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ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Сучасне українське суспільство

потребує  відповідальних,  соціально  активних,  ініціативних  і  заповзятливих

людей, спроможних самостійно будувати свою життєву траєкторію, здатних на

докорінні перетворення соціальних відносин, на творчу працю з оздоровлення

соціального й природного середовища. У цьому контексті зростають вимоги до

вітчизняних закладів освіти, що мають забезпечувати умови успішної соціалізації

учнів загалом та формувати їх соціально активну позицію зокрема.  У цьому

зв’язку  проблема  формування  соціально  активної  позиції  учнів  набуває

винятково важливого значення в діяльності професійно-технічного навчального

закладу (ПТНЗ).

Питання  формування  активної  особистісної  позиції  дітей  та  молоді

розглянуто в наукових працях М. Бабкіної, О. Коваленка, Н. Копач, Л. Кравченко,

О. Лазебної, Н. Нікітіної, А. Сігової, О. Хмизової та ін. 

Соціально-педагогічну  парадигму  розвитку  соціальної  активності

неповнолітніх  та  їхньої  соціалізації  заклали  й  розвивають  українські  вчені

М. Алексєєва-Вовк,  А. Аніщенко,  Ю. Возна,  М. Доннік,  Ю. Загородній,

Л. Канішевська, Н. Клімкіна, В. Косовець, О. Кузьміна, С. Курінна, І. Курліщук,

В. Перейма, П. Плотніков, А. Стрелковська.

Висвітленню  потенціалу  позанавчальної  роботи  в  розв’язанні  завдань

соціалізації учнів-старшокласників і студентів присвятили наукові дослідження

А. Вірковський,  Н. Грищенко,  М. Нарійчук,  Г. Овчаренко,  Р. Петронговський,

В. Тернопільська, О. Чуланова.

Теорію і практику організації соціально-педагогічної діяльності з дітьми та

молоддю  різних  категорій  висвітлили  О. Безпалько,  Р. Вайнола,  О. Гуренко,

І. Звєрєва,  А. Капська,  І. Ковчина,  Н. Коношенко,  С. Коношенко,  О. Кузьміна,

С. Курінна, С. Омельченко, І. Трубавіна, С. Харченко, Л. Цибулько та ін. 

Безпосереднє  відношення  до  досліджуваної  проблеми  мають  наукові

розвідки Ю. Клочан, С. Коваленка, Л. Кримчак, Н. Ничкало, І. Сахневич, у яких
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розкрито  організацію  навчально-виховного  процесу  в  професійно-технічних

навчальних закладах.

Аналіз  джерельної  бази  дав  змогу  зʼясувати,  що  в  сучасних  наукових

дослідженнях  досить  широко  розкрито  питання  соціалізації  неповнолітніх,

розвитку в них соціальної активності,  формування екологічної, громадянської,

трудової, лідерської, соціально-моральної позиції; використання позанавчальної

діяльності  учнів-старшокласників  та  студентів  для  формування  в  них

гуманістичного  ідеалу,  просоціальних  особистісних  смислів,  життєвих

перспектив, патріотизму, соціальної відповідальності,  становлення самооцінки,

особистісних моральних якостей; організації діяльності вітчизняних професійно-

технічних закладів. Проте аспект формування соціально активної позиції учнів у

позанавчальній  діяльності  професійно-технічних  навчальних  закладів  не

знайшов повного висвітлення й аналізу в соціально-педагогічній літературі. 

Актуальність  дисертаційного  дослідження  підтверджено  наявністю

суперечностей між: постійно зростаючими суспільними вимогами до активізації

участі  учнів  у  різних  сферах  соціально  значущої  діяльності  та  виявами  їх

соціальної  пасивності;  значним  психолого-педагогічним  потенціалом

позанавчальної діяльності  ПТНЗ та недостатнім його використанням з метою

формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді;  необхідністю

організації  позанавчальної  діяльності  учнів  ПТНЗ  із  використанням

інтерактивних  технологій  та  відсутністю  науково-методичного  забезпечення

цього процесу.

Актуальність проблеми дослідження, її соціальна значущість, недостатня

теоретична  розробленість,  суттєві  недоліки  в  практичній  діяльності  ПТНЗ

зумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження  „Формування  соціально

активної позиції  учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних

навчальних закладів”.

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

виконано  відповідно  до  теми  кафедри  соціальної  педагогіки  Бердянського

державного педагогічного університету  „Системний підхід до професійного й

особистісного  становлення  майбутніх  соціальних  педагогів  в  умовах  ВНЗ”
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(протокол №2 від 07.10.2007 р.).  Тему дисертації  затверджено вченою радою

Бердянського  державного  педагогічного  університету  (протокол  №  5  від

04.03.2009 р.)  та  узгоджено  в  Міжвідомчій  раді  з  координації  наукових

досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від

26.05.2009 р.). 

Об’єкт  дослідження –  процес  формування  соціально  активної  позиції

учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Предмет  дослідження –  соціально-педагогічні  умови  формування

соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-

технічних навчальних закладів.

Мета  дослідження –  теоретично  обґрунтувати  та  експериментально

перевірити соціально-педагогічні умови формування соціально активної позиції

учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Гіпотеза  дослідження.  Ефективності  формування  соціально  активної

позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-технічних  навчальних

закладів можна досягти за таких соціально-педагогічних умов: активна участь

учнів  ПТНЗ  в  інтенсивній  соціально  значущій  діяльності,  спрямованій  на

формування в них соціально активної позиції; впровадження інтерактивних форм

і  методів  позанавчальної  діяльності  ПТНЗ  з  метою  формування  соціально

активної  позиції  учнів;  формування  в  учнівської  молоді  соціально  активної

позиції шляхом її залучення до соціального проектування.

Відповідно  до  поставленої  мети  та  висунутої  гіпотези  визначено  такі

завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз стану наукової розробленості  проблеми

формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності

професійно-технічних навчальних закладів.

2. Схарактеризувати  сутність  соціально  активної  позиції  особистості  та

передумови її формування в учнів юнацького віку.

3. Розкрити  позанавчальну  діяльність  як  чинник  формування  соціально

активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів.
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4. Визначити  критерії,  показники  та  рівні  соціально  активної  позиції

учнівської молоді ПТНЗ.

5. Розробити й експериментально перевірити соціально-педагогічні умови

формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності

професійно-технічних  навчальних  закладів;  підготувати  науково-методичне

забезпечення реалізації цього процесу.

Методологічну  основу  дослідження становлять:  провідні  філософські

положення про соціальну активність особистості, системний підхід до вивчення

явищ  соціальної  дійсності;  концепції  особистісно  орієнтованого  виховання;

діяльнісний,  міждисциплінарний,  комунікаційно-діалогічний,  оптимізаційний

підходи до позанавчальної роботи з учнями ПТНЗ.

Теоретичною  основою дослідження є  положення  про:  закономірності

розвитку  особистості  під  впливом  різних  чинників  (Л. Виготський,  І. Зязюн,

О. Леонтьєв, Д. Фельдштейн); формування активної особистісної позиції учнів

(М. Бабкіна,  О. Коваленко,  Н. Копач,  Л. Кравченко,  О. Лазебна,  Н. Нікітіна,

А. Сігова, О. Хмизова); соціалізацію особистості (І. Кон, А. Мудрик, С. Савченко

та ін.); зміст і технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями

дітей  (О. Безпалько,  О. Гуренко,  І. Звєрєва,  І. Ковчина,  С. Коношенко,

О. Кузьміна, С. Курінна, Г. Лактіонова, С. Омельченко, А. Рижанова, І. Трубавіна,

С. Харченко,  Л. Цибулько,  Н. Чернуха);  організацію  позанавчальної  роботи  в

закладах  освіти  (А. Вірковський,  Н. Грищенко,  М. Нарійчук,  Г. Овчаренко,

Р. Петронговський, В. Тернопільська,  О. Чуланова);  діяльність  професійно-

технічних  навчальних  закладів  (Ю. Клочан,  Г. Золотової,  С. Коваленка,

Л. Кримчак, Н. Ничкало, І. Сахневич). 

У  процесі  дослідницької  роботи  було  використано  комплекс

методів науково-педагогічного дослідження:  теоретичні  – порівняльний,

логіко-системний аналіз філософської, соціологічної, психологічної,  соціально-

педагогічної  літератури  з  досліджуваної  проблеми  для  вивчення  стану

розробленості  проблеми;  синтез,  систематизація,  порівняння,  узагальнення

науково-теоретичного  матеріалу  для  обґрунтування  сутності  та  змісту

позанавчальної  роботи  з  формування  соціально активної  позиції  особистості;
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емпіричні –  анкетування,  бесіда,  опитування,  педагогічне  спостереження,

експертна оцінка для визначення рівня сформованості соціально активної позиції

учнів ПТНЗ; стандартизовані психодіагностичні методики, адаптовані відповідно

до завдань дослідження; педагогічний експеримент для перевірки ефективності

упроваджених  соціально-педагогічних  умов  формування  соціально  активної

позиції учнів у позанавчальній діяльності ПТНЗ;  математичної статистики

для  перевірки  достовірності  та  ефективності  результатів  експериментального

дослідження.

Експериментальна  база  дослідження.  Дослідно-експериментальна

робота проводилася на базі Бердянського машинобудівного професійного ліцею,

Великолепетиського  професійно-технічного  училища  № 22  (смт. Велика

Лепетиха Херсонської області), Криворізького професійного будівельного ліцею,

Мелітопольського  професійного  ліцею,  Миколаївського  професійного  ліцею

будівництва  та  сфери  послуг,  Одеського  професійного  ліцею  технологій  та

дизайну. В експериментальній роботі взяли участь: учні ПТНЗ – 346 осіб, класні

керівники,  викладачі,  психологи,  соціальні  педагоги –  73  особи.  Усього

дослідженням було охоплено 419 осіб.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

-  вперше теоретично  обґрунтовано  соціально-педагогічні  умови

формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності

професійно-технічних  навчальних  закладів  (активна  участь  учнів  ПТНЗ  в

інтенсивній соціально значущій діяльності,  спрямованій на формування в них

соціально  активної  позиції;  впровадження  інтерактивних  форм  і  методів

позанавчальної діяльності ПТНЗ з метою формування соціально активної позиції

учнів;  формування в  учнівської  молоді  соціально  активної  позиції  шляхом її

залучення до соціального проектування); розроблено критерії, показники та рівні

сформованості  соціально активної позиції учнів ПТНЗ;

- удосконалено положення  щодо  структурування  форм  й  методів

позанавчальної роботи ПТНЗ із формування соціально активної позиції учнів; 
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-  подальшого  розвитку  набули наукові  уявлення  про  зміст  поняття

„соціально активна позиція особистості” та передумови її формування в учнів

юнацького віку. 

Практичне  значення  дослідження полягає  в  тому,  що  розроблено

методику  діагностики  рівня  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді,

науково-методичне  забезпечення  семінарів,  тренінгів  для  педагогічних

працівників ПТНЗ із питань соціального проектування, реалізації інтерактивних

технологій, партнерського спілкування, реалізації завдань формування соціально

активної позиції учнів у соціокультурному просторі.

Результати емпіричного дослідження та теоретичні висновки, отримані в

процесі експерименту, стануть у нагоді спеціалістам, діяльність яких пов’язана з

вихованням учнів професійно-технічних навчального закладів; вони можуть бути

використані в організації виховного процесу професійно-технічного навчального

закладу в позанавчальний час.

Обґрунтовані  в  дослідженні  результати  впроваджено  в практику

навчально-виховного  процесу  Державного  навчального  закладу  „Бердянський

машинобудівний  професійний  ліцей”  (довідка  №  138  від  28.05.2015  р.),

Великолепетиського професійно-технічного училища № 22  (довідка № 354 від

11.05.2015 р.), Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного

закладу  „Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені

К. Д. Ушинського” (довідка № 150/1 від 18.05.2015 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної

роботи доповідалися на науково-практичних конференціях та семінарах: 

− міжнародних: „Гуманітарні та соціальні науки 2010” (Львів, 2010),

„Соціалізація  молодої  особистості:  культура,  освітня  політика,  технології

формування” (Суми, 2011), „Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий

погляд” (Одеса, 2012); „Социальное воспитание детей, подростков и молодежи:

исследования, методики, общественная практика” (Санкт-Петербург, Росія, 2012);

„Професійна  підготовка  студентів  –  освітня  складова  суспільного  розвитку”

(Київ,  2012);  „Сучасні  проблеми  підготовки  майбутніх  фахівців  в  умовах

євроінтеграційного  процесу”  (Київ,  2013);  „Професійна  підготовка  студентів
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соціально-педагогічної  сфери  –  освітня  складова  суспільного  розвитку”

(Київ, 2014); „Підготовка фахівців у вищій школі: крок в Європу (Київ, 2015);

„Багатоманітність культур як педагогічна проблема” (Бердянськ, 2015);

 всеукраїнських: „Формування здорового способу життя дітей та молоді

як  інтегрована  науково-практична  проблема”  (Бердянськ,  2010),  „Сучасні

проблеми  підготовки  фахівців  до  соціальної  та  культурної  діяльності”  (Київ,

2011),  „Актуальні  проблеми  підготовки  соціальних  педагогів  у  третьому

тисячолітті”  (Запоріжжя,  2011),  „Шості  педагогічні  читання  пам’яті

М. М. Дарманського:  Професійна  підготовка  педагогічних  кадрів  в  умовах

інноваційної  перебудови  української  національної  освіти:  сучасний  стан,

проблеми, перспективи розвитку” (Хмельницький, 2011), „Перший крок у науку”

(Луганськ,  2011);  „Соціально-психологічні  особливості  професійної  діяльності

працівників  соціальної  сфери”  (Мелітополь,  2011);  Всеукраїнські  психолого-

педагогічні  Демиденківські  читання  „Навчання,  виховання  та  розвиток”

(Бердянськ,  2011);  Кіровоградська  та  Бердянська  сесії  „Придніпровські

соціально-гуманітарні читання” (Дніпропетровськ та Бердянськ, 2012);  „Сучасна

освіта  в  умовах  реформування:  проблеми,  теорія,  практика”  (Харків,  2012);

„Полікультурна освіта в Україні:  історія,  сучасність, перспективи” (Бердянськ,

2013);

− науково-практичних семінарах:  Всеукраїнський соціально-правовий

семінар „Правова освіта перед викликами сучасності” (Київ, 2011); Міжнародний

семінар  вищих  педагогічних  навчальних  закладів  з  професійної  підготовки

фахівців  „Вища  професійна  підготовка  майбутніх  фахівців:  вимоги

євроінтеграції”  (Ялта,  2011);  Регіональний  науково-методичний  семінар

„Актуальні  проблеми  соціально-педагогічної  роботи  в  системі  освіти”

(Бердянськ, 2012). 

Публікації. Основні  результати  дисертації  висвітлено  в  27  публікаціях

автора (26 одноосібних), із яких 7 статей – у фахових наукових виданнях України;

1 стаття – у зарубіжному виданні; 1 колективна монографія; 18 тез доповідей – у

збірниках матеріалів конференцій.
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Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дисертація загальним

обсягом 231 сторінка (основного тексту – 182 сторінки) складається зі вступу,

двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних

джерел  (241  найменування,  з  них  7  –  іноземною  мовою),  9  додатків  на  25

сторінках, 22 таблиці й 8 рисунків.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ

ПОЗИЦІЇ УЧНІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1.1. Формування соціально активної позиції учнів у позанавчальній

діяльності  професійно-технічних  навчальних  закладів  як  психолого-

педагогічна проблема 

В  сучасній  України,  в  українському  суспільстві  найбільш  значущим  є

виховати нове покоління,  з  новим мисленням,  новими життєвими позиціями.

Формування  соціально  активної  позиції  неповнолітніх  стало  невідкладною

проблемою сьогодення. Воно вимагає свого розв’язання на рівні освіти, оскільки

від  того,  наскільки  соціально  активна  наша  українська  молодь  –  настільки

успішним буде майбутнє українського суспільства. Головним завданням нашого

дослідження є теоретичне обгрунтування й практичне впровадження проблеми

формування соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних

закладів у позанавчальній діяльності.  

Усебічний  аналіз  науково-педагогічної  літератури  дозволив  визначити

кілька найбільш значущих напрямів дослідження нашої проблематики (рис. 1.1.). 

Перший  напрям –  аналіз  психолого-педагогічних  досліджень,  які

зосереджені навколо проблеми організації позанавчальної діяльності з учнями, а

також висвітлюють її  потенціал щодо формування соціально активної позиції

учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Другий напрям розкриває проблему формування соціально активної позиції

неповнолітніх як необхідної умови їх успішної соціалізації в різних соціальних

інститутах. 

Третій  напрям  вивчення  становитиме  наукова  й  навчально-методична

література, яка розкриває сучасний стан організації навчально-виховного процесу

в  професійно-технічних  навчальних  закладах  щодо  здійснення  соціального

виховання неповнолітніх. 
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Кожен із  виділених напрямів  різною мірою співвідноситься  з  метою й

завданнями  нашого  дослідження,  тому  нами  буде  здійснено  вибірковий,

аспектний аналіз досліджуваної проблеми, який максимально близько стосується

теми дослідження та буде розкритий у подальшій науково-дослідній роботі. 

Рис.1.1. Напрями дослідження проблеми формування соціально активної

позиції учнів у позанавчальній діяльності ПТНЗ

Розпочинаючи  аналіз  першого  напряму,  відзначимо,  що  серед

дисертаційних робіт, які розкривають питання формування активної особистісної

позиції  дітей  та  молоді,  особливий  інтерес  для  нас  мають  наукові  розробки

М. Бабкіної,  О. Коваленка,  Н. Копач,  Л. Кравченко,  О. Лазебної,  Н. Нікітіної,

А. Сігової, О. Хмизової [10; 86; 97; 99; 107; 140; 188; 219]. 

Теоретичному  обґрунтуванню,  розробці  та  експериментальній  перевірці

соціально-педагогічних умов і технології формування активної позиції підлітків у

позанавчальній  виховній  роботі  присвячено  роботу  М. Бабкіної  [10].

Дослідження формування активної позиції як психолого-педагогічної проблеми

дало  змогу  розкрити  вікові  особливості  й  закономірності  розвитку  підлітків,
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систематизувати  й  активізувати  процес  формування  громадянських  якостей,

компетентностей і становлення громадянської позиції підлітків. У дисертаційній

роботі  акцентовано  увагу  на  важливості  формування  засад  активної

громадянської  позиції  підлітків,  оскільки  їх  прагнення  до  самостійності  та

незалежності  ще  не  підкріплені  сталими  соціальними  мотивами  поведінки  і

життєвим досвідом. 

Крім того, визначено, що ефективною технологією формування активної

громадянської  позиції  учнів  у  позанавчальній  виховній  роботі  є  проектна

діяльність,  у  процесі  якої  вони  залучаються  до  осмисленої  громадянської

активності,  набувають  досвід  соціальної  взаємодії  у  вирішенні  суспільних

проблем,  мають  можливість  для  самореалізації.  Процес  успішної  реалізації

проектів має передбачати об’єднання спільних зусиль учнів, учителів, батьків,

громадськості,  спрямованих  на  вирішення  важливих  для  громади  проблем.

