існування.  

У сільській місцевості, на відміну від міста, існує та діє досить 

сильний соціальний контроль дорослих над поведінкою дітей. Як і раніше, у 

селі мають велике значення традиції, звичаї, авторитетні жителі, сусіди й 

обов’язково сім’я. Батьки, брати й сестри, родичі для сільської дитини є 

агентами соціалізації. Вони відіграють важливу роль у тому, якою виросте 

людина, як відбуватиметься її становлення. Саме в сім’ї дитина отримує від 

батьків перші шаблони, стереотипи поведінки. 

Основне призначення сільської сім’ї – забезпечення соціальної та 

культурної безперервності суспільства. Дослідники виділяють низку 

функцій сім’ї. Усі соціальні функції задовольняють особисті потреби, 

наприклад, виховна функція – потребу в дітях, батьківстві. Економічна та 

господарча – у побутових послугах та матеріальній допомозі. Функція 

соціалізації надає духовне взаємозбагачення членів родини [186]. 

Виховна функція сім’ї посилюється з народженням дитини. Із одного 

боку, батьки стають вихователями майбутньої особистості, бажають 

виховати ті якості, що вважають за  потрібні; із іншого, дитина є 

вихователем для своїх батьків, бо, виховуючи, вони й самі вчаться бути 

справжніми матір’ю та батьком [257, с. 126]. 

Важливим чинником успішності виконання цієї функції є ступінь 

відкритості сім’ї для суспільного впливу. Якщо відносини з суспільством 

будуть відсутні, то ефективність виховання знижується. Під час взаємодії з 

суспільством сім’я відбиває та сприймає риси суспільного життя. Відтак, 

завдання подальшої адаптації дитини в суспільстві значно полегшується, 
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тому що основні правила поведінки, норми вона засвоїла вже в  

родині [257, с. 127]. 

Зазначимо, що сім’я (як окремий соціальний інститут) тісно пов’язана 

з економікою. Особливості родини визначаються тими економічними 

відносинами, які є загальноприйнятими в конкретний проміжок часу в 

певному суспільстві. Сім’я – це не лише родинні стосунки, а й 

співіснування, наявність домашнього господарства та пов’язаний із цим 

розподіл обов’язків, відповідальність.  

Взаємодія школи й сім’ї полягає в тому, що обидві сторони мають 

бути зацікавлені у вивченні особливостей характеру дитини, розкритті та 

розвитку в неї найкращих якостей і властивостей. В основі такої взаємодії 

лежать принципи обопільної довіри й поваги, підтримки й допомоги, 

терпіння й толерантності у відношенні один до одного. Це допоможе 

педагогам і батькам об’єднати свої зусилля у створенні умов для 

формування в дитини тих якостей і властивостей, які необхідні для її 

самовизначення та самореалізації, соціалізації.  

Незалежно від того, чи є окрема сім’я безнапасною чи небезнапасною, 

діти в кожній із них проходять так звану стихійну соціалізацію. Результати 

соціалізації визначаються такими характеристиками сім’ї: рівень освіти, 

соціальний статус, матеріальні умови, а також моральними цінностями 

(просоціальними, асоціальними, антисоціальними), стилем життя та 

взаємин членів сім’ї [172, с. 91 – 95].  

Родину можна розглядати як економічну категорію. У своїй 

монографії професор С. Омельченко зазначала, що „сім’я як соціальне 

явище динамічна. Зміна та розвиток її форм, типів, структури пов’язана й 

залежить від розвитку потреб суспільства, соціально-історичних умов, як 

наприклад, нерівність прав, приниження людини як особистості в 

суспільстві тягне за собою нерівноправність одного з членів подружжя, 

авторитарний, навіть тоталітарний стиль виховання дітей. Навпаки, 
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розкутість характерів, уседозволеність і безвідповідальність одразу 

відбивається на особливостях спілкування дітей з батьками, стилі виховання 

(ліберальний), атмосфері, яка панує в родині, звичках, часто згубних, тобто 

всі суспільні проблеми та негаразди проявляються саме в сімейних 

стосунках‖ [257, с. 128]. 

Отже, тільки безнапасна, щаслива родина може надати умови, які 

сприятимуть успішній соціалізації дитини. 

У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на специфіку 

сільського соціуму, власне: 

 соціокультурне середовище села консервативніше, стійке й 

традиційне. Унаслідок цього батьки, односельці мають великий вплив на 

виховання дітей; 

 у селі більш значною мірою, ніж у місті, зберігається цілісність 

національної самосвідомості, внутрішнє духовне багатство, трепетне 

ставлення до Батьківщині та природи. Сільська морально-етична середа 

відносно стійка. У таких умовах у дітей значно раніше формується повага 

до сімейних традицій, шанування старших, повага до людей праці, почуття 

взаємодопомоги; 

 досвід спілкування дітей обмежений чисельністю, але 

відрізняється поглибленістю, детальним знанням оточення. Досвід старших 

поколінь передається за допомогою конкретного прикладу. Природна 

турбота про старших, людей похилого віку та молодших односельців; 

 у селі значно нижчий рівень освіти сільського населення, отже, 

нижчий загальний рівень культури дорослих, які оточують дитину. Це 

позначається на розвитку здібностей, рівні знань і видноколі дітей. У 

підвищенні рівня загального розвитку сільських учнів велику роль відіграє 

зміна освітнього рівня батьків і посилення ролі засобів масової інформації 

(друкарство, радіо, телебачення); 
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 у селі обмежені можливості для самоосвіти та самостійного 

культурного зростання: менші фонди бібліотек, гуртків, секцій тощо. 

Сільським жителям складніше потрапити до театрів, музеїв тощо;  

 сільське середовище природне й наближене до людей. Воно 

включене в життя й побут людей. Сільський школяр сприймає природу як 

природне середовище власного існування. Особливості навколишнього 

середовища й соціуму, безумовно, справляють істотний вплив на 

формування особистості сільської дитини.  

Зазначимо, що сільський учень краще пристосований до практичної 

діяльності, швидше орієнтується в практичних і побутових питаннях, краще 

бачить в складних предметах його складові. Разом із тим, сільський школяр 

більш традиційний і консервативний, він не призвичаєний до швидкої 

орієнтації в нестанстандартних ситуаціях, коло його уявлення про світ 

більш обмежене порівняно з міськими однолітками. Вузьке коло 

спілкування призводить до того, що він висловлюється завченими думками, 

які він чув від близьких і знайомих. 

Соціально й культурно обмежені умови сільського соціуму говорять 

про недостатність культурної бази для розвитку особистості сільської 

дитини, про формування соціальної компетентності сільських дітей. На 

сьогоднішній день одним із завдань соціального виховання є перетворення 

сільського середовища у виховний чинник. У вузькому розумінні 

педагогічне „оздоровлення‖ сільського середовища, перетворення його в 

соціально-педагогічне середовище визначається педагогічною діяльністю 

загальноосвітнього навчального закладу, закладів культури. 

Отже, основним завданням стає забезпечення всіх необхідних умов 

для розвитку особистості сільської дитини, її самореалізації, набуття 

соціальної компетентності. Усі ці завдання має вирішувати сільська школа, 

адже школа в селі, на відміну від міської, стає не лише освітнім, а й 

культурним та соціальним центром. Вона не може діяти відсторонено, а має 
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стати тією організацією, яка професійно встановлює та розвиває 

партнерські стосунки з батьками, владою та громадою. Сільська школа 

повинна стати соціальним партнером і створити соціально-педагогічний 

комплекс, що дозволяє діяти ефективно й успішно, координувати спільну 

діяльність із чітким розумінням власної відповідальності [134, с. 101]. 

Як особливе соціокультурне явище суспільного життя нашої країни, 

сільський загальноосвітній навчальний заклад містить у собі великий 

потенціал для реформування українського суспільства. В умовах 

недосконалої системи місцевого самоврядування, розбалансованого 

сільського господарства, обмеженої інфраструктури соціальних та 

культурних послуг, школа залишається єдиним соціально стабілізаційним і 

культурно-просвітницьким осередком життя на селі, гарантом права дитини 

на якісну освіту та її соціальний захист. У ній зосереджені кваліфіковані 

педагогічні сили, вона є відповідальним провідником державної політики в 

галузі навчання й виховання. 

Як ми вже зазначали, значну роль у здійсненні соціалізації відіграють 

загальноосвітні навчальні заклади. Спираючись на специфіку нашого 

дослідження, зробимо невеличкий історичний екскурс розвитку навчальних 

закладів сільської місцевості. 

Загальноосвітнім навчальним закладом села виступала середня школа, 

яка пережила низку реформ. До 1958 р. усі загальноосвітні школи за своєю 

структурою розподілялися на:  

 початкову школу – для дітей молодшого шкільного віку від 7 до 10 

років;  

 загальна обов’язкова семирічна школа для дітей віком від 7 до 13 – 

14 років; 

 середня (десятирічна) школа для дітей віком від 7 до 17 – 18 років 

[21, с. 19]. 

За 1953 – 1957 рр. найбільш істотною зміною в навчальному плані 
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середньої школи стало запровадження ручної праці в початкових класах, а 

також практичних занять учнів V – VII класів у майстернях і на шкільних 

навчально-дослідних ділянках [87, с. 2]. 

Наголосимо, що заняття ручною працею допомагають розвивати 

художній смак і логіку, сприяють формуванню просторової уяви. Також 

творчі заняття не лише розвивають фантазію, але й дають дитині безліч 

практичних навичок. Уміння зробити щось самостійно дозволяє дітям 

відчувати себе впевненіше, позбавляє від відчуття безпорадності у світі 

дорослих. Діти будуть діяти самостійно тоді, коли виявиться їхня власна 

творчість. Отже, ручна праця й практичні заняття (як складові трудового 

виховання) виступають одним із засобів соціалізації учнів. 

У грудні 1958 р. на сесії Верховної Ради було прийнято „Закон про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи 

народної освіти в СРСР‖, який визначав основні завдання, що постали на 

новому етапі перед радянською школою [34, с. 153]. Згідно з цим 

документом „підготовка учнів до життя, суспільно корисної праці, 

подальше підвищення рівня загальної і політехнічної освіти, підготовка 

освічених людей, які б добре знали основи наук, виховання молоді в дусі 

глибокої поваги до принципів соціалістичного суспільства, в дусі ідей 

комунізму‖ [101, с. 8 – 9].  

У квітні 1959 р. сесія Верховної Ради Української РСР прийняла 

„Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток 

системи народної освіти в Українській РСР‖ [34, с. 154], який є аналогічною 

копією закону, прийнятого Верховною Радою 24 грудня 1958 р. Цей закон 

призвів до зменшення кількості учнів в школах держави. 

У 1959 р. Рада Міністрів УРСР затвердила інструкції про облік дітей 

шкільного віку (від 7 до 15 – 16 років), поклавши відповідальність за 

охоплення їх навчальним процесом на виконкоми місцевих Рад, 

уможливило його кращу організацію [33, с. 116]. 
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Так, із кінця 1950-х років освіту в УРСР здобували у два етапи. 

Перший етап полягав у отриманні обов’язкової середньої освіти, а другий 

поділявся на три види здобуття повної середньої освіти: навчання в середній 

школі сільської молоді; навчання в середній загальноосвітній трудовій 

політехнічній школі з виробничим навчанням; навчання частини молоді в 

середніх спеціальних навчальних закладах. 

У 1960 році багато областей України перейшли на однозмінну форму 

навчання в сільських школах, хоча постанову ЦК КП України і Ради 

Міністрів УРСР „Про хід виконання рішень XIX з’їзду КП України про 

ліквідацію двозмінного навчання в загальноосвітніх школах УРСР‖ було 

видано 5 травня 1958 р. [85, с. 181]. 

Проте, незважаючи на проведення реформування середньої школи, 

важливою проблемою продовжував залишатися стан сільських шкіл. 

Керівництво УРСР постійно економило на фінансуванні сільських закладів 

освіти, що зрештою деструктивно впливало на її загальний рівень. 

Унаслідок незначних капіталовкладень відбулося зниження темпів 

шкільного будівництва. 

Упродовж 1950-х – першої половини 1960-х рр. усе ще залишалося 

багато аварійних і непристосованих до занять приміщень у сільських 

шкільних закладах освіти, майже у всіх областях України. Навчання в таких 

класних кімнатах негативно впливало на здоров’я дітей. Актуальними 

проблемами сільської школи продовжували залишатися невелика кількість 

навчальних приміщень, слабка матеріальна база, відсутність навчальних 

кабінетів, майстерень та навчального обладнання. 

Важливим показником стану освіти в 60 – 70-і рр. ХХ ст. був рівень 

матеріального забезпечення (шкільні будівлі, господарські приміщення, 

навчальне обладнання, посібники), бо матеріальна база є необхідною 

умовою для організації позаурочної роботи та можливостей її впливу на 

успішну соціалізацію учнів. 
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У цей період формування матеріально-технічної бази народної освіти 

здійснювалося й фінансувалося за „залишковим принципом‖. Періодично на 

допомогу приходили партійні та державні органи, намагаючись виправити 

положення постановами: 1960 р. постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

„Про шкільне будівництво та заходи по зміцненню матеріальної бази 

сільських шкіл‖ [185, с. 257] і в 1973 р. постанова з аналогічною назвою та 

змістом „Про заходи по дальшому поліпшенню умов роботи сільської 

загальноосвітньої школи‖ [49, с. 558]. 

У 60 – 70-ті роки ХХ ст. у сільському загальноосвітньому закладі в 

навчальний процес активно впроваджують технічні засоби (діафільми, 

тренажери, діючі моделі та механізми тощо), особливе значення приділяють 

загальноосвітній та загальнотехнічній підготовці. У цьому контексті в 1973 

році на 6-й сесії Верховної Ради було сформульовано завдання розвитку 

освіти: 

– формування в учнів високих моральних якостей, патріотизму, 

відповідального ставлення до праці та суспільної власності; 

– естетичне й фізичне виховання учнів, зміцнення їхнього здоров’я, 

підготовка до захисту Батьківщини.  

Це була одна з перших програм, у якій проблема виховання 

особистості набуває найбільш масштабний, значимий характер, де, крім 

ідейно-політичного, широко ставилося питання морального, естетичного, 

фізичного, професійного, інтернаціонального та правового виховання. Як 

зауважив А. Мудрик, „Дрібниць у виховній роботі не буває і бути не може. 

Адже тут мова йде про одну з найбільш важливих складних і 

відповідальних справ – формування душі і характерів, про загартування 

сердець і умів будівельників майбутнього‖ [170, с. 47]. 

У 1976 р. у сільських школах спостерігався дефіцит кадрів. Важливим 

чинником закріплення вчительських кадрів в селі було забезпечення їх 

роботою за фахом та необхідними побутовими умовами. Робилися зусилля, 
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спрямовані на поліпшення умов мешкання працівників освіти, у цілому 

гострою продовжувала залишатися житлова проблема. У 1964 і 1972 рр. 

було здійснено збільшення заробітної плати вчителям. Проте життєвий 

рівень працівників освіти підвищився мало. 

Як показав досвід, рівень знань, кваліфікація вчителів шкіл далеко не 

завжди відповідала вимогам часу. Більшість йшло в педагогічні вищі 

навчальні заклади, педагогічні училища не за покликанням, ставлення 

педагогів до справи було формальним. За довгі роки недбалого ставлення до 

цієї професії були загублені її популярність та престиж, які безпосередньо 

залежали від рівня економічного й соціального забезпечення праці вчителів. 

Так і в Україні, як результат, була створена система освіти, у якій все 

– від фінансів до підручників, програм, методів навчання – контролювалося 

державою. 

Отже, усі зазначені вище проблеми відіграють значну роль у процесі 

соціалізації учнів, адже школа – складовий чинник соціалізації. Соціалізація 

дітей відбувається у виховному процесі, який є спеціально організованим 

педагогічним середовищем, збагаченою соціальною реальністю. Виховний 

процес розглядається як цілісна система (що містить єдність цілей, 

технологій і результатів формування особистості), як соціокультурний 

педагогічний феномен, у якому немає єдиного руху до поставленої мети, а є 

складна сукупність різноманітних рухів, які розгортаються не лише 

всередині процесу, але й поза ним – у широкому соціальному контексті. 

У середині 70-х рр. ХХ ст. став зростати інтерес до організації 

навчально-виробничих комбінатів, які організовували трудове навчання всіх 

середніх шкіл району. Сільську школу зобов’язали готувати учнів до роботи 

в народному господарстві, важливим напрямком трудової та політехнічної 

підготовки школярів стала орієнтація на певні професії. 1977 р. постановою 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР „Про дальше вдосконалення навчання, 

виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці‖ 
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передбачалося розвантажити навчальні програми та підручники від занадто 

складного та другорядного матеріалу, підвести учнів до оволодіння певною 

професією, зміцнити навчально-матеріальну базу трудового навчання, 

закріпивши за кожною школою підприємство.  

Особливості соціалізації учнів сільської школи 70 – 80-ті рр. ХХ ст. у 

процесі формування в них соціально активної життєвої позиції полягають в 

тому, що учні допомагають учителям покращувати умови вдосконалення 

педагогічного процесу в школі, залучаються до культурно-масової роботи 

серед дорослих, беруть участь в організації вільного часу школярів, 

сільської молоді. Школа й культурно-просвітницькі установи в селі під час 

проведення всієї культурно-масової роботи з населенням спираються на 

громадську активність старшокласників і цим сприяють їхній соціалізації, із 

урахуванням впливу багатьох особливостей способу життя на селі. Учні 

старших класів сільської школи аналізують особливості професійної 

діяльності батьків. Умовою соціалізації тут є також професійно-

орієнтаційна робота, що проводиться школою та колгоспом, сільськими 

підприємствами й установами [305]. 

80-ті рр. ХХ ст. відмічено значними подіями в розвитку радянської 

системи народної освіти в цілому й сільської загальноосвітньої школи 

зокрема. Так, відповідно до „Єдиного рівня загальної середньої освіти‖, із 

1981/1982 н. р. у школах були введені нові поліпшені програми, які 

незначною мірою змінювали співвідношення предметів математичного й 

гуманітарного циклів. 

