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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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 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 
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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 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 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 
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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. 
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 
(1950 – 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 навальних 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 
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сутність „Я-концепції”, про соціальний досвід 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. Литвиненко, 
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, 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-



5 

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 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 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 



6 

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 230 сторінок, основного тексту – 168 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено 
об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні основи, хронологічні 
межі та схарактеризовано джерельну базу, наукову новизну, практичне значення 
дисертаційної роботи, наведено відомості про апробацію отриманих результатів, 
структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні засади соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України в другій 
половині ХХ століття” − здійснено аналіз стану дослідження проблеми; 
узагальнено наукові підходи щодо трактування поняття „соціалізація”, 
схарактеризовано процес соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладах сільської місцевості, установлено соціально-історичні та педагогічні 
чинники соціалізації учнів у другій половині XX ст., виявлено ступінь 
розробленості проблеми соціалізації учнів сільських загальноосвітніх навчальних 
закладів досліджуваного періоду. 

Вивчення літератури показало, що в сучасних умовах, незважаючи на 
значну кількість наукових розробок і трактувань, проблема соціалізації учнів в 
умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України 
залишається актуальною. Теоретичний аналіз поняття „соціалізація” засвідчив, 
що існує багато визначень, які відображають  багаторівневий і багатоаспектний 
характер цього процесу. 

Філософи трактують „соціалізацію” як процес засвоєння людським 
індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяє йому 
функціонувати як повноправний член суспільства (Г. Заїченко, І. Кальний, 
В. Саратовський), та відокремлюють такі рівні чи виміри процесу соціалізації: 
відношення „я – я” – внутрішній діалог, умова формування самосвідомості та 
самооцінки; відношення „я – ти” – царина 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” – царина формування 
світогляду релігійних і філософських учень. У філософії виділяють два підходи до 
визначення поняття „соціалізація”: онтогенетичний і філогенетичний. 

Соціологи трактують „соціалізацію” як входження людини в соціальну й 
соціокультурну сфери та пристосування її до соціальних, культурних і 
психологічних факторів (Г. Ландберг, Р. Мертон, Н. Смелзер, Т. Парсонс, 
Я. Щепанський та ін.), як сукупність усіх соціальних процесів, спрямованих на 



7 

засвоєння особистістю певної системи знань, норм і цінностей, що сприяють її 
соціальному становленню (І. Кон, М. Лукашевич, Г. Осипов, Б. Паригін та ін.), 
деякі вчені розглядають цей процес у контексті „адаптації” (Г. Ландберг, 
Т. Парсонс, Б. Паригін, М. Лукашевич, Г. Осипов, І. Кон). 

У психологічних дослідженнях „соціалізація” розкривається як процес 
самоактуалізації „Я-концепції”, що полягає в саморозвитку та самореалізації 
особистості в процесі засвоєння соціального досвіду та набуття нею особистого, 
індивідуального досвіду (Ш. Амонашвілі, А. Маслоу, К. Роджерс); як процес 
становлення особистості, зокрема з самосвідомістю; засвоєння індивідом 
соціального досвіду, цінностей, норм, установок, зразків поведінки, певних ролей 
і функцій, притаманних суспільству, соціальній спільності, групі 
(Я. Коломинський, І. Кон, Г. Костюк, Б. Паригін); 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, Є. Кузьміна, А. Петровський, А. Реан). 
Також психологи виокремлюють підходи (соціологічний, чинниково-
інституціональний, інтеракціоністський, інтеризаційний, інтраіндивідуальний) та 
напрями (соціально-філософський (С. Батенін, В. Москаленко, Б. Паригін, 
Е. Пеньков, А. Харчев та ін.); соціально-психологічний (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 ін.); соціально-
педагогічний (Б. Бім-Бад, В. Бочарова, Ю. Василькова, Б. Вульфов, О. Газман, 
І. Звєрєва, Н. Лавриченко, А. Мудрик, Л. Новикова, В. Петрищев, М. Плоткін, 
С. Савченко, В. Сластьонін та ін.) до трактування поняття „соціалізація”. 

Соціальні педагоги „соціалізацію” трактують як двосторонній, 
взаємозумовлений процес взаємодії людини і соціального середовища, що 
передбачає формування її соціальної суті, оволодіння соціально-культурним 
досвідом, соціальними нормами і цінностями суспільства (О. Безпалько, 
Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, Н. Чернуха та ін.); розвиток і 
самореалізація людини впродовж усього життя в процесі засвоєння й відтворення 
культури суспільства (В. Бочарова, А. Мудрик та ін.). 