Проектна діяльність має спиратися на групову форму взаємодії підлітків, реальне

партнерство  учасників.  Склад  підліткових  груп у  процесі  спільної  діяльності

носив різноманітний характер: діти протилежної статі, різних національностей,

релігійних конфесій, соціально-економічних прошарків, що не заважало учням у

спільній успішній роботі над проектами, а навпаки сприяло їхній консолідації.

Проектна  діяльність  підлітків  поділялась  на  кілька  етапів:  вибір  проблеми;

планування  діяльності;  прогнозування  результатів;  розподіл  обов’язків;  збір

інформації;  співпраця  з  громадськістю;  вирішення  проблеми;  представлення

результатів своєї  діяльності  перед аудиторією; оцінювання своєї  діяльності  та

діяльності партнерів. Продуктивна реалізація проектної діяльності передбачала

попередню підготовку як вчителів, так і учнів [10, с. 11 – 12]. 

Автором  теоретично  обґрунтовано  й  експериментально  доведено,  що

формування  активної  громадянської  позиції  підлітків  у  позакласній  виховній

роботі є ефективним за наступних соціально-педагогічних умов: добровільного

та  особистісно-мотиваційного  характеру  участі  учнів  у  позакласній  виховній

роботі;  їх залучення до вмотивованої суспільної діяльності;  взаємоузгодження

факторів  і  координації  дій  суб’єктів  соціального  впливу  з  метою  розвитку

громадянських якостей, компетентностей і становлення активної громадянської
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позиції; партнерської взаємодії учнів із суб’єктами соціального впливу; взаємодії

громадянського  виховання  з  іншими  напрямами  виховання;  інтегрування

складових  громадянського  виховання  у  зміст  навчальних  дисциплін;

запровадження факультативних навчальних курсів громадянського спрямування;

застосування  інноваційних  форм  і  інтерактивних  методів  у  позанавчальній

виховній роботі [10, с. 17]. 

Особливо цікавою для нас є робота О. Коваленка „Формування соціально-

моральної позиції у старшокласників” [86], в якій переконливо доводиться, що

процес  формування  соціально-моральної  позиції  в  учнів  може  бути  більш

ефективним за таких умов: усвідомлення сутності й змісту соціально-моральної

позиції особистості, своєї ролі у суспільних процесах; забезпечення мотивації до

вироблення власної соціально-моральної позиції; розвитку ціннісних ставлень до

держави і суспільства, до родини, до себе, до предметного світу; включення у

активне суспільне життя на основі ієрархії ціннісних орієнтацій їх особистісної

диспозиції;  застосування  методів  активізації  самовизначення  і  самоконтролю;

реалізації суб’єкт-суб’єктного підходу у вихованні старшокласників; організації

діалогу і поліпозиційного спілкування. 

Для виконання поставлених нами дослідницьких завдань корисними для

використання вважаємо визначені у дисертації прийоми педагогічного впливу на

учнів: психолого-педагогічна допомога в усвідомленні власних психічних станів

як внутрішньої основи для тих чи інших дій, у розвитку здатності до розуміння

станів  інших  людей  через  усвідомлення  власного  емоційного  досвіду,

розширення знань про різноманітність позицій особистості, їх вмотивованість у

різних  соціальних  і  емоційно-насичених  ситуаціях;  створення  ситуацій

„проживання”  різних  позицій,  їх  критичного  осмислення,  прогнозування

подальшого  розвитку  подій  в  особистісному  вимірі  та  організація

поліпозиційного  спілкування;  моделювання  умов  для  усвідомлення  логічної

залежності соціально-емоційних оцінних реакцій і поведінкової діяльності [86,

с. 13].

Нам імпонують спроектовані автором можливі зміни соціально-моральної

позиції учнів за наступними системами їх стосунків: соціально-моральна позиція
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„Я – громадянин”, яка виявляється у ставленні до великої і малої Батьківщини,

знанні й дотриманні громадянських прав та обов’язків, цінностей громадянського

суспільства, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, соціально-мобільній

ініціативі,  здоровому  способі  життя,  відчутті  власної  причетності  й

відповідальності за майбутнє; соціально-моральні позиції „Я – син (донька”), „Я

– онук (онучка), „Я – учень”, „Я – майбутній студент” – виявляється у вмінні

будувати свої взаємини з рідними, людьми похилого віку, з меншими та тими, хто

потребує захисту і допомоги на основі уваги, поваги, визнання, доброзичливості,

турботи  і  підтримки,  відповідальності;  у  позитивному  ставленні  до  життя;  у

вмінні  орієнтуватися  в  екстремальних  ситуаціях,  у  соціальних  очікуваннях;

соціально-моральна  позиція  „Я  –  друг,  товариш”,  „Я  –  однокласник”  –

виявляється у визнанні самоцінності особистості кожного, вірі у можливості її

розвитку;  у  самопізнанні  через  пізнання  інших;  у  вмінні  спілкуватися  з

ровесниками і знаходити моральний вихід із конфліктних ситуацій [86, с. 11]. Ці

стосунки є важливими для формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ.

Продовжуючи аналіз наукових праць, присвячених проблемі формування

особистісної  позиції,  звернімося  до  дисертації  Н. Копач  „Формування

громадянської  позиції  підлітків  у  молодіжних  організаціях”  [97],  в  якій

розроблена  модель формування  громадянської  позиції  учнів  у молодіжних

організаціях у процесі їх входження в соціальне середовище. 

У ході дослідження  з’ясовано, що головним результатом у формуванні

громадянської  позиції  має  стати  соціальний  досвід,  який  складається  із

практичних навичок участі в суспільному житті та рівня розвитку громадянських

якостей особистості. Молодіжні організації дають можливість досить ефективно

формувати соціально значимі характеристики учнівської молоді, зацікавити їх в

досягненні суспільно важливих цілей, сприяти  зближенню інтересів особистості

та суспільства, держави, брати  відповідальність за долю суспільства як за власну

– формувати соціально активну позицію [97, с. 14].

Проблемі  формування  в  учнів  активної  позиції  у  процесі  позаурочної

предметно-перетворювальної  діяльності  присвячено  роботу Л. Кравченко [99].

Умовами  ефективності  реалізації  вищезазначеного  процесу  було  виділено
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організацію  позаурочної  предметно-перетворювальної  діяльності  учнів  на

системній  основі;  відповідність  позаурочної  предметно-перетворювальної

діяльності  особистісним  інтересам  неповнолітніх,  рівневі  їхньої  трудової

активності; здійснення органічного зв’язку позаурочної діяльності з трудовим і

профільним  навчанням;  застосовування  спеціально  розробленої  педагогічної

моделі та особистісно орієнтованої технології організації позаурочної предметно-

перетворювальної діяльності, яка відповідає життєвим інтересам особистості [99,

с. 4].

Автором теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено,  що

ефективними  технологіями  організації  позаурочної  діяльності  є  проектна

технологія  та  технологія  колективних  творчих  справ.  Проектна  технологія

розглядається  як  практика  особистісно  орієнтованої  позаурочної  діяльності  в

процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням

його інтересів. Метою проектно-технологічної діяльності учнів є створення ними

проекту (продукт чи послуга), що розглядається у дослідженні  як самостійно

розроблений і виготовлений учнем від ідеї до її втілення, наділений суб’єктивною

чи  об’єктивною  новизною  і  має  особистісну  чи  соціальну  значущість,  в

результаті чого на кожному етапі створення виробу творча активна діяльність

учнів вимагає від них застосування набутих знань, умінь і навичок, цим самим

підвищуючи їхній творчий потенціал. Технологія колективних творчих справ є

найбільш доцільною під час організації і проведення доброчинної, милосердної

діяльності та природоохоронної роботи з метою формування в учнів активної

позиції і включає підготовчий (планування доброчинної справи), етап реалізації

та підведення підсумків [99, с. 14].   

Продовжуючи аналіз першого напряму наукового пошуку, слід відзначити

кандидатську дисертацію О. Лазебної „Формування активної екологічної позиції

підлітків” [107], де переконливо доводиться, що ефективність цілеспрямованого

процесу  формування  активної  екологічної  позиції  підлітків  визначається

сукупністю  таких  педагогічних  умов:  дотримання  послідовних  етапів

(усвідомлення; оцінки та контролю; вибору і визначення особистісної екологічної

позиції);  застосування  спеціальних  проблемних  ситуацій;  залучення  учнів  до
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колективних виховних справ. Автором з’ясовано, що становлення особистісної

позиції відбувається у процесі освоєння відповідного типу відносин у системі

„людина-світ”,  їх  осмислення  й  оцінювання  та  формування  на  цій  основі

ставлення  до  довкілля  та  до  самої  себе  в  цій  реальності.  Відповідно  її

сформованість залежить від адекватності оцінки особистістю цих відносин [107,

с. 9]. 

Цікавою  для  нас  у  контексті  досліджуваної  проблеми  є  дисертаційна

робота  Н. Нікітіної  „Формування  громадянської  позиції  учнів  у  навчально-

виховному процесі педагогічного ліцею” [140], де зроблена спроба обґрунтувати

й експериментально перевірити технологію формування громадянської позиції

учнів  педагогічного  ліцею,  яка  передбачає  реалізацію  мотиваційно-цільового,

когнітивного,  процесуального,  діагностичного,  контрольно-корегуючого

компонентів  і  забезпечує  суттєву  трансформацію  світоглядних  орієнтацій,

самосвідомості,  вмотивуванні  вчинків,  дій,  поведінки  суб’єктів  навчально-

виховного процесу. 

Змістовно значущим для нас є другий розділ цього дослідження, в якому

висвітлено систему освітньо-виховних заходів щодо формування активної позиції

учнів,  складовими  якої  стали:  системно-діяльнісний  підхід  до  організації

навчально-виховного процесу та його проектування на основі теоретичної моделі

(учня, уроку, процесу), що дозволяє реалізувати концептуальні ідеї ліцейського

освітнього  середовища;  максимальне  використання  предметів  базового

компоненту, які забезпечували оволодіння знаннями про людину та суспільство,

їх  сутність,  походження,  шляхи  самовизначення  та  самоствердження,  що  є

основою  формування  світоглядних  орієнтацій  особистості,  вироблення  у  неї

власної  філософії  життєдіяльності  у  контексті  спільності  громадянського

суспільства  (тобто  правову,  політичну,  національно-культурологічну,

філософсько-аксеологічну,  соціально-психологічну,  економічну  складові

громадянської освіти); організація навчально-пізнавальної і виховної діяльності з

урахуванням  активності,  самостійності,  відповідальності  учнів;  здійснення

знайомства учнів педагогічного ліцею з досвідом громадянського виховання в

різних куточках України; пріоритетне використання різноманітних інтерактивних
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форм, методів навчання і виховання, які б спричиняли глибоке засвоєння знань з

досліджуваної  проблеми і  формували  поведінкові  норми,  що характеризують

громадянську  позицію;  стимулювання  учнів  до  пошуку  нових  знань  і

нестандартних способів розв’язання завдань і  проблем; організація підтримки

учнів на шляху до самостійних висновків, узагальнень; активне включення учнів

у  громадську  діяльність  (виконання  доручень,  участь  у  заходах,  клубах,

товариствах; організація роботи „Школи лідерів”, „Асоціації учнівської молоді”,

система  учнівського  самоврядування);  умотивована  участь  у  суспільно-

політичному житті  місцевої громади (загальноміські заходи, акції)  тощо [140,

с. 12 – 13].

Для вирішення завдань нашого наукового пошуку важливим є звернення до

кандидатської  дисертації  А. Сігової  „Педагогічні  умови  формування

громадянської  позиції  студентської  молоді”  [188],  в  якій  запропонована

теоретична  модель  громадянської  позиції  молодої  людини,  що  включає  три

структурних компоненти: емоційний, раціональний, поведінковий. Раціональний

компонент описаний поняттям „громадянська інформованість”, він являє собою

сукупність знань у галузі громадянського життя особи. Емоційний компонент

відображається поняттям „громадянська спрямованість” і являє собою систему

детермінант, що визначають і спрямовують активність особистості на рішення

проблем  її  взаємодії  з  суспільством.  Поведінковий  компонент  описується

поняттям  „громадянська  активність”  і  відображає  проекцію  суб’єктивних

складових  на  реальні  дії  та  вчинки,  тобто  наявність  сукупності  потенційних

можливостей, завдяки яким людина може при необхідності вступити у відносини

з іншими людьми, вирішити проблеми у громадянській сфері [188, с.56 – 57].

Крім того, у роботі детально обґрунтовано та експериментально перевірено

низку педагогічних умов, що позитивно впливають на ефективність формування

активної громадянської позиції молоді: спрямованість на реалізацію принципу

особистісно-якісного підходу в навчально-виховний процес вищого навчального

закладу; відновлення єдності громадянської, професійної й особистісної позицій,

розкриття  їхнього  органічного  взаємозв’язку;  використання  потенціалу

навчальних  дисциплін,  зміст  яких  пов’язаний  з  відносинами  людини  й
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суспільства, посилення цього аспекту при викладанні психології як дисципліни,

що розкриває не тільки змістовні, але й ціннісні основи людського існування,

ставить  особистість  перед  необхідністю  усвідомити  й  упорядкувати  свої

відносини із соціальним середовищем, з окремими соціальними інститутами, із

суспільством  у  цілому;  включення  в  навчальний  процес  різноманітних  форм

роботи за умови насичення цих форм роботи цікавими завданнями, поглиблення

проблемного поля обговорюваних питань,  залучення молоді до їх організації;

підвищення рівня ознайомленості з різноманітними формами самоврядування,

впровадження елементів самоврядування в життя академічних груп, факультетів;

необхідність  включення  в  систему  виховної  роботи  заходів,  тематика  яких

пов’язана з принципами побудови демократичного суспільства, його правовими

основами, роллю закону в державі та в житті людини; розкриття перед молоддю

взаємозв’язку  соціальної  й  державної  складових  їх  майбутньої  професійної

діяльності, безпосередньої залежності ступеня інтеграції в громадські зв’язки й

відносини  від  якості  їхньої  професійної  підготовки;  підвищення  рівня

ознайомлення зі змістом громадянських якостей, що описують відносини людини

із  суспільством,  формування  потреби  особистості  у  виявленні  сутності  цих

відносин [188, с. 17]. Слід зазначити, що вищевказані умови будуть взяті нами за

основу при розробці власних соціально-педагогічних умов формування соціально

активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Відповідно до завдань нашого дослідження заслуговує на увагу робота

О. Хмизової  [219],  присвячена  технологізації  процесу формування лідерської

позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності. Автором встановлено, що

ефективними  організаційно-педагогічними  умовами  формування  лідерської

позиції  в  учнів у позаурочній діяльності  є:  формування лідерської  позиції  на

засадах  особистісно  орієнтованого  виховання  у  початковій  школі;  врахування

специфіки та розвиток мотивації лідерства; забезпечення у виховному процесі

можливостей  для  прояву  учнями  лідерської  поведінки;  вдосконалення

педагогічної компетентності вчителя-вихователя та підвищення рівня психолого-

педагогічних знань батьків з питання формування лідерської позиції в учнів [219,

с. 4]. 

19



Дотримуючись  указаних  організаційно-педагогічних  умов,  О. Хмизова

змоделювала технологію формування лідерської позиції в учнів у позаурочній

діяльності,  яка  містить наступні  взаємопов’язані  компоненти:  концептуальний

(концептуальна  основа  дослідження),  цільовий  (мета  і  завдання  технології),

змістовий (програма „Азбука лідерства”, цикл занять для педагогів і психологів,

цикл занять  для батьків),  процесуальний (форми, методи і  прийоми виховної

роботи) та оцінно-результативний (засоби діагностування, рівні сформованості

лідерської позиції в учнів) [219, с. 17].

Близькими до проблематики формування соціально активної позиції учнів

є  вітчизняні  дисертаційні  роботи  у  галузі  соціальної  педагогіки,  в  яких

розглядаються питання розвитку соціальної активності неповнолітніх та їхньої

соціалізації (М. Алексєєва-Вовк [1], А. Аніщенко [6], Ю. Возна [34], М. Доннік

[47], Ю. Загородній [57], Л. Канішевська [73], Н. Клімкіна [83], В. Косовець [98],

О. Кузьміна  [103],  С. Курінна  [105],  І. Курліщук  [106],  П. Плотніков  [161],

А. Стрелковська [201], Ю. Філіппов [215]).

Зокрема, М. Алексєєва-Вовк у дослідженні „Педагогічні умови соціалізації

студентів  засобами  культури  мовлення”  [1]   обґрунтувала  модель  науково-

методичного  забезпечення  соціалізації  студентів  вищих  навчальних  закладів

засобами культури мовлення та експериментально перевірила її  ефективність.

Оволодіння  студентами  уміннями  у  галузі  ділового  спілкування  забезпечує

можливість їхньої взаємодії з іншими суб’єктами спілкування, у процесі чого

здійснюється обмін інформацією, досвідом та результатами діяльності. Водночас

з’являються  сприятливі  умови  для  опанування  здобутками  національної  й

світової  культури  та  суспільним  досвідом;  гармонізації  взаємостосунків  між

окремими  особами  та  групами  людей;  здійснення  виховного  впливу  у

педагогічній діяльності [1, с. 10]. 

У  контексті  нашого  дослідження  представляють  інтерес  професійні

ситуації,  під  час  розв’язання  яких  молодь  реалізовувала  такі  комунікативні

уміння,  як:  використання  комунікативних  якостей  мовлення;  використання

невербальних  засобів  спілкування;  орієнтування  у  ситуаціях  професійного

спілкування; управління власним емоційним станом (саморегуляція); сприймання
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та  розуміння  людини  людиною;  самопрезентація;  встановлення  контакту  у

професійному  спілкуванні;  володіння  нормами  етикету;  переборення

психологічних бар’єрів у спілкуванні, прояви активної життєвої позиції [с. 15]. 

Відповідно  до  завдань  нашого  дослідження  заслуговує  на  увагу

дисертаційна  робота  А. Аніщенко  „Педагогічні  умови  соціалізації

старшокласників  у  територіальній  громаді” [6],  де  автор  вирішує  питання

підвищення  ефективності  процесу  соціалізації  через  координації  діяльності

соціальних  педагогів  територіальної  громади,  підпорядкованих  різним

відомствам, щодо соціалізації учнів; створення відкритого соціально-виховного

середовища „школа – територіальна громада”, що мінімізує стихійну складову та

зробить процес соціалізації учнів у територіальній громаді більш керованим, а в

школі  –  більш  соціально  орієнтованим;  організації  соціального  загартування

учнів:  формування  сукупності  соціальних  якостей  (соціальної  активності,

соціальної відповідальності, толерантності) через реалізацію соціальних ініціатив

у територіальній громаді [6, с. 5 – 6]. 