Згідно з „Основними напрямками реформи загальноосвітньої та 

професійної школи‖ (1984 р.), у яких була сформульована основна 

концепція розвитку народної освіти, сільська середня школа повинна була 

проводити обов’язкову професійну підготовку кадрів масових 

сільськогосподарських професій.  
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Основними проблемами перебудови школи були: підвищення якості 

навчально-виховного процесу за рахунок вдосконалення змісту освіти, 

розробка нових навчальних планів, програм, підручників, методичних 

матеріалів, підготовка вчителів. 

Реформи 1984 та 1987 – 1988 років не виходили за межі теоретичних 

роздумів. Спроби гуманної педагогіки вплинути на сільську школу не мали 

успіху. Реалізація поставлених завдань значно ускладнювалася у зв’язку з 

невирішеністю проблеми кадрового та фінансового забезпечення 

навчальних закладів. Загострення соціальних проблем завдало важкого 

удару по сфері освіти. Складнощі, породжені перехідним періодом 

трансформації суспільства, утруднювали реформування освіти, основні 

зміни якої зводилися до намагання адаптувати її до потреб держави. 

Відтак, на кінець 80-х років ХХ століття основними проблемами 

сільської школи, які впливають на успішну соціалізацію були:  

– недостатній рівень фінансової забезпеченості; 

– погана матеріально-технічна база;  

– відсутність розвитку комунікацій;  

– слабке кадрове забезпечення;  

– низький рівень культури та освіти педагога; 

– невисока якість освіти; 

– проблеми зі здоров’ям у дітей. 

Отже, доходимо висновку, що розвиток сільських загальноосвітніх 

закладів не може здійснюватися відокремлено від стратегічних напрямів 

модернізації всієї системи освіти, він повинен охоплювати всю сукупність 

стратегічних пріоритетів, орієнтованих на різноманіття сучасних соціально-

економічних відносин.  

90-ті р. XX ст. стали періодом комплексної трансформації 

українського суспільства. Змінилися пріоритети економічного й соціального 

розвитку суспільства. Трансформації суспільства ініціювали процес 
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перебудови всієї системи освіти, яка має не лише традиції, але й серйозні 

проблеми розвитку. В особливо складному становищі опинилася сільська 

школа, яка найбільше відчуває проблеми, пов’язані з перетворенням 

суспільства та економіки, із привнесенням цими трансформаціями нової 

якості в економічні, соціальні, трудові та ін. відносини між суб’єктами 

українського суспільства. Із  початку 90-х років система освіти в цілому та 

сільська школа зокрема функціонують у нових соціально економічних 

умовах, що знайшли своє відображення й закріплені в законі „Про освіту‖ 

1996 року.  

Зазначимо, що у зв’язку зі зміною соціально-економічних умов в 

країні у 80 – 90-ті рр. ХХ ст. перед сільськими загальноосвітніми закладами 

постали нові проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу, 

перегляду змісту навчання, пошуку нових педагогічних технологій. У цей 

час стає актуальним термін „соціалізація‖ учнів та молоді.  

Сучасна сільська школа схильна до багатостороннього впливу: на неї 

діють різні чинники економічного, політичного, правового, демографічного, 

культурного, соціального характеру. Відсутність чіткого стратегічного 

плану розвитку села призвела в кінцевому підсумку до деяких негативних 

результатів: слабкий загальнокультурний рівень та якість знань сільських 

школярів порівняно з міськими; низька конкурентоспроможність сільських 

школярів під час вступу до вишів; недостатня комунікабельність та 

обмеженість життєвого досвіду; збільшення кількості малокомплектних і 

малочисельних шкіл; застаріла та слабка матеріально-технічна база 

більшості сільських шкіл. 

Відтак, упродовж плину історії в українському селі сформувалася 

певна система виховання та навчання, яка була адекватною умовам 

сільського життя, мала певний ритм, який узгоджувався з 

сільськогосподарською працею та природними умовами. 
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Близькість сільської школи до сільськогосподарського виробництва 

відкриває великі можливості участі дітей у сільськогосподарській праці, 

розширює їхнє знання про сільське господарство, дає змогу творчо 

використовувати набуті знання в суспільнокорисній праці, дослідній роботі, 

слугує орієнтацією в роботі, виробляє готовність пов´язати своє життя з 

селом. 

Сільські учні в системі освіти включені в професійно-трудову 

діяльність, тому процесом соціалізації дитини може виступати готовність до 

праці й продовження освіти, а також безперервної освіти впродовж усього 

життя. Необхідно навчити дитину самостійно вчитися, орієнтуватися в 

мінливому потоці інформації, щоб забезпечити при цьому якість і 

доступність освіти. Зміна освітньої парадигми актуалізує завдання 

підготовки випускника школи, здатного приймати самостійні рішення, 

володіти розвиненим почуттям відповідальності за особистісне 

самовизначення та самореалізацію. Для учня (як суб’єкта навчально-

пізнавальної, трудової та громадської діяльності) чинником особистісного 

самовизначення стає його професійна діяльність. 

Формування мотивації вибору професії має низьку особливостей: 

– раннє фізіологічне й „соціальне‖ дорослішання молодшого 

покоління; прагнення до дорослості, самовираження, статусного 

самовизначення; 

– стрімке залучення підлітків у процеси соціально-економічних 

перетворень; вироблення власної життєвої позиції та здатності жити в 

умовах постійної конкуренції, соціальної та економічної нестабільності; 

самостійний заробіток грошей; 

– практицизм і прагматизм; високий рівень претензій до обрання 

професії. 

Велике значення має поєднання широкого загальнокультурного 

виховання з глибоким освоєнням конкретних вузькоспеціальних знань. 
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Загальна культура повинна стати основою школи та підґрунтям для 

реалізації концепції неперервної освіти впродовж усього життя [101]. 

Окреме значення при цьому має трудове навчання й рання професійна 

підготовка дітей сільських навчальних закладів. Це пов’язане з тим, що 

освітні послуги дають учням реальні економічні знання, стимул отримання 

середньої освіти та додатковий шанс працевлаштуватися після закінчення 

школи. 

Показниками готовності до праці та продовження освіти є: кількість 

працевлаштованих та тих, хто навчається (випускників шкіл), ставлення 

учнів до навчальної та професійної діяльності, націленість на продовження 

освіти. 

Необхідно виділити ще критерій соціалізації  учнів, який не випливає 

з результатів безпосередньої діяльності освітніх установ, а є наслідком всієї 

життєдіяльності школярів, це – готовність до життя в сім’ї та суспільстві. 

Як вже зазначалося, процес і результати соціалізації мають внутрішнє 

протиріччя. В ідеалі соціалізована, підготовлена до життя людина повинна 

відповідати вимогам суспільства, вписуватися в нього й у той же час 

протистояти негативним тенденціям і життєвим обставинам, які 

перешкоджають справжньому розвитку її власної індивідуальності. Досягти 

успіху в умовах ринкової економіки зможе лише той, хто навчився 

визначати мету діяльності, передбачити варіанти її досягнення, обирати 

оптимальний шлях просування, аналізувати результати та робити висновки 

з тимчасових труднощів [65; 134]. 

Готовність до життя в сім’ї та суспільстві здійснюється через: 

– формування самосвідомості, ціннісного ставлення до життя; 

– залучення учнів до системи культурних загальнолюдських 

цінностей, зокрема культури своєї Батьківщини, народу;  

– формування потреби у високих культурних цінностях; 
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– розвиток внутрішньої свободи, здатності до об’єктивної 

самооцінки й саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, 

самоповаги, готовності та здатності до рефлексії; 

– виховання поваги до закону, до норм спільного життя, розвиток 

громадської та соціальної відповідальності; 

– виховання та розвиток потреби бути хорошим членом колективу, 

гарним сім’янином. 

Формування цих якостей особистості учнів можливе лише за умови 

інтеграції зусиль, здійснення комплексного підходу, що об’єднує 

можливості всіх елементів навчально-виховного процесу. Необхідною є 

практична орієнтація та включення учнів у різнопланову творчу діяльність, 

дотримання вікової доцільності й послідовності в навчанні та вихованні. 

Відтак, основним змістом діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу сільської місцевості є: соціальна адаптація учнів через формування 

активної життєвої позиції, засвоєння норм та цінностей суспільства; турбота 

про стан фізичного та психічного здоров’я; підготовка вихованців до праці 

та подальшої освіти, самостійного життя в сім’ї та суспільстві. 

Як вже зазначалося, соціалізація – це процес включення особистості в 

систему суспільних зв’язків і відносин, оволодіння та прийняття суспільно 

прийнятних форм поведінки, норм, цінностей, у результаті чого особистість 

стає повноправним членом суспільства. У процесі соціалізації відбувається 

перетворення спочатку асоціального суб’єкта в соціальну особистість. 

Завдяки соціалізації люди вчаться жити в суспільстві, ефективно 

взаємодіяти. Соціалізація йде всюдисущно й безперервно в процесі свого 

фізичного й психологічного розвитку. 

Зауважимо, що за змістом поняття „соціалізація‖ – це процес 

двобічний, який містить, із одного боку, засвоєння індивідом соціального 

досвіду за допомогою входження в соціальне середовище, систему 

соціальних зв’язків, із іншого – активне відтворення індивідом системи 
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соціальних зв’язків за рахунок його діяльності, входження в соціальне 

середовище.  

До змісту соціалізації вчені відносили формування людини як члена 

того суспільства, до якого він належить. Будь-яке суспільство прагнуло й 

продовжує спроби щодо формування певного типу людини, який найбільше 

відповідає її соціальним, культурним, релігійним, етичним ідеалам. Проте 

зміст цих ідеалів істотно різниться залежно від історичних традицій, 

соціально-економічного та культурного розвитку суспільного й політичного 

ладу. Науковці констатували, що ідеал повноцінного члена суспільства має 

багато характеристик, спільних чи більш-менш схожих в різних 

суспільствах (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, 

А. Мудрик, С. Харченко).  

Відповідно, процес соціалізації в різних суспільствах, зберігаючи 

певну специфіку, набуває низку універсальних схожих характеристик, що 

пов’язано з глобальними та загальносвітовими тенденціями. Зміст 

соціалізації, за А. Мудриком, визначається тим, що будь-яке суспільство 

зацікавлене в тому, щоб його члени успішно оволоділи ролями чоловіка чи 

жінки, могли б і хотіли компетентно брати участь у виробничій діяльності, 

створили міцну сім’ю, були правослушними громадянами. Усе це 

характеризує людину як об’єкт соціалізації. Але сутність її цим не 

вичерпується. Людина стає повноцінним членом суспільства, будучи не 

лише об’єктом, але й суб’єктом соціалізації. Як суб’єкт, людина в процесі 

соціалізації не просто засвоює соціальні норми й культурні цінності 

суспільства. Це засвоєння йде в нерозривній єдності з реалізацією 

активності людини, її саморозвитком і самореалізацією в суспільстві [173]. 

Отже, соціалізація стає для людини успішною, якщо в процесі її отримує 

розвиток сама особистість. 

Відомий учений С. Харченко вважав, що „соціалізація, як за змістом, 

так і за засобами являє собою складний процес взаємодії людини з різними 
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факторами, починаючи з природи і закінчуючи самою собою. При цьому в 

будь-яких випадках є присутньою педагогічна діяльність як організований, 

цілеспрямований процес включення виховними засобами різних поколінь, 

прошарків населення, індивідів в систему соціальних цінностей і соціальних 

ролей. Ці завдання і цілі неможливо здійснити без виховання взагалі, без 

соціального виховання, або соціальної педагогіки, зокрема‖ [251, с. 78]. 

На думку дослідниці Н. Лавриченко, змістом процесу соціалізації є 

цілеспрямована передача людині соціального досвіду, науки, мистецтва, 

суспільного життя – „суспільних уявлень, ідеалів, цінностей і норм, 

алгоритмів, стандартів і принципів, адекватних форм поведінки, звичок і 

традицій, способу та стилю життя, життєвих мотивацій та потягів, 

формування готовності до виконання життєво необхідної сукупності  

ролей‖ [149]. 

Відтак, зміст процесу соціалізації: 

– засвоєння соціальних норм, умінь, стереотипів; 

– формування соціальних установок і переконань; 

– уходження індивіда в соціальне середовище; 

– залучення індивіда до системи соціальних зв’язків; 

– самоактуалізація „Я‖ − особистості; 

– засвоєння індивідом соціальних впливів; 

– навчання прийнятим у суспільстві нормам поведінки й 

спілкування, варіантам життєвого стилю;  

– уходження в групи й взаємодії з їхніми членами. 

Дослідники довели обумовленість змісту та основних напрямів 

соціалізації економічними, соціально-політичними й культурними 

чинниками розвитку суспільства, життєдіяльністю сім’ї, цілями й 

завданнями школи.  

Отже, спираючись на мету параграфу ми розкрили: особливості 

сільської місцевості (соціальне середовище) й особливості діяльності 
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загальноосвітнього навчального закладу в сільській місцевості 

(див. додаток Б), визначили, зміст соціалізації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості, який містив таке: 

– поглиблене вивчення рідної мови; 

– освоєння через базову й національну культуру певних соціальних 

ролей; 

– спостереження за життям дорослих однолітків для засвоєння норм 

поведінки в сім’ї, найближчому соціальному оточенні; 

– спілкування з дорослими, друзями, молодшими й оволодіння 

певними соціальними ролями;  

– життєдіяльність сім’ї, первинних колективах, малих груп і 

виконання певних соціально значущих обов’язків;  

– введення в життєдіяльність дітей позитивних чинників, які 

сприяють засвоєнню цінностей, створення атмосфери доброзичливості та 

співпраці; 

– уміння пристосовуватися до несприятливих обставин; 

– встановлення стійкопозитивних міжособистісних стосунків у сім’ї, 

малих групах, колективах; активність у спільній діяльності створює 

емоційні переживання й підсилює міжособистісні контакти, спілкування, 

співробітництво;  

– розвиток контактів із однолітками на основі спільних інтересів і 

симпатій; 

– створення в школі атмосфери спільності, взаєморозуміння, 

партнерства через організацію різнобічної діяльності учнів із урахуванням 

їхніх соціальних потреб; 

– спілкування з особами протилежної статі, емоційне сприйняття 

сфери міжособистісних стосунків. 

У кінцевому підсумку це означало, що сільські учні повинні 

оволодівати культурними цінностями й поведінкою в процесі пізнавальної, 
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трудової, громадської, комунікативної та естетичної діяльності для 

прийняття соціальних установок суспільства й пристосування до вимог 

шкільного колективу та інших об’єднань учнів, робочої молоді. 

Отже, змістом процесу соціалізації є засвоєння системи знань, норм і 

цінностей, соціального досвіду, соціальних якостей та рис, соціальних 

ролей, зразків і психологічних механізмів поведінки. Зміст процесу 

соціалізації визначається культурою та психологією суспільства, із одного 

боку, та соціальним досвідом дитини (учня), із іншого. 

 

 

2.2. Засоби та форми соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості України в другій половині ХХ 

століття 

 

У другій половині ХХ століття загальноосвітній навчальний заклад 

був невід’ємною частиною соціальної системи суспільства, його цілі й 

завдання визначалися державною політикою та співвідносилися із системою 

цінностей, правил і норм, прийнятих в Україні. Діяльність навчального 

закладу була зумовлена багатьма чинниками, які йшли з широкого 

оточення. Зв’язок навчального закладу із зовнішнім середовищем був не 

однобічний, а взаємний, у нього об’єктивно була певна свобода вибору 

напряму поведінки щодо навколишнього світу. Поняття „соціалізація‖ у 

загальноосвітньому навчальному закладі було міцно пов’язане з поняттями 

„виховання‖, „навчання‖, „розвиток особистості‖ та в соціально-

педагогічному сенсі виступало як внутрішній процес „опредметнення‖ та 

„розпредметнення‖ соціокультурних цінностей учнем, відображених у 

конкретних видах діяльності (навчанні, спілкуванні, праці, грі тощо), які 

одночасно виступали засобами та формами соціалізації. 
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Процес соціалізації учнів можна представити у вигляді моделі, що 

складається з 3-х компонентів: „входу‖, „процесу перетворення‖ і „виходу‖. 

Під „виходом‖ ми розуміємо те, що передається із системи в зовнішнє 

середовище чи знову надходить на „вхід‖ школи та є підсумком, 

результатом процесів життєдіяльності (див рис. 2.1). 

 

 

Засоби соціалізації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми соціалізації 

 

Рис. 2.1. Схема процесу соціалізації 

 

Зазначимо, що засоби – це сукупність матеріальних, емоційних, 

інтелектуальних й інших умов, які використовує педагог для досягнення 

поставленої мети [280 , с. 51].  

Форми – це спеціально організована діяльність учителя й учнів, яка 

йде за встановленим порядком і в певному режимі (форми поділяють на 

масові, групові та індивідуальні). Масові форми: вечори тематичні, вечори 

питань і відповідей, конференції, тижні з різних предметів, зустрічі з 
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видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, 

виставки стіннівок тощо; групові форми: гуртки, екскурсії, походи, класні 

години та ін.; індивідуальні форми: читання літератури, колекціонування, 

гра на музичних інструментах, вишивання, малювання  

тощо [276, с. 83 – 86]. 

З’ясувавши такі поняття як „засоби‖ та „форми‖, ми переходимо до 

висвітлення основних засобів та форм соціалізації, які використовувалися в 

другій половині ХХ століття. 

У якості засобу соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості виступала спеціально організована 

виховна робота в навчальний та позанавчальний час, яка розширювала 

видноколо учнів, сприяла їхньому інтелектуальному, моральному, 

фізичному розвитку, а найосновніше – вирішувала завдання соціалізації.  

Зауважимо, що позаурочна діяльність відіграє важливу роль у процесі 

соціалізації учнів і є продовженням попередньої роботи в урочний час 

(спрямована на закріплення, розвиток і вдосконалення). Вона сприяє 

духовно-моральному розвитку особистості, формує в учнів уміння й 

навички, необхідні їм для подальшої самостійної життєдіяльності в соціумі, 

готує до активного соціального життя, до спілкування та співпраці з 

оточенням.  