Виявлено, що соціалізація є складним і багатофакторним процесом 
оволодіння особистістю суспільним досвідом, засвоєння норм і правил життя, 
набуття індивідом людських властивостей і якостей (А. Капська, Н. Лавриченко, 
С. Савченко, С. Харченко та ін.). Процес соціалізації передбачає не лише 
усвідомлення і засвоєння індивідом соціальних цінностей, норм, принципів і 
правил у відносинах, але й активне їхнє відтворення в процесі життєдіяльності, 
що забезпечує можливості для формування нової соціальної позиції, реалізації 
себе як активного творчого суб’єкта соціальної дійсності. 

Сукупність отриманої наукової інформації склала теоретичні підстави для 
уточнення поняття соціалізація учнів сільської школи як процесу заснованого на 
емоційно-моральному й трудовому досвіді зв’язків особистості учня, які 
виникають у взаємодії з різними сферами шкільної та трудової діяльностей.  

Ретроспективний аналіз процесу соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу дозволив виокремити особливості 
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зазначеного процесу: побудова соціально-культурного освітнього середовища 
навчального закладу, організація єдиного творчого педагогічного простору, 
емоційне благополуччя, яке досягається завдяки різним видам соціально-
культурної діяльності, соціально-культурна освіта педагогів, дітей і батьків за 
допомогою соціально-культурної діяльності, побудова освітніх програм на основі 
особистісно-орієнтованого, культурологічного, антропологічного й діяльнісного 
підходів. 

Проблема соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів 
сільської місцевості знайшла відображення в педагогічній теорії (І. Звєрєва, 
Н. Лавриченко, А. Мудрик, С. Савченко, О. Сухомлинська, Л. Штефан) другої 
половини XX ст. У науковому вивченні проблеми соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості України залежно від 
характеру державної освітньої політики щодо загальноосвітніх навчальних 
закладів та зміни підходів до наукового вивчення соціалізаційної проблематики 
виокремлено три етапи:  перший етап (1958 – 1983 рр.) – етап розвитку питань 
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.  

На першому етапі (1958 – 1983 рр.) державну освітню політику було 
спрямовано на забезпечення зв’язку середньої школи з життям, участі молоді в 
будівництві нового суспільства (Закон „Про зміцнення зв’язку школи з життям і 
про подальший розвиток системи народної освіти в УРСР”, (1958 р.)). На цьому 
етапі розробка проблеми соціалізації особистості учнів проводилася переважно в 
межах дослідження питань соціології виховання й педагогічної соціології. У цей 
період вийшли друком публікації, присвячені узагальненню досвіду та 
теоретичних досліджень із проблеми соціалізації учнів загальноосвітніх шкіл 
(Л. Божович, Л. Буєва, В. Кон, Б. Поршнєв). 

Особливості наукового вивчення проблеми соціалізації 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 
в умовах загострення основних протиріч суспільного життя та появи нових 
економічних, соціальних, політичних, моральних, естетичних вимог до підростаючого 
покоління, було сформульовано ідею необхідності реформування системи освіти 
(„Основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної школи” (1984), 
„Основні напрями реформування вищої і середньої спеціальної освіти” (1987) та 
розроблено „Концепцію безперервної освіти” (1988). 

На цьому етапі помітний доробок у галузі аналізу процесу соціалізації 
належить вітчизняним та зарубіжним ученим (Н. Андреєнковій, Ю. Бабанському, 
Р. Гуровій, Є. Ільїну, А. Здравомислову, Л. Когану, І. Кону, Т. Мальковській, 
О. Осіпову, Д. Фельдштейну). У ці роки з’явились роботи, у яких розглядалися 
проблеми діяльності школи як відкритої соціально-педагогічної системи 
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(Д. Абдуразокова, А. Андрєйко, Р. Вебер, І. Закатова, В. Семенов, Н. Шинкаренко 
тощо). 

Третій етап (1991 – 2000 рр.) пов’язаний із набуттям України незалежності. 
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. 

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 окресленого питання зробили російські вчені: Є. Бондаревська, 
В. Бочарова, Б. Вульфов, Н. Голованова, Ф. Зіятдінова, А. Мудрик, 
Ф. Мустафаєва, В. Семенов, Є. Шияновта та ін. 

У другому розділі – „Практика соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України в другій 
половині ХХ століття” − розглянуто зміст, засоби та форми процесу соціалізації 
учнів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в другій 
половині ХХ століття, а також виділено творче використання педагогічно цінного 
досвіду. 