Нам  імпонує  точка  зору  А. Аніщенко,  згідно  з  якою  підвищення

ефективності  соціалізації учнів у територіальній громаді може бути здійснене

завдяки  організації  соціального  загартування  учнів,  що  ґрунтується  на

розширенні  їх  соціального  досвіду  через  участь  у  практичних  суспільно-

корисних  заходах  територіальної  громади  для  зміцнення  та  укріплення

соціальних  якостей.  До  цих  якостей  автор  відносить  соціальну  активність,

соціальну  відповідальність  та  толерантність.  При цьому соціальна  активність

визначається  як  здатність  до  цілеспрямованої  взаємодії  з  оточуючим

середовищем  для  взаємовигідних  соціальних  відносин.  Соціальна

відповідальність, за А. Аніщенко, є здатністю соціального суб’єкта турбуватися

про наслідки власного впливу на соціальне середовище та морально-правовим

ставленням  до  соціального  оточення.  Толерантність  визначається  автором  як

соціальне взаємовідношення, засноване на соціальному оптимізмі, терпимості,

доброті та повазі заради позитивної соціальної взаємодії [6, с. 18].

Проблему  соціалізації  учнівської  молоді  досліджує  у  своїй  праці  й

Ю. Возна  [34].  Нею  обґрунтувано  концепції  функціонування  соціально-
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педагогічного  комплексу  як  відкритої  виховної  системи,  діяльність  якої

спрямована  на  педагогізацію  й  гуманізацію  соціуму;  розкритті  структури,

функцій  (освітня,  розвивальна,  виховна,  комунікативна,  компенсаторна,

гедоністична  і  творчої  самореалізації),  принципів  (добровільної  участі,

демократичності, самоорганізації, самоуправління, опори на соціальні реалії як

джерело  визначення  напрямів,  видів  і  форм  діяльності,  позитивної  оцінки

роботи),  напрямів  (просвітницький,  суспільно-корисний,  волонтерський,

культурно-дозвіллєвий, спортивно-оздоровчий), форм (клуби, об’єднання, гуртки,

секції,  студії,  соціальні  проекти,  програми  тощо)  і  методів  (формування

свідомості,  організації  досвіду  суспільної  поведінки,  вуличної  соціально-

педагогічної роботи, „рівний-рівному” та ін.) діяльності зазначеного соціально-

педагогічного комплексу [34, с. 5 – 8]. 

Оскільки  серед  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів

зустрічається чимало дітей-сиріт, соціально важливою є дисертація М. Доннік

[47],  в  якій  теоретично  обґрунтовується  та  експериментально  перевіряється

система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, що включає

мету,  яка  спрямована  на  створення  сприятливих  умов  соціалізації  осіб,  що

проживають у соціальному гуртожитку, та їх підготовку до самостійного життя;

зміст,  що  відображає  створення  соціально-виховного  середовища,  діяльність

якого  спрямована  на  здійснення  комплексного  соціалізуючого  процесу  із

залученням провідних спеціалістів  соціального гуртожитку;  форми та  методи

соціально-педагогічної  діяльності,  спрямовані  на  реалізацію  планування

молодими людьми своїх життєвих перспектив, формування навичок ефективної

взаємодії  з  оточуючими,  самостійного  прийняття  відповідальних  рішень,

вирішення  існуючих  проблем,  задоволення  потреб  у  забезпеченні  прав

особистості, попередженні негативних явищ у молодіжному середовищі; суб’єкт

системи,  а  саме  адміністрація  соціального  гуртожитку,  соціальні  педагоги

провідних закладів соціального спрямування, які постійно надають психологічну

і  соціальну  підтримку  вихованцям  закладу;  об’єкт  системи  −  мешканці

соціального гуртожитку, із притаманним їм комплексом соціально-психологічних
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особливостей, віковими відмінностями, характером взаємостосунків та терміном

перебування в закладі інтернатного типу [47, с. 7]. 

Значущим  для  розуміння  різновидів  соціалізації  дітей  та  молоді  є

дослідження  Ю. Загороднього  „Педагогічні  умови  політичної  соціалізації

студентської молоді в умовах великого промислового міста” [57]. У своїй роботі

автор тлумачить політичну соціалізацію молоді як важливий чинник формування

особистості молодої людини, розвитку її активності, ініціативи, самостійності,

набуття  суб’єктного  досвіду  в  галузі  політичної  діяльності.  Вона  справляє

вирішальний  вплив  на  громадянську  позицію  студентів,  формування  в  них

патріотизму,  ідеалів  громадянського,  демократичного  суспільства.  Дослідник

розглядає  політичну  соціалізацію  молоді  як  частину  професійної  й  загальної

культури  майбутнього  спеціаліста,  яка  покликана  забезпечити  його  активну

участь  у  розбудові  демократичного  суспільства  в  Україні,  сформувати

конструктивну життєву позицію на наступних етапах життєвого самовизначення

[57, с. 16].

Заслуговує на увагу точка зору дослідника, згідно з якою процес політичної

соціалізації  молоді  не  може  бути  адекватно  зрозумілим  і  дослідженим  без

звернення  до  особливостей  учнівської  молоді  як  особливої  соціальної

демографічної групи українського суспільства. У такій специфічній соціальній

групі  існує  ряд  особливостей,  які  безпосередньо  впливають  на  результати

політичної  соціалізації.  До  таких  особливостей  належать:  1) відносна

автономність порівняно з іншими соціальними групами, підвищена суспільно-

політична активність у поєднанні з освіченістю й високими інтелектуальними

можливостями,  престижний  статус  і  авторитет  у  значної  частини  населення,

особливо  молоді;  2) наявність  власної  субкультури,  особливих  політичних,

економічних,  соціальних  інтересів;  3) виражений  радикалізм  у  поглядах  і

поведінці;  4)  прагнення  прискорити  соціальні  перетворення,  що

супроводжуються  ілюзіями  щодо  власних  політичних  можливостей;

5) недостатність поваги, а часом і прояв нетерпимості до чужих поглядів, інших

точок  зору,  недостатність  полемічної  культури;  6)  відсутність  організованого

політичного впливу потужних всеукраїнських молодіжних організацій [57, с. 11]. 
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Серед  дисертаційних  робіт,  присвячених  питанню соціалізації  дітей  та

молоді, важливою для нашого наукового пошуку є також кандидатська дисертація

С. Курінної  [105],  в  якій  авторка  експериментально  доводить,  що  процес

соціалізації дітей у різних умовах життєдіяльності може бути успішним, якщо

зміст виховної роботи з ними в різних освітніх установах буде враховувати умови

їх соціалізації та передбачати: набуття дітьми досвіду оптимального розв’язання

життєвих  ситуацій  з  певною  кількістю  альтернатив;  розвиток  уміння

усвідомлювати свої вчинки, вербалізувати власний стан та стан оточуючих та

враховувати його у взаєминах з ровесниками і дорослими; сприймання, оцінно-

етичне коментування художніх творів як основи адекватної оцінки власного стану

та  стану  оточуючих;  інсценування  конфліктних  і  безконфліктних  способів

взаємодії  з  оточуючими з наступним їх обговоренням;  наявність  позитивного

емоційного тла життєдіяльності дітей [105, с. 5]. 

Важливою  у  контексті  підбору  засобів  соціалізації  учнів  професійно-

технічних навчальних закладів є дисертаційна робота І. Курліщук „Педагогічні

засади  соціалізації  студентської  молоді  засобами  масової  комунікації”,  в  якій

переконливо доводиться,  що  інститут засобів масової комунікації  є важливим

регулятором  процесу  соціалізації  студентської  молоді,  а  його  ефективність  є

високою  якщо:  а) в  соціально-педагогічному  контексті  його  розглядати  як

цілісний  феномен  якому  притаманні  риси  педагогічної  дійсності:  соціальна

природа, зміст, форми, технології впливу на свідомість людей; б) забезпечується

науково-педагогічне підґрунтя до організації взаємодії молоді з засобами масової

комунікації;  в) запроваджуються такі  педагогічні  засади соціалізації  молоді як

організація медіаосвіти та педагогічна підтримка міжособистісного спілкування

[106, с. 6].

Перспективною  для  себе  у  контексті  формування  соціально  активної

позиції  учнів  убачаємо  виділені  в  дослідженні  сучасні  особливості  процесу

соціалізації  молоді:  а) гіпердинамічний  характер  процесу  соціалізації;

б) сприйняття  учнівської  молоді  не  лише  як  об’єкта,  а  і  як  суб’єкта

соціалізаційного  процесу;  в) перерозподіл  впливу  на  особистість  інститутів

соціалізації,  зокрема,  збільшення соціалізаційного впливу такого інституту, як
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ЗМК, що значною мірою пов’язано із сучасними умовами переходу українського

суспільства  до  суспільства  інформаційного  типу;  г) перехід  значної  частини

виховної роботи за межі вищих навчальних закладів; ґ) трансформація основних

інститутів  соціалізації;  д) наявність  дисбалансу  організованих  і  стихійних

процесів  соціалізації  в  бік  стихійності;  е) збільшення  рівня  автономності

особистості від суспільства [106, с. 17]. 

Продовжуючи  аналіз  джерел  у  зазначеному  напрямі,  звернемось  до

докторської дисертації П. Плотнікова „Соціально-педагогічні основи соціалізації

молоді промислового  регіону”  [161],  в  якій  автор  розглянув  загальні  методи

дослідження  соціально-педагогічних  основ  соціалізації  молоді  в  контексті

соціальної активності, у тому числі виклав сутність, зміст і критерії соціальної

активності  як  основи  прискорення  соціалізації  молоді  промислового  регіону;

проаналізував  явище  „соціальної  інертності”  серед  деякої  частини  молоді  як

соціально-педагогічної  проблеми; дослідив  основи її  соціальної  активності  в

галузі  освіти регіону, а також стан суспільно-політичної  соціалізації  молоді в

контексті  її  соціальної  активності;  розкрив  проблему  активності  в  процесі

правової соціалізації молоді і надав методичні поради з профілактики девіантної

поведінки; розглянув проблеми формування культури та вплив субкультури на

соціальну активність молоді регіону; реалізував технології дослідження життєвих

планів і зайнятості робітничої молоді [161, с. 24].

Заслугою  дослідника,  у  першу  чергу,  вбачаємо  розробку  концепції

соціалізації молоді промислового регіону, провідними концептуальними ідеями

якої  стали  такі:  а) встановлено,  що  вона  є  цілісною  динамічною  соціально-

педагогічною системою, яка передбачає спеціально-організовану, керовану з боку

регіональних держадміністрацій і їх управлінь у справах сім’ї і молоді і різних

інших керівних структур; б) вона відображає специфіку державної молодіжної

політики, соціально-педагогічну роботу, тих типових професійних завдань, які

необхідно  вирішити  соціальним  педагогам,  вихователям,  соціальним

працівникам всіх рівнів, лідерам молодіжних організацій тощо; в) досліджувана

соціально-педагогічна  система  являє  собою  Регіональну  соціально-

інституціональну  модель,  яка  ґрунтується  на  засадах  єдності  теоретичної,
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методичної,  практичної соціально-педагогічної  допомоги молоді промислового

регіону в процесі її соціалізації; г) досліджено, що соціально-педагогічну основу

соціалізації молоді промислового регіону складають: теорія соціальної педагогіки

і процесу соціалізації; молодь (віком від 14 до 30 років); соціальне середовище

промислового  регіону;  соціальна  адаптація  молоді  у  середовищі  регіону;

соціальне  виховання  молоді;  соціальна  профілактика;  соціальна  реабілітація;

соціальне  обслуговування  молоді  регіону;  суб’єкти  соціально-педагогічної

діяльності,  у  тому  числі  авторські  розробки  регіональної  системи соціально-

педагогічної підтримки [161, с. 35].

Проблему  соціалізації  сучасної  української  молоді  засобами  соціальної

реклами  вирішує  у  своїй  роботі  А. Стрелковська  [201].  Корисними  для  себе

вважаємо виділені автором вимоги до створення дієвої соціальної реклами для

молоді, а саме: здатність соціальної реклами привертати увагу, викликати інтерес,

викликати  бажання  діяти;  викликати  довіру  у  споживача; враховувати

особливості мотиваційного поля молодіжного цільового сегменту та містити в

собі  ефективний  мотиваційний  компонент  та  ін.  Крім  того  в  дослідженні

визначено,  що  головною  передумовою  оптимізації  ефективного  впливу

соціальної  реклами  є  підхід  до  неї  як  до  частини  соціальної  рекламно-

інформаційної кампанії – комплексної системи заходів впливу на визначені групи

населення за  допомогою різних засобів  і  каналів масового й індивідуального

інформування та навчання, з метою спонукання до прийняття нових, корисних

моделей поведінки [201, с. 19]. 

Основним надбанням цієї дисертації, на наш погляд, є розробка соціально-

педагогічних  умов,  здатних  забезпечити  ефективний  вплив  соціальних

рекламних засобів на особистість молодої людини: забезпечення систематичного

проведення  селекції  актуальних  проблем  молоді,  з  метою  виявлення  у  неї

загрозливих  поведінкових  тенденцій  та  визначення  найбільш  актуальних

напрямів державної молодіжної політики; узгодженість змісту й мети соціальної

рекламно-інформаційної кампанії та власне соціальної реклами із актуальними

напрямами  державної  молодіжної  політики,  які  потребують  інформаційної

підтримки засобами соціальної реклами; відповідність змісту і мети соціальної
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рекламно-інформаційної  кампанії  та  власне  соціальної  реклами  до  напрямів

державної  інформаційної  політики;  врахування  вікових,  соціальних,

психологічних, національних й інших особливостей молоді та завдань кампанії

при визначенні оптимальних видів соціальної реклами та перспективних каналів

поширення  інформації в межах соціальних рекламно-інформаційних кампаній;

спрямованість змісту соціальної реклами на чітко визначену цільову аудиторію;

застосування  комплексного  підходу  до  виготовлення  продукту  соціальної

реклами;  налагодження  взаємодії  та  організація  співпраці  із  наявними

потенційними  партнерами  (заручитися  підтримкою  органів  влади,  керівників

місцевих адміністрацій, державних, громадських організацій, спеціалістів тощо);

застосування системного підходу до впровадження заходів соціальної рекламно-

інформаційної  кампанії;  демократичний характер відносин та співробітництво

організаторів,  ініціативної  групи,  органів  влади,  керівників  установ  та  інших

партнерів під час проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії [201,

с. 15]. 

Ю. Філіппов  у  своїй  роботі  [215],  переконливо  доводить,  що  трудова

соціалізація  молоді  в  діяльності  громадських  організацій  та  рухів  активізує

соціальну позицію особистості, якщо цей процес побудувати згідно з моделлю,

яка передбачає включення молодої людини у практичну діяльність з акцентом на

особливості  роботи  молодіжного  трудового  загону  в  сучасних  умовах  та

формування  ціннісного  ставлення  до  праці.  Упровадження  моделі  трудової

соціалізації  молоді  здійснювалося  у  створену  й  функціонуючу  систему

соціально-виховної  роботи  молодіжної  громадської  організації.  Дослідником

визначено,  що впровадження моделі може бути ефективним за умови єдності

трьох  взаємопов’язаних  між  собою  аспектів  соціально-виховної  діяльності:

змістовного,  що  передбачає  такий  зміст  діяльності,  який  ґрунтувався  б  на

розв’язанні молодими людьми соціально-моральних завдань; методичного, який

визначає вибір активних форм і методів роботи, що спонукало б молодих людей

до творчої соціально спрямованої діяльності; організаційного, суть якого полягає

в  організації  та  забезпеченні  суб’єкт-суб’єктної  взаємодії  молодих  людей  із

соціальним середовищем [215, с. 18].
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Аналізуючи досліджувану нами проблему, звернемось також до соціально-

педагогічних  джерел,  які  розкривають  проблему  формування  соціальної

активності неповнолітніх, що є близькими за суттю до категорії „соціалізація”. 

Змістовно значущим для нашого дослідження є підрозділ 2.2 кандидатської

дисертації Н. Клімкіної „Формування соціальної активності підлітків із неповних

сімей  у  навчально-виховному  процесі  основної  школи”  [83],  в  якому

представлено педагогічну модель формування соціальної активності підлітків із

неповних сімей у школі. При цьому у розробці педагогічної моделі формування

соціальної активності підлітків із неповних сімей авторка спиралась на виявлені

особливості  та  ідеї,  що  рівень  соціальної  активності  підлітків  істотно

підвищиться  завдяки  синтезу  таких  педагогічних  умов:  оптимального

використання  виховних  можливостей  навчального  процесу;  впровадження

інноваційних  педагогічних  технологій;  удосконалення  змісту  позаурочної

виховної  роботи;  гуманізації  міжособистісних  взаємин  між  учасниками

навчально-виховного  процесу  та  єдності  вимог  у  соціальному  вихованні;

належній  профорієнтаційній  роботі  з  учнями  в  умовах  школи;  забезпеченні

взаємозв’язку  цілеспрямованого  виховання  із  самовихованням.  Педагогічна

модель  формування  соціальної  активності  підлітків  проявила  себе  як  дієва

структура у навчально-виховному процесі основної школи [83, с. 97 – 108].

Розвиток  соціальної  активності  молоді  в  умовах  соціокультурного

середовища  села  досліджує  у  своїй  дисертаційній  роботі  В. Косовець  [98].

Автором побудована  модель соціокультурного середовища села  як  соціально-

виховної  умови  для  розвитку  соціальної  активності  молоді.  Структура

запропонованої  моделі,  окрім  цілей  і  завдань,  включає  змістово-операційний

блок, до якого входять зміст, форми, методичні соціально-педагогічні умови, що

дозволяють  досягати  окреслені  цілі  і  завдання;  суб’єкти  взаємодії  (молодь,

соціальні  інститути,  громада,  сім’я  тощо),  змістове  наповнення  соціально-

виховного  процесу;  соціальні  проекти  і  програми,  індивідуально  орієнтовані

мікросоціуми,  продуктивна  діяльність;  комплекс  соціально-педагогічних  умов

розвитку  соціальної  активності;  критерії,  показники  і  рівні  для  перевірки

сформованості  якостей соціальної активності (наявність інтересу до соціально
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значущої діяльності,  сформованість особистісних мотивів і  проявів соціальної

активності).  Запропонована  модель  соціокультурного  середовища  села  як

особливість  соціально-виховного  простору  дозволяє  проектувати  дію  всіх  її

складових,  які  реалізуються у відповідних умовах, ситуаціях,  проявляються в

позиції  молоді  і  в  характері  її  діяльності.  Домінуючими  компонентами

інтегративного соціокультурного середовища є як змістовий, так і технологічний

аспекти, оскільки вони охоплюють досить широкий спектр діяльності окремих

осіб, групи, громади, соціальних інститутів та різнобічне вирішення означених

цілей завдяки використання оптимальних технологій, спрямованих на розвиток

соціальної активності молоді [98, с. 167 – 168]. 