Форми позаурочної діяльності, які сприяли соціалізації сільських 

учнів, були різноманітними: клубна робота, вечори, присвячені визначним 

датам, лекції та бесіди на суспільно-політичні, наукові, правові, етичні 

теми; краєзнавчі гуртки, клуби інтернаціональної дружби, екскурсії до 

колгоспів, у заклади культури та інші. Усю цю роботу проводили на 

добровільних засадах. Учні вільно обирали ті чи ті види занять. Форми 

занять залежали, переважно, від інтересів і запитів учнів.  

Вагомим внеском у педагогічну науку стала розробка в 60-80-ті роки 

„Зразкового змісту виховання школярів‖ – рекомендацій щодо організації 



117 

системи виховної роботи загальноосвітньої школи. У їх створенні 

наприкінці ХХ століття брали участь наукові співробітники Інституту 

загальних проблем виховання АПН СРСР під керівництвом І. Мар’єнка. 

В основу рекомендацій покладено ідею формування особистості в 

діяльності. Автори визначили загальні й конкретні завдання виховання 

учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку, схарактеризували 

особливості виховання за класами (років навчання) і запропонували 

орієнтовні види діяльності й занять учнів із урахуванням новітніх вимог до 

педагогічного процесу. У межах загальних завдань виховання названо й 

такі, які обумовлюють основні засоби та форми соціалізації учнів: 

виховання політичної свідомості та громадської активності, формування 

морально цілісної особистості, розвиток правосвідомості та громадянської 

відповідальності тощо. Відповідно до цих завдань рекомендовано 

орієнтовні види діяльності й форми занять, що сприяють соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Під час визначення завдань формування особистості учнів 

наголошено на необхідності прищеплення їм діалектичного розуміння явищ 

суспільного життя, усвідомлення політики керівної партії й державних 

органів, політичних прав і свободи, гарантованих Конституцією УРСР, 

вироблення вміння діяти згідно з політичними поглядами та 

переконаннями. Сформульовано задачу розвитку потреби та прагнення до 

активної участі в житті первинного та загальношкільного колективів, села, 

міста, країни. Завданням виховання є відпрацювання готовності та вміння 

сумлінно працювати на благо суспільства та сім’ї, оволодівати професією, 

виявляти турботу про народне надбання, нетолерантно ставитися до 

антисоціальних явищ та ін. 

Як засіб соціалізації природа виховання учнів передбачає їхнє 

знайомство з політичним життям за кордоном, участь у діяльності дитячих і 

молодіжних організацій, самовизначення в актуальному житті, пошук 
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форми стилю майбутнього життя. Виконання учнями громадських доручень 

пов’язувалося із вирішенням колективних справ, можливістю затвердження 

кожного як особистості в колективі однолітків, вияву своїх здібностей та 

обдарувань. Велике місце приділялося формуванню в дітей морального 

ідеалу, необхідності навчити дитину розбиратися в рисах своєї особистості, 

об’єктивно оцінювати позитивні та негативні якості, для більш успішного 

визначення життєвої позиції, можливості самореалізації та 

самоствердження. 

Рекомендації щодо організації системи виховної роботи велике 

значення надавали зміцненню дружби хлопців і дівчат, розвитку здорового 

почуття любові, створенню моральних засад сімейно-шлюбних стосунків, 

готовності наслідувати ідеал радянського сім’янина. 

Формування правосвідомості та виховання громадянської 

відповідальності вміщувало усвідомлення учнями прав і обов’язків 

громадян своєї країни, норм співжиття, потреби поважати органи влади, 

виконувати закони держави, а також нетолерантно ставитися до порушників 

громадського порядку. 

Рекомендації містили орієнтовні види діяльності й занять учнів у 

навчальний та позанавчальний час, які сприяли їхній соціалізації: вивчення 

законів держави, участь у громадському житті села, заняття в гуртках, 

суспільно-корисна праця, самообслуговування, охорона народного 

надбання, зустрічі на виробництві з передовиками праці, представниками 

масових робітничих професій, оволодіння нормами та правилами культури 

спілкування з людьми та ін. [216]. 

Важливою умовою успіху соціалізації учнів у клубних організаціях 

стало те, що вони мали добровільний характер їхніх об’єднань, наявність 

самоврядування, суспільно значимий характер діяльності їхніх членів. Це 

знайшло підтвердження в досвіді й експериментальних дослідженнях. 
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В. Ісаєнко встановила, що діяльність ініціативних клубних об’єднань, яка 

сприяє соціалізації їхніх членів, повинна задовольняти таким вимогам: 

 добровільний характер діяльності у вільний від занять час; 

 наявність інтересу до певного виду діяльності; 

 гідність особистого та суспільно значимого інтересу, включення 

кожного учасника в процес діяльності; 

 ігровий характер занять; 

 розвинена форма самоврядування; 

 відносно вільний склад групи під час її організаційного 

оформлення; 

 самостійність у накопиченні соціального досвіду [113, с. 12 – 13]. 

У числі тих клубних об’єднань школярів, які найбільш сприяють їхній 

соціалізації, В. Ісаєнко називала суспільно-політичні, природничо-наукові, 

художні, краєзнавчі, історичні та ін. Основне, наголошувала вона, у їх 

основі повинна бути соціально значуща діяльність, яка розвиває соціальну 

активність кожного члена клубного об’єднання та колективну активність 

всіх його учасників. 

Схожий висновок щодо діяльності клубних об’єднань зроблено 

Т. Поздняковою [209]. Науковець зауважила, що робота гуртків, студій, 

колективів, аматорських об’єднань дитячого сектора клубу тоді набуває 

дійсний педагогічний сенс, коли свідомість школяра має соціальну цінність. 

Іншими словами, ця робота повинна носити не замкнений характер, а бути 

спрямованою на „віддачу‖ [113].  

У своїй роботі Т. Позднякова показала, що педагогам необхідно 

спиратися на природну потребу дітей і молоді в самоствердженні, 

відкривати їм суспільну значущість їхньої діяльності та допомагати 

усвідомлювати цінність власної особистості, виробляти в учнів готовність 

діяти в широкій сфері відносин дійсності на основі активної життєвої 

позиції поза межами контролю клубного колективу. 
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Формою позакласної роботи, яка успішно сприяла соціалізації учнів в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу сільської місцевості, був 

клуб інтернаціональної дружби. Більшість членів таких клубів, зазвичай, 

становили діти випускних класів. Вони працювали в різних секціях: 

перекладачів, оформлювачів, лекторів, філателістів, листування. Зокрема, 

діти листувалися з друзями тодішніх республік та інших країн. Зокрема, для 

дітей села, листування дозволяло дізнатися про життя за кордоном, 

діяльність молодіжних (скаутських, спортивних, профорієнтаційних) 

організацій. Отримана кореспонденція використовувалася в процесі 

підготовки позакласних заходів у межах клубного та класних колективів. 

Значну роль діяльність клубу відігравала в розвитку дружби сільських 

учнів зі своїми однолітками з союзних республік. Школярі збирали 

матеріали про природу, побут, культуру, господарство різних радянських 

республік. Клуб виховував в учня почуття інтернаціоналізму, готовність 

допомагати людям інших країн у разі стихійного лиха, політичних 

катаклізмів тощо. Клубні заходи були різноманітними: зустрічі з гостями з 

інших республік, вечори, дні та тижні дружби з різними народами й 

країнами, лінійки, форуми, конференції, випуск інформаційних бюлетенів 

та оформлення тематичних стендів, вікторини й олімпіади, фестивалі. Усе 

це формувало активну життєву позицію учнів, дозволяло їм виступати в 

різних соціальних ролях, розвивало ініціативу та наполегливість у 

виконанні суспільно-політичних доручень, розширювало коло спілкування 

дітей, що сприяло соціалізації особистості (див. додаток В). 

Серед форм роботи, які впливали на рівень соціалізованості учнів, 

варто назвати школи молодого лектора, слухачами яких у досвіді низки 

шкіл були учні та батьки. Теми лекцій розроблялися учнями для однолітків, 

формулювалися так, щоб вони сприяли виробленню в них громадянської і 

політичної позиції: „Патріотизм радянського школяра‖, „Активна життєва 

позиція радянської людини‖, „Два світи – два способи життя‖ та ін. За 
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допомогою вчителів учні підбирали матеріал для лекцій, складали її план, та 

проводили її після схвалення тексту вчителем. Створювалися секції 

суспільно-політичних, наукових знань, політінформаторів. Кожну секцію 

очолював школяр, а консультантом був учитель. 

У сільських школах слухачами лекцій були не лише учні, але й 

трудівники колгоспів чи радгоспів, робоча молодь. Члени лекторських груп 

розширювали та поглиблювали свої знання, розвивали в себе почуття 

відповідальності за доручену справу, оволодівали організаторськими 

навичками, методами спілкування з аудиторією. Велике значення в 

діяльності школи молодого лектора мали зустрічі дітей із кваліфікованими 

лекторами товариства „Знання‖. Разом із дорослими школярі організовували 

лекції, бесіди, накопичуючи так досвід співпраці з людьми різного віку та 

соціального стану, оволодівали певним колом норм соціального життя. Усе 

це мало важливе значення для соціалізації учнів. 

Поширеною та ефективною формою роботи, яка сприяла соціалізації 

сільських учнів, були об’єднання, що створювалися та функціонували в 

позашкільному середовищі, за місцем проживання учнів: спортивні секції, 

гуртки за інтересами, молодіжні педагогічні загони та багато інших. Їх 

особливістю було те, що в більшості випадків вони об’єднували дітей 

різного віку, учнів сільських і міських шкіл, інколи – молодих працівників. 

Це створювало сприятливі умови для організації різноманітних видів 

діяльності й занять, які сприяли соціалізації: трудовій, суспільно-

політичній, художній, пізнавальній, спортивній, більшість із яких у школі 

були представлені недостатньо. При цьому були можливості не лише для 

здійснення дитячого самоврядування в різних його формах, а й для 

наповнення всієї роботи суспільно корисним змістом (див. додаток Г). 

Розвитку теорії та практики соціалізації особистості школярів сприяла 

методика колективних творчих справ, розроблена І. Івановим (комунарська 

методика).  
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Основним засобом соціалізації колективу й особистості І. Іванов 

називав спільну організаторську та творчу діяльність дітей і дорослих, 

наповнену турботою про розвиток особистості молодого покоління, його 

самовизначення в житті, формування способу життя, самореалізації. 

Колективні творчі справи в методиці І. Іванова – це спосіб організації 

трудової та ігрової діяльності, наповненої творчістю, вигадкою, співпрацею, 

мрією та радістю життя. Технологія організації колективних творчих справ 

містить таке: 

 розвідка й вибір колективної творчої справи на основі конкурсу 

групи, первинних колективів; 

 обговорення та прийняття найкращого варіанту; 

 вибір задля справи; 

 розробка плану реалізації обраного варіанту організації справи; 

 розподіл доручення між різними колективами, окремими учнями; 

 безпосереднє виконання справи його учасниками; 

 підведення підсумків через обговорення результатів у первинних 

колективах; 

 наслідки, пропозиції на майбутнє.  

Кожна колективна творча справа розглядається як вияв турботи про 

поліпшення навколишнього життя, а також практичні дії, спрямовані на 

загальну користь і радість, що збагачують особистий досвід учнів, 

залучають їх до ділового спілкування, дають можливість брати участь у 

різних об’єднаннях, групах, виконувати різні ролі, зокрема  організатора, 

виконавця. Автор І. Іванов вважає, що „Діючи разом з вихованцями і на їх 

чолі, вихователь втілює й розвиває внутрішні особистісні відношення до 

себе як старшого товариша вихованців, своє внутрішнє особистісне 

ставлення до вихованців як молодшим товаришам, які можуть покращувати 

навколишнє життя і себе‖ [111, с. 12]. 
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Заслуговує на увагу накопичений у другій половині ХХ століття 

досвід організації дозвілля сільських школярів та використання його для 

соціалізації особистості. Специфіка умов такої роботи визначалася низкою 

об’єктивних чинників, які мали свій вплив на процес соціалізації учнів: 

віддаленість від великих науково-методичних і культурних центрів, велика 

територіальна роз’єднаність населених пунктів шкільного мікрорайону, 

традиції сільської громади, відкритість спілкування. У цих умовах дозвілля 

учнів та власне вся позашкільна робота були пов’язані з подоланням 

багатьох труднощів, які вимагали від колективу вчителів додаткових витрат 

часу та сил. Ці складнощі полягали в проблемі забезпечення своєчасного 

відвідування дітьми позакласних занять, наявності малої кількості 

позашкільних закладів, виявлення недостатньої уваги з боку районних та 

обласних відділів народної освіти. У той же час, наголосимо, що умови для 

дозвілля учнів, розвитку позакласної та позашкільної роботи в плані 

соціалізації сільського учня мали деякі позитивні сторони. Виробництво 

відкривало великі можливості не лише для формування системи глибоких, 

усвідомлених і конкретних знань про наукові основи найважливіших 

галузей високомеханізованого народного господарства, але й для 

систематичного залучення учнів до безпосередньої участі в продуктивній 

праці. Жива природа в її різноманітті, будучи в умовах сільської школи 

постійним компонентом навчально-виховного процесу, виступала важливим 

джерелом формування в учнів естетичних почуттів, любові до рідного краю, 

готовності до активної творчої роботи. У школярів була об’єктивна 

можливість виявляти свою соціальну активність у природоохоронній роботі 

(див. додаток Д). 

Однією з форм позакласної роботи в умовах сільської школи були 

гуртки юннатів, які об’єднували любителів природи, де діти проводили 

експериментальну роботу. Для багатьох із них у цих гуртках починався 

шлях у професію, пов’язану з працею в селі. Щорічно члени юннатських 
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гуртків влаштовували свята врожаю, свята квітів, дні птахів, дні тварин, 

тижні лісу. До свят готувалися виставки вирощених школярами овочів, 

квітів, фруктів. В урочистостях брали участь представники радгоспів, 

колгоспів, батьки. Дорослі давали оцінку результатам праці учнів, вручали 

грамоти, цінні подарунки. Діти, які мешкали в селі, на відміну від дітей, які 

жили в місті, здійснювали екскурсії – виїзди на природу, до майстерень, 

тваринницьких ферм радгоспу, колгоспу, на підприємства та установи. 

Екскурсії розширювали знання дітей про навколишнє виробництво, рідний 

край, людей праці, збагачуючи так життєвий досвід дітей, орієнтуючи на 

вибір предмета майбутньої професійної діяльності. 

Також джерелом глибшого ознайомлення з природним та історичним 

оточенням були „Туристично-краєзнавчі‖ гуртки. Діяльність таких гуртків 

була одним із засобів, які сприяли соціалізації та вихованню особистості. 

Відмінними ознаками туристсько-краєзнавчої діяльності було: пересування 

в просторі, активна взаємодія з довкіллям, високий ступінь самодіяльності 

та пізнавальної активності учасників, поєднання розумової та фізичної 

праці.  

Туристсько-краєзнавчі гуртки розвивали в сільських дітей такі якості, 

як: відповідальність, самостійність, повага до прав людини, інтерес до 

інших, а також до рідної країни, почуття прихильності до місцевості, де 

вони народилися, її історії, природи, людей. Члени гуртка були учасниками 

Всесоюзної туристсько-краєзнавчої експедиції піонерів і школярів „Моя 

Батьківщина — УРСР‖ (див. додаток Є). Під час експедиції школярі також 

відвідували фабрики, заводи, колгоспи, радгоспи, вивчали їх історію. 

Соціалізації сільських учнів зокрема сприяли такі гуртки: ЮДМ „Юні 

друзі міліції‖ (загони школярів, що допомагали міліції, народним 

дружинам) „Юні друзі пожежників‖ (загони школярів, що допомагали 

пожежним) (див. додаток Ж). 
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Члени таких гуртків повинні були мати гідність, власне „Я‖, 

прагнення до самовиховання, самовдосконалення, самокритичності; бути 

працьовитими; володіти почуттям колективізму, прагненням виконати 

обов’язок перед суспільством; почуттям відповідальності перед іншими; 

бути ініціативними, небайдужими до колективу; бути прихильними до свого 

загальноосвітнього навчального закладу; комунікабельними (уміння швидко 

знаходити спільну мову з будь-якою людиною), гуманними (володіти 

умінням співчувати). Однією з основних якостей, що прищеплювали ці 

гуртки, був патріотизм (гордість за власну країну, місце, де народився). 

Отже, позакласна, клубна робота збагачувала особистий соціальний 

досвід сільських школярів і досвід їхньої колективної взаємодії, досвід 

взаємодії з дорослими в процесі різнобічної діяльності. Успіх соціалізації 

досягався включенням учнів у діяльність творчого характеру, 

стимулюванням природного саморозвитку особистості дітей. Засвоєння 

суспільно значущих цінностей і норм поведінки в цій роботі виступало як 

елемент цілеспрямованої соціалізації учнів. Розвиток соціально 

орієнтованих елементів індивідуальності учнів у процесі позакласної, 

клубної роботи містив вироблення в дітей навичок колективної 

життєдіяльності: соціальної адаптації, уміння адаптуватися в 

навколишньому соціальному середовищі, спілкуватися з оточенням, 

співвідносити свої дії та вчинки з вимогами клубної організації.  

Однією з поширених форм колективної діяльності дітей, що сприяли 

соціалізації сільських учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 

позакласному сільському середовищі, була політінформація. Вона сприяла 

розвитку політичної свідомості та громадянськості дітей, їхньої готовності 

та вміння відстоювати свої ідеали, переконання. Постійна участь в 

організації та проведенні політінформацій сприяла соціалізації учнів. 

Соціалізація зумовлювала формування в майбутнього громадянина почуття 
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причетності до справ і подій в країні, робила учня співучасником тієї чи тієї 

проблеми далеко за межами колективу класу, школи, сім’ї. 

Класні керівники разом із молодіжним та учнівським активом 

ознайомлювали учнів із питаннями внутрішньої та зовнішньої політики 

держави, проблемами життя суспільства, формували в них стійкий інтерес 

до сучасних політичних проблем, розвивали вміння орієнтуватися в подіях 

міжнародного життя. У школах, поряд з оглядовими політичними 

інформаціями про основні події у світі та країні, місті та районі, рідному 

селі, проводилися тематичні та проблемні політінформації, які спонукали 

дітей дискутувати, детально аналізувати суспільні події. 