Розглядаючи сутність і зміст соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів сільської місцевості, розкрито вплив на соціалізацію учнів сільського 
середовища та соціального оточення, тобто фактично всієї сукупності суспільних 
чинників, починаючи з глобальних історичних обставин та суспільної ситуації в 
усіх її конкретних вимірах та показниках (О. Безпалько, Р. Вайола, А. Капська, 
Н. Лавриченко, М. Лукашевич, Р. Павелків), а також розкрито завдання й 
особливості загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. 

З’ясовано, що соціальне середовище існує завдяки численним взаєминам 
його членів та соціальних інституцій. Чим більша й різноманітніша палітра 
складових соціального середовища, тим інтенсивніший розвиток та 
різноманітніші умови життєдіяльності особистості. 

Особливу увагу в дослідженні було приділено сільському середовищу, яке 
відрізнялося від міського невисоким рівнем життя населення; слабо 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. Водночас у сільському середовищі, на відміну 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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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. 

Установлено, що сільське середовище має суперечливий характер та певні 
особливості: 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. На селі побут і 
виробництво об’єднані в єдиному територіальному просторі, не мають жорстких 
часових меж, формують особливі пріоритети та соціальні запити сільського 
населення.  

Відзначимо, що 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 індивідуально-
особистісних якостей у „зоні” стихійної взаємодії з однолітками й дорослими. 

У процесі вивчення наукових надбань вітчизняних педагогів ми розглянули 
сільський загальноосвітній навчальний заклад як особливий педагогічний 
феномен, відкритий соціальний інститут, ключову ланку цілісної системи освіти 
на селі, що має поліфункціональний характер та виступає організатором 
соціально-педагогічної роботи в середовищі відкритому для навчання, є базовою 
структурою профільної та професійної технологічної підготовки учнів, 
повноцінним суб’єктом господарювання. 

Отже, будучи соціальним та освітнім середовищем, сільський 
загальноосвітній навчальний заклад здатний активізувати освітні та 
соціокультурні функції у взаємодії з загальнодержавною освітньою політикою. 
Ефективність реалізації цих функцій забезпечується відображенням у діяльності 
сільського закладу цінностей праці, орієнтованих на загальнолюдські досягнення; 
співставленням 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 роботі зазначено, що 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, з одного боку, та 
соціальним досвідом дитини (учня), з іншого. Змістом соціалізації учнів 



11 

загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості є 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 колективів, малих груп і виконання певних соціально значущих 
обов’язків; уведення в життєдіяльність дітей позитивних чинників, які сприяють 
засвоєнню цінностей, створення атмосфери доброзичливості та співпраці; уміння 
пристосовуватися до несприятливих обставин; установлення стійко-позитивних 
міжособистісних стосунків у сім’ї, малих групах, колективі; 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.  

Вагомим внеском у педагогічну науку стала розробка в 60 − 80-ті роки 
„Зразкового змісту виховання школярів” – рекомендацій щодо організації системи 
виховної роботи загальноосвітньої школи. У їхньому 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 сільської місцевості. 

Установлено, що в другій половині ХХ століття в сільських 
загальноосвітніх навчальних закладах використовували такі засоби соціалізації 
учнів, як різноманітна колективна робота, бо для сільського учня вона є 
необхідною умовою соціального та психологічного розвитку; класна та 
позакласна робота, яка сприяє входженню школяра в соціум, засвоєнню 
культурних цінностей та розвитку особистих якостей, розширює кругозір дітей, 
сприяє їхньому інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку, а 
найосновніше – вирішує завдання соціалізації; молодіжні організації, бо вони 
допомагають 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; трудове виховання, яке сприяє виробленню в дітей потреби в праці, 
правильного ставлення до цілей, процесу, результатів праці та до людей праці.  
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У дослідженні виявлено, що сільські учні повинні оволодівати культурними 
цінностями й поведінкою в процесі пізнавальної, трудової, громадської, 
комунікативної та естетичної діяльності для прийняття соціальних установок 
суспільства й пристосування до вимог шкільного колективу та інших об’єднань 
учнів, робочої молоді. 

У досліджуваний період у виховній роботі учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів сільської місцевості використовувались різні форми 
соціалізації. 

Клуби інтернаціональної дружби. Діяльність клубу відігравала значну роль 
в розвитку дружби сільських учнів із 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 тощо. Усе це формувало 
активну життєву позицію учнів, дозволяло їм виступати в різних соціальних 
ролях, розвивало ініціативу та наполегливість у виконанні суспільно-політичних 
доручень, розширювали коло спілкування дітей, що сприяло соціалізації 
особистості.  