За переконаннями В. Перейми [154], суттєву роль у розвитку соціальної

активності дезадаптованих підлітків можуть відігравати центри соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді. На сторінках своєї дисертації дослідник обґрунтовує

модель  розвитку  соціальної  активності  дезадаптованих  підлітків  в  діяльності

ЦСССДМ,  що  складається  із  чотирьох  взаємозалежних  блоків  (цільовий,

суб’єктний,  змістовно-організаційний,  результативно-аналітичний),  кожний  з

яких  виконує  свій  комплекс  завдань,  спрямованих  на  розв’язання  проблеми

розвитку  соціальної  активності  зазначеної  категорії  вихованців.  Значущим

компонентом зазначеної моделі є організаційно-педагогічні умови (формування в

дезадаптованих підлітків зацікавленості й позитивного ставлення до суспільної

діяльності; включення дезадаптованих підлітків в інтенсивну соціально значущу

діяльність;  соціально-педагогічна  підтримка  дезадаптованих  підлітків  щодо

розвитку  соціальної  активності),  дотримання  яких  позитивно  впливає  на

розвиток  соціальної активності вказаної категорії дітей [154, с. 122 – 161]. 

Не можна не  погодитися з  автором,  що одним із  ефективних способів

включення дезадаптованих підлітків в інтенсивну соціально позитивну діяльність

є соціально-педагогічне проектування, яке реалізується через участь вихованців у

соціально значимих проектах і дає можливості для творчої реалізації і життєвого

самовизначення як дезадаптованих підлітків, так і спеціалістів ЦСССДМ. Участь

у  соціальному  проектуванні  сприяє  формуванню  самостійності,  активності,
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організаторських і комунікативних здібностей дезадаптованих підлітків з різними

рівнями соціальної активності і ступенями дезадаптації [154, с. 207].

Таким чином, аналіз джерельної бази за першим напрямом показав, що в

сучасній  вітчизняній  науковій  літературі  є  певні  науково-методичні

напрацювання  щодо  соціалізації  неповнолітніх  та  розвитку  у  них  соціальної

активності,  формування  екологічної,  громадянської,  трудової,  лідерської,

соціально-моральної позиції дітей та молоді, які можуть слугувати теоретичним

підґрунтям   для  визначення  змісту,  форм  та  методів  соціально-педагогічної

роботи  із  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній

діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Переходячи  до  розгляду  другого  напряму наукових  досліджень,

безпосередньо пов’язаних із висвітленням потенціалу позанавчальної роботи у

вирішенні  завдань  соціалізації  учнів,  звернемо увагу  на  дисертаційну  роботу

А. Вірковського  „Формування  гуманістичного  ідеалу  старшокласників  у

позанавчальній діяльності” [32], в якій доводиться, що адекватних результатів у

процесі формування гуманістичного ідеалу можна досягти у тому випадку, коли в

системі  різних  видів  позанавчальної  діяльності  передбачається  реалізація

зовнішніх  і  внутрішніх  педагогічних  умов.  До  зовнішніх  дослідник  відніс

володіння  педагогами  знаннями  про  історичні  та  новітні  тенденції  розвитку

уявлень  про  гуманістичний  ідеал  в  світі  та  Україні  під  впливом  суспільно-

економічних  та  політичних  змін;  розробка  змісту  та  програми  інтегрованого

спецкурсу  „Становлення  гуманної  особистості”  та  її  гуманістичної

спрямованості;  проектування  цілей  та  формування  життєвих  цінностей  та

професійного  самовизначення  учнів;  використання  сучасних  науково-

педагогічних методик з метою виявлення рівня уявлень учнів про гуманістичний

ідеал;  застосування  комплексу  методів  активізації  навчання  в  курсі,  зокрема,

ділових  ігор,  педагогічних  задач,  тренінгів,  диспутів,  технологій

самовдосконалення, запровадження продуктивних форм самостійної діяльності

учнів; рольових ігор; створення сприятливого середовища, гуманних відносин в

процесі проведення занять; забезпечення позитивної системи взаємодії „педагог-

учень”, „учень-учень”, які реалізують суб’єкт-суб’єктний підхід, що ґрунтується

30



на  особистісно-зорієнтованій  парадигмі.  У свою чергу  внутрішніми умовами

ефективного формування  гуманістичного  ідеалу  підлітків  у  позанавчальній

діяльності  А. Вірковський  бачить  розвиток  мотиваційної  сфери  ціннісних

орієнтацій  особистості,  знання  засобів  розв’язання  життєвих  ситуацій  без

морального  зубожіння;  вміння  досягати  мети  гуманними  засобами,  вміння

реалізувати  їх  у  своїй  життєдіяльності;  набуття  знань  щодо  уявлень  про

гуманістичний ідеал, здатність до саморозвитку та сформованість цієї потреби;

розвиток  гуманістичних  якостей  (доброта,  протидія  злу,  справедливість,

громадянськість,  національна  свідомість  тощо);  збагачення  досвіду  гуманних

стосунків, комунікативної культури учнів; розвиток позитивної „Я-концепції” [32,

с. 14].

Особливо  близька  до  нашої  проблематики  за  поставленими

дослідницькими  завданнями  кандидатська  дисертація  Н. Грищенко.  В  ній

доводиться, що процес формування просоціальних особистісних смислів молоді

ВНЗ  у  позанавчальній  діяльності  буде  успішним,  якщо  теоретично  його

представити  у  вигляді  педагогічної  моделі,  яка  базується  на  принципах

синергетичного  та  особистісно-соціального  підходів,  а  практична  реалізація

здійснюється  за  допомогою  соціального  проекту,  в  основу  якого  покладено

інтерактивні технології та технологію педагогічної драматизації [43, с. 5].

Не можна не погодитися з автором, що позанавчальній діяльності властива

ситуативність.  Саме  тому  корисним  для  запозичення  є  досвід  використання

Н. Грищенко у психолого-педагогічній роботі з молоддю особистісно-соціальних

педагогічних  ситуацій.  Особистісно-соціальна  ситуація  являє  собою  різновид

просторово-часового,  соціально-педагогічного  контекстів,  коли  структурно

поєднується  як  специфіка  організації  виховного  процесу,  так  і  розмаїття

соціальних  відносин,  які  функціонують  поза  навчальним  закладом,  у

соціокультурному  середовищі. Предметом  особистісно-соціальної  ситуації

стають  колізії,  проблеми,  конфлікти,  які  виникають  у  процесі  розмаїття

студентського  життя  та  відбивають  аналогію  з  реальними  соціальними

процесами. Особистісно-соціальна ситуація передбачає організацію діалогічного

спілкування, вільну зустріч різних точок зору, унаслідок чого здійснюється, часом
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спонтанно, самостійний вибір студентом творчого рішення, формуються навички

надситуативної поведінки [43, с. 11]. 

М. Нарійчук  у  своїй  роботі  „Соціально-педагогічні  умови  становлення

самооцінки  особистісних  моральних  якостей  студентів  медучилища  у

позанавчальній діяльності”  [137] доводить цінність для практичної педагогіки

певних  соціально-педагогічних  умов,  які  сприяють  становленню  самооцінки

особистісних моральних якостей особистості, а саме: наявність взаємозв’язку й

одночасності процесів становлення самооцінки особистісних моральних якостей

і системи морально-ціннісних орієнтацій під час взаємодії педагога і студента;

суб’єктна  позиція  особистості  щодо  відношення  до  власного  морального

становлення є результатом оволодіння ним базовими навичками самоаналізу і

соціальної  орієнтації,  вироблення  власного  стилю  самооцінки  і  морального

самовдосконалення; готовність педагога до проведення педагогічної діагностики

рівня розвитку системи морально-ціннісних орієнтацій і врахування результатів

цієї діагностики у педагогічній діяльності; здійснення навчання особи навичкам

самоаналізу і соціальної орієнтації не лише на спеціальних заняттях, але й на

заняттях всіх предметних галузей [137, с. 21].

Соціалізаційний потенціал позанавчальної діяльності розкритий також у

праці  Г. Овчаренко  [143],  оскільки  за  переконаннями  автора  професійне

становлення  особи  під  час  навчання  мистецько-педагогічним  спеціальностям

відбувається також і в позанавчальній діяльності, яка здійснюється з урахуванням

соціального контексту і є домінуючою порівняно з іншими видами діяльності при

організації процесу соціалізації [143, с. 4]. У контексті досліджуваної проблеми

значущим для нас є висновок науковця щодо суттєвих характеристик поняття

„позанавчальна діяльність”. По-перше, вона має відношення до сфери вільного

часу  і  є  особливою  формою  його  організації.  По-друге,  відрізняється  від

навчальної  за  змістом  і  принципами  організації.  Навчальна  діяльність

характеризується  нормативністю,  бо  регламентується  навчальними  планами,

програмами,  та  надіндивідуальністю,  оскільки  обов’язкова  для  всіх  і  по  суті

ігнорує  індивідуальні  розбіжності.  Позанавчальна  діяльність  вирізняється

позанормативністю й індивідуальним характером. Це означає, що формування її
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змісту, форм і методів не регламентується й зумовлене, перш за все, потребами й

інтересами  вихованців.  По-третє,  вона  є  особливим  соціокультурним

середовищем, яке створює умови для саморозвитку, соціальної самоідентифікації

особистості, для реалізації нею власних природних задатків та здібностей [143,

с. 10 – 11].

Змістовно  важливим  для  нашого  наукового  пошуку  щодо  з’ясування

можливостей позанавчальної роботи у соціально активному становленні юнаків є

підрозділ 2.2 дисертаційної роботи Р. Петронговського „Формування патріотизму

старшокласників у позанавчальній виховній діяльності”  [158, с. 98 – 138],  де

представлено  засоби виховання  патріотизму  учнів  у  позанавчальній  виховній

діяльності. Так, для досягнення поставлених дослідницьких завдань науковцем

було обґрунтовано й реалізовано систему форм і засобів розвитку патріотизму в

експериментальній  групі  факультативів:  „Національно-патріотичне  виховання

старшокласників засобами народознавства”; „Відомі культурні пам’ятки та діячі

культури і  науки  Житомирщини”;  психолого-педагогічного  тренінгу  Заочного

інституту позитивної поведінки, діяльності клубу „Я і мистецтво”, включення

учнів старшого шкільного віку до суспільно корисної (волонтерської) пошуково-

краєзнавчої діяльності (патріотичного спрямування) та діяльності зі збереження

пам’яток культури; залучення учнів до науково-дослідницької роботи (в рамках

МАН)  досліднику  вдалося  кардинально  зміцнити  динаміку  зростання  всіх

компонентів  (когнітивного,  етноідентифікаційного,  практичного,  емоційно-

мотиваційного) патріотизму як генералізуючої особистісної якості. 

Продовжуючи  аналіз  даного  напряму,  звернемось  до  роботи

В. Тернопільської „Формування соціальної відповідальності старшокласників у

позанавчальній  діяльності”  [203],  яка  у  своєму  дослідженні  підкреслює,  що

процес формування соціальної відповідальності учнів ефективно здійснюється

при  дотриманні  певних  психолого-педагогічних  умов  (розвиток  внутрішньої

мотивації;  формування  знань  і  вмінь  відповідальної  поведінки;  поєднання

навчальної та дослідно-пошукової діяльності учнів; включення їх в різноманітні

види  діяльності  з  урахуванням  індивідуальних  інтересів  і  здібностей;

координація  життя  і  діяльності  учнів  органами  учнівського  самоврядування;
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застосування  у  виховній  діяльності  новітніх  технологій,  систематичне

діагностування та корекція розвитку соціальної відповідальності), які дозволяють

скеровувати  виховний  процес  у  напрямі  виявлення  суб’єктності  учня  щодо

реалізації  предмета  відповідальності,  а  також  застосуванні  опосередкованого

керування  процесом  розвитку  особистості  учнів  як  суб’єктів  відповідальної

поведінки, врахуванні їх індивідуальних особливостей [203, с. 10].

У дисертації переконливо доводено, що оптимізації розвитку соціальної

відповідальності учнів слугує використання новітніх особистісно-орієнтованих

технологій  (вивчення  факультативного  курсу  „Соціальна  відповідальність

особистості: психолого-педагогічний аспект”, участь у тренінгах міжособистісної

суб’єкт-суб’єктної  взаємодії,  рольових  іграх,  диспутах,  самоврядуванні,

пізнавальній,  предметно-перетворювальній  суспільно-корисній  і  дослідно-

пошуковій діяльності), які через мотиваційні чинники призводять до того, що в

учнів  відбувається  присвоєння  соціально-морального  досвіду.  Саме  завдяки

саморефлексії такий стає внутрішнім надбанням особистості і регулятором (на

рівні  самоконтролю)  поведінки  й  діяльності.  За  переконаннями

В. Тернопільської,  соціальна  відповідальність  як  інтегральне  особистісне

новоутворення  дозволяє  учням реалізувати  себе  у  подальшому професійному

самовизначенні й життєдіяльності [203, с. 157 – 158]. 

Дисертаційна  робота  О. Чуланової  „Виховання  життєвих  перспектив

старшокласників  у  позанавчальній  діяльності”  [226]  була  спрямована  на

доведення  припущення,  що  виховання  життєвих  перспектив  молоді  у

позанавчальний  час  стане  ефективним  за  умов  активізації  соціокультурної

діяльності  учнів  у  позанавчальний  час;  педагогічної  взаємодії  вихователів  і

вихованців  на  засадах  співробітництва,  поваги  та  взаєморозуміння;

зорієнтованості позанавчальної діяльності на активізацію структурних складових

життєвих  перспектив  учнів;  урахування  інтересів  та  індивідуальних

особливостей сприйняття майбутнього й ставлення до нього учнів; їх готовності

до самовдосконалення, а педагогів до саморозвитку й творчості. 

Звертаємо  увагу  на  висновок  О. Чуланової  щодо  ролі  позанавчальної  і

соціокультурної діяльності у соціальному становленні учнів. Так, позанавчальна
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діяльність, як сфера повнокровного спілкування, надзвичайно комунікативна й

має у власному арсеналі різноманітні засоби спілкування, типи комунікацій, різні

способи самовираження учнів. Соціокультурна діяльність у позанавчальний час

ситуативна,  а  кожна  ситуація  –  простір  для  самоутвердження,  життєвої

самореалізації молодої людини. Вона пропонує великий вибір соціальних ролей і

положень перспективного життєвого розвитку учнів. Соціокультурна діяльність

сприяє синкретиці (об’єднанню) у спілкуванні, водночас вона інтимна й анонімна

на противагу обов’язковій публічності навчання [226, с. 142].

Резюмуючи  вищезазначене  можна  стверджувати,  що  вітчизняними

науковцями розглядалися питання використання позанавчальної діяльності учнів

для  формування  у  них  гуманістичного  ідеалу,  просоціальних  особистісних

смислів,  життєвих  перспектив,  патріотизму,  соціальної  відповідальності,

становлення  самооцінки  особистісних  моральних  якостей,  проте,  нажаль,

позанавчальна  діяльність соціальних інститутів виховання як чинник розвитку

соціально активної позиції особистості не була предметом окремого наукового

дослідження. 

На  завершення,  перейдемо  до  розгляду третього  напряму наукових

досліджень,  які   розкривають  сучасний  стан  організації  навчально-виховного

процесу  у  професійно-технічних  навчальних  закладах  щодо  формування

соціально активної позиції особистості учнів. 

Серед дисертаційних робіт, присвячених діяльності професійно-технічних

навчальних  закладів,  у  першу  чергу  відзначимо  дослідження  Ю. Клочан

„Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних

закладів” [84], де експериментально доводиться, що підвищення ефективності

соціальної  адаптації  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів

забезпечується  через  упровадження  таких  педагогічних  умов:  соціально-

педагогічне  забезпечення  професійної  готовності  педагогічного  колективу  до

вирішення завдань соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних

закладів;  сприяння  самоактивізації  першокурсників  –  неформальних  лідерів

задля виховного впливу однолітків на соціальну адаптацію учнів професійно-

технічного  навчального  закладу;  організація  спрямованості  учнівського
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самоврядування на вирішення проблем соціальної адаптації першокурсників [84,

с. 7].

У контексті нашого дослідження суттєве значення мають запропоновані

автором ідеї організації спрямованості учнівського самоврядування на вирішення

проблем  соціальної  адаптації  першокурсників,  що  здійснювалося  з  метою

вдосконалення  учнівського  самоврядування  як  соціально-виховного  засобу

соціальної адаптації учнів ПТНЗ. Це, у свою чергу, передбачало: підбір до органів

самоврядування неформальних лідерів учнівського колективу; створення комісії,

спрямованої  на  сприяння  активній  адаптації  учнів  до  нового  соціального

середовища  ПТНЗ,  соціуму  в  цілому;  залучення  до  участі  в  учнівській

самодіяльності якнайбільше першокурсників, підтримку партнерських стосунків

між членами самоврядування і педагогічного активу, представниками зовнішніх

соціальних інституцій тощо.  Було створено нову комісію з питань соціальної

адаптації  учнів,  діяльність  якої  реалізовувалися  через  відповідні  підрозділи,

очолювані неформальними лідерами груп. Заходи, організовані та проведені у

результаті  організації  взаємодії  підрозділів  комісії  з  зовнішніми  соціальними

інституціями,  сприяли  засвоєнню  учнями  цінності  майбутньої  професії  як

основної  життєвої  перспективи,  поширенню  серед  учнів-сиріт,  вихідців  із

неблагополучних родин уявлення про сім’ю як важливу сферу самореалізації в

майбутньому,  усвідомленню  корисності  соціально  активного,  здорового

проведення вільного часу, засвоєнню цінностей громадського життя,  набуттю

учнями знань щодо небезпеки різноманітних негативних явищ суспільства, умінь

стосовно попередження конфліктів [84,  с. 174 – 175].  Вищезазначені  форми і

методи організації  учнівського самоврядування будуть виступати теоретичним

підґрунтям у наших подальших наукових розробках. 

Продовжуючи  аналіз  джерел  у  даному  напряму,  звернемось  до

кандидатської  дисертації  С.  Коваленка „Підготовка  майбутніх  інженерів-

педагогів  до  формування  в  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів

ціннісного ставлення до праці” [87],  в якій обґрунтовується,  що ефективність

професійної  підготовки майбутніх інженерів-педагогів  до формування в учнів

професійно-технічних закладів освіти ціннісного ставлення до праці може бути
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досягнута,  якщо спиратиметься  на  збагачення  змісту  професійно-педагогічної

підготовки проблематикою щодо формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення

до праці;  розробку та впровадження у процес підготовки студентів практико-

орієнтованих форм та методів навчання, спрямованих на засвоєння майбутніми

інженерами-педагогами  активної  професійно-ціннісної  позиції  в  питаннях

трудового  виховання  учнів  ПТНЗ;  спрямування  виховного  потенціалу

позааудиторних форм та методів  навчання на розвиток мотиваційно-ціннісного

ставлення особистості студентів до трудової діяльності. 

Особливо  значущим  для  нас  є  обґрунтування  й  реалізація  третьої

окресленої  умови,  що пов’язана  зі  спрямуванням  виховного  потенціалу

позааудиторних форм і  методів  навчання на  розвиток мотиваційно-ціннісного

ставлення  особистості  учнів  до  трудової  діяльності.  Її  необхідність,  за

С. Коваленком, визначається тим, що не завжди  мотивотвірного впливу змісту,

форм  та  методів  освіти,  а  також  мотивуючих  зусиль  викладача  протягом

аудиторних занять достатньо для активізації усього потенціалу особистості учня

у  напряму  підготовки  до  трудового  виховання.  За  зазначеною  умовою

мотиваційно-ціннісне  ставлення  особистості  учня  до  трудової  діяльності  має

додатково  формуватися  під  впливом  різних  форм  позааудиторної  навчальної

діяльності [87, с. 192].