Результати нашого дослідження свідчать, що, на жаль, на оглядових 

політінформаціях часто мали місце просто читання чи переказ газетних 

текстів, що залишало учнів байдужими та не спонукало до роздумів і 

висновків. Класні керівники в багатьох випадках формально ставилися до 

підбору матеріалу політінформацій, не зосереджували увагу учнів на 

необхідності самостійного аналізу фактів та їх об’єктивної оцінки. На 

політінформаціях не завжди досягалася мета виховання й, тим паче, 

соціалізації, бо в умовах командно-бюрократичної системи важко було 

говорити про об’єктивність оцінок подій і фактів. 

Політінформації (у процесі проведення яких використовували 

місцевий матеріал), своєчасні відгуки на актуальні події були джерелом 

соціалізації учнів, бо школярі вважали себе особисто причетними до подій, 

висловлювали зацікавленість в успіхах рідної країни, області, міста, села. 

Крім цього, висловлювання та відстоювання власної позиції з тих чи тих 

питань суспільно-політичного життя країни та світу, відкриті дискусії 

(звичайно ж, в ідеологічно припустимих межах) – усе це обумовлювало 

відомі результати соціалізації учнів на етапі інтеграції особистості в 

колективі, коли кожен є складовою системи колективного життя та робить 

свій внесок у спільну справу, а колектив приймає особистість у всьому 
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різноманітті її громадських зв’язків та індивідуальної поведінки, 

індивідуальних поглядів, індивідуальної позиції з усіх питань.  

Зазначимо, що в другій половині ХХ століття політінформація 

виступала як соціальний апарат, який мав включити в „нормальний‖ світ 

учня, зробити з нього радянську людину. Зміст політінформації з позиції 

соціального сприйняття полягає не в передачі інформації, а в підтримці 

соціального порядку. Така політінформація була інструментом 

„осмислення‖ і трансформації сільського населення та створення людини 

індустріального суспільства з відповідними ідеологічними якостями. 

Будучи формою соціалізації, інформація була не лише засобом 

ідеологічного контролю й формування нової радянської людини, але й 

засобом соціальної мобільності для формування майбутньої політичної та 

ідеологічної еліти. Вона була покликана підвищити загальний соціально-

культурний рівень учнів, їхню політичну грамотність і громадянську 

активність. 

Дослідники Л. Спірін та П. Конанихін зазначали, що політінформація, 

як форма позакласної роботи була спрямована на розвиток політичної 

свідомості молоді, вироблення готовності та вміння переконливо 

відстоювати ідеологію партії, виховувати високоморальну поведінку, 

рішуче боротися з буржуазною пропагандою. Для цього, переконували 

вчені, до політінформації повинні були готуватися всі учні, бо лише у 

творчій роботі з підбору фактів, їх аналізу, порівняння, систематизації, 

узагальнення формувалися знання про закономірності явищ суспільного 

життя [260; 259, с. 118 – 122]. 

Отже, зауважимо, якщо не зосереджувати увагу на специфіку 

спрямованості названого часу політінформації в загальноосвітніх 

навчальних закладах сільської місцевості та тодішню ідеологію партії, що 

розглянута форма соціалізації учнів була результативною, бо вона 

відображала та зміцнювала зв’язок школи з життям, допомагала вихованню 
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юної зміни в дусі громадянськості, патріотизму, сприяла самореалізації 

особистості, її самовизначенню в актуальному житті та на перспективу. 

Проте примусовий характер політичного виховання в школі, переважно, є 

неприйнятним. У цьому зв’язку важливо також наголосити й на тому, що 

під час проведення політінформації мали місце такі негативні факти: 

неповажне ставлення до думок промовців; відсутність аналізу гострих 

проблем сучасності; необ’єктивність, помилковість висновків та суджень; 

механічне читання чи переказ учнями газетних текстів.  

Зауважимо, що соціалізації особистості сільських школярів сприяла 

діяльність молодіжної організації учнів. У другій половині ХХ століття, 

незважаючи на політизацію діяльності цієї організації, її ідейну 

спрямованість і відомий формалізм у повсякденній роботі, не лише 

комсомольці, але й під їхнім керівництвом усі учні залучалися до масових 

суспільно-корисних справ, різних видів діяльності й занять. Відбувалися 

сприяння розширенню їхнього культурного та політичного виднокола, 

розвитку громадської активності власне особистості. 

Вступ до молодіжної організації й активна участь в її роботі значно 

впливала на соціалізацію учнів. Сам факт вступу в організацію пов’язувався 

учнями з переходом на сходинку дорослості й усвідомлювався ними не 

лише як вияв довіри до них, але і як заклик до безпосередніх справ, дій, 

необхідних суспільству. 

У процесі шкільної молодіжної роботи педагоги, керівники школи 

спостерігали зростання інтенсивності формування особистості учня, що 

втілювалося, зокрема, у розвитку його здатності до самопізнання. Це 

виявлялося в таких формах: власне самопізнання (бажання розібратися в 

собі); самовизначення (прагнення знайти себе в житті, визначити власне 

місце в колі однолітків та дорослих, співставити свої можливості); 

самоствердження (бажання затвердити себе в середовищі однолітків і 

старших, бути впевненим у власних можливостях, обрати певну позицію в 
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класі, дружній компанії); самостійність (природне прагнення 

старшокласника, пов’язане з процесом його самоствердження). Ці форми, на 

нашу думку цілком відповідали стадіям соціалізації особистості. 

Шкільна молодіжна організація відрізнялася певною специфікою 

реалізації своїх виховних функцій. Ця специфіка була зумовлена тим, що 

основу всебічного розвитку особистості учня створював навчально-

виховний процес, комсомольська організація реалізовувала свої конкретні 

функції в межах цього процесу у взаємодії з учителями, коли педагоги та 

школярі-комсомольці виступали в різних ролях – вихователів і вихованців. 

За творчого співробітництва молодіжної організації з учителем, педагогом 

передбачалося, що думка учнів із різних питань їхнього шкільного життя 

має враховуватися, із ним повинні були рахуватися. Проте, як показував 

досвід 60 − 80-х років, права комсомольців у більшості випадків лише 

декларувалися, вони не знаходили свого вираження в реальних діях [83].  

Результати роботи шкільної організації багато в чому залежали від 

координації дій учителями, від загального стилю та тону життя 

педагогічного колективу. У той же час, у молодіжній організації не було 

поділу на вихователів і вихованців. Кожен член організації володів рівними 

правами й обов’язками, що сприяло інтенсивному формуванню соціального 

досвіду співпраці юнаків та дівчат. У такий спосіб підвищувалося виховне 

значення систематичної роботи молодіжної організації з розвитку ініціативи 

та громадської активності учнів, широкого залучення їх у колективну 

суспільно корисну діяльність. Комсомольська робота дозволяла глибше й 

повніше вирішувати такі важливі для раннього юнацького віку проблеми: 

сенс життя, власне місця в суспільстві, а також мали виробляти суспільно 

значимі критерії моральних цінностей. Досвід реалізації основних виховних 

функцій комсомольської організації в школі було викладено в дослідженнях 

учених Б. Вульфова [55], В. Іванова [110], Т. Мальковської [163]. 
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У діяльності сільської молодіжної організації школи важливу роль 

відігравав комітет, який встановлював зв’язки з різними молодіжними 

організаціями, зокрема вчительськими, із трудовими колективами. Старша 

за віком молодь, яка володіла певним життєвим досвідом й 

організаторськими навичками, надавала допомогу шкільному молодіжному 

активу, вдосконаленню виховної діяльності класних молодіжних 

колективів. У їхній спільній діяльності використовувалися такі форми 

роботи, як: збори молодіжного активу, загальнополітична атестація, участь 

у трудових об’єднаннях учнів, організація клубної роботи, проведення 

оглядів, конкурсів, фестивалів, вечорів, спортивних змагань, походів 

місцями революційної, бойової і трудової слави. Усі ці форми роботи 

відігравали важливу роль у соціалізації учнів.  

Пізнавальна діяльність в умовах сільської школи мала свою 

специфіку. Вона виражалася в тому, що учні певною мірою виступали в 

якості споживача інформації. Позиція винятково споживача не могла 

сприяти соціалізації учнів. Навчальний процес – процес двобічний. Він 

вимагав певних зусиль від самого учня. Роль комсомолу як громадської 

організації (покликаної, насамперед, боротися за глибокі та міцні знання) 

визначалася партійно-комсомольськими документами. Це призводило до 

формалізму в роботі з молоддю. 

Аналіз результатів дослідження діяльності молодіжної організації в 

школі в досліджуваний період дає підстави зробити висновок про те, що 

робота комсомолу щодо виховання в учнів відповідального ставлення до 

здобуття знань мала соціальну спрямованість [78]. Про це свідчать роботи 

Б. Вульфова, Р. Мальковської, С. Хозе. Свідоме та відповідальне ставлення 

школяра до навчання передбачало поєднання переконання суспільної 

необхідності навчання та сумлінного виконання вимог школи, молодіжного 

колективу, а також прагнення постійно поповнювати знання. Проте в 

процесі формування в учнів відповідального ставлення до навчання 
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молодіжна організація не могла домогтися розуміння кожним школярем 

соціальної та моральної цінності знань, бо не було в достатній мірі створено 

атмосферу вимогливості до неприпустимості вияву байдужого ставлення до 

пізнання, до фактів неуспішності та недисциплінованості, проводилася 

неякісна робота в боротьбі з попередження відставання в навчанні, 

списування, використання шпаргалок.  

У молодіжній організації одночасно використовувалися також форми 

роботи, які мали певний ступінь життєздатності. Таку форму як молодіжні 

збори можна вважати досить дієвим чинником, що впливав на виховання в 

учнів свідомого ставлення до навчання й допомагав підняти особисту та 

колективну відповідальність за стан навчальних справ у класі та школі, 

створити ділову атмосферу в колективі. На тематичних комсомольських 

зборах розглядали питання про участь молоді в колгоспній справи й про те, 

як краще провести дозвілля, як налагодити роботу агітаторів і гуртків 

самодіяльності, організувати військову та фізичну підготовку дітей. На 

молодіжних зборах обговорювали такі теми: „Учитися сумлінно – що це 

означає?‖, „Навчання – твій комсомольський обов’язок‖, „Як пов’язано твоє 

майбутнє з твоїм навчанням?‖, де проблему знань розглядали в різних 

аспектах. Школярі обговорювали питання про роль знань, значення 

самоосвіти, аналізували роботу в предметних гуртках, наукових 

товариствах учнів, зустрічалися з людьми різних професій, 

ознайомлювалися з вимогами до рівня освітньої підготовки робітника, 

працівника сільськогосподарського виробництва, абітурієнта середніх і 

вищих спеціальних навчальних закладів. Також на таких зборах 

порушувалися питання щодо злочинів та пияцтва серед неповнолітніх  

учнів [77 – 79]. 

Набуті знання, особливо в галузі моральних ціннісних настанов, 

повинні були стати переконаннями. Для цього було необхідно, щоб вони 

знайшли своє втілення в безпосередній практичній діяльності школярів. 
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Завдання шкільної сільської організації, на відміну від шкільної організації 

міста, полягало в тому, щоб через організацію продуктивної праці, 

суспільно корисної роботи розкрити перед юнаками й дівчатами широкі 

можливості застосування знань, отримання навичок посильної участі в 

житті суспільства. У реальному ж педагогічному процесі мали місце такі 

явища, як: політизація знань, формалізм, копіювання форм роботи 

партійних органів, що не дозволяло діяльності комсомольської організації в 

школі набути соціальної спрямованості. 

Директивні документи орієнтували шкільні молодіжні організації на 

таку працю, яка б сприяла соціалізації учнів – її членів. Рекомендувалося 

проводити цю роботу в тісному взаємозв’язку з сім’єю, громадськістю. У 

педагогіці цю проблему досліджували Б. Вульфов [55], С. Хозе [294]. 

Соціальна ситуація розвитку учнів визначалася сукупністю чинників, 

що діють разом: школа, сім’я, громадськість, засоби масової інформації. Усі 

вони виступали серйозним чинником формування особистості школяра та 

сприяли його соціалізації. Активна робота в Союзі молоді змінювала 

психологічну атмосферу ситуації розвитку соціально активного учня. Як 

свідчить досвід, відбувалося якісне перетворення соціальної ролі та 

громадської позиції школяра. Розширювалася сфера спілкування учнів, які 

активно брали участь у житті рідного села, міста, області, усієї країни. 

Знайомство з життям молоді, включеної в продуктивну працю, спільна 

участь у трудовій діяльності з дорослими – усе це дозволяло школярам 

долати відомий „академізм‖ навчання та співвідносити отримані знання з 

потребами практики, життя сучасного виробництва. 

Участь у роботі різних молодіжних організацій розширювала діапазон 

соціальних зв’язків шкільної молоді; дозволяла глибше усвідомити 

суспільні цінності; розвивала досвід стосунків, заснованих на принципі 

відповідальної залежності за рівності прав і обов’язків; впливала на 
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зростання самосвідомості особистості, що стимулювало учнів до 

самовиховання (див. додаток З).  

У діяльності шкільних організацій з ідейно-політичного виховання 

школярів важливе місце посідало систематичне ознайомлення учнів із 

суспільно-політичним життям нашої країни. Основною формою роботи тут 

була політична інформація, яка передбачала надання допомоги учням 

загальноосвітніх навчальних закладів у орієнтуванні в широкому потоці 

інформації. Найчастіше, проведення політінформацій зводилося до 

формальних щотижневих повідомлень, куди діти були змушені ходити 

примусово За ініціативи шкільних організацій проводилися відвідування 

театрів, виставок, кіно, музеїв, картинних галерей, обговорення нових книг і 

фільмів, створювалися колективи художньої самодіяльності. Спільна 

діяльність комсомольських організацій шкіл, спеціальних навчальних 

закладів, установ культури та мистецтва дозволяла повніше розкривати 

учням світ прекрасного, прищеплювати повагу та любов до пам’яток 

культури, народної творчості. 

Комсомольці шефствували над піонерською організацією. Вони 

допомагали молодшим школярам у навчанні, організації різноманітних 

позакласних заходів, що сприяло розвитку почуття колективізму, 

відповідальності та власної значущості, тобто соціалізації. 

Молодіжні організації шкіл вели активну роботу з фізичного 

виховання учнів, активно допомагаючи створювати та зміцнювати 

спортивні колективи, готуючи та проводячи масові змагання піонерів і 

школярів, керуючи секціями, у яких займалися їхні молодші товариші, 

проводячи вечори та конкурси, свята (день бігуна, спартакіади учнівських 

бригад, естафети „Найсильніший і найспритніший‖ та ін.). 

Розширення зв’язків організацій із громадськістю (працівниками, 

колгоспниками, студентами, воїнами) створювало передумови до 

задоволення потреби в спілкуванні, яскраво вираженої в ранньому 
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юнацькому віці. Уможливлювалося для учнів більш глибокого засвоєння 

таких соціальних цінностей суспільства, як: праця, знання, мораль. 

Взаємодія основних чинників (школа, сім’я), цілеспрямовано впливає 

на соціалізацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів, але містить у 

собі деякі суперечливі ідеї. Так, одна з особливостей позиції учня полягала в 

тому, що він у реальних стосунках із дорослими  переважно є вихованцем, 

тобто об’єктом виховних впливів (на якому було зосереджено увагу й 

зусилля сім’ї та школи), тоді як молодіжна діяльність у всіх її видах 

передбачала соціальну відповідальність самого учня. 

Отже, соціалізація учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 

діяльності молодіжної організації визначалася, насамперед, своєрідністю 

цієї соціальної групи, особливостями основної, навчальної діяльності членів 

молодіжних організацій, соціальної ситуації їхнього розвитку, істотними 

віковими відмінностями в середині цієї групи. Із позицій сьогодення 

зрозуміло, що в результаті формалізму та бюрократизму, абсолютної 

ідеологізації, що мали місце в діяльності молодіжної організації, 

соціалізація сприяла виробленню почуття обов’язку й відповідального 

ставлення до оволодіння знаннями. Спостерігалися також такі негативні 

явища, як: політизація, копіювання форм роботи партійних органів, 

беззастережне підпорядкування вищим структурам. Водночас, зауважимо, 

що комсомол виступав серйозним чинником формування особистості 

школяра та сприяв його соціалізації, бо багато в чому тандем молоді 

виконував свою основну функцію, яка полягала в допомозі школі з 

організації навчального процесу, досягненні високої результативності у 

вихованні. Молодіжна організація сприяла розширенню соціальних зв’язків, 

що дозволяло глибше й повніше здійснювати соціалізацію учнів. 

Зауважимо, що на період з 1959 до 1991 роки  припадає найвищий 

підйом позашкільної освіти в Україні. У цей час стрімко зросла кількість 

позашкільних установ, так само піонерських таборів, в Україні було 
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створено розгалужену систему дитячих таборів, яка нараховувала понад 

1200 об’єктів. Існували табори різних напрямків: 

оздоровчий – табір зі спортивним спрямуванням, у цілях зміцнення 

здоров’я дитини; 

спортивний – табір із посиленим спортивним нахилом, для розвитку 

фізичних якостей;  

військово-спортивний – табір, у якому діти проходили початкову 

військово-спортивну підготовку, розвивалися фізично; 

колгоспний – табір, який розміщено в сільській місцевості; 

табори праці й відпочинку – найбільш поширена форма організації 

суспільно корисної праці сільських учнів (старших класів). Учні працювали 

в таборах праці та відпочинку лише в літній час і, здебільшого, у 

сільськогосподарському виробництві. Основне завдання табору було 

виховати в школярів любов і повагу до праці, розвинути їхню громадську 

активність.  

Одним із найвідоміших у тодішній Україні був міжнародний табір 

„Молода гвардія‖ (Одеська обл.) (див. додаток І). 