Школа молодого лектора. Мета цих шкіл полягала в тому, щоб сприяти 
поглибленню і закріпленню здобутих знань із суспільних та інших наук, 
розширенню теоретичного кругозору, розвитку творчих здібностей учнів. Теми 
лекцій розроблялися школярами для однолітків і 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. У сільських школах слухачами лекцій були не лише 
учні, але й трудівники колгоспів або радгоспів, робоча молодь. Члени лекторських 
груп розширювали та поглиблювали свої знання, розвивали почуття 
відповідальності за доручену справу, оволодівали організаторськими навичками, 
методами спілкування з аудиторією тощо. 

Гуртки юннатів. В умовах сільської школи ці гуртки об’єднували 
любителів природи, у них діти проводили експериментальну роботу. Для багатьох 
у цих гуртках починався шлях у професію, пов’язану з працею в селі. Щорічно 
члени юннатських гуртків влаштовували свята врожаю, свята квітів, дні птахів, 
дні тварин, тижні лісу тощо. 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. 

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”. Під час 
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експедиції школярі також відвідували фабрики, заводи, колгоспи, радгоспи, 
вивчали їхню 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). 

Політичні інформації сприяли розвитку політичної свідомості та 
громадянськості сільських 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 причетності до справ і подій в країні, робила учня 
співучасником тієї чи тієї проблеми далеко за межами колективу класу, школи, 
сім’ї. 

Молодіжні збори. На тематичних комсомольських зборах розглядали 
питання про участь молоді в колгоспній справі й про те, як краще провести 
дозвілля, 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 

Трудові об’єднання, шкільні бригади, табори. 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 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. 

Отже, у дослідженні виділено лише основні, на нашу думку, засоби та 
форми, які є сутністю процесу соціалізації сільського учня під час його 
формування як особистості, як члена того суспільства, до якого він належить. Цих 
засобів та форм велика кількість, не всі їх виявлено й вивчено, а ступінь їхнього 
впливу різний та залежить від індивідуальних характерологічних і типологічних 
властивостей особистості. 
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Проведене дослідження виявило, що актуальність проблеми соціалізації 
учнівської молоді підкреслило необхідність використання педагогічно цінного 
досвіду соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської 
місцевості в сучасних умовах розвитку української держави.  

Переважне значення для сучасних сільських загальноосвітніх навчальних 
закладів має організація трудового виховання в контексті окресленої проблеми. 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 та політичною 
освітою. 

Звернемо увагу на те, що основними завданням сучасного сільського 
загальноосвітнього навчального закладу є виховання учнів в атмосфері 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 
суспільно-корисної, продуктивної праці, безпосередньо у сфері матеріального 
виробництва, зв’язок трудового виховання з ідейно-політичним, моральним, 
інтелектуальним вихованням, цивільним загартуванням, соціалізацією 
особистості, набуває пріоритетного значення. Створення сприятливих умов для 
трудової діяльності учнів сільських шкіл у навчальних цехах підприємств, 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, шкільних будівельних бригадах, 
учнівських виробничих бригадах, у лісництвах, на фермах тощо. 

Уважаємо, що історико-педагогічний досвід, отриманий за результатами 
дослідження, буде достатньо корисним у підготовці школярів до майбутньої 
трудової діяльності в умовах ринкових відносин, бо дитяча продуктивна праця 
надає не лише виховний, розвивальний, освітній, економічний розвиток, але й 
сприяє ефективній соціалізації учня. 

Дослідження та узагальнення досвіду з проблеми соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України другої 
половини XX століття уможливило дійти таких висновків: 

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 педагогів, 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. 
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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 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 (1958 – 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 
(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, 
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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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Хващевська О. О. Соціалізація учнів в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів сільської місцевості України (друга половина 
ХХ століття). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2016. 

У дисертації досліджено проблему соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України в другій 
половині ХХ століття. На основі аналізу наукової літератури вивчено стан 
розробки досліджуваної проблеми, обґрунтовано етапи соціалізації учнів в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості України другої 
половини XX століття; схарактеризовано провідні дефініції дослідження; 
розкрито зміст, форми й засоби соціалізації учнів в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів сільської місцевості України в другій половині XX століття; 
виявлено можливості творчого використання педагогічно цінного досвіду 
соціалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості в 
сучасних умовах розвитку української держави. 

Ключові слова: соціалізація, учень, соціалізація учнів, загальноосвітній 
навчальний заклад, школа, сільська місцевість, засоби та форми соціалізації, 
трудове виховання. 

 
Хващевская О. А. Социализация учеников в условиях 

общеобразовательных учебных заведений сельской местности Украины 
(вторая половина ХХ века). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”, 
Славянск, 2016. 