Оскільки,  учням  професійно-технічних  закладів  властиві  різні  прояви

девіантної  поведінки,  змістовно  важливою  для  нашого  наукового  пошуку

виявилася праця Г. Золотової [66], в якій акцентована увага на розробці системи

соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки учнівської молоді, що

включає у себе мету, яка полягає у відмові від уживання психоактивних речовин,

зміст, представлений первинною, вторинною, третинною профілактикою, форми і

методи, які будуть спрямовані на превентивну освіту, непрямий профілактичний

вплив, прямий профілактичний вплив, корекцію адиктивної поведінки [66, с. 6 –

7].

У  якості  соціально-педагогічного  інструментарію  роботи  з  учнями

професійно-технічних  закладів  можуть  бути  використані  експериментально

перевірені  Г. Золотовою  форми  і  методи  профілактичної  роботи.  До  форм  і

37



методів первинної профілактики віднесено інструктаж та консультування, лекції

та практикум для викладачів з методики антинаркогенного виховання, розробку і

проведення  в  ході  навчального  процесу  занять  з  предметів,  які  торкаються

сутності  та  впливу  психоактивних  речовин,  лекції  для  батьків  щодо  видів

психоактивних  речовин,  їх  сутності  та  причин  вживання,  практикум  для

викладачів  щодо  особливостей  освіти  і  виховання  молоді  з  акцентуаціями

характеру,  повідомлення  психолога  для  батьків  про  особливості  вікової

психології  періоду  раннього  юнацтва,  психологічні  тренінги  адаптації  до

навчання в нових умовах, спілкування, формування впевненості в собі та вміння

виходу  зі  стресових  ситуацій,  допомогу  геріатричному  центру  в  рамках

морального виховання, а також масові розважальні заходи як умову змістовного

проведення дозвілля. Серед форм і методів вторинної профілактики Г. Золотова

рекомендує  застосовувати:  відвідування  наркодиспансеру  та  бесіди  молоді  з

наркоманами, які знаходяться на лікуванні; бесіди із запрошеними на виховні

години  працівниками  кримінальної  служби  міліції  у  справах  неповнолітніх,

відділу   з  незаконного  обігу  наркотичних  речовин,  працівниками  ЦСССДМ,

працівниками  медико-соціального  реабілітаційного  центру,  лікарями-

валеологами; це конкурси плакатів та стіннівок; соціально-психологічні тренінги

з  профілактики адиктивної  поведінки молоді;  підготовка волонтерів в рамках

програми  „Рівний  –  рівному”.  До  форм  і  методів  третинної  профілактики  у

дослідженні  віднесено:  психологічний  практикум  для  батьків  щодо  „техніки

безпеки” тютюнопаління та вживання алкоголю в сім’ї, а також індивідуальну

роботу психолога з особами групи ризику: бесіди, консультації, навчання методам

релаксації [66, с. 182 – 183].

Питання  удосконалення адаптації учнів-сиріт до навчання в професійно-

технічних  навчальних  закладах,  є  предметом  уваги  дисертаційної  роботи

Л. Кримчак [101].  Автор розглядає  психолого-педагогічний супровід адаптації

учнів-сиріт  до  навчання,  який  спрямований  на  надання  їм  комплексної

психофізіологічної, освітньої, соціально-психологічної та особистісної допомоги

й підтримки; гуманізацію стосунків у системі „викладач-майстер – учень-сирота”

на  підставі  суб`єкт-суб`єктної  взаємодії  і  діалогу,  особистісно-гуманістичного
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підходу,  емоційного  контакту,  накопичення  досвіду  гуманних  стосунків  і

поведінки  у  процесі  навчально-виховної  діяльності;  використання  у  програмі

адаптації учнів-сиріт ПТНЗ та її методичному підґрунті соціально-педагогічних

технологій,  що забезпечать  урахування соціально-психологічних особливостей

цієї молоді та сприятимуть її адаптованості до навчання як сукупність соціально-

педагогічних умов успішної  адаптації  учнів-сиріт  до навчання в  професійно-

технічних навчальних закладах [101, с. 6 – 7].

Особливу увагу в цій роботі ми звертаємо на обґрунтовану в дослідженні

змістовну основу діяльності ПТНЗ з адаптації учнів-сиріт до навчання, до складу

якої входять професійна комплексна психолого-педагогічна допомога, де в основу

покладено  принцип  поєднання  психофізіологічної  (медичної,  психічної),

освітньої  (педагогічної)  та  соціально-психологічної  програм,  що базується  на

діагностиці,  індивідуальній  реабілітації,  корекції  та  терапії,  зорієнтованій

соціально-педагогічній діяльності,  яка задовольняє потреби та інтереси учнів-

сиріт,  забезпечує  їх  всебічний  розвиток  та  прагнення  до  самовдосконалення.

Провідними видами діяльності  ПТНЗ з адаптації  учнів-сиріт  до навчання,  за

Л. Кримчак,  є  профілактика,  медико-соціально-психологічна  реабілітація  та

корекційно-розвивальна робота [101, с. 209]. 

І. Сахневич у своїй кандидатській дисертації „Формування громадянського

самовизначення  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів  у

позанавчальній  діяльності”  [182]  ставить  завдання  обґрунтувати  педагогічні

умови формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних

навчальних закладів у позанавчальній діяльності, а саме: методичні (наскрізність

ідей громадянської освіти в системі життя навчального закладу); використання

педагогічних технологій, форм та методів навчально-виховної (позанавчальної)

роботи,  спрямованих  на  громадянське  самовизначення  учнів;  методичне

співробітництво (по вертикалі й по горизонталі) педагогічного колективу, батьків;

психологічні  врахування особливостей раннього юнацького віку;  особистісно-

зорієнтований  підхід;  формування  ціннісно-орієнтованої  єдності  членів

педагогічного колективу, учнів та їх батьків; створення сприятливого емоційно-

психологічного клімату в учнівському колективі, який передбачав доброзичливі,
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демократичні стосунки учнів, батьків, педагогічних працівників, стимулювання

процесу саморозвитку, самовизначення та самореалізації; вдосконалення системи

оцінювання  та  самооцінювання;  організаційні  (організація/самоорганізація

громадсько-корисної  діяльності  та  забезпечення  громадсько-організаторської

активності  учнів); запровадження  демократичних  засад  у  життя  навчального

закладу  через  діяльність  учнівського  самоврядування, забезпечення

скоординованої роботи педагогів, батьків, учнів у єдиному навчально-виховному

процесі;  створення  трирівневої  системи  індивідуальної  перспективи  розвитку

учня  (загальноучилищної  виховної  системи,  виховних систем груп,  виховних

систем,  що стимулюють індивідуальний розвиток);  розширення видів творчої

діяльності для найбільш повного задоволення інтересів та потреб особистості в її

професійному, особистісному, громадянському самовизначенні та самореалізації)

[182, с. 12]. 

У контексті досліджуваної нами проблеми значущим є висновок про те, що

позанавчальна  діяльність  (основні  її  види)  є  основою  для  активізації

громадянського  самовизначення  учнівської  молоді,  задоволення  потреби  у

самовизначенні,  самоствердженні,  розвитку  позитивної  самооцінки  й  оцінки

інших, включення їх у активну пізнавальну діяльність щодо оволодіння знаннями

про  сутність,  способи  прояву  громадянського  самовизначення,  вироблення

відповідних поглядів, переконань, почуттів, формування умінь, навичок, звичок

поведінки [182, с. 13]. 

Таким  чином,  аналіз  джерельної  бази  показав  доволі  широкий  спектр

питань щодо діяльності вітчизняних професійно-технічних закладів, які розкрито

у  сучасній  психолого-педагогічній  літературі:  соціальна  адаптація  учнів,

формування ціннісного ставлення до праці, соціально-педагогічна профілактика

адиктивної  поведінки  молоді,  адаптація  учнів-сиріт  до навчання,  формування

громадянського самовизначення учнів та можуть слугувати науково-практичною

основою для характеристики сутності соціально активної позиції особистості, а

також  педагогічних  умов  її  формування  в  юнацькому  віці  у  позанавчальній

діяльності професійно-технічних навчальних закладів, які будуть детально нами

описані у другому розділі:  активна участь учнів ПТНЗ в інтенсивній соціально
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значущій  діяльності,  спрямованій  на  формування  в  них  соціально  активної

позиції; впровадження інтерактивних форм і методів позанавчальної діяльності

ПТНЗ з  метою формування  соціально  активної  позиції  учнів;  формування  в

учнівської молоді соціально активної позиції шляхом її залучення до соціального

проектування.

1.2. Сутність соціально активної позиції особистості та передумови її

формування в юнацькому віці 

Проблема  формування  соціально  активної  позиції особистості,  а  також

соціалізація  учнів  ПТНЗ  набуває  особливої  актуальності  на  етапі  розвитку

демократичного  суспільства.  Адже  від  активної  соціальної  позиції  молодого

покоління залежить як його подальше життя, так і майбутнє української держави. 

Щоб зрозуміти сутність формування соціально активної позиції спочатку

розглянемо трактування понять: „активність”; „соціальна активність”; „позиція”;

„соціально активна позиція”. 

Зокрема, у філософії активність особистості й діяльність представлені як

способи самого існування, розвитку людини і його особистості, тому що тільки в

діяльності  людина  входить  у  систему  суспільних  відносин  і  організує  свою

поведінку з іншими людьми. Це діяльність,  в основі якої  лежать усвідомлені

вчинки, вона визначає характер обов’язків особистості перед собою й іншими

людьми, міру відповідальності, що покладається на неї [213, с. 26].

У  психологічному  словнику  активність  особистості  представлена  як

здатність  людини  робити  суспільно  значимі  перетворення  у  світі  на  основі

присвоєння  багатств  матеріальної  й  духовної  культури,  що  проявляється  у

творчості,  вольових актах,  спілкуванні. Інтегральна характеристика активності

особистості  –  активна  життєва  позиція  людини,  що виражається  в  її  ідейній

принциповості,  послідовності  у  відстоюванні  своїх  поглядів,  єдності  слова  й

справи [172, с. 33].
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С. Гончаренко у педагогічному словнику тлумачить активність як здатність

особистості до свідомої трудової і соціальної діяльності, міру цілеспрямованого,

планомірного  перетворення  нею навколишнього  середовища  й  самої  себе  на

основі засвоєння нею багатств матеріальної і духовної культури [41].

Особливо  значущим  для  нас  є  визначення  активності,  представлене  у

соціально-педагогічній довідниковій літературі. Зокрема, Л. Мардахаєв визначає

активність як одну з найважливіших соціальних якостей особистості, у структурі

якої виділяє внутрішню активність свідомості й зовнішню практичну діяльність,

що  проявляється  в  пізнанні  обставин  об’єктивної  дійсності  й  оцінці  цих

обставин, критичному, виборчому відношенні до оточення, здатності фіксувати й

вирішувати  протиріччя,  у  виробленні  способів  взаємодії  із  зовнішніми

обставинами, у прояві вольових зусиль, прагненні до самореалізації, у прийнятті

рішень і перетворенні їх у життя [190, с.18].

Ураховуючи  викладене  вище  всю  сукупність  визначень  поняття

„активність” можна звести до наступного трактування – це діяльність, розвиток,

перетворення, рух уперед. При цьому активність розглядається з виділенням її

провідних характеристик з точки зору тієї чи іншої галузі знань.

Продовжуючи аналіз джерел у даному напряму, звернемось до праць, в

яких наводяться види активності людини.

Зокрема,  у своєму науковому дослідженні  М. Бабкіна виділяє три види

активності: фізична, психічна, соціальна [10, с. 76 –77]. 

Фізичну  активність  автор  розглядає  як  природну  потребу  здорового

організму  в  русі,  у  фізичних  навантаженнях  і  подоланні  всіляких  перешкод.

Фізична активність виступає як передумова психічного розвитку в онтогенезі. 

Психічна активність, за переконаннями дослідниці, – це потреба індивіда в

пізнанні навколишньої дійсності, у тому числі суспільних відносин людей. До

психічної активності відноситься, крім того, потреба індивіда в пізнанні самого

себе.  Всі  види  пізнання  здійснюються  через  рефлексію,  форму  розумової

діяльності,  спрямовану  на  осмислення  дій  інших людей і  своїх  власних дій.

Умовою для розвитку психічної активності виступають види людської діяльності,

(спілкування,  предметна,  навчальна,  трудова),  а  також  інші  чинники,  що
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відбивають  соціальні  очікування  тієї  або  іншої  групової  спільноти.  Психічна

активність розглядається як процес психічного відбиття у формі психічних актів,

дій, діяльності [10, с. 79]. 

Соціальна активність – потреба особистості в зміні або підтримці основ

людського  життя  у  відповідності  зі  своїм  світоглядом,  зі  своїми  ціннісними

орієнтаціями.  Умовою  для  розвитку  соціальної  активності  виступають  як

комплекс всіх  „факторів”  місця,  що впливають  на  індивіда,  так  і  такі  сфери

людської діяльності, як спілкування, пізнання, праця.

Не можна не погодитися,  що всі  види людської  активності,  безумовно,

взаємодіють один з одним. Однак втрата людиною фізичної активності саме в

силу  його  соціальної  природи  не  позбавляє  його  можливості  розвивати  й

затверджувати  свою  психічну  й  соціальну  активність.  Соціальна  активність

особистості не тільки детермінована її психічною активністю але, у свою чергу,

детермінує подальший розвиток психічної й фізичної активності [10, с. 83].

У контексті вивчення соціально активної позиції учнів змістовно значущою

для нашої дисертаційної роботи також є праця російських дослідників у галузі

соціальної педагогіки Г. Коджаспірової й А. Коджаспірова, в якій вони роблять

спробу  класифікувати  види  активності  людини  (пізнавальна,  надситуативна,

суспільна, соціальна) [91].

Деталізуючи  представлену  класифікацію,  у  роботі  характеризується

пізнавальна  активність  через  прагнення  до  пізнання,  активну  розумову

діяльність,  прояв  вольових  зусиль  у  процесі  оволодіння  фундаментальними

знаннями. Науковці розрізняють три рівні пізнавальної активності: відтворююча,

інтерпретуюча  й  творча.  У  формуванні  соціально  активної  позиції  цей  вид

активності  є  найважливішим,  тому  що  він  стимулює  активність  мислення,

інтелектуальну ініціативу, логіку міркувань, інтегрує пізнавальні й мотиваційні

механізми.

Надситуативну активність особистості Г. Коджаспірова й А. Коджаспіров

[91]  тлумачать  як  здатність  людини  підніматися  над  рівнем  вимог  ситуації,

ставити  цілі,  що  перевершують  основне  завдання,  переборювати  зовнішні  й
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внутрішні  протиріччя.  Цей  вид  активності  реалізується  в  явищах  творчості,

інтелектуальній активності, наднормативній активності.

Суспільна активність розглядається в науковому дослідженні як складна

морально-вольова  якість  особистості,  що  припускає  наявність  інтересу  до

суспільної  роботи  й  організаторських  умінь,  відповідальність  при  виконанні

доручень, ініціативність, ретельність, вимогливість до себе, готовність допомогти

іншим і характеризується діяльнісним ставленням людини до життя суспільства.

Професійну  активність  дані  науковці  співвідносять  з  категоріями

професійна спрямованість, де пізнавально-інтелектуальне ядро такої активності є

цілком самостійною субстанцією, що включає в себе інтелектуальну активність,

як елемент творчо орієнтованої діяльності.

Нарешті,  соціальна  активність  у  баченні  Г. Коджаспірової  й

А. Коджаспірова  реалізується  у  вигляді  соціально  корисних  дій  під  впливом

мотивів і стимулів, механізмом яких є суспільно значущі потреби. При цьому

суб’єктом – носієм активності соціальної виступає людина, соціальна група, різні

спільності. Крім того, соціальна активність розглядається авторами як суспільна

властивість  особистості,  розвиток  якої  відбувається  через  систему  зв’язків

людини  з  навколишнім  середовищем  у  процесі  пізнання,  діяльності  й

спілкування [91, с.57 – 59]. 

Ми вбачаємо  у  цьому  сутність  формування  соціально  активної  позиції

особистості.

Для вирішення завдань нашого наукового пошуку особливо значущим є

розуміння сутності і змісту саме соціальної активності особистості як ключового

поняття нашої дисертаційної роботи.

Для  конкретизації  феномену „соціальна активність”  ми використовуємо

інтегративний  аналіз.  Розгляньмо позицію філософів,  соціологів,  психологів  і

педагогів з означеного питання.

Зокрема,  у  філософській довідниковій  літературі  соціальна  активність

визначається як енергійна, посилена діяльність, діяльний стан, діяльна участь у

чомусь.  Крім того,  соціальна активність є  також однією з характеристик  рис

способу  життєдіяльності  соціального  суб’єкта  (особистості,  соціальної  групи,
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історичної спільності, суспільства), що відображає міру (рівень) спрямованості

здібностей, знань, навичок, концентрації вольових, творчих зусиль на реалізацію

невідкладних потреб,  інтересів,  мети,  ідеалів  завдяки  освоєнню,  збереженню.

Згідно  з  переконаннями  авторів  словника,  соціальна  активність  може

реалізовуватися  в  індивідуальній,  груповій,  колективній,  масовій,  трудовій,

політичній, організаційній, культурній, дозвільній та ін. формах у всіх сферах

життя суспільства [213, с. 367]. 

Вивчення наукових філософських праць [13; 63; 214; 234] дало можливість

установити, що у сучасній філософії у вивченні соціальної активності отримали

найбільшого  поширення  системний,  діяльнісний,  особистісний,

культурологічний підходи.

На  думку  В. Белікова,  застосування  системного  підходу  в  дослідженні

будь-яких  об’єктів,  в  тому  числі  й  педагогічних,  означає  розгляд  об’єкта  як

системи;  виділення  складових елементів  системи;  розгляд  кожного елемента;

виділення і  розгляд системоутворюючих зв’язків і  відносин між елементами;

розгляд  питань  функціонування  системи та  управління  нею [13].  Цей  підхід

дозволяє здійснити системний аналіз функцій соціальної активності особистості,

що  відображають  її  внутрішню  структуру.  Методологія  системного  підходу

передбачає,  що  соціальна  активність  особистості  розглядається  як  цілісний

об’єкт дослідження, причому головна увага приділяється не її елементам, а тим

взаємозв’язкам, що конструюють систему.

Представники діяльнісного підходу переконані, що активність людини в

першу чергу проявляється у специфічній, властивій людині формі – діяльності.