У піонерських таборах також проводилася військово-спортивна гра 

„Зірниця‖ (див. додаток І). Вона виховувала в школярів відданість своїй 

країні, постійну готовність захищати Батьківщину. Мільйони дітей, беручи 

участь у цій грі, розширювали свої уявлення про історію країни, її збройні 

сили; отримували знання з надання першої медичної допомоги, дій у 

випадках стихійних лих та надзвичайних ситуацій, вивчали програму 

цивільної оборони, а основне — навчилися любити й захищати рідну країну. 

Ця гра була формою патріотичного виховання та соціалізації учнів. 

Роль дитячих таборів полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині 

зберегти та утвердити свою самобутність, стати талановитим, знайти себе. 

Крім того, розвинути соціальні здібності, уміння жити серед людей. 

Особливістю діяльності табору є система взаємодії педагогічних і 
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соціальних зв’язків. Лише дитячий табір здатний на організацію 

диференційованого дозвілля, що сприяє фізичному та духовному розвитку 

дитини, розвитку їхніх різнобічних здібностей, соціального досвіду загалом.  

Виховний простір табору виступає в якості найважливіших завдань 

збагачення сфери освоюваних індивідом соціальних ролей, надання 

допомоги вихованцю в оволодінні базовими соціальними здібностями та 

вміннями, що сприяє ефективній соціалізації та набуттю дитиною 

соціального досвіду. 

Отже, основне призначення організованого відпочинку дітей та 

підлітків полягає в тому, щоб створити такі умови й психологічний клімат, у 

яких дитина змогла б максимально усвідомити свою індивідуальність, 

розкрити власні бажання й потреби, осягнути свої сили й здібності, 

значення в житті, у родині, суспільстві.  

Особливу увагу в нашому дослідженні варто приділити трудовому 

вихованню, адже соціальна педагогіка розглядала трудове виховання та 

навчання молодого покоління як один із засобів соціалізації. Українська 

сільська школа створювалася й безперервно розвивалася як трудова. У 

„Положенні про єдину трудову школу‖, яке було затверджено 

Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом 30.09.1918 року  

[181, с. 115], (у травні 1919 року Наркомос України затвердив ще й 

„Положення про єдину трудову школу УРСР‖ [159]; „Основні принципи 

єдиної трудової школи‖ (16.10.1918 року) [181, с. 137]) було вказано, що 

така школа повинна прагнути до того, щоб, „спираючись на конкретні 

виробництва, ознайомити з трудовою культурою сучасності. Трудові 

процеси повинні формувати в дітях таку внутрішню дисципліну, без якої 

неможлива раціонально поставлена колективна праця...  продуктивна праця 

і організація всього шкільного життя повинні виховувати майбутніх  

громадян‖ [177, с. 140 – 145]. 
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Упродовж багатьох років основою трудового виховання була 

марксистсько-ленінська теорія та рішення партійних з’їздів, пленумів, 

конференцій. Основною ідеєю цієї теорії було: „... Формування у кожної 

радянської людини глибокої поваги та готовності до сумлінної праці на 

загальне благо‖ [167, с. 52 – 53]. 

Зазначимо, що в другій половині ХХ століття „комуністична праця в 

більш вузькому і точному значенні слова є безкоштовною працею на 

користь суспільства, праця, що виробляється не для відбуття певної 

повинності, не для отримання права на відомі продукти, не за заздалегідь 

установленими нормами, а праця за звичкою працювати на загальну 

користь‖ [151, с. 315] . 

Отже, думки науковців щодо розуміння сутності праці в суспільстві 

зводилися до ідеологічного положення керівної партії тоталітарного 

режиму. Саме таке ставлення до праці виховували в дітей від покоління до 

покоління школа, батьки, громадськість. Народ працював, але те „загальне‖, 

яке повинно стати найціннішим і найдорожчим для кожного, насправді 

виявилося нічиїм. Жорстка політико-етична система формувала бажані 

моделі суспільного життя. Незважаючи на це, педагогічна наука й шкільна 

практика цього періоду мають значний матеріал щодо проблеми трудового 

виховання та навчання, професійної орієнтації, політехнічної та економічної 

освіти, що слугує фундаментальною теоретичною базою розробки й 

дослідження питань трудового виховання сьогодні. 

У педагогічній теорії проблем трудового виховання існують різні 

підходи до розгляду найбільш важливих аспектів поняття підготовки 

школярів до самостійної трудової діяльності: трудове виховання, трудова 

спрямованість, формування позитивного ставлення до праці, творчий підхід 

до трудової діяльності, моральні проблеми підготовки школярів до  

праці та ін. 



138 

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. виявлена недостатня підготовка 

випускників до продуктивної праці. На посилення принципів трудової 

школи було спрямовано „Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

подальший розвиток системи народної освіти‖ (1958). Основними 

завданнями школи знову оголошувалася підготовка до суспільно корисної 

праці, підвищення рівня загальної та політехнічної освіти. Реформу 1958 р. 

було переглянуто в другій половині 60-х років, але школа продовжувала 

вдосконалюватися як трудова, політехнічна. Склалася концепція трудового 

навчання й виховання, використання різних видів суспільно корисної, 

продуктивної праці як засобу розвитку й підготовки молодого покоління до 

життя, як джерела та чинника соціалізації особистості учнів.  

Соціальну значущість трудової діяльності школярів у зазначений 

період ґрунтовно розкрив В. Сухомлинський. Педагог зазначив, що саме 

громадянська спрямованість праці дозволяє розглядати працю не лише як 

джерело існування індивіда, а як засіб перетворення, олюднення 

особистості, усвідомлення себе членом суспільства, вироблення вміння 

свідомого виконання норм і правил соціального буття. Він писав: „Відчуття 

громадянської значущості праці – це, поряд з радістю пізнання, освоєння 

світу дуже сильний емоційний стимул, що одухотворяє нелегку працю, а 

праця тільки тоді виховує, коли вона нелегка‖ [266, с. 152]. 

Суспільна значимість праці, вплив трудової діяльності на моральний 

розвиток учнів, на вироблення в них активної життєвої та громадянської 

позиції, за словами В. Сухомлинського, є основою соціалізації молодої 

людини. У зв’язку з цим він наголошував: „Виховання ідейних однодумців-

колективістів немислимо, якщо вже в дитинстві людина не відчула себе в 

такій же мірі трудівником, творцем і хранителем матеріальних і духовних 

благ, якщо людина вже в дитячі роки на власному досвіді пізнала істину: 

тільки робота створює честь, гідність особистості; саме працею людина 
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виражає себе в колективі, праця дає моральне право судити про інших 

людей‖ [264, с. 283]. 

Характеризуючи мету й форми трудової діяльності учнів, засоби 

взаємодії виховних колективів школи та їх зв’язку з колективами 

підприємства, узагальнюючи відповідний досвід Павлиської школи, 

В. Сухомлинський висловив думку, яка не втратила свого значення в наші 

дні: „Праця стає великим вихователем тоді, коли вона входить у духовне 

життя наших вихованців, дає радість дружби та товариства, розвиває 

інтерес і допитливість, пробуджує нову красу в оточуючому світі, 

пробуджує перше громадянське почуття – почуття творця матеріальних 

цінностей, без яких неможливе життя людини‖ [267, с. 229]. 

Зауважимо, що значним внеском у педагогічну науку стала розробка 

вимог до вибору об’єктів продуктивної праці учнів, під час виконання яких 

найбільш успішно вирішують завдання соціалізації учнів. Такі вимоги було 

вироблено на початку 80-х років НДІ трудового навчання і професійної 

орієнтації АПН УРСР. Серед основних вимог такі: 

 народногосподарське значення; 

 використання колективних (бригадних) форм праці; 

 максимальне наближення до реальних умов випуску продукції; 

 поєднання виконавського та творчого елементів; 

 організація продуктивної праці на наявному обладнанні; 

 формування та закріплення трудових і економічних знань, умінь і 

навичок, найбільш характерних для певного профілю (професії); 

 зв’язок трудового навчання із завданнями політехнічної освіти; 

 розвиток свідомого ставлення до праці; 

 задоволення потреби учнів у самовираженні індивідуальності, 

визнання їхньої самобутності, оригінальності, унікальності  

особистості [13, c. 4]. 
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Як показали результати досліджень, що проводилися НДІ трудового 

навчання і професійної орієнтації АПН УРСР наприкінці ХХ століття, 

виконання цих вимог „з урахуванням індивідуальних схильностей, інтересів 

і можливостей в організації продуктивної праці в КПК, на базових 

підприємствах, в таборах праці та відпочинку, учнівських виробничих 

бригадах, як показує практика, допомагає учителю спрямовувати процес 

соціалізації  старших школярів‖ [51, с. 77]. 

Стимулюванню освоєння учнями досвіду соціальних відносин у 

виробничій діяльності сприяла спільна робота комсомольської організації 

школи й комсомольців підприємств, членів трудових колективів (суспільно-

політичні справи, диспути, вечори відпочинку та ін.). Учні набували 

морально-ціннісного досвіду, збагачували свою громадянську 

самосвідомість. Це було спільне обговорення виробничих завдань, 

задоволення від суспільної праці з робітниками, взаємодопомога, 

співробітництво, стійкі особистісні ділові контакти, участь у вдосконаленні 

конструкторської діяльності. Важливим джерелом соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів був особистий приклад передовиків 

виробництва (див. додаток К). 

Аналіз і узагальнення провідного досвіду включення сільських учнів у 

працю безпосередньо на виробничих об’єктах дозволяють зрозуміти, що для 

їхньої соціалізації сприятливими умовами були дотримання учнями 

трудового режиму та норм соціалістичного співжиття, підтримання 

бадьорого ритму життя учнівського колективу, подолання школярами 

труднощів, а також створення атмосфери взаємної відповідальності, довіри, 

співробітництва, співпідпорядкування учнівського колективу виробничим 

об’єднанням, громадським організаціям дорослих, неприпустимими були 

безвідповідальність та лінощі. Важливе значення мало залучення учнів у 

соціальне життя трудового колективу, наприклад: їхня участь у підготовці 

та здійсненні на підприємствах таких свят, як: „День робочої професії‖, 
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„Посвячення в робітники‖ тощо; присутність на урочистих вечорах, 

присвячених вшануванню ветеранів праці, переможців змагання; вручення 

нагород, премій; участь у спільних вечорах відпочинку, конкурсах 

професій; виконання школярами громадських доручень комсомольської та 

профспілкової організацій виробничих колективів; участь у колективах 

художньої самодіяльності працівників. Позитивну роль у соціалізації учнів 

відігравали спеціалісти виробництва, які проводили професійно-

орієнтаційну роботу з ними, а також молоді працівники, які керували 

технічними, фаховими, художніми гуртками, влаштовували творчі вечори, 

олімпіади, конкурси учнів (див. додаток Л). 

Виявлення ефективності трудового виховання й соціалізації учнів в 

умовах взаємодії колективів колгоспу й школи досліджував П. Годін. 

Вивчивши соціально-педагогічні особливості колективу, колгоспу, який він 

очолював понад десять років, автор дослідження виявив ефективні умови 

функціонування колективу колгоспників (як суб’єкта суспільного 

виховання молодшого покоління) і розкрив зміст і форми взаємодії 

колективів трудівників села й школи в реалізації завдань виховання та 

соціалізації. П. Годін з’ясував, що в складному організмі 

загальноколгоспного колективу функціонує система інститутів, основними 

завданням якої є підготовка до життя та праці молодого покоління, його 

соціалізація, а також виховання й перевиховання колгоспників. Ці інститути 

він умовно поділяв на інститути соціального впливу, економічного 

формування особистості, зокрема її соціалізації. 

Дослідження П. Годіна довело, що позитивні зміни, які відбувалися в 

економіці колгоспу, у характері виробництва й праці, у рівні освіченості 

колгоспників, позитивно впливали на зміст і форми організації дозвілля 

працівників та робили багатшими й різнобічними їхні матеріальні та 

духовні потреби. У школярів формувалися потреби у творчій праці та повазі 

до сільськогосподарської роботи. Учений зробив обґрунтований висновок: 
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„Виховні функції, які стосуються дітей, колектив колгоспу реалізує через 

зміцнення матеріальної бази суспільного виховання, включення до 

навчально-виховного процесу фахівців і передовиків колгоспного 

виробництва, організацію системи трудового виховання і політехнічного 

навчання сільських школярів в учнівській виробничій бригаді‖ [68, c. 21]. 

Спільними зусиллями колгоспу та школи, підсумовує автор, можуть 

бути створені умови для залучення молоді до духовної культури сучасного 

суспільства, формування в нього активної життєвої позиції, для сприятливої 

адаптації, індивідуалізації та інтеграції в колективі трудівників села юнаків 

та дівчат (випускників сільської середньої школи). Завдяки взаємодії 

трудового та шкільного колективів, за певних умов (їх і виявлено 

П. Годіним), учням надається можливість усвідомлювати особисті та 

суспільно значущі цілі праці, задовольняти матеріальні та духовні потреби, 

розвивати свої фізичні та духовні сутнісні сили. Набутий у такий спосіб 

соціальний досвід учнів не лише суб’єктивно засвоювався, але й активно 

перероблявся в процесі спілкування та діяльності в умовах колективу 

колгоспу, ставав джерелом індивідуалізації особистості. 

Соціально-педагогічні чинники формування позитивного ставлення до 

праці висвітлено в дисертаціях О. Кривов’яз, В. Сипченка, 

Н. Чистякової та ін. 

Низка наукових праць пов’язана з визначенням завдань трудового 

виховання та соціалізації дітей (П. Атутов, В. Поляков, Д. Тхоржевський) 

[13; 212; 270]. Визначення сутності трудової підготовки та соціалізації 

школярів В. Поляковим має для нашого дослідження велике значення, 

зокрема те, що автор зауважив, що важливо актуалізувати трудову 

підготовку, бо, завдяки праці, створюються матеріальні та духовні цінності, а 

сама праця й ставлення до неї є найбільшим виховним чинником. Поняття 

„людина‖ і „праця‖ нероздільні, тобто, не можна собі уявити особистість, у 

формуванні й розвитку якої праця не відігравала б вирішальної ролі. Школа 
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повинна закласти фундамент освіти особистості, що розвиває людину, її 

духовності та культури, творення: виховати готовність брати участь у 

вирішенні проблем, які постали сьогодні перед суспільством. Її завданням є 

затвердити в свідомості та практичній діяльності учнів загальнолюдські 

моральні принципи зокрема: сформувати активність, забезпечити 

консолідацію молоді в усіх сферах соціального життя задля інтересів 

суспільства й вирішення власних проблем [212, с. 32 – 40]. 

Зауважимо, що саме в сільській школі, як в інституті соціалізації, 

повинна проводитися широка орієнтація учнів на трудову діяльність, 

розвиватися чи видозмінюватися вироблене в сім’ї уявлення про значущість 

праці та її значення для кожної дитини. Школа повинна формувати моральне 

ставлення до праці, яке відповідає так само реальним потребам особистості. 

Школа спрямовує соціалізацію відповідно до цілей суспільства, а не лише на 

засвоєння нових знань. 

У цілісній системі підготовки дітей до життя й активної трудової 

діяльності трудове виховання має бути спрямоване на створення умов для 

постійної взаємодії праці та морального розвитку людини. Значення того, що 

таке праця та яка її роль у житті суспільства й людини, є необхідною умовою 

для засвоєння системи моральних понять, що визначають ставлення до 

трудової діяльності окремо взятої особистості. 

Завдання педагогів довести, що саме праця є найважливішим засобом 

соціалізації, завдяки якому індивід починає відповідати вимогам суспільства. 

На думку С. Омельченко, якість трудового виховання, зростання 

трудової вихованості школярів залежать не лише від розробки та 

застосування нових форм і змісту трудового виховання, але й від наявності 

системи економічних, соціальних, психологічних і педагогічних умов. 

Зростання вихованості особистості в трудовому процесі стає помітним у 

тому випадку, якщо: у повсякденній розумовій праці формується ставлення 

до навчання, як до потреби працювати щодня, постійно підтримувати 
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пізнавальну активність та інтерес до самостійного набуття знань; формується 

ставлення до праці, як до життєвої потреби (за умови самостійного, 

ініціативного й творчого застосування знань); якщо від навчальної та 

трудової діяльності отримують задоволення й інші суспільні та особисті 

потреби (спілкування, самоствердження, реалізація творчих здібностей, 

успішний вибір творчого шляху) [186, c. 47]. 

Виходячи з усього вищесказаного, стає зрозумілим, що для 

загальноосвітньої школи найважливішим завданням повинна стати 

інтенсивна та всебічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності, 

що забезпечить їм економічну незалежність, яка б наповнювалася 

моральним, духовним сенсом їхнього життя та формувала готовність 

вирішувати проблеми, що постали перед суспільством. 

Отже, трудове виховання сприяло соціалізації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, яка вміщувала всі три стадії соціалізації: адаптацію, 

індивідуалізацію й інтеграцію. Перша стадія – адаптація – попереднє 

знайомство школярів із метою та завданнями їхньої продуктивної праці в 

складі учнівських виробничих бригад; формування такої якості особистості, 

як моральна готовність до праці. Друга стадія – індивідуалізація – 

формування почуття обов’язку, що було передумовою інтеграції особистості 

в колективі й, водночас, стояло на першому місці в низці мотивів трудової 

діяльності. На третій стадії основним критерієм соціалізації можна вважати 

той факт, що продуктивна праця учнів організовувалася та сприймалася ними 

як колективна праця на благо суспільства. В умовах учнівських виробничих 

бригад школярі будували свою життєдіяльність переважно в трудовому 

колективі, а їхні стосунки ґрунтувалися на нормах поведінки в колективі. У 

той же час вони мали можливість реалізувати свою індивідуальність 

відповідно до особистих інтересів та інтересів певного колективу. 