В диссертации исследована проблема социализации учеников в условиях 
общеобразовательных учебных заведений сельской местности Украины во второй 
половине ХХ века. На основе анализа научной литературы изучено состояние 
разработки исследуемой проблемы. Изучение литературы показало, что в 
современных условиях, несмотря на значительное количество научных 
разработок и трактовок, проблема социализации учеников остается актуальной. 
Теоретический анализ понятия „социализация” доказал, что существует много 
определений, которые отражают многоуровневый и многоаспектный характер 
этого процесса относительно направлений дисциплинарного исследования 
(социально-философский, социально-психологический, социально-
педагогический); подходов (социологический, факторно-институциональный, 
интеракционистский, интроиндивидуальный); соотношение с такими базовыми 
категориями как „воспитание”, „развитие личности”, „образование”. 

Подчеркнуто, что социализация является двусторонним процессом, 
который, с одной стороны, обеспечивает усвоение индивидом социального опыта, 
моделей социального поведения и, с другой − способствует восстановлению 
индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, 
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активного включения в социальную среду. 
Доказано, что в научном изучении проблем социализации учеников в 

условиях общеобразовательных учебных заведений сельской местности Украины 
второй половины XX века можно выделить три этапа: первый этап (1958 – 1983 
гг.) – этап развития вопросов социализации учеников общеобразовательных 
учебных заведений сельской местности в Украине; второй этап (1984 – 1990 гг.) – 
этап активизации социализации учеников общеобразовательных учебных 
заведений сельской местности Украины; третий этап (1991 – 2000 гг.) – этап 
обновления содержания, средств и форм социализации учеников сельской 
местности в условиях становления независимой Украины. 

Охарактеризованы ведущие дефиниции исследования: „социализация”, 
„социализация учеников сельской школы”, „сельское общеобразовательное 
учебное заведение”. Основываясь на теоретических представлениях о 
социализации учеников и исходя из общего определения понятия „социализация”, 
в работе под социализацией мы понимаем процесс овладения ребенком опыта 
социальных отношений и ассимиляция новых социальных ролей, что происходит 
в различных сферах деятельности. Во время этого процесса осуществляется 
самопознание через узнавания, усвоения, присвоения, обогащения и передачи 
опыта. При этом в процессе социализации у ребенка формируется готовность к 
социальным действиям. Социализация сельских учеников – процесс, который 
основан на эмоционально-нравственном и трудовом опыте связей личности 
ученика, которые возникают во взаимодействии с различными сферами школьной 
деятельности и трудовой деятельности. 

Раскрыто содержание (усвоение системы знаний, норм и ценностей, 
социального опыта, социальных качеств и черт, социальных ролей, образцов и 
психологических механизмов поведения), формы (тематические вечера, вечера 
вопросов и ответов, конференции, недели по различным предметам, встречи с 
выдающимися людьми, обзоры, конкурсы, олимпиады, туризм, фестивали, 
выставки стенгазет и т. п.; групповые формы: кружки, экскурсии, походы, 
классные часы и др.; индивидуальные формы: чтение литературы, 
коллекционирование, игра на музыкальных инструментах, вышивание, рисование 
и т. п.) и средства (коллективная, классная и внеклассная работа, молодежные 
организации, трудовое воспитание) социализации учащихся в условиях 
общеобразовательных учебных заведений сельской местности Украины во второй 
половине XX века. 

Выявлены возможности творческого использования педагогически ценного 
опыта социализации учащихся общеобразовательных учебных заведений 
сельской местности в современных условиях развития украинского государства. 

Ключевые слова: социализация, ученик, социализация учеников, 
общеобразовательное учебное заведение, школа, сельская местность, средства и 
формы социализации, трудовое обучение. 
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Khvashchevska O. O. The Socialization of students in secondary schools of 
rural areas of Ukraine (the second half of the twentieth century). – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in specialty 
13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment “Donbas State 
Pedagogical University”. – Sloviansk, 2016. 

The thesis deals with the problem of socialization of students in secondary 
schools of rural areas of Ukraine in the second half of the twentieth century. Based on 
the analysis of scientific literature studied the development of the research problem, 
substantiates the stages of socialization of pupils in conditions of General educational 
institutions of rural areas of Ukraine in the second half of the twentieth century is 
characterized by leading the definition of the study; the content, forms and means of 
socialization of students in secondary schools of rural areas of Ukraine in the second 
half of the XX century; identified opportunities for the creative use of pedagogically 
valuable socialization experience of students of secondary schools of rural areas in 
modern conditions of the development of the Ukrainian state. 

Keywords: socialization, pupil, socialization of students, educational institution, 
school, countryside, means and forms of socialization, labour training. 
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