Отже, соціальна активність проявляється у соціальній діяльності. Діяльнісний

підхід, що розробляється в роботах С. Рубінштейна [179], А. Леонтьєва [110],

А. Петровського [156] та ін., постулює, що розвиток особистості відбувається в

процесі  здійснення діяльності.  С. Рубінштейн сформулював принцип єдності

свідомості і діяльності, згідно з яким свідомість не тільки проявляється, але і

формується  в  діяльності  [179].  Прихильники  цього  підходу  розглядають

соціальну активність як „здатність до саморуху, в ході якого індивід відтворює

себе” [110, с.129]. У рамках даного підходу був розроблений метод структурного
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аналізу  –  основний  метод  дослідження  діяльності  (А. Леонтьєв  [110],

Л. Божович [19] та ін.), що дозволило розвинути нове уявлення про активність

самих психічних процесів, внутрішня діяльність набула ту ж структуру, що і

зовнішня.

У  той  же  час  прихильник  особистісного  підходу  І. Бех  зазначає,  що

особистість розвивається в тій діяльності, яка відповідає її загальним життєвим

цінностям  [15].  Основою  соціальної  активності  особистості  автор  називає

„включення  особистості  до  складу  колективного  суб’єкта,  у  відносини

життєдіяльності ...” [15, с. 222].

Цікавою  також  є  точка  зору  деяких  науковців  (В.  Біблер,  Л.  Коган,

В. Межуєв,  Є.  Соколов та ін.),  згідно з  якою, особливості  змісту соціальної

активності  розкриваються через характеристику особливостей середовища, у

взаємодіях з якою вона проявляється. Зокрема, Л. Коган у своїй праці  доводить,

що  соціальна  активність,  будучи  суспільним  феноменом,  формується  і

розвивається в умовах певної суспільно-економічної формації, що зумовлює її

конкретно-історичний  характер  і  вимагає  звернення  до  культурологічного

підходу [89]. 

За  Є. Соколовим,  культурологічний  підхід  до  дослідження  проблеми

формування  соціальної  активності  особистості  –  це  сукупність  теоретико-

методологічних положень і організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на

створення умов щодо освоєння і трансляції загальнолюдських цінностей. На

його  погляд,  цей  підхід  забезпечує  особистісно-смисловий  розвиток  учнів,

підтримує  індивідуальність  кожної  особистості,  перетворює  її  з  пасивного

об’єкта  впливу  культури  в  суб’єкта  соціокультурної  творчості.

Культурологічний підхід, вважає автор, дозволяє   орієнтуватися не тільки на

навчання,  але  й  на  виховання  людини  з  орієнтацією  на  духовно-моральні

цінності, на активну перетворюючу діяльність [195]. 

Корисним є зауваження О. Донченко [48], що культурологічний підхід не

виключає,  а  передбачає  формування  соціокультурної  активності  як  засобу

саморозвитку  людини  в  освітньому  просторі.  Не  можна  не  погодитися  з

автором,  що  залучення  людини  до  суспільно  значущої  діяльності  створює
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реальні можливості  для її  творчої самореалізації.  У даному випадку слушно

навести висловлювання вченого, що „...позитивна спрямованість особистості як

її прогресивний варіант визначається не тільки і не стільки зовнішнім впливом,

скільки внутрішньою потребою. Потреба в самореалізації – одна з провідних

потреб  особистості,  вона  є  джерелом  особистісно-смислової  активності

людини, спрямованої на перетворення себе та інших” [48, с.142].

Таким  чином,  з  позиції  філософії,  соціальна  активність  є  іманентною

властивістю матерії, вона обумовлює рух і в ньому проявляється при взаємодії

суб’єкта  активності  із  зовнішнім  середовищем. Активність  розглядається  в

органічній  єдності  внутрішнього  і  зовнішнього  кількісного  (інтенсивність

взаємодій  із  соціальним  середовищем)  і  якісного  аспектів  (усвідомленість,

самодіяльний характер), що дозволяє виявити дві сторони активності об’єктів:

по-перше,  як  здатності  змінювати  зовнішнє середовище,  по-друге,  змінювати

індивіда. Отже, соціальна активність являє собою тип активності, характерний

для  особистості,  відповідний  соціальному  рівню  організації  матерії,  що

обумовлений і виявляється при взаємодії суб’єкта з соціальним середовищем в

соціальній діяльності, а також має позитивну цілеспрямованість і самодіяльний,

творчий  характер,  в  процесі  якого  відбувається  перетворення  суб’єкта  і

середовища.

У  соціології дослідження соціальної активності особистості  здебільшого

пов’язане з вивченням соціальних механізмів активності людей, установленням

причин і шляхів підвищення соціальної активності людини.

Соціологічний енциклопедичний словник соціальну активність визначає як

сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на виконання завдань,

що стоять перед суспільством, класом, соціальною групою в даний історичний

період.  Суб’єктами  активності  при  цьому  можуть  виступати  особистість,

колектив, соціальна група, клас, суспільство в цілому. Активність проявляється в

різних галузях: трудова, суспільно-політична, у галузі культури й побуту [196, с.

19]. 

У праці  „Соціологія:  терміни,  поняття,  персоналії”  [198]  зазначено,  що

соціальна активність – поняття, традиційно властиве тим соціологічним школам і
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напрямам,  які  орієнтовані  на  діяльне  подолання  наявних  диспропорцій  і

соціальних напруженостей в межах того чи іншого суспільства. Передбачається,

що за допомогою соціальної активності  певних індивідуальних і колективних

суб’єктів є можливим і здійсненним соціальний прогрес соціуму.

Соціологічний аспект соціальної активності має свої відображення у праці

Є. Біленького і  М. Косовиця,  де під цим видом активності  розуміється якість

соціальної особистості, що відображає рівень спрямованості здібностей, знань,

навичок,  концентрації  вольових,  творчих  зусиль  на  реалізацію  невідкладних

потреб,  інтересів,  мети,  ідеалів  завдяки  освоєнню,  збереженню,  руйнуванню

існуючих або створенню нових умов, життєво важливих зв’язків із природним і

соціальним середовищем, формуванню особистих соціальних якостей [16, с. 15].

Для розкриття позицій щодо формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ

це є важливим.

У контексті нашого дослідження значущим є висновок В. Лисовського про

те,  що  соціальна  активність  особистості  детермінована  з  одного  боку

навколишнім соціальним середовищем, а з іншого – „внутрішніми імпульсами”

людських проектів і дій [113]. У своєму соціологічному дослідженні він більш

предметно  вивчає  саме  зовнішні  фактори  становлення  розвитку  соціальної

активності,  серед  яких  соціальне  середовище,  безпосереднє  оточення

особистості, система виховних впливів суспільства на особистість [113, с. 153]. 

Особливу цінність для нашої роботи складають наукові розвідки, в яких

соціологи (Г. Андрєєва, Є. Біленький, М. Козловець, В. Мордкович, І. Саух й ін.

[4; 16; 132]) підкреслюють значимість такого фактора, як соціальна група, у яку

включена особистість. 

Зокрема,  Г. Андрєєва  переконана,  що  суспільство  суттєво  впливає  на

особистість  саме  через  групу.  Автор  розглядає  групу  як  суб’єкт  соціальної

діяльності,  що володіє такими характеристиками, як групові інтереси, групові

цінності, групові норми, групові цілі. Для індивіда процес ідентифікації себе із

групою здійснюється через прийняття цих характеристик. Залежно від  того, які

норми особистість приймає в якості значимих, дослідник пропонує розрізняти
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негативну соціальну активність (пасивність) і  позитивну соціальну активність

[141]. 

Не можна не погодитися з В. Мордкович, що сама група може виступати

суб’єктом  соціальної  активності.  Саме  тому  дослідник  визначає  соціальну

активність як „здатність і міру свідомої взаємодії із середовищем таких суб’єктів

соціального життя, як суспільство, суспільні групи, а також окремі особистості”

[132, с.21].

Таким чином, враховуючи позицію соціологічного підходу, що на розвиток

соціальної  активності  впливає система факторів у її  цілісності,  ми виділяємо

значимість такого фактора як соціальна група. А беручи до уваги, що соціальна

активність може бути негативною або позитивною, в нашому дослідженні ми

зупинимося на вивченні позитивної соціальної активності.

У  психологічній літературі  увага  приділяється  вивченню  внутрішніх

факторів розвитку соціальної активності.  

Зокрема, за визначенням В. Хайкіна, людська активність (розуміється як

активність, властива соціальному світу й реалізована в діяльності)  повинна бути

визначена або закладена в якості вихідної – як активність соціальна [217, с. 164].

Психологічне  обґрунтування  соціальної  природи  активності  докладно

дається в роботах Л. Буєвої, А. Леонтьєва, В. Петровського, С. Рубінштейна [25;

109; 157], де автори доводять, що джерелом активності живої істоти є її потреби.

При цьому Л. Буєва стверджує, що у тих випадках, коли відсутнє усвідомлення

мети,  немає  діяльності  в  людському  сенсі  слова,  а  має  місце  імпульсивна

поведінка.  „Головне джерело детермінації соціальної поведінки особистості,  –

уважає  науковець,  –  перебуває  в  діалектичній  взаємодії  особистості  й

суспільства” [25, с.73].

Не  можна  не  погодитися  з  А. Леонтьєвим,  що  існують  два  шари

активності: зовнішня (реалізується в соціальних ролях і функціях) і внутрішня

(потреба саморозвитку, прагнення вийти за межі себе) [109].

Важливий крок  у  розумінні  структури соціальної  активності  здійснили

радянські психологи А. Петровський і В. Петровський, що зробили висновок про

необхідність  „виявляти  ступінь  реалізації  компонентів  структурно-змістовної
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діяльності  саме як активності” [157, с.7].  За переконаннями науковців, це дає

можливість виділяти такі види активності, як активність наміру, активність цілей;

характеризувати людину, яка активно ставить цілі, але їх не реалізує, пасивна в

рішенні  проблем.  Крім  того,  це  дозволяє  судити  про  гармонійність  розвитку

активності й діагностувати  ланки, що випадають [там само, с. 9].

Таким чином, аналіз психологічної літератури за означеною проблемою

показав, що розвиток соціальної активності відбувається в процесі перетворення

психічної активності в суб’єктну активність, а потім в активність особистості. У

психології  соціальна  активність  розглядається  як  складний  стан  і  одночасно

властивість людини як представника соціуму, завдяки якому здійснюються не

тільки зв’язки людини з навколишньою дійсністю, середовищем, але й утворення

принципово нового світу – світу відносин, у яких розвертаються й реалізуються

особливі форми й види людської активності в складній взаємодії суб’єктів – її

носіїв.

Вивчення  сучасних  педагогічних  і соціально-педагогічних досліджень

показало, що науковці по-різному аргументують визначення поняття „соціальна

активність”.

Педагогічний енциклопедичний словник визначає активність людини як

діяльнісне  ставлення  людини  до  світу,  здатність  робити  суспільно  значимі

перетворення  матеріального  й  духовного  середовища  на  основі  освоєння

суспільно-історичного досвіду людства. Вона проявляється у творчій діяльності,

вольових  актах,  спілкуванні.  Визначальною  моральною підставою активності

особистості є непримиренність до всіх проявів зла [41].

Словник-довідник  для  соціальних  педагогів  та  соціальних  працівників

(А. Капська,  І. Пінчук  та  ін.) соціальну  активність  тлумачить  як  здатність

включатися в спеціальну для певного віку діяльність щодо виконання суспільних

завдань,  проявляти  такий  рівень  активності,  що  сприяв  би  одержанню

результатів, значимих і для інших людей, і для себе [191, с. 146].

Т. Мальковська  переконана,  що  соціальна  активність  особистості  –  це

складне суспільне явище, інтегральна, суспільна властивість, яка характеризує

стан  суб’єкта  в  процесі  взаємодії  з  іншими  індивідами  (спільнотами,
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колективами,  групами)  в  діяльності,  необхідність  якої  обумовлена  суспільно-

значущим інтересом і цілями [126].

Як  сукупність  методів,  заходів,  спрямованих на  зміну  соціальних умов

відповідно з потребами, інтересами, цілями й ідеалами, на висунення і реалізацію

соціальних  інновацій,  формування  в  себе  необхідних  соціальних  якостей

характеризується  соціальна  активність  Л. Мардахаєвим  в  укладеному  ним

словнику із соціальної педагогіки [174, с. 312].

У  дисертаційному  дослідженні  Ю. Філіпова  соціальна  активність

розглядається і як риса особистості, і як соціальне явище. „Суспільна активність

– це  здатність людини, що реалізується в  усвідомленому впливі на оточення,

змінюючи й перетворюючи його відповідно до завдань суспільного розвитку”

[215, с. 59].

Вітчизняний  дослідник  у  галузі  соціальної  педагогіки  Н. Клімкіна  під

поняттям „соціальна активність” розуміє систему морально-етичних знань про

норми  поведінки  в  суспільстві,  соціальні  цінності,  переживання,  вчинки,  які

характеризують ставлення до суспільства,  інших людей та самого себе.  Вона

характеризує  соціальну  активність  особистості як  розкриття  та  реалізацію  її

власної  індивідуальності  на  основі  знань  про  соціальні  цінності,  розвиток

здібностей, нахилів, талантів, підготовку до свідомого професійного визначення,

високий  рівень  національної  самосвідомості,  особистісне  самовдосконалення

[83, с. 34]. 

У  цьому  аспекті  особливого  значення  набуває  робота  В. Косовця,  де

соціальну  активність  показано  як  складну  структуру,  що  характеризується

потребою  до  дії,  реалізується  в  соціально-значущій  діяльності,  спрямована

назовні, і якій притаманні соціально-ціннісні вчинки і поведінка; інтересами, що

відображають  особистісні  утворення,  які  інтегрують  раціональне  й  емоційне

начало і які визначають спрямованість людини на предмети і явища дійсності, а

також мотивами її дій [98].

Для  виявлення  сутності  соціально  активної  позиції  особистості  та

передумов її формування заслуговує на увагу позиція В. Сітарова, який визначив

соціальну активність як здатність особи включатися в специфічні для її віку види
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діяльності, які сприяють одержанню результатів, значимих для інших і для себе

(у плані становлення соціально значимих рис особистості). Значущим для нас є

висновок,  що  соціальна  активність  проявляється  в  ретельності  й  елементах

ініціативи, коли особистість включається в розв’язання тих або інших завдань, які

можуть бути оцінені з точки зору цінності для суспільства, а головним чином для

становлення якостей особистості, її знань і вмінь [187, с. 34].

Характеризуючи соціальну активність особистості, ми також спираємося

на  дослідження  В. Перейми  „Розвиток  соціальної  активності  соціально

дезадаптованих підлітків у діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей

та  молоді”,  в  якому  визначається  цей  вид  активності  як  цілісна  система

соціальних знань, оцінок і переживань, соціально-вольових прагнень і вчинків,

що виражають ставлення особистості до суспільства, інших людей і самої себе

[154].

Концептуальні  підходи  учених  різних  галузей  науки  до  формування

соціально активної позиції індивіда подано у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 

Концептуальні підходи до визначення поняття 

„соціально активна позиція”

Підходи Зміст поняття 
„соціально активна позиція”

Дослідники

Філософський Тип активності, характерний для особистості, 
відповідний соціальному рівню організації 
матерії, що обумовлений і виявляється при 
взаємодії суб’єкта з соціальним середовищем 
в соціальній діяльності, а також має позитивну
цілеспрямованість і самодіяльний, творчий 
характер, в процесі якого відбувається 
перетворення суб’єкта і середовища.

В. Беліков
О. Донченко
С. Рубінштейн
І. Фролов

Продовження таблиці 1.1

Підходи Зміст поняття 
„соціально активна позиція”

Дослідники

Соціологічний Сукупність форм людської діяльності, свідомо 
орієнтованої на виконання завдань, що стоять 
перед суспільством, класом, соціальною 
групою в даний історичний період.

Г. Андрєєва 
Є. Біленький 
М. Козловець 
В. Мордкович І. Саух

Психологічний Складний стан і одночасно властивість людини
як представника соціуму, завдяки якому 
здійснюються не тільки зв’язки людини з 

Л. Буєва
І. Бех В. Петровський
В. Хайкін
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навколишньою дійсністю, середовищем, але й 
утворення принципово нового світу – світу 
відносин, у яких розвертаються й реалізуються
особливі форми й види людської активності в 
складній взаємодії суб’єктів – її носіїв.

Соціально-
педагогічний

Здатність включатися в спеціальну для певного
віку діяльність щодо виконання суспільних 
завдань, проявляти такий рівень активності, 
що сприяв би одержанню результатів, 
значимих і для інших людей, і для себе.

А. Капська
Н. Клімкіна 
В. Косовець 
Т. Мальковська
Л. Мардахаєв
І. Пінчук
В. Перейма

Аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури,

вищенаведених  визначень  соціальної  активності  дозволяє  виділити  риси,  які

характеризують категорію „соціальна активність”:

– це тип іманентної  властивості  матерії,  характерний для її  соціального

рівня організації, що має конкретно-історичний характер;

– складний стан соціального суб’єкта, що реалізується й розвивається у

взаємодії із соціальним середовищем;

– соціальна активність проявляється в специфічній для людини формі, –

діяльності,  що  має  дві  взаємообумовлені  сторони:  внутрішню  (психічну)  і

зовнішню (практичну); 

– перетворення суб’єктом себе й навколишнього соціального середовища в

соціально значущому напряму, що відповідає завданням суспільного розвитку. 

Імовірно,  всі  перераховані  вище  характеристики  повинні  ввійти  у

визначення соціальної активності особистості.

Резюмуючи  все  це,  під  соціальною  активністю у  нашій  роботі  ми

розуміємо  стійку властивість особистості і  сукупність дій,  спрямованих на

інтенсивну, усвідомлену взаємодію з соціальним середовищем, що здійснюється у

процесі внутрішньої (соціально активної) і зовнішньої (соціально-педагогічної)

діяльності,  з  перетворення  себе  і  соціуму  відповідно  до  завдань  суспільного

розвитку. 

У контексті  даного дослідження суттєве  значення  має  стаття  Л. Тимків

[205], де наводиться класифікація соціальної активності суб’єктів освіти. Автор

виділяє зовнішню (активність суб’єктів освіти як галузі в соціально значущих
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змінах  у  суспільстві)  і  внутрішню  (формування  активної  життєвої  позиції

учасників  освітнього  процесу,  народження  та  реалізація  інновацій);

безпосередню (пряму участь у соціокультурному житті) і опосередковану (у тому

числі  через  сформовані  якості  особистості,  соціально  активну  мотивацію

суб’єктів освітнього процесу) [205, с. 76].

Змістовно  значущим  для  нашого  наукового  пошуку  щодо  з’ясування

сутності  і  змісту  соціальної  активності  особистості  є  також  дослідження

Н. Третьякова [208], в якому теоретично обґрунтовується, що рівень соціальної

активності  залежить  від  співвідношення  між  обов’язками  особистості  в

суспільно  значущій  діяльності  і  суб’єктивними  установками  на  діяльність  і

ставлення  до  неї.  Отже,  соціальна  активність  в  її  перетворюючої  функції

заснована на відповідних соціальних знаннях в галузі культури, їх ідеологічної

спрямованості.  Вона  виражається  в  способах,  що  забезпечують  соціальну

взаємодію людей з обміну виробленими ними духовними цінностями. 