Отже, нами виділено лише основні, на нашу думку, засоби та форми, 

які є сутністю процесу соціалізації сільського учня під час його формування 
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як особистості, як члена того суспільства, до якого він належить. Цих засобів 

та форм дуже багато, не всі їх виявлено й вивчено, а ступінь їх впливу різна 

та залежить від індивідуальних характерологічних і типологічних 

властивостей особистості (див. табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Засоби та форми соціалізації сільських учнів,  

які використовувалися в другій половині ХХ століття 

Засоби соціалізації учнів Форми соціалізації учнів 

Різні за своїм значенням і рівнем 

колективи (є необхідною умовою для 

соціального та психологічного розвитку 

сільського учня) 

Школа молодого лектора 

Клуби інтернаціональної 

дружби 

Класна та позакласна робота (сприяє 

входженню учня в соціум, засвоєнню 

культурних цінностей та розвитку особистих 

якостей) 

Гуртки юннатів 

Туристично-краєзнавчі 

гуртки 

Молодіжні організації (допоможуть 

вирішити три важливі завдання: соціалізація 

на рівні загальноосвітнього навчального 

закладу, пошук лідерів, які можуть стати 

потім елітою країни, пошук оптимальної 

моделі суспільної організації для дітей на 

рівні України) 

Гуртки „Юні друзі міліції‖ 

Гуртки „Юні друзі 

пожежних‖ 

Політичні інформації 

Молодіжні збори  

Трудове виховання (сприяє виробленню в 

дітей потреби в праці, правильного ставлення 

до цілей, процесу, результатів праці та до 

людей праці) 

Трудові об’єднання 

Трудові шкільні бригади 

Табори (колгоспні, трудові) 
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2.3. Творче використання педагогічно цінного досвіду соціалізації 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в 

сучасних умовах розвитку української держави 

 

На початок ХХІ століття в Україні відбуваються радикальні зміни, 

пов’язані, насамперед, із соціально-економічними змінами в суспільстві. 

Намітилися загальносвітові тенденції в освіті – створення єдиного освітньо-

інформаційного простору, перехід до безперервної освіти тощо; висувають 

якісно нові вимоги до організації навчально-виховного процесу в 

сільському загальноосвітньому навчальному закладі. У центрі всієї 

навчально-виховної роботи – особистість учня з його потребами, що 

постійно зростають, пізнавальними інтересами, здібностями. Сучасна школа 

пропонує вчителеві та учневі варіативність у виборі напрямів і способів 

навчальної роботи, різнорівневі програми, диференціацію навчання та інше.  

На сьогодні, для більшої частини людей села не вистачає таких 

життєвих якостей та знань як психологічна та соціальна готовність жити й 

працювати в нових соціально-економічних і політичних умовах, будувати 

життя за власним сценарієм, керувати ним і бути відповідальним за свій 

успіх. Відтак, зростає значущість освіти в процесі соціалізації людини у 

зв’язку з науково-технічним прогресом і загальним соціальним розвитком. 

За таких умов, особливої актуальності набуває проблема соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. Про це свідчать 

нормативні документи Уряду України, зокрема, Національна доктрина 

розвитку освіти України у ХХІ столітті (2002 р.), Державна програма 

розвитку соціальної сфери села до 2005 року (2002 р.), Програма „Основні 

орієнтири виховання учнів у 1 − 12 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів‖ (2007 р.), Державна цільова програма розвитку українського села 

на період до 2015 року (2007 р.), Державна національна програма „Освіта‖ 
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(Україна ХХІ століття), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки та ін. 

Аналіз наукової літератури [21; 97; 139; 162; 223], присвяченої 

питанню соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 

сільської місцевості, засвідчив, що на цей час відчувається потреба в 

системному аналізі співвідношення процесів соціалізації в нових суспільних 

умовах життя й діяльності людини, в умовах гуманізації та демократизації 

сучасної школи. Зовсім недостатньо вивчено діалектику розвитку та 

виховання учнів в умовах соціально-економічної та політичної ситуації 

сучасного українського суспільства, яке радикально змінилося. Як і раніше, 

залишаються поза увагою дослідників співвідношення змістовної зміни 

суспільних відносин і якісної своєрідності особистості учня, взаємовплив 

соціалізаційних функцій суспільства й індивідуальних виявів людини. У 

соціальній педагогіці, на жаль не розроблено модель соціалізації школярів у 

сільській загальноосвітній школі в нових економічних умовах, в умовах 

гуманізації та демократизації українського суспільства.  

Зазначимо, що в розділі 2.2 ми виділили засоби та форми соціалізації 

сільських учнів в другій половині ХХ століття. Нами з’ясовано, що значну 

кількість цих засобів та форм соціалізації використовують і сьогодні. До 

них належать: клубна робота; вечори (присвячені різним знаменним датам); 

лекції та бесіди на суспільно-політичні, наукові, правові, етичні теми; різні 

екскурсії до закладів культури тощо. Нами відмічено, наявність позитивних 

особливостей досліджуваного періоду, які, на нашу думку, представляють 

значний інтерес для сільських загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасності, тому далі ми розглянемо їх детальніше. 

Отже, аналізуючи можливості використання позитивного досвіду, 

варто звернути увагу на дослідження російських педагогів другої половини 

ХХ століття [68; 171; 183; 266], у яких зазначено, що в соціалізації учнів 

провідну роль відіграє послідовне включення дітей у різні (за своїм 
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значенням і рівнем) колективи як соціокультурне середовище. 

Встановлення взаємодії, співпраця й співтворчість, взаємний вплив членів 

колективу, рух колективу за системою перспективних ліній, паралельна 

педагогічна дія – усе це є не лише умовою перебудови всієї мотиваційної 

сфери індивіда, але й перетворення всієї його психічної сфери, соціального 

вигляду. Саме під впливом групової (колективної) взаємодії виробляються 

риси, що характеризують людину як об’єкт соціалізації [160]. 

Значний інтерес для сучасних сільських загальноосвітніх навчальних 

закладів представляє організація трудового виховання в контексті 

проблеми, яку ми досліджуємо. У кінці ХХ століття розвідки педагогів 

засвідчили, що в процесі трудової діяльності формується особистість 

людини нового типу – громадянина з розвиненим почуттям гідності та 

високими моральними якостями. Соціалізація людини здійснювалася в 

органічній взаємодії з професійною орієнтацією, політичною освітою. 

Варто звернути увагу на те, що основними завданням сучасного 

сільського загальноосвітнього навчального закладу є виховання учнів у дусі 

поваги й любові до праці. Сучасна школа повинна навчати й виховувати 

молоде покоління з максимальним урахуванням тих суспільних умов, у яких 

воно буде жити й працювати в новому столітті. Комплексна організація 

трудового виховання, психологічна та практична підготовка до праці, 

залучення сільських учнів до суспільнокорисної, продуктивної праці, 

безпосередньо у сфері матеріального виробництва, зв’язок трудового 

виховання з ідейно-політичним, моральним, інтелектуальним вихованням, 

цивільним загартуванням, соціалізацією особистості, набуває найчільнішого 

значення. Створення сприятливих умови для трудової діяльності учнів 

сільських шкіл у навчальних цехах підприємств, міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах, шкільних будівельних бригадах, учнівських 

виробничих бригадах, у лісництвах, на фермах. 
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Зауважимо, що в сучасних умовах сільська учнівська молодь, на жаль, 

не має чітких моральних орієнтирів, усе частіше надає перевагу легким 

заробіткам, бездуховному проведенню часу. Послаблення ролі сім’ї, різні 

форми ініціативи підприємництва призводять до втрати таких суспільних 

цінностей, як: інтерес до навчання та інтерес до праці. У підлітковому 

середовищі зростає почуття агресивності, роздратованості, невпевненості в 

завтрашньому дні.  

Сьогодні необхідно готувати школярів до майбутньої трудової 

діяльності в умовах ринкових відносин, бо дитяча продуктивна праця дає не 

лише виховний, розвивальний, освітній, економічний ефект, але й сприяє 

соціалізації учня. 

Беручи до уваги досвід організації трудового виховання в другій 

половині ХХ століття, на нашу думку, позитивним досвідом соціалізації 

учнів, у наш час, можуть виступають учнівські виробничі бригади. У них 

вдало поєднано продуктивну працю, творчість, розумне дозвілля учнів. 

Членів учнівської виробничої бригади ознайомлюють із загальною 

організацією праці й економікою виробництва, із науковою організацією 

праці, плануванням виробництва, визначенням собівартості та 

рентабельності господарства, із держрозрахунком, технікою безпеки в 

сільському господарстві. Соціалізації особистості школярів тут сприяє те, 

що вони успішно готуються до праці, а саме: навчаються роботі на тракторі, 

комбайні та інших сільськогосподарських машинах. Досвід роботи 

учнівської бригади сільських шкіл кінця ХХ століття довів виняткову 

ефективність агротехнічної та економічної підготовки дітей до майбутньої 

виробничої діяльності й дослідницької роботи з професійної орієнтації 

сільських школярів.  

Чітка  та педагогічно доцільна організація діяльності учнівської 

виробничої бригади разом із науково обґрунтованими підходами до 

вирішення виробничих проблем дасть передбачувані результати навчально-
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виробничої діяльності школярів. Науково-методичне забезпечення школярів 

та учнівської виробничої бригади повинно здійснюватися через розвиток 

ділових відносин із фахівцями сільськогосподарських підприємств, 

фермерами та підприємцями. 

Зазначимо, що праця в учнівській бригаді сьогодні, враховуючи 

попередній досвід, матиме такі особливості, як: розв’язання не лише 

виробничих, а й виховних завдань, пов’язаних із формуванням таких 

якостей особистості, як: уміння працювати спільно, поважати працю; бути 

готовим включитися в трудову діяльність і після закінчення школи; 

розвиток співпраці та співтворчості в процесі роботи, формування навичок 

міжособистісного спілкування зі старшими; рішення таких освітніх завдань, 

як: вироблення загальнотехнічних умінь і навичок, застосування 

теоретичних знань на практиці, що дозволить досягати єдності теорії та 

практики й високих показників у праці; отримання первинних відомостей 

про виробництво, організацію праці, що стане основою для участі в 

продуктивній праці й професійній орієнтації учнів; раціональний режим 

праці й відпочинку учнів – членів учнівської бригади; поєднання в процесі 

продуктивної праці в учнівській бригаді стимулів матеріального, 

морального характеру (як заслужена винагорода за трудові успіхи, повага й 

відповідне ставлення батьків, односельців, учителів); спрямованість праці 

на фізичний і моральний розвиток учнів, у кінцевому підсумку – на 

зміцнення здоров’я дітей та формування основ особистості, включно із 

процесом персоналізації як передумови соціалізації сільських учнів. 

Отже, багаторічний досвід учнівських виробничих бригад свідчить 

про те, що саме бригада є однією з найбільш ефективних форм трудового 

виховання сільських школярів, однією з найбільш доступних для 

господарства форм організації їхньої продуктивної праці. На цей час, на 

нашу думку, робота в учнівській шкільній бригаді повинна бути спрямована 

на те, щоб допомогти дітям правильно обрати професію, яка б приносила не 



151 

лише матеріальний достаток, але й задоволення, давала можливість 

реалізувати свій творчий потенціал. Також, діяльність учнівської бригади 

повинна бути спрямована на те, щоб трудове виховання сільських школярів 

стало одним із основних напрямків у процесі освіти й виховання 

сьогодення, а робота на землі – не лише необхідною, але й такою ж 

престижною, як і „міські‖ професії.  

У контексті нашого дослідження інтерес для сучасних сільських 

загальноосвітніх шкіл представляють трудові табори. 

Зауважимо, що сільський загальноосвітній навчальний заклад і на 

канікулах залишається освітнім простором, але на першому плані його 

діяльності не вивчення програми навчальних дисциплін, а занурення учнів в 

особливу творчу атмосферу, яка вчить особистість взаємодіяти з іншими 

соціальними об’єктами, враховувати їхні плани, дотримуватися правил, 

норм поведінки. Трудові табори виступають освітнім простором соціалізації 

школярів, основою діяльності яких є продуктивна праця, що приносить 

позитивні враження, підвищує самооцінку, відповідальність за результати 

праці. Самовизначення учня буде повноцінним, якщо ще в школі дати йому 

можливість спробувати себе в різних сферах соціальної практики. 

У наш час, враховуючи досвід організації шкільних трудових таборів 

ХХ століття, соціалізацію учнів можна скерувати в позитивне русло: по-

перше, сільська молодь не байдикуватиме, а займатиметься суспільно-

корисною працею; по-друге, школярі працюватимуть за трудовим 

договором та отримуватимуть справжню зарплату. Для багатьох сільських 

дітей усе це – шанс заробити власні перші гроші. По-третє, діти навчаться 

не лише більш серйозно й відповідально підходити до своєї роботи, але й 

поважати чужу працю, дбайливіше ставитися до всього навколишнього. Ще 

одним безперечним позитивом табору є розвиток креативності та творчого 

потенціалу сільських школярів.  
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У процесі соціалізації учнів, у трудовому вихованні повинні брати 

участь ментори – провідні висококваліфіковані працівники, спеціалісти 

виробництва, які компетентно слушними порадами та власним прикладом 

навчать учнівську молодь працьовитості та зможуть виховати в неї свідоме 

ставлення до праці. 

Отже, вдала організація трудового виховання, навчання та 

профорієнтації учнів в умовах сільської школи забезпечить формування 

готовності випускників сільської школи до трудової діяльності. Структурою 

організації трудового виховання є: трудове виховання з раннього дитинства; 

наступність трудового навчання з 1 до 11 класу; єдність трудового й 

морального виховання на уроках; процес трудового навчання; різні види 

позакласної роботи та суспільно корисної діяльності учнів на базі 

сільськогосподарського виробництва; продуктивна праця в літніх таборах 

праці та відпочинку; учнівські бригади; творча робота в гуртках; активна 

участь у суспільно корисній праці; приклад батьків (сімейні трудові 

традиції), новаторів, передовиків і фахівців сільського господарства; висока 

суспільна оцінка сільськогосподарських професій, підвищення їх престижу; 

тісна співпраця школи, ферми, сім’ї та громадськості у вирішенні основних 

завдань трудового виховання й професійної орієнтації юнаків і дівчат, 

зокрема на працю в сільськогосподарському виробництві; усебічне 

зміцнення навчально-матеріальної бази трудового політехнічного й 

виробничого навчання. 

Отже, у процесі праці та інших видів діяльності, занять, пов’язаних із 

працею, під час спілкування учні вступають в активні суспільні відносини, 

що впливають на формування ціннісних орієнтирів суспільної 

спрямованості, на ставлення до праці, поведінку й на соціалізацію загалом. 

Сільська школа повинна дати поглиблене вивчення предметів за профілем, 

забезпечити профорієнтаційну спрямованість учнів, як результат – школа 
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спільно з сім’єю повинна виховати громадян – патріотів із високою 

людською гідністю. 

У сучасних загальноосвітніх навчальних закладах виховання працею 

сільських школярів буде ефективним, за умови врахування досвіду 

організації трудового виховання ХХ століття, зокрема таких основних 

постулатів: забезпечення єдності навчальної та позакласної виховної роботи 

з учнями; оновлення змісту й форм трудового виховання школярів на рівні 

сучасних вимог; забезпечення здійснення тісного зв’язку навчально-

виховної роботи з життям села й сільськогосподарського виробництва, із 

громадськістю та родиною. 

Основними умовами, що сприятимуть формуванню позитивного 

ставлення до праці є: розуміння суспільної значущості виконуваної праці та 

висока громадська вимогливість до неї; присутність інтелектуального 

елемента; необхідність вирішення технічних, технологічних, організаційних 

та інших завдань, які вимагають знань, здогадки, кмітливості, роботи думки; 

можливість вияву ініціативи, самостійності, творчості; включення в працю 

змагання; чітка організація колективної роботи. 

Чималий інтерес для сучасних сільських загальноосвітніх навчальних 

закладів представляє накопичений у другій половині ХХ століття досвід 

організації дозвілля сільських учнів, бо значну частину позакласної та 

позашкільної роботи спрямовано на соціалізацію особистості. 

Організована в радянський період класна та позакласна робота 

ґрунтувалася переважно на проведенні екскурсій на будівництво, у 

колгоспи, на заводи, на підприємства, пошту, у магазини,  міські бібліотеки, 

музеї, театри із подальшим обговоренням; широко застосовувалися ігри; 

велику роль надавали перегляду кінофільмів про життя громадян країни з 

описом побуту рідного села; окреме місце посідало ведення щоденника 

досягнень класу, організація навчальних змагань, проведення 

загальношкільних заходів, шкільних лінійок, ранків та вечорів, свят і 
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виступів, система учнівського шефства та взаємного навчання 

(факультативи, гуртки, клуби, секції за інтересами).  

Важливим здобутком другої половини ХХ ст. є вивчення та виконання 

(у процесі виховання та соціалізації учнів) народних традицій, звичаїв, 

обрядів. Народні традиції мають глибокі корені й віддзеркалюють 

позитивний досвід, накопичений людством. Вони пов’язані із середовищем і 

соціально зумовлені, виникнувши за покликом соціальних потреб 

суспільства та підтримувані громадською думкою, вони сконцентрували в 

собі найголовніші риси матеріального й духовного життя, особливості 

історичного розвитку нашого народу, відносини з іншими народами, 

державами. Основним джерелом цих знань є такі соціальні інститути, як 

сім’я та школа. 

У своєму дослідженні ми виділили традиції, звичаї та обряди, які на 

нашу думку, мають виховний потенціал і сприяють соціалізації сільських 

учнів, а саме: шанобливе ставлення до пам’яті предків, зберігання сімейних 

реліквій, родинна традиція, сімейна справа, сімейні свята, родинна спільна 

праця; Свято першого дзвоника, День птахів, Свято квітів, День селища, 

День Матері, Свято Родини та ін. 

Зазначимо, що в селах дуже багато свят пов’язані з порами року й 

циклами польових робіт: Свято Великодня, День Сорока Святих Мучеників, 

Свято першої борозни, Свято Святої Тройці, Свято Івана Купала (навесні та 

влітку); Свята врожаю, Свято Покрови (восени); Свято Зимового 

Сонцевороту, Новий рік, Коляда, Хрещенські свята, проводи зими – 

Масляна (узимку). 

Засобом виховання та соціалізації сільських учнів є народні ігри. Вони 

сприяють розширенню уявлень школярів про довкілля, розвиткові логічного 

мислення, психічних процесів, загартуванню волі, витримки, а також 

залученню дітей до вивчення історії свого народу. Граючи в народні ігри, 
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діти дізнаються про традиції власного народу, звичаї та обряди, вірування, 

культуру, що є запорукою виховання національної самосвідомості. 

Особливе місце серед великої кількості звичаїв сільської школи 

посідають: обрядові ігри „Коза‖, „Калита‖, „Чаклун‖, „Мак‖, воєнно-

патріотичні ігри „Козацькі розваги‖, „Патріот‖, „Сокіл‖ та „Зірниця‖. Саме 

під час цих заходів діти розвиваються як фізично, так і соціально, 

загартовуючись у процес виконання певних вправ. 

Отже, відродження традицій у сучасних умовах не лише сприятиме 

соціалізації сільських учнів, але й допомагатиме формуванню учня як 

особистості та профілактиці негативних явищ серед молодшого покоління. 

У названий період сільські учні ознайомлювалися з основами 

соціологічної діяльності (проведення опитувань, інтерв’ю, анкетування 

дітей та дорослих); діяли гуртки, секції з предметів і дозвілля (спорт, 

творчість, спілкування); проводився виклад відомостей із газет та журналів, 

книг, теленовин і радіо. Учні активно брали участь у чергуванні, шефствах і 

рейдах бригад, займалися в пришкільному таборі, ходили в походи, 

здійснювали кураторство й патронаж дитячих та соціальних установ свого 

села, доглядали за пришкільною ділянкою, живим куточком, зустрічалися з 

цікавими людьми та громадськими діячами, консультували відвідувачів 

шкільного музею, клубів і секцій школи, пропонували й виконували 

громадські доручення (чергові, санітари, квітникарі, садівники, редактори, 

помічники тощо), проводили змагання в позанавчальній діяльності.  

У минулому столітті в умовах єдиної та одноманітної школи 

зазначеного періоду склався досвід взаємодії родини й школи. Соціальне, 

сімейне та шкільне виховання здійснювалося в нерозривній єдності. Пильна 

увага до питання взаємодії сім’ї та школи пояснюється визначальною роллю 

родини в процесі соціалізації та виховання, обумовленої глибоким впливом 

на весь комплекс фізичного й духовного життя дитини, яка зростає в цьому 

суспільстві. 
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Зазначимо, що школа та сім’я – це два основні інститути соціалізації. 

Кожен соціальний інститут є досить стійким соціокультурним середовищем, 

у кожного з яких є свої специфічні соціально-виховні цілі, завдання й 

форми їх досягнення. Тому, лише в умовах узгодженої взаємодії соціальних 

інститутів можна успішно вирішити завдання соціального становлення 

особистості. 

У нашій країні (у названий період історії) було накопичено 

позитивний досвід організації систематичного підвищення педагогічної 

культури батьків, діяльності батьківських комітетів шкіл і класів, рад 

сприяння сім’ї та школі на підприємствах, рад громадськості за місцем 

проживання. На сучасному етапі розвитку цей досвід потребує 

переосмислення. Необхідно відновити, з урахуванням сучасних реалій, 

традиції змістовної педагогічної взаємодії родини та школи. Щоб не 

зруйнувати сімейні зв’язки у швидко мінливому світі, батьки повинні 

розвиватися так само динамічно, як і їхні діти. 

Педагогічна культура батьків – один із найдієвіших чинників 

соціального, духовного й морального розвитку та соціалізації школярів. 

Устрій сімейного життя є одним із найважливіших компонентів морального 

устрою життя дитини. У силу цього, підвищення педагогічної культури 

батьків необхідно розглядати як одне з найважливіших напрямів соціалізації 

учнів. 

Батьки повинні брати активну участь у визначенні основних напрямів, 

цінностей і пріоритетів діяльності школи з виховання та соціалізації своїх 

дітей, у розробці змісту та реалізації програм виховання та соціалізації 

учнів, оцінці ефективності цих програм. Відповідно, складовою змісту 

діяльності школи (щодо соціалізації учнів) є діяльність навчального закладу 

із підвищення педагогічної культури батьків. Знання, отримані батьками, 

мають бути попитними в реальних соціально-педагогічних ситуаціях. 
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Сьогодні система роботи школи з підвищення педагогічної культури 

батьків повинна бути заснована на принципах досвіду, набутого в другій 

половині ХХ століття, зокрема: 

– спільна педагогічна діяльність сім’ї та школи;  

– поєднання педагогічного просвітництва з педагогічною 

самоосвітою батьків; 

– педагогічна уважність, вимогливість і повага до батьків; 

– підтримка та індивідуальний супровід становлення й розвитку 

педагогічної культури кожного з батьків; 

– сприяння батькам у вирішенні індивідуальних проблем виховання 

дітей; 

– опертя на позитивний досвід сімейного виховання. 

Робота з батьками, бажано, повинна передувати роботі з учнями й 

готувати до неї. У системі підвищення педагогічної культури батьків 

можуть бути використані форми роботи, набуті досвідом минулого століття: 

батьківські збори, батьківська конференція, організаційно-діяльнісна й 

психологічна гра, збори-диспут, батьківський лекторій, родинна вітальня, 

зустріч за круглим столом, вечір запитань і відповідей, семінар, 

педагогічний практикум, тренінг для батьків та ін. 

Процес соціалізації є безперервним і продовжується впродовж усього 

життя людини. Навколишній світ змінюється, вимагаючи відповідних змін і 

від суспільства (педагогів, вихователів). Світові потрібна самостійна 

людина. Ще в шкільні роки дитину потрібно навчити орієнтуватися в 

мінливому світі, будувати стосунки з іншими дітьми в межах цивілізованого 

діалогу, приймати самостійні рішення. Частиною процесу соціалізації є 

виховання й навчання. Саме школа повинна допомогти відбутися молодій 

людині в цьому житті.  

Тому успішна соціалізація сільських учнів повинна бути основною 

педагогічною ідеєю в кожній сучасній школі сільської місцевості. Успішна 
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реалізація цієї ідеї може здійснюватися лише одним способом – створенням 

для учня умов свободи, творчості, поваги до кожної окремої особи й 

спільною взаємодією зі світом, людством, із собою. 

Зауважимо, що за останні два десятиріччя, освітні та виховні потреби 

сільських учнів враховують рідко. Якість пропонованих навчальних 

посібників не відповідає очікуванням та потребам сучасних школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів. До уваги не беруть відмінності в 

походженні (повна чи неповна родина, мігранти, приїжджі чи автохтонні 

мешканці, міські чи сільські учні), можливості (діти з особливими 

потребами), стать та інтереси.  

Учнів у ХХІ столітті виховують у принципово нових умовах 

формування особистості:  

 сучасні діти мешкають у нечітко обмеженому інформаційному 

соціальному просторі (навіть у селі), відчувається вплив Інтернету, 

телебачення та комп’ютерних ігор, який нерідко є впливовішим за вчителів, 

батьків, вихователів;  

 зняття багатьох табу у віртуальних інформаційних сферах 

супроводжено падінням довіри до дитини з боку дорослих: учня не 

включають у процес вирішення реальних проблем сім’ї, громади, держави, 

що спотворює дитячу соціалізацію;  

 ослаблення зв’язку між дітьми й дорослими, між різновіковими 

дітьми − це ізолює дитинство, сприяючи примітивізації свідомості дітей, 

зростанню їхньої агресивності, жорстокості й брутальності, насправді ж, 

приховуючи страх, самотність і невпевненість;  

 конфлікт між засвоєнням дитиною знань і цінностей у школі та 

поза її межами змінює самосвідомість і світогляд дітей, формуючи 

еклектичний світогляд і споживацьке ставлення до життя.  

Розуміючи перераховані труднощі, сільські вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів самостійно шукають шляхи реалізації, прописані в 
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новому стандарті освітніх цілей. Організовуючи гурткову та клубну роботу, 

проводячи екскурсії, взаємодіючи з різними організаціями, застосовуючи 

альтернативні навчальні програми й педагогічні технології на уроках, у 

позаурочній та позашкільній діяльності, учителі забезпечують соціалізацію 

учнів. Відтак, соціалізація дітей виходить розокремленою, ігнорується 

культурна, мовна, економічна, політична, сімейна, статева соціалізація учнів 

на противагу поведінковій.  

Суб’єктами впровадження соціалізації в сільську шкільну реальність 

повинні бути такі посадові особи: 

 директор школи як керівник виховного закладу, який постійно 

простежує тенденції соціального розвитку сільських учнів від одного віку 

до іншого, співвідносячи це з метою виховання й шкільною програмою; 

 заступник директора із виховного процесу як організатор; 

 заступник директора із навчально-виховної роботи як організатор 

навчально-пізнавальної діяльності в її виховному потенціалі (наукове 

знання як основа світогляду) та життєдіяльності школярів (соціальне 

середовище й різноманітна шкільна діяльність); 

 класні керівники як ментори окремих навчальних груп, які є 

наставниками, що супроводжують соціальне становлення та духовний 

розвиток індивідуальності учня; 

 учителі-предметники, які вводять учнів у наукове пізнання світу; 

 педагоги додаткової освіти та вихователі груп подовженого дня, 

які організовують творчу та самостійну роботу школяра (успішність учня в 

контексті гуманних взаємин). Також, технічний персонал школи, який 

облаштовує шкільний будинок і сприяє дбайливій турботі кожного учня про 

цей спільний дім. 

Отже, наголосимо, що досвід, отриманий у другій половині ХХ 

століття, сприятиме підвищенню ефективності процесу соціалізації за таких 

умов: 



160 

– організація повноцінного й різноманітного життя освітнього 

простору сільської школи, яка охоплює систему внутрішніх відносин, 

структуру управління тощо; 

– соціальне середовище як життєва спільність сільських учнів, де 

діти можуть виявити себе, задовольнити потребу в дружбі, неформальному 

спілкуванні тощо (перетворення з винятково освітнього простору – у 

соціальне середовище); 

– особистісна спрямованість освітнього процесу;  

– реалізація навчання, у центрі якого учень із його здібностями, 

інтересами, потребами; 

– відкритість навчання, тобто не дотримання чітко накресленого 

плану, а активне включення учнів до планування уроку, спільний пошук 

оптимальних рішень; 

– зміна структури установи, перенесення акценту на самовиховання, 

самоврядування, розвиток і стимулювання процесу саморегуляції; 

– здатність інститутів соціалізації до діалогу та співпраці; 

– розробка організаційних і правових актів усіх осіб, залучених до 

виховного процесу: педагогів, батьків, представників місцевих  

органів та ін.; встановлення соціально-педагогічної взаємодії, що 

складається з фахівців, учителів і батьків, об’єднаних загальними 

установками й здатними (за мірою розвитку життєдіяльності) 

демонструвати дітям (учням) продуктивні ідеї співпраці. 

Отже, не можна говорити про соціалізацію як про остаточно 

затверджений процес, він продовжує тривати. У цьому сенсі, його 

інтенсивність і власне сам чинник позитивності вектору спрямованості 

може розглядатись як процес, який відбувся та має важливий результат. 

Принципова вимога до оцінки результатів соціалізації: фіксація не 

зовнішньої „активності‖ підлітка, а врахування його реальної соціальної 

позиції, її стійкості й мотивованості, персональної активності підлітків у 
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позитивній соціальній та соціокультурній практиці. Це – найважливіший 

вирішальний результат соціалізації учнів. 

Впроваджуючи позитивний досвід соціалізації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості України в сучасних умовах, 

потрібно виділити рівні планових результатів соціалізації дитини. Ми 

вважаємо, що особиста участь школярів у різних видах діяльності може 

бути чотирьох рівнів: персональний, шкільний, рівень місцевого соціуму 

(муніципальний рівень), регіональний (загальноукраїнський, глобальний). 

Усі ці рівні учень повинен пройти на етапі власного становлення, як 

повноцінної соціалізованої особистості. 

Розглянемо детальніше названі нами рівні. 

Персональний рівень передбачає те, щоб сільський учень розвинув 

здатність: 

 зберігати й підтримувати власне здоров’я й не мати поганих 

звичок (шкідливих для здоров’я фізичного, морального й психічного – 

власного та інших); 

 підтримувати й розвивати товариські ділові стосунки (із усіма 

старшими й молодшими, які входять у коло активного спілкування); 

 критично сприймати інформацію;  

 мати стійкий інтерес до матеріалів соціальної та соціально-

культурної проблематики; 

 займати соціально відповідальну позицію щодо соціально 

негативних подій та явищ навколишнього життя та реагувати на них згідно 

зі своїми переконаннями в межах правових і моральних норм; 

 бути толерантним і позитивно налаштованим до носіїв інших 

культурних традицій; 

 ставитися до освіти як універсальної людської цінності нашого 

століття;  
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 прилюдно висловлювати свою думку. 

Шкільний рівень передбачає те, щоб учень особисто брав участь у 

видах діяльності: 

 розвитку й підтримці гуманістичного устрою шкільного життя й 

системи шкільного самоврядування рідного села; 

 підтримання благоустрою шкільного та пришкільного простору; 

 участь у підготовці та випуску шкільної газети; 

 участь у загальношкільній пошуковій, природоохоронній, 

волонтерській та ін. діяльності (шкільний театр, КВК, різні клуби тощо); 

 участь у масових заходах, пов’язаних із престижем школи (спорт, 

олімпіади, конкурси тощо); 

 свідома й відповідальна участь в реалізації освітньої програми 

школи (наприклад, участь у шкільному театрі, підготовці прилюдних 

презентацій для молодших і старших товаришів тощо). 

Рівень місцевого соціуму (муніципальний рівень) передбачає те, щоб 

учень особисто брав участь у видах діяльності: 

 участь у вивченні й збереженні культурно-історичної спадщини 

(села, міста, області, країни), набуття й підготовка прилюдних презентацій з 

цієї теми роботи; 

 участь у виставках, конкурсах та ін., присвячених актуальним 

соціальним проблемам рідного краю; 

 участь у дослідницьких проектах (можливо, за участі й під 

керівництвом старших школярів чи дорослих), присвячених вивченню на 

місцевому матеріалі таких феноменів, як: „органи влади і управління‖, 

(структура, функціонування, зв’язок із соціумом тощо), „громадські 

організації та творчі спілки‖, „установи культури, охорони здоров’я, 

внутрішніх справ та їх роль в організації життя суспільства‖ і под.; 

проблематика професій, на які є чи немає попиту, працевлаштування; 
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проблематика соціального здоров’я (злочинності, куріння, уживання 

наркотиків, алкоголю та їх соціальних наслідків); проблематика рівня та 

якості життя місцевого населення; екологічна проблематика та багато ін. 

Регіональний (загальноукраїнський та глобальний рівень) передбачає 

те, щоб учень особисто брав участь у видах діяльності: 

– різновікові диспути щодо актуальних соціальних та 

соціокультурних проблем, що визначаються власне учасниками (молодіжні 

рухи, глобальні проблеми людства, патріотизм і націоналізм, молодь і ринок 

праці тощо); 

– участь у дослідницьких проектах, пов’язаних із проблематикою 

полікультурних спільнот (дуже актуально для України), взаємовпливу 

культурних традицій, цінності пам’яток історичної та культурної спадщини 

свого та близьких і далеких народів, культур і цивілізацій; 

– матеріальної, культурної та духовної спадщини народів України та 

їхніх найближчих сусідів. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі ми розкрили зміст, засоби та форми соціалізації 

учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в 

другій половині ХХ століття.  

1. Даючи характеристику проблематиці нашого дослідження, ми 

розкрили особливості сільської місцевості (соціальне середовище): 

циклічність і сезонність сільськогосподарських робіт, важкі умови праці, 

відсутність нормальних побутових умов, обмеженість дозвілля, низький 

рівень сільської культури, норми поведінки й форми спілкування, специфіка 

культурно-освітнього рівня, можливості культурних та освітніх установ. 
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Зробивши невеликий історичний екскурс, нами з’ясовано, що 

впродовж історичного розвитку в українському селі сформувалася певна 

система виховання та навчання, яка була адекватною умовам сільського 

життя, мала певний ритм, який узгоджувався з сільськогосподарською 

працею та природними умовами. 

Виявлено, що змістом соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості є засвоєння системи знань, норм і 

цінностей, соціального досвіду, соціальних якостей та рис, соціальних 

ролей, зразків та психологічних механізмів поведінки. 

2. У другій половині ХХ століття в якості засобу соціалізації учнів в 

умовах загальноосвітніх навчальних закладів використовувалася шкільна та 

позашкільна діяльність, яка сприяла входженню шкільної молоді в соціум, 

засвоєнню культурних цінностей, розвитку особистісних якостей і 

формуванню моральності. Добровільні клубні та гурткові заняття, 

суспільно-корисна робота, участь у суспільно-політичному житті, розумний 

відпочинок, взаємодія з дорослими стимулювали природний саморозвиток 

особистості сільських учнів, уміння „вписуватися‖ в навколишнє соціальне 

середовище, спілкуватися поза навчальним закладом, співвідносити свої дії 

та вчинки з суспільними інтересами. 

Результати проведеного дослідження дають підстави зробити 

висновок, що в другій половині ХХ століття відбулося зростання та 

збагачення соціальної функції радянської школи. У процесі праці та інших 

видів діяльності, під час занять, пов’язаних із працею, у процесі спілкування 

старшокласники вступали в активні суспільні відносини, які впливали на 

формування ціннісних орієнтирів суспільної спрямованості, на їхнє 

ставлення до праці, поведінку й на соціалізацію загалом. 

3. Аналіз досвіду функціонування загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості дав змогу окреслити можливості використання 

його прогресивних ідей щодо соціалізації учнів.  
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Накопичений позитивний досвід подолання соціокультурних 

обмежень у наданні якісних освітніх і соціокультурних послуг може бути 

використано в моделюванні механізмів соціалізації учнів через поступовий 

перехід наявних освітніх установ і об’єднань у соціально активні.  

 

Зміст розділу висвітлено в публікаціях автора: [281; 283; 284; 287; 

293; 291]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. У дисертації проаналізовано стан дослідженості проблеми 

соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської 

місцевості (друга половина ХХ століття), яку відображено в історико-

хронологічному та системному аналізі процесу соціалізації учнів. 