За  переконаннями  автора,  активна  соціальна  позиція  людини  тісно

пов’язана з таким поняттям, як „соціальна культура”, що виявляється в особливій

спрямованості відносин, які характеризують соціальну позицію особистості,  її

установки,  цілі,  цінності,  способи  їх  реалізації.  Соціальна  культура  збагачує

психіку  людини  через  суспільну  спрямованість  його  ціннісних  орієнтації  і

життєвих  установок.  Вона  обумовлена  мірою  активності  і  зацікавленості

особистості  в  суспільних  справах,  рівнем  засвоєння  і  прийняття  суспільних

цінностей,  тим,  як вона реалізується в його поведінці,  способі  життя,  спосіб

мислення. Соціальна культура в той же час передбачає високий рівень духовно-

морального  розвитку  особистості,  орієнтованої  на  суспільні  цінності,  їх

гуманістичний сенс [208, с. 46 – 48].

Виходячи з  вищевикладеного,  ми робимо висновок про те,  що ступінь

розвитку  соціальної  активності  та  її  формування  багато  в  чому  обумовлені

позицією людини  щодо  основного  виду  діяльності,  в  яку  вона  включена  як

громадянин. 
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Згідно  з  логікою  нашого  дослідження  розглянемо  наукові  засади,

предметом  дослідження  яких  є  передумови  формування  соціально  активної

позиції особистості в учнів юнацького віку, зокрема учнів ПТНЗ. 

У  першу  чергу  проаналізуємо  сутність  цього  терміну  у  довідковій  та

енциклопедичній літературі.

У  словнику  В. Бусел  термін  „позиція”  визначається  як  „точка  зору,

ставлення до будь-якого питання, справи, визначає характер дії, поведінки” [30, с.

864].

Філософський словник тлумачить поняття „позиція особистості” як  „точку

зору”,  „переконання”,  що  означає  устійливий,  якісний  стан  особистості,  що

відображує не тільки вироблену нею установку діяти певним чином, але й самі

дії [213]. 

Розкриваючи  зміст  поняття  „позиція  особистості”,  в  довідниковій

літературі знаходимо, що в Психологічному словнику за редакцією І. Войтка під

нею  розуміється  „…комплексна  характеристика  особистості,  її  діяльності,

відношень і вчинків … В ній діалектично поєднанні мотиваційні, інтелектуальні,

емоційні, поведінкові і діяльнісні аспекти способу життя людей” [174, с. 125].

Для вирішення завдань нашого наукового пошуку важливим є висвітлення

тлумачення позиції людини науковцями  різних галузей знань.

У науковій літературі феномен „позиція особистості” вперше зустрічається

у праці А. Адлера,  де позиція тлумачиться як головна рушійна сила й умова

психічного  та  соціального  розвитку  людини.  За  переконаннями  науковця,  як

складна система ставлень позиція в цілому відображає суть соціально значущих

рис особистості і характеризує її як суб’єкта суспільних відносин [172, с. 302]. 

Досить значущою для нашого дослідження є праця Ф. Райса [175], в якій

позиція  людини  уживається  як  загальне  поняття  для  позначення  інтересів,

переконань,  схильностей,  способів  поведінки,  ідеалів,  ціннісних  орієнтацій,

властивостей  характеру  і  тому  подібне.  По-друге,  автор  розуміє  під  нею  і

сукупність способів поведінки (включаючи ті, що лежать в основі диспозиції)

людини,  які  охоплюють  ціннісні  ставлення  до  певних об’єктів  навколишньої

дійсності.  Поняття  диспозиції  –  це  центральна  категорія  опису  і  пояснення
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соціальної поведінки людини. Позиції виражають оцінку певного об’єкта. При

цьому  під  оцінкою  розуміється  будь-яке  позитивне  або  негативне  ставлення

людини до якого-небудь об’єкта, будь-яке „важливе переживання”, пов’язане з

даним об’єктом. Позиції приводять до переваги або відхилення певного об’єкта,

що знаходить своє вираження в більш-менш постійному ставленні людини до

даного об’єкта [175, с. 121]. 

Ф. Райс попереджає: основний недолік поширеного трактування поняття

„позиція” полягає в тому, що воно використовується і для опису, і для пояснення

способів поведінки [175, с. 129]. 

Соціологічний  аспект  поняття  „позиція  особистості”  представлений  у

роботі Н. Третьякова [208],  де автор застосовує його для визначення функцій

індивіда в соціальній системі, ототожнюючи „позицію” з „роллю”. Такий підхід

зручний для розкриття сутності позиції особистості на рівні діяльності широкого

загалу людей (групи, класу тощо).

У  своєму  дослідженні  психолог  Б. Ананьєв  [3]  визначає  позицію

особистості  як  складну  систему  її  ставлень.  Причому  головними,

характероутворювальними  ставленнями  науковець  уважає  ставлення  до

суспільства й ідеології, до праці, до інших людей і до самого себе [3, с. 288].

Значний  інтерес  до  змісту  і  суті  поняття  „позиція  особистості”  ми

зустрічаємо в педагогічній і соціально-педагогічній науковій літературі. 

У  педагогіці  „позиція  особистості”  розглядається  як  стійка  система

ставлень  людини  до  певних  сторін  дійсності,  що  виявляється  у  відповідній

поведінці  і  вчинках  людини  (В. Ігнатова,  Т. Мальковська,  І. Молодцова,

Т. Сливінська); як стійка тенденція внутрішньо обумовленої поведінки, в якості

критерія вихованості особистості (М. Бурдаков); як певна складна інтеграційна

характеристика,  що  відображає  ініціативно-відповідальне,  перетворювальне,

активно-виборче ставлення людини (дитини, дорослого) до себе, до діяльності,

до світу і життя в цілому (Т. Абрамян, Г. Аксьонова, Н. Капустін); усвідомлення

власного місця, соціальних функцій, що виявляється в переконаннях особистості

(М. Громкова); сукупність суспільно спрямованої діяльності і ціннісних ставлень

до дійсності (до інтересів суспільства, до колективу, до суспільно-корисної праці,
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до навчання, до певної ідеології і моралі), (Є. Бондаревська); знання, життєвий

досвід,  система поглядів  і  цінностей  особистості  (змістовний або внутрішній

аспект) і вирішення певних завдань (процесуальний або поведінковий аспект),

(О. Гуторова);  соціально  значуща  поведінка  людини,  що  є  результатом

сформованості  її  світогляду,  переконань,  мотивів  діяльності  і  поведінки

(І. Звєрєва); інтегрована властивість особистості, яка визначає її спрямованість та

рівень соціально - морального розвитку через якість виконання соціальних ролей

і стійку, усвідомлену сукупність ставлень особистості до суспільства в цілому, до

людей,  до  праці,  до  самої  себе,  що  виявляється  через  систему  установок  і

мотивів,  цілей  і  цінностей,  якими  вона  керується  у  своїй  діяльності  та

спілкуванні, і у характерних особистісних рисах (О. Коваленко). Зауважимо, що

останнє тлумачення позиції особистості нам здається найбільш оптимальним і

саме його буде взято за основу в цьому дослідженні. 

Більш  детально  вважаємо  необхідним  зупинитися  на  дослідженні

А. Сігової,  в  якому  обґрунтовується  позиція  як  ставлення  особистості,  що

характеризує  людину багатоаспектно,  в  єдності  об’єктивного і  суб’єктивного,

зовнішнього  і  внутрішнього,  потенційного  і  актуального,  і  в  якості  цілісної

характеристики  конкретної  людини  як  особистості  і  індивідуальності  [188].

Заслугу науковця, в першу чергу, ми бачимо у розробці структури громадянської

спрямованості,  в  якій  виділено  пізнавальний,  мотиваційно-етичний  і

поведінковий  компоненти.  Пізнавальний  компонент,  за  А. Сіговою,  включає

знання про громадянськість,  громадянську позицію, про громадянські  права і

обов’язки; розуміння соціально-політичних процесів і явищ; уміння аналізувати

соціальні ситуації і проблеми, висловлювати власну точку зору. Мотиваційно-

етичний  компонент  дослідниця  характеризує  гуманістичною  спрямованістю

ставлення особистості до суспільства, праці, до людей і самої себе; формуванням

громадянських  ціннісних  орієнтацій,  що  забезпечують  засвоєння  нею  норм

соціальної  поведінки,  усвідомлення  їх  особистісного  значення.  Поведінковий

компонент  представлений  у  зазначеному  дослідженні  уміннями  особи

виконувати свої громадянські обов’язки, дотримувати соціальні і правові норми,
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тобто  реальною  поведінкою  людини  і  участю  в  різних  видах  суспільної

діяльності і на різних рівнях [188, с.56 – 57]. 

У контексті дослідження проявів особистістю власної позиції корисними

для  нас  вбачаємо також виділені  автором рівні  прояву  громадянської  позиції

старшого підлітка: стійкий (наявність системи знань про громадянську позицію,

громадянські  права  і  обов’язки;  активно-позитивне  ставлення  до

загальнолюдських  і  громадянських  цінностей;  стійкий  позитивний  досвід

громадянської  поведінки);  ситуативний  (наявність  базових  знань  про

громадянську  позицію,  громадянські  права  і  обов’язки;  нестійке  позитивне

ставлення до загальнолюдських і громадянських цінностей; досвід громадянської

поведінки має ситуативний характер, здійснюється при зовнішньому спонуканні);

фрагментарний (уривчастість знань громадянознавчого характеру); нейтральне,

дещо  негативне  ставлення  до  загальнолюдських  і  громадянських  цінностей,

прагнення ухилитися від участі в діяльності громадянського характеру [188, с.

61]. 

Ми  поділяємо  точку  зору  А. Сігової,  що  дані  характеристики  прояву

громадянської  позиції  мають інтеграційний характер і  дозволяють судити про

ступінь підготовленості майбутніх громадян до участі в суспільно-політичному

житті країни і регіону, до позитивної педагогічної і правової поведінки в активній

або пасивній формі, у становленні їхньої громадянської позиції  [188, с. 70 – 73].

Вищевказані характеристики будуть взяті нами за основу для розробки змісту

соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Проведений аналіз наукової літератури засвідчує, що досліджуване поняття

викликає значний інтерес фахівців різних галузей суспільних наук, однак вони

дають йому різні тлумачення. Разом із тим, у цій різності є те, що їх об’єднує по

суті і дозволяє робити висновок про те, що становить його зміст. 

Отже,  соціально  активну позицію  особистості можна  розглядати  як

інтегровану властивість особистості, яка визначає її спрямованість та рівень

соціально активного розвитку через якість виконання соціальних ролей і стійку,

усвідомлену сукупність ставлень особистості до суспільства в цілому, до людей,

до праці, до самої себе, що виявляється через систему установок і мотивів,
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цілей і  цінностей, якими вона керується у своїй діяльності та спілкуванні,  у

характерних особистісних рисах. 

Оскільки,  структурні  компоненти  соціально  активної  позиції  учнів

професійно-технічних навчальних закладів та рівні її прояву буде обґрунтовано і

перевірено в наступному розділі дисертаційної роботи, перейдемо безпосередньо

до висвітлення психолого-педагогічних передумов її формування в юнацькому

віці. 

Вивчення  літературних  джерел  з  означеного  питання  (Б. Ананьєв,

Д. Ельконін, І. Кон, В. Лисовський та ін.) дозволяє стверджувати, що формування

соціально активної позиції людини здійснюється в процесі життєдіяльності, тому

що пов’язане з  розвитком свідомості,  суб’єктних властивостей  особистості,  а

відповідно  –  відбиває  закономірності  вікової  психологічної  й  педагогічної

періодизації. 

Основний контингент учнів професійно-технічного навчального закладу

має віковий період від 15 до 17 років. У віковій періодизації Д. Ельконіна [232]

він  позначений  як  період  ранньої  юності,  що  характеризується  найбільш

активним  розвитком  моральних  і  естетичних  почуттів,  становленням  і

стабілізацією  характеру,  оволодінням  повним  комплексом  соціальних  ролей

дорослої людини. 

Вважаємо  необхідним,  спираючись  на  наукові  дослідження  у  галузі

педагогіки  і  психології,  показати,  що  досліджуваний  віковий  період

характеризується  суттєвими  інтелектуальними,  емоційними,  та  морально-

вольовими  змінами,  які  виступають  потенціалом  для  формування  соціально

активної позиції особистості. 

Вагоме  значення  для  аналізу  літератури,  яка  розкриває  специфіку

особистісного розвитку юнаків, мають праці В. Загревої, де наголошується, що

саме в цей період зароджуються основні риси зрілої особистості, формуються

основні  якості,  механізми  регулювання  правомірної  поведінки.  У

ранньоюнацькому віці  з’являються нові утворення – елементи дорослості,  які

виникають  внаслідок  перебудови  організму,  становлення  самосвідомості  та

світогляду,  типу  відносин  з  дорослими  та  ровесниками,  способів  соціальної
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взаємодії  з  ними.  Новоутвореннями  старшого  шкільного  віку  є  відкриття

особистістю  свого  внутрішнього  світу.  Внутрішнє  „Я”  часто  не  збігається  із

зовнішньою  поведінкою,  актуалізуючи  проблему  самоконтролю.  Наступне

новоутворення – зростання потреби у досягненні духовної близькості з іншою

людиною, спілкування з нею, відвертості тощо [58, с. 36].

Про  появу  важливих  новоутворень  у  сфері  індивідуальної  свідомості

юнака  вказує  у  своїй  роботі  І. Дубровіна  [49].  Автор  обґрунтовує,  що  у

когнітивній  сфері  самосвідомості  юнака  відбувається  підвищення  значущості

системи власних цінностей, посилюється роль психологічного особистісного та

динамічного  аспектів  самовиховання;  в  емоційній  сфері  спостерігається

переростання  окремих  самооцінок  та  якостей  особистості  в  загальне  цілісне

ставлення  до  себе;  в  регулятивній  сфері  –  збільшується  диференційованість

вміння  виокремити успіх  або  неуспіх  у  конкретній  діяльності  від  загального

ставлення до себе [49, с. 102].

У своєму дослідженні І. Кон характеризує юнацький вік як „фазу переходу

від  залежного  дитинства  до  самостійної  і  відповідальної  дорослості,  що

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

з  іншого  –  досягнення  соціальної  зрілості”  [92,  с. 7].  Цікавим  є  висновок

дослідника,  що  інтелектуальний  розвиток юнаків  характеризується  не

нагромадженням знань про навколишній світ,  а формуванням індивідуального

стилю розумової  діяльності,  тобто  формуванням таких  методів  мислення,  як

аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, аналогія,  за допомогою яких можна

об’єктивно  оцінювати  все,  що  відбувається  навколо.  За  І. Коном,  розвиток

інтелекту тісно пов’язаний із розвитком творчих здібностей, що передбачає прояв

інтелектуальної  ініціативи  і  створення  чогось  нового.  У  цьому  віці  особа

мислить не  тільки конкретно-образно,  а  й  абстрактно-понятійно,  логічно,  що

супроводжується відповідно виробленням певних світоглядних узагальнень, що в

свою чергу органічно пов’язане з формуванням та розвитком правової культури,

яка є завершальним етапом цього складного виховного процесу [92, с.26]. На наш

погляд, розвиток інтелекту людини пов’язаний не лише з розвитком її творчих
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здібностей,  але  й  передбачає  прояв  соціальної  активності,  що  є  елементом

соціально активної позиції особистості.

У контексті аналізу особистісних чинників формування соціально активної

позиції учнів-юнаків звернемось до роботи Н. Максимової [124], де вказується,

що  особам  юнацького  віку  часто  властива  наявність  значних  суперечностей,

найбільш виражених у внутрішніх і зовнішніх, особистісних і міжособистісних

конфліктах. Вони виявляються не тільки у полярності почуттів та емоцій, а й в

суперечливості  бажань,  прагнень,  у  безпосередності  та  непослідовності

поведінки. На підставі викладеного можна зробити  висновок про нестійкість

особистості  учня,  який  знаходиться  на  перехідному  етапі  свого  становления.

Прикладом такої суперечливості є потреба учня у незалежності від контролю та

опіки батьків і вчителів, старших взагалі, а також від встановлених ними правил

(у  такий  спосіб  вони  намагаються  демонструвати  свою  самостійність  і

незалежність) і потреба у взаємодії з дорослими [124, с.77 – 78].

За  нашими  переконаннями,  прагнення  учня  бути  самостійним  і

незалежним можна ефективно використовувати при формуванні його соціально

активної  позиції.  Якщо учень  ПТНЗ усвідомлює  власну  дорослість  і  прагне

утвердитись  у  світі  дорослих,  то  новий  рівень  його  самосвідомості

характеризується  почуттям  відповідальності  за  свою  поведінку,  здатністю  до

самовизначення.  Шляхом  боротьби  внутрішніх  і  зовнішніх  конфліктів

утворюється нове „Я”, що формується в молодої людини через самопізнання на

основі пізнання інших людей. 

Характеризуючи  учнів  юнацького  віку,  ми  також  спираємося  на

дослідження  Т. Мальковської  [126],  де  зазначається,  що  після  досягнення

повноліття  різко  змінюється  правовий  статус  молодої  людини:  формально

припиняється  стан  „підопічності”,  розширюється  дієздатність,  посилюється

відповідальність  за  порушення  загальногромадянських,  трудових  та  інших

обов’язків, визначених і закріплених правом. Але якщо зміна правового статусу

має  одномоментний  характер,  визначаючись  переходом  межі  повноліття,  то

психологічне  усвідомлення  нової  ситуації  затримується.  Неузгодженість  між

новим правовим статусом і  психологічною позицією, відповідною попередній
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правовій поведінці,  можуть призводити, і  нерідко призводять,  до конфліктних

ситуацій [126, с.52].

Вивчення наукових джерел [35; 39; 142; 171] дозволило встановити, що

передумови  формування  соціально  активної  позиції  учнів  також  означені

багаторазовими і різноманітними, часто суперечливими спробами щось довести

оточенню або чогось досягти, стати на самостійний життєвий шлях, визначитись

із  своїм  місцем  у  системі  взаємостосунків  з  іншими,  з  лінією  соціально-

повноцінної поведінки.

Не  можна  не  погодитися  з  І. Дубровіною,  що  учні  характеризуються

спрямованістю  особистості,  яка  виявляється  в  інтересах,  моральних  ідеалах,

життєвих  прагненнях,  професійних  вподобаннях  і  здібностях.  При  цьому

конкретизується, що головним акумулюючим моментом самосвідомості учня є

становлення  системи  ціннісних  орієнтацій,  вибір  життєвого  шляху  і  планів

реалізації поставленої мети. Значущою для розробки власної структури соціально

активної позиції учнів є висновок, що цілісна структура ціннісних орієнтацій в

учнів складається з 3-х інтегративних компонентів: пізнавального, емоційного і

поведінкового [49].

Важливе значення для передумов формування соціально активної позиції у

ранньому юнацькому віці має спілкування, яке, на думку деяких вчених (І. Кон

[93], Д. Фельдштейн [211]), є провідною діяльністю учнів цього віку.