Об’єктивність проведеного історико-педагогічного дослідження 

забезпечила джерельна база, у складі якої виділено чотири групи джерел: 

архівні матеріали; опубліковані матеріали офіційного характеру (постанови, 

накази, положення та інші нормативні документи); публікації в педагогічній 

періодиці другої половини ХХ століття; вітчизняних соціальних педагогів, 

методистів та керівників сільських загальноосвітніх закладів, які були 

сучасниками досліджуваного періоду. Сформована сукупність історико-

педагогічних джерел є репрезентативною, що дозволило реалізувати мету 

дисертаційної роботи. 

2. Схарактеризовано провідні дефініції дослідження: „соціалізація‖, 

„соціалізація учнів сільської школи‖, „сільський загальноосвітній 

навчальний заклад‖. Ретроспективний аналіз філософської, соціологічної, 

психологічної та соціально-педагогічної літератури засвідчив 

багатоаспектність проблеми соціалізації учнів, необхідність 

міждисциплінарного контексту її вивчення, розгляду поняття „соціалізація‖ 

як двобічного процесу, що вміщує в собі, з одного боку, засвоєння 

індивідом соціального досвіду через входження в соціальне середовище, у 

систему соціальних зв’язків і відносин, а з іншого – є процесом активного 

відтворення індивідом системи соціальних зв’язків завдяки його 

інтенсивній діяльності та включенню в соціальне середовище. 

3. Узагальнення результатів наукових пошуків дозволили розглянути 

соціалізацію сільських учнів як специфічну сферу діяльності суспільства, 

спрямовану на формування в молодого покоління знань, умінь, навичок та 

емоційно-ціннісного досвіду села, який сприятиме включенню означеної 
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категорії дітей у життя суспільства на правах рівних можливостей. 

Визначено декілька напрямів дослідження процесу соціалізації учнів 

сільських шкіл: вивчення загального поняття „соціалізація‖, соціалізація 

учнівської молоді в контексті навчально-виховного процесу, соціалізація 

особистості в соціально-культурному просторі, соціалізація дитини в 

умовах навчального закладу сільської місцевості.  

4. Шляхом аналізу джерел із зазначеної проблеми було науково 

обґрунтовано етапи соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів сільської місцевості України другої половини XX століття. 

Перший етап (1959 – 1983 рр.) – етап розвитку процесу соціалізації 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в Україні.  

Другий етап (1984 – 1990 рр.) – етап активізації соціалізації учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України.  

Третій етап (1991 – 2000 рр.) – етап оновлення змісту, засобів та форм 

соціалізації учнів сільської місцевості в умовах становлення незалежної 

України.  

5. Розкрито зміст, форми й засоби соціалізації учнів в умовах 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України в другій 

половині XX століття. 

Визначено, що у досліджуваний період до змісту соціалізації учнів 

увійшло поглиблене вивчення рідної мови; освоєння певних соціальних 

ролей; спостереження за життям дорослих однолітків для засвоєння норм 

поведінки в сім’ї, найближчому соціальному оточенні; спілкування з 

дорослими, друзями, молодшими й оволодіння певними соціальними 

ролями; уміння пристосовуватися до несприятливих обставин; розвиток 

контактів із однолітками на основі спільних інтересів і симпатій; створення 

в школі атмосфери спільності, взаєморозуміння, партнерства через 

організацію різнобічної діяльності учнів із урахуванням їхніх соціальних 

потреб. Використовувались такі засоби соціалізації сільських учнів 
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(колективна робота, класна та позакласна робота, молодіжні організації, 

трудове виховання), та форми їхньої організації (школа молодого лектора, 

клуби інтернаціональної дружби, гуртки юннатів, гуртки туристично-

краєзнавчі, гуртки „Юні друзі міліції‖, гуртки „Юні друзі пожежників‖, 

політичні інформації, молодіжні збори, трудові об’єднання, трудові шкільні 

бригади, табори (колгоспні, трудові), які були спрямовані на прищеплення 

любові до праці, формування в дітей поваги до людей праці та бажання 

працювати і допомагати батькам у колгоспних справах. 

6. Проведений аналіз теоретичних аспектів соціалізації учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах України в другій половині ХХ 

століття дозволив окреслити можливості творчого використання 

педагогічно цінного досвіду соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів сільської місцевості України досліджуваного періоду в 

сучасних умовах.  

По-перше, історико-педагогічний досвід зосередив увагу на провідній 

ролі соціалізації учнів у сім’ї та школі.  

По-друге, довів необхідність відновити вивчення, узагальнення та 

поширення досвіду трудового виховання (трудові бригади, шкільні трудові 

табори).  

По-третє, указав на можливості відродження народних традицій, 

звичаїв та обрядів, які збереглися в сільській місцевості. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів цієї наукової 

проблеми. Подальшого вивчення потребують особливості соціалізації учнів 

в освітніх закладах різних типів; перспективним уважаємо поглиблене 

вивчення різних рівнів соціалізації, підготовки вчителів до соціалізації 

вихованців у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості. 
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соціалізації дітей та молоді‖ 

(2007). 
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студентів-першокурсників в 

12. А. Аніщенко „Педагогічні 
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століття‖ (2007). 
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13. М. Донник 
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(2011). 
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університету‖ (2008). 

18. І. Трубавіна „Теоретико-

методичні основи соціально-

педагогічної роботи з сім’єю‖ 

(2009). 

19. С. Коношенко „Теоретико-

методичні основи реабілітаційної 

роботи з соціально 

дезадаптованими підлітками в 

умовах індустріального регіону‖ 

(2010). 

 

16. Е. Ємцева „Система 

діяльності центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

з трудової соціалізації 

старшокласників‖ (2012). 

17. І. Сизоненко „Правова 

соціалізація дітей-сиріт 

підліткового віку в 

загальноосвітній школі-

інтернат‖ (2013). 

 

 



 

ДОДАТОК Б 

 Село Місто 

Середовище Невисока густина 

населення на обмеженій 

території.  

Концентрація великої 

кількості мешканців і висока 

густина населення на 

обмеженій території. 

Ритм життя спокійний, 

неквапливий, 

природовідповідний. 

Характерний швидкий 

ритм життя. 

Помітний вплив міста на 

село,, призводить до 

переорієнтації в життєвих 

цінностях. Особливу роль в 

цьому відіграють засоби масової 

інформації, що пропагують 

міський спосіб життя, який стає 

еталоном, мрією для сільських 

дітей і молоді 

Відкритість спілкування, 

неможливість збереження 

принципу „конфіденційності‖ у 

спілкуванні (усі один про одного 

знають). 

Переважання анонімних, 

ділових, короткочасних, 

часткових і побіжних контактів 

у міжособистісному 

спілкуванні, але в той же час 

висока міра вибірковості в 

емоційних прихильностях. 

Низький ступінь 

різноманітності людської 

життєдіяльності. 

Високий ступінь 

різноманітності людської 

життєдіяльності (як у трудовій, 

так і в позавиробничих сферах). 
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Малі можливості трудової 

мобільності. Мала розвиненість 

системи дозвіллєвих закладів 

(гуртків, секцій). 

Зберігаються уклади 

традиційної сільської громади. 

Невелика значущість 

територіальних спільностей 

жителів, в основному 

слаборозвинені, вибіркові і, 

переважно, функціонально 

обумовлені сусідські зв’язки. 

Стилі життя, культурні 

стереотипи й ціннісні орієнтації 

залишаються незмінними 

впродовж довгого часу. 

Соціальний статус досить 

стійкий, мала соціальна 

мобільність. 

Різноманіття стилів 

життя, культурних стереотипів, 

ціннісних орієнтацій. 

Нестійкість соціального 

статусу мистянина, велика 

соціальна мобільність. 

Високий контроль 

поведінки людини й малозначна 

роль самоконтролю. 

Слабкий контроль 

поведінки людини й значна 

роль самоконтролю внаслідок 

наявності різноманітних 

соціальних зв’язків і 

анонімності. 
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Альтернативи життєвого 

облаштування передбачувані й не 

відрізняються великою 

різноманітністю. 

Можливість взаємодії з 

обмеженим колом осіб і груп 

(родичі, друзі, знайомі 

конкретного населеного пункту). 

Стилі життя й ціннісні 

пріоритети більшості сільських 

жителів дуже схожі. Неможливо 

приміряти інші стилі життя (за 

інтересами, неформальні тощо) у 

вигляді засудження таких. 

Село надає вузьке коло 

вибору спілкування, систем 

цінностей, не дозволяє 

повноцінно розкрити свої 

інтереси та здібності. 

Місто надає величезну 

кількість альтернатив 

життєвого облаштування, 

будучи своєрідним „вузлом‖ 

інформації та інформаційним 

полем. 

Містянин не лине бачить 

і знає різні стилі життя й 

ціннісні пріоритети, але й має 

можливість „примірювати‖ їх 

на себе. 

Цей населений пункт 

надає кожному містянину 

потенційно широкі можливості 

вибору кіл спілкування, систем 

цінностей, стилів життя, а отже, 

та можливостей самореалізації 

та самоствердження. 

Школа Школа має значний вплив 

на дітей. 

Село – ефективний чинник 

соціалізації дитини, бо в ньому 

досить сильний соціальний 

контроль за поведінкою людини. 

У життєвому устрою сіл 

зберігаються елементи 

традиційної сусідської громади. 

У селі доволі стабільний склад 

жителів, слабка його соціально-

Школа має значний 

вплив на дітей  

Місто - осередок 

матеріальної та духовної 

культури суспільства. Міське 

населення складається з 

численних соціальних верств і 

професійних груп, що мають 

різні ціннісні орієнтації та стилі 

життя. 

Місто збільшує 
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професійна й культурна 

диференціація, тісні родинні й 

сусідські зв’язки. Усі добре 

знають один одного, а тому 

кожен епізод життя будь-якого 

селянина може ставати об’єктом 

оцінки з боку оточення. 

Для села характерна 

„відкритість‖ спілкування. 

Відсутність великих соціальних і 

культурних відмінностей між 

мешканцями створює умови для 

близького спілкування дорослих і 

дітей, причому, чим менше село, 

тим довірливіше спілкування 

дітей із дорослими, зі старшими 

й молодшими за віком. 

Концепції сільської школи 

орієнтовані на виховання 

випускника як людини культури 

й господаря землі, на підготовку 

до життя в певному 

соціокультурному просторі. Це 

передбачає формування 

готовності до землекористування 

й господарювання на землі, 

орієнтації на життя в сільській 

місцевості, відношення до школи 

як до духовного центру села, 

джерела культури. 

мобільність дітей. За одиницю 

часу вони отримують великий 

обсяг вражень, різного роду 

інформації. Носіями інформації 

є архітектура, планування міста, 

транспорт, потік людей, також 

люди, установи та організації. 

У місті впродовж дня 

дитина стикається з величезною 

кількістю людей, що дозволяє 

їй набути досвіду соціальних 

взаємодій, які допомагають 

краще орієнтуватися в 

навколишній дійсності. Це 

розвиває в дитини здатність до 

спостереження та пробуджує 

інтерес до соціального життя. 

У місті дитина є членом 

багатьох колективів і груп за 

місцем проживання, навчання, 

проведення дозвілля тощо. Чим 

старшою вона стає, тим 

більшою є кількість груп, у 

кожної з яких є свої вимоги, 

свої норми життя і спілкування. 

У місті є суттєва різниця 

між дозволеною й 

недозволеною поведінкою 

дорослих, хлопчиків і дівчаток, 

підлітків і старшокласників. 
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По-перше, особлива 

гострота вияву соціально-

економічних проблем на селі. 

Основна маса випускників 

сільських шкіл є ресурсом 

поповнення робочих місць у 

містах. 

По-друге сільська школа є 

соціальним інститутом, який 

впливає на становлення 

особливого світосприйняття 

сільського жителя, випускника 

школи (сільська школа, 

переважно, виховує в учнів 

соціальні якості, такі як: 

взаємодопомога, дружба, 

чесність, любов до Батьківщини.  

По-третє, сільська школа 

виступає соціокультурним 

центром у селі. 

Спілкування між дорослими й 

школярами (у міру 

дорослішання останніх) стає 

менш інтенсивним і відкритим. 

Спілкування з однолітками 

відрізняється тим, що з віком 

школяр шукає та знаходить 

нових комунікаторів поза 

межами класу, школи, двору. 

Тому його соціалізація в 

більшій мірі залежить від 

однолітків, від того, які норми в 

таких компаніях є 

домінантними. Нерідко ці 

норми суперечать соціально 

прийнятим зразкам поведінки. 

Загалом місто надає 

особистості можливість 

широкого вибору кіл і груп 

спілкування, системи 

цінностей, стилю життя. Тут 

молода людина має 

різноманітні можливості для 

самореалізації. 

Міська школа виховує 

так звані інтенціональні якості 

– якості особистого досягнення 

та успіху). 

Особливість полягає в тому, що сільська школа, на відміну від міської, 

більше відіграє компенсаторну роль. Життя родини в селі досить відособлене, 
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тому виникає необхідність заповнення контактів, потреби в спілкуванні. Батьки 

через особливості способу життя не можуть приділяти підготовці дітей до школи 

належної уваги, допомагати їм вчитися. 

Ще одна особливість сільської школи полягає в тому, що для сільської 

школи характерні неформальні, більш довірочні стосунки порівняно з міською 

школою. І не лише тому, що сільська школа, забільшого, невелика й класи там 

менше. Насамперед, сам устрій сільського життя, особливості світосприйняття 

людей, неспішність в обдумуванні й прийнятті рішень – усе це сприяє тому, що 

більш неформальні й довірочні відносини вибудовуються в умовах сільської 

школи. Це, з одного боку, плюс сільської школи, а з іншого – чинники ризику, бо 

що учень, потрапляючи в іншу, міське середовище, маючи навіть високий рівень 

знань, стикається з певними, досить серйозними проблемами (наприклад, переїзд 

у велике місто на навчання чи на роботу) 

Учень Обмежені можливості для 

самоосвіти сільських школярів, 

відсутність установ додаткової 

освіти, музеїв, театрів 

обумовлюють необхідність 

організації пізнавальної 

діяльності учнів у позаурочний 

час на базі школи. 

Більше коло 

можливостей для самоосвіти. 

 У житті сільського 

школяра значне місце посідає 

трудова діяльність. Учні школи 

працюють у весняно-осінній 

періоди на пришкільній ділянці, 

вирощують овочі, доглядають за 

квітником. Кожен сезон трудовий 

загін організовує свою роботу за 

договором. 

У міського учня трудова 

діяльність посідає чільного 

місця в житті. 
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 На соціалізацію дитини 

впливає багато чинників. 

Найосновнішою є сім’я. 

Соціальне, сімейне й шкільне 

виховання здійснюється в 

нерозривній єдності. 

На соціалізацію дитини 

впливають багато чинників. 

Сім’я відходить на другий план, 

а на першому місті друзі, 

однолітки. Соціальне й шкільне 

виховання здійснюється окремо 

від сімейного виховання. 

Низка принципових відмінностей умови освіти в селі. Виділяється кілька 

напрямків впливу умов сільського побуту й життєвого устрою на організацію 

навчально-виховного процесу в селі, зокрема має значення те, що: 

− у селі нижча, ніж у місті, середня кваліфікація працівників, праця в селі 

багато в чому залежить від погодно-кліматичних умов, відрізняється 

нерівномірністю трудової зайнятості; 

− школярі всіх класів навесні й восени відволікаються від навчання для 

роботи на присадибних ділянках школи й полях, що веде до нерівномірності 

навчального процесу; 

− у селі існує інакше, ніж у місті, співвідношення між фізичною та 

розумовою працею, що знижує значимість останньої праці в очах дитини;  

− слабка трудова мобільність;  

− праця в домашньому секторі відрізняється невідкладністю й 

трудомісткістю;  

− діти в багатьох, особливо працьовитих сім’ях, щодня витрачають на 

домашню працю кілька годин, що (у кінцевому підсумку) призводить до 

зниження їхніх можливостей у навчанні; 

− діти дуже рано включаються в трудове життя сім’ї та 

сільськогосподарських підприємств. 

З одного боку, подібне положення справ на селі веде до позитивних 

результатів – високої працездатності сільських жителів, сумлінності, ретельності, 

а з іншого – до обмеження можливостей сільських школярів для отримання 

освіти.  
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Велика завантаженість і дітей, і дорослих побутовою працею зумовлює два 

результати: а) мало часу залишається на культурне дозвілля, освіту й самоосвіту; 

б) діти, не бачачи навколо себе високих рівнів життєвих стандартів, не прагнуть 

до їхнього досягнення.  

Мотивація навчання, пізнавальні інтереси сільських школярів розвинені 

значно слабше, ніж міських, нижча успішність, якість освіти. Пояснюється це 

багатьма причинами, так само й нечисленністю класів і школи, яка створює 

низьку проблем: 

− відсутність змагальності на уроках і загалом в процесі навчання учнів 

одного класу, обмежене число орієнтирів для порівняння й оцінки своїх реальних 

успіхів у навчальній діяльності; 

− труднощі в розвитку комунікативних умінь, здатності швидко реагувати 

на події в новій ситуації внаслідок бідності спілкування й взаємодії дітей із 

довкіллям; 

− психологічна незахищеність дитини, постійний тиск учителів на учня, 

очікування того, що його обов’язково запитають; 

− обмежені можливості для вибору предметів, занять, педагогів, видів 

дозвіллєвої діяльності, спілкування тощо; 

− одноманітність обстановки, контактів, форм взаємодії. 



 

Додаток В 

Клуби інтернаціональної дружби 
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Додаток Г 

Спортивні секції 
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Додаток Д 

Природоохоронна робота 
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Додаток Є 

Турисько-краєзнавчі куртки 
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Додаток Ж 

„Юні друзі пожежників” (загони школярів, які допомагають 

пожежникам) 
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Додаток З 

Збори молодіжної організації 
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Додаток І 

Табір „Молода гвардія ” м. Одеса. 
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Гра „Зірниця”  
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Гра „Зірниця”  
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Додаток К 
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Додаток Л  

Професійно-орієнтаційна робота з учнями 
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Професійно-орієнтаційна робота з учнями 
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Професійно-орієнтаційна робота з учнями 

 

 