Зокрема, І. Кон стверджує, що „…психологія спілкування у підлітковому і

юнацькому віці будується на основі суперечливого переплетення двох потреб:

відокремлення (приватизація) й афілації, тобто потреби в належності, включення

в якусь групу чи спільноту” [93, с. 101].

Окремої значущості для нашого дослідження набувають наукові розвідки

Л. Виготського, згідно з якими в цьому віці переважають такі види діяльності, як

безпосередньо-емоційне  та  інтимно-особисте  спілкування;  навчальна  та

навчально-професійна  діяльність;  рольова гра;  самотворча  діяльність;  трудова

діяльність.  З  точки  зору  соціальної  педагогіки  значущим  є  висновок  про

взаємозв’язок  між  рівнем  розвитку  психічних  процесів  і  соціальними

інститутами,  які  формують  різні  типи  діяльності  людей,  та  впливом  цих
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інститутів на особистісний розвиток. Видатний психолог вважав, що в кожному

віці криза відбиває факт перебудови відносин особи з середовищем. Зміна змісту

та  форми  цих  взаємовідносин  і  місця  підлітка  всередині  них  виступає

об’єктивним джерелом зміни провідної діяльності, переходом до нового періоду

соціального розвитку [39]. 

У своїй праці вчений доводить, що в ранньоюнацькому віці відбувається як

відкриття  особистістю  свого  внутрішнього  світу,  так  і  формування  власного

світогляду. Саме ці два новоутворення у сфері особистісного розвитку підлітка

складають базові передумови формування соціально активної позиції учнів [39,

с. 213]. 

Дослідник відзначає існування у ранньому юнацькому віці періоду високої

сенситивності,  тобто  найсприятливіших  можливостей  для  засвоєння

узагальнених уявлень, що містяться в різних сферах суспільної свідомості. Це –

найсприятливіший  час  розвитку  психічних  функцій  (сприйняття,  мовлення,

пам’яті та ін.), що визначають психічний розвиток особи і мають вирішальне

значення для її навчання і виховання. За Л. Виготським, найактивніше засвоєння

сукупності знань і вмінь світу дорослих відбувається тоді, коли вони збігаються в

часі  з  оптимальними  періодами  сенситивного  віку.  Коли  в  підлітковому  віці

людина найбільш зорієнтована на засвоєння абстрактних, узагальнених уявлень і

систем  понять,  то  в  ранній  юності  відбувається  „наповнення”  свідомості

узагальненими моральними і правовими оцінками та судженнями [39, с. 219]. А

оскільки соціальна свідомість є різновидом суспільної свідомості, то, зрозуміло,

що  ранньоюнацький   вік  є  сприятливим  для  розвитку  соціальної  свідомості

особистості зокрема та соціально активної позиції взагалі.

Л. Божович стверджує, що для внутрішньої позиції юнака характерним є

особливе  ставлення  до  майбутнього.  Саме  життєве  самовизначення  у

майбутньому стає для учнів тим ефективним центром життєвої ситуації, навколо

якої починають обертатися всі його інтереси і діяльність, а „…мислення учнів

набуває особистісно емоційного характеру” [19, с. 274].

Науковець,  характеризуючи  цю  вікову  категорію  учнів,  значну  увагу

приділяє динаміці внутрішньої позиції особистості, що формується. Внутрішня
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позиція  складається  з  того,  як дитина на  основі  свого попереднього досвіду,

можливостей, своїх потреб і прагнень ставиться до того об’єктивного стану, який

вона займає в житті в теперішній час і яке становище вона хоче займати. Саме ця

внутрішня  позиція,  за  Л. Божович,  обумовлює  певну  структуру  ставлення

людини до  дійсності,  до  оточуючих і  до  самої  себе.  На  основі  внутрішньої

позиції формується соціальна зрілість особистості, компонентом якої є високий

рівень її правосвідомості [19, с. 281].

У свою чергу А. Петровський звертає увагу на те, що в юнацькому віці

усвідомлення про себе завжди співвідноситься з груповим образом „Ми”, проте

ніколи  не  співпадає  з  ним  повністю.  Автор  додає,  що  усвідомлення  своєї

неподібності з іншими історично і логічно передує розумінню свого глибокого

внутрішнього зв’язку і єдності з оточуючими людьми. В юності спостерігається

залежність загального розвитку особистості від міжособистісних та міжгрупових

стосунків  [156].  Спираючись  на  це  твердження  вбачаємо  доцільним  при

формуванні  соціально  активної  позиції  юнаків  ураховувати  необхідність

створення доброзичливих стосунків в учнівських групах ПТНЗ.

Цінним для  нашої  роботи  є  здійснений Л. Канішевською порівняльний

аналіз  ранньоюнацького  і  підліткового  віку,  згідно  з  результатами  якого  в

досліджуваному нами віковому періоді менш гостро проявляється суперечність

між біологічною досконалістю, зрілістю особистості та її соціальною пасивністю,

незрілістю,  неготовністю  ввійти  у  складне  суспільне  життя,  в  систему

різнорідних соціальних відношень. Крім того, з точки зору дослідниці, в юнацтві

відбуваються   істотні  зміни  в  розвитку  особистості,  що  характеризуються

докорінною зміною попередніх інтересів, відносин, особистісної поведінки [73]. 

В. Загрева додає, що учні в старших класах вже добре усвідомлюють своє

право  на  повноцінне  життя,  дане  їм  від  народження,  і  прагнуть  визначити

конкретні шляхи реалізації цього права. Головною особливістю ранньоюнацького

віку,  за  переконаннями  науковця,  є  усвідомлення  власної  індивідуальності,

неповторності, несхожості на інших. У цей період формується індивідуальний

характер,  який  є  суб’єктивним  чинником,  регулятором  життєвого  процесу.

Характер  детермінує  стиль  ставлення  людини  до  навколишніх  умов,  форму
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реагування, вчинки, поведінку, які відповідають нормам і правилам, прийнятим у

суспільстві, і відповідним законам [58].

Значущою  для  розуміння  передумов  формування  соціально  активної

позиції учнів ПТНЗ є ідея американського психолога Л. Колберга [172], згідно з

якою паралельно до розумового розвитку йде розвиток моральної свідомості. Для

юнацького віку характерний конвенційний та постконвенційний рівень розвитку

моральної свідомості. Зокрема, конвенційний рівень характеризується тим, що

вчинки оцінюються як моральні чи аморальні, в залежності від того, як той, хто їх

вчинив,  сприймається  її  оточенням.  Постконвенційний  рівень  передбачає

здатність до чіткого формулювання моральних норм, усвідомлення їх відносності

та умовності, незалежності від оцінок безпосереднього оточення. Юність являє

собою своєрідний перехід від гетерономної  до автономної моралі,  до творчої

моральної самореалізації [172, с. 189].

Не можна не погодитися з Ж. Піаже, що в ранньоюнацькому віці найбільш

гостро  постає  проблема  співвідношення  людини  і  навколишньої  реальності:

суспільства,  природи,  інших  людей.  Завдяки  специфіці   мислення  учнів

(абстрагування,  теоретизування,  узагальнення)  особа  оперує  не  тільки

реальними, а й уявними об’єктами, тобто прагне змінити існуючу реальність на

кращу,  перетворити  її  згідно  з  особистісними  переконаннями,  ціннісними

орієнтаціями,  ідеалами,  що  є  надзвичайно  важливим  у  процесі  реалізації

правового виховання [159].

Дослідження, проведені німецьким психологом Г. Томе [206] показали, що

характерною  рисою  учнів  є  суперництво  між  гомеостатичною,  творчою  та

активуючою  тенденціями  розвитку,  які  детерміновані  соціально-культурними

тенденціями.  Значущим  для  нашого  дослідження  є  висновок,  що  творча

тенденція більш характерна для тієї молоді, яка живе у промислово-розвинених

країнах;  гомеостатична  –  в  країнах,  орієнтованих  на  традиційне  сільське

господарство. 

У контексті вивчення розвитку особистості у юнацькому віці корисними

можуть  бути  надані  Г.Томе  форми  розвитку  людини  у  цей  віковий  період,

зокрема:
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1) класична форма, сутність якої виявляється у формулі „буря та натиск”; 

2) прагматична форма, тобто орієнтацію на доцільність та економність; 

3) проблематична форма, для якої характерний пошук нових відповідей на

життєві питання; 

4) форма  імпровізації  життя,  яка  виявляється  в  спонтанній  життєвій

самореалізації; 

5) форма функціональності та активації розвитку, для якої характерні пошук

та підтримка сильних почуттів; 

6) стереотипізована форма, в основі якої репродуктивний розвиток [206, с.

173-195].

У контексті проблеми дослідження розглянемо позицію О. Удалової, згідно

з якою в юнацькому віці пріоритетного значення набуває діяльнісно-інноваційна

модель  соціалізації  індивіда,  котра  потребує  від  особистості  психологічної

готовності  та  здібностей  до  індивідуального  творчого  самовизначення  і

самоздійснення,  визначення  свого  місця  у  суспільстві  і  вибору  своїх  ролей;

самозміни  та  зміни  життєвих  обставин  у  світі,  що  динамічно  розвивається;

пошуку  і  реалізації  альтернативних  шляхів  і  способів  самоактуалізації;

організації кваліфікованої психологічної допомоги собі у критичних життєвих

ситуаціях на основі сучасних знань і програм [210, с. 11].

Соціометричний  підхід  до  психології  юнацького  віку  спостерігається  у

працях Б. Ананьєва [3],  де юність трактується як стартова пора, коли людина

входить у суспільне життя як самостійний діяч. Це період пошуку себе в різних

сферах життя: професійного самовизначення, пошуку супутника життя, надбання

власної лінії поведінки, незалежної в першу чергу від батьків. Це підтверджує

нашу думку про формування соціально активної  позиції  учнів  ПТНЗ саме у

період ранньої юності.

У своїй праці „Гуманістичні параметри соціальної активності особистості”

А. Захарова  стверджує,  що  різні  типи  ціннісних  орієнтацій  спрямовані  на

сприяння  соціалізації  особистості  у  суспільстві,  на  становлення  цілісної

індивідуальності,  на  вироблення власної  життєвої  позиції  –  по суті  є  виявом

соціальної  активності,  яка є  провідною в юнацькому віці  і  виступає в якості
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посередницької  ланки  у  структурі  інтегральної  індивідуальності  учнів.  Ця

інтегральність,  переконана  дослідниця,  визначається  складністю,

багатокомпонентністю  ціннісних  орієнтацій,  які  мають  свою  ієрархію  і

детерміновані різними факторами соціалізації та індивідуальними особливостями

особистості [63]. 

Продовжуючи  аналіз  ціннісних  орієнтацій  цього  вікового  періоду,

наведемо точку зору А. Капської,  згідно з  якою визначальними для старшого

шкільного віку стають орієнтації на моральний вибір і ставлення до майбутнього.

Найбільш значимими у  моральному становленні  для  них є  дорослі,  з  якими

складаються стосунки поваги і визнання (батьки, вчителі, інші авторитетні для

них  дорослі).  Особливого  значення  набуває  атмосфера  поваги  особистості,

визнання її цінності і достоїнств. Вищезазначеним пояснюються властиві юнакам

болісні переживання приниження гідності, невизнання достоїнств, недостатність

уваги до висловленої думки, занижену оцінку результатів праці і намагання бути

на рівних з дорослими у будь-яких справах [74]. 

Відповідно,  майбутня  експериментально-дослідна  робота  з  розвитку

соціальної  активності  учнів  ПТНЗ  має  забезпечувати  повагу  до  особистості,

визнання її цінності і достоїнств.

У контексті вивчення механізмів формування соціально активної позиції

юнаків особливу цінність для нашої дисертаційної роботи являє  дослідження

Л. Проколієнко [171], в якому зазначається, що формування „Я – концепції” учня

відбувається  в  процесі  самопізнання  на  основі  пізнання  інших  людей.  Таке

пізнання має свою специфіку щодо дорослих і щодо ровесників [171, с.45]. Тобто,

порівняння із значущими дорослими відбувається стосовно тих якостей, які він

вважає необхідними для вступу до самостійного життя, і які включають в себе

еталонне уявлення про дорослого.  В основі  еталонного уявлення знаходиться

певна ідеалізація рис характеру і  вчинків значимої людини, яких би хотілося

досягти учню у перспективі. Порівняння з ровесниками здійснюється з позиції

рівності, тотожності й основним чином сприяє усвідомленню актуального „Я”

юнака.  В  основі  такого  актуального  „Я”  знаходиться  потреба  пізнання  своїх
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можливостей через пізнання ровесників та потреба бути таким, як вони, мати

спільні інтереси і поділяти спільні цінності [171, с.52]. 

Завершуючи аналіз праць, присвячених специфіці передумов формування

соціально  активної  позиції  учнів,  звернемося  до  дослідження  „Психологія

людини від народження до смерті” [173], в якому А. Реан доводить, що на основі

системи ціннісних орієнтацій особистості формується система її смисложиттєвих

орієнтацій.  Зазначена  система  складається  з  кількох  складових.  Першою  в

юнацькому віці є мета людини в житті,  яка надає осмисленості майбутньому,

визначає  часову  перспективу  та  спрямованість  людського  життя.  Людина,

формулюючи  мету  власного  життя,  повинна  чітко  усвідомлювати  її  реальну

основу і підкріплювати це особистісною відповідальністю. Другою складовою

системи смисложиттєвих орієнтацій є насиченість життя, яка характеризує сам

процес життєздійснення. Для юнаків і дівчат, учнів ПТНЗ, ця складова починає

лише зароджуватися, оскільки їх самостійне життя щойно розпочинається. Третій

компонент  –  задоволеність  самореалізацією,  яка  формується  на  основі

досягнутого у минулому, на оцінці людиною прожитого, у цьому віці практично

відсутній.  Саме  у  ранньоюнацькому  віці  необхідно  названі  компоненти

доповнити таким елементом, як правова керованість життям, тобто учень мусить

чітко  усвідомити,  що  він  є  творцем  свого  життя,  а  тому  повинен  розуміти

відповідальність за власні вчинки перед собою, іншими, суспільством, законом,

мораллю. За наявністю останнього елементу людей дослідник поділяє  на дві

групи: ті, які відчувають і усвідомлюють себе господарями особистісного життя,

маючи в собі достатньо сил для того, щоб здійснювати вільний вибір і будувати

життя відповідно до своїх уявлень про його мету, сенс, ідеали. І ті, які не вірять у

власні сили, не в змозі контролювати події та вчинки особистісного життя [173,

с.67 – 68]. 

Резюмуючи вищевказане зазначимо, що використання потреби юнаків у

самопізнанні  та  пізнанні  інших  людей  може  сприяти  оптимізації  соціально-

педагогічної роботи працівників ПТНЗ щодо формування життєвої позиції учнів.

Таким  чином,  аналіз  джерельної  бази  щодо  психолого-педагогічних

передумов її формування в юнацькому віці показав, що однією з провідних для
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учнів ПТНЗ є позанавчальна діяльність,  яка логічно обумовлена їх потребою

самовизначення  і  самореалізації.  На  перший  план  в  учнів  виходять  питання

усвідомлення  свого  місця  в  майбутньому,  своєї  життєвої  перспективи,

вироблення  власного  світогляду  у  визначенні  і  реалізації  власної  соціально

активної позиції у позанавчальній діяльності ПТНЗ. 

Отже, вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчує, що в учнів

ПТНЗ  є  всі  передумови  для  формування  соціально  активної  позиції  у

позанавчальній  діяльності.  Вони  виявляються,  насамперед,  у  рівні  розвитку

свідомості, вікових характерологічних особливостях, націленості на майбутнє і

вже набутому соціально активному досвіді. Показниками формування соціально

активної  позиції  учнів  ПТНЗ  у  позанавчальний  час  нами  визначено:

сформованість  особистості  у  соціумі,  емпатія,  сформованість  адаптивних

характеристик  особистості,  які  забезпечують  мотиваційний  критерій;  активна

участь  у  соціально  значущих  видах  діяльності,  ініціативність  у  виконанні

доручень, дотримання соціальних норм і правил поведінки учнів забезпечують

діяльнісний  критерій;  адекватна  самооцінка  та  рефлексія  забезпечують

рефлексивний критерій. Вони будуть детально описані у другому розділі нашої

роботи.

Критерії  та показники сформовааності  соціально активної позиції  учнів

нами  були  забезпечені  соціально-педагогічними  заходами  у  позанавчальній

діяльності ПТНЗ.

1.3.  Позанавчальна  діяльність  як  чинник  формування  соціально

активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів

Розв’язання  проблеми  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у

позанавчальній діяльності  професійно-технічних навчальних закладів  повинно

спиратися  на  міцний  науково-теоретичний  фундамент,  складовою  якого  є

обґрунтована система наукових знань щодо позанавчальної діяльності як чинника
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формування соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних

закладів.

Виходячи з цього, а також для усебічного аналізу наукової та законодавчої

літератури з означеної проблеми, ми визначили кілька найбільш значущих для

нашого  дослідження  напрямів  наукового  пошуку.  Це,  по-перше,  аналіз

нормативних і законодавчих джерел, що дають уявлення про сутність, різновиди

професійно-технічних навчальних закладів, роль учнів та соціального педагога в

цих освітніх установах. По-друге, це аналіз джерел, які стосуються організації

позанавчальної діяльності у ПТНЗ. 

Розглянуті  в  зазначеному  контексті  завдання  складають  концептуальну

основу, яка визначає соціально-педагогічний потенціал позанавчальної діяльності

професійно-технічних навчальних закладів щодо формування соціально активної

позиції учнів.

Вивчення  джерел  за  першим  напрямом  дозволило  встановити,  що

найбільш  ґрунтовно  нормативно-правові  аспекти  діяльності  професійно-

технічних  навчальних  закладів  як  освітніх  установ  розкриваються  в  Законі

України  „Про  професійно-технічну  освіту”  [168]  та  в  „Положенні  про

професійно-технічний навчальний заклад” [162].

Зокрема,  „Положення  про  професійно-технічний  навчальний  заклад”,

затверджене  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  5  серпня  1998  р.

№ 1240, визначає професійно-технічний навчальний заклад як „…заклад освіти,

що  забезпечує  реалізацію  потреб  громадян  у  професійно-технічній  освіті,

оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно

до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я” [162]. При цьому головним завданням

професійно-технічного навчального закладу, за цим документом, є забезпечення

права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань,

інтересів  і  здібностей  з  метою  задоволення  потреб  економіки  країни  у

кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках [там само].

Відповідно до статті 18 Закону України „Про професійно-технічну освіту”

до  професійно-технічних  навчальних  закладів  належать:  професійно-технічне

училище  відповідного  профілю,  професійне  училище  соціальної  реабілітації,
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вище професійне училище, професійний ліцей, професійний ліцей відповідного

профілю, професійно-художнє училище, художнє професійно-технічне училище,

вище  художнє  професійно-технічне  училище,  училище-агрофірма,  вище

училище-агрофірма,  училище-завод,  центр професійно-технічної  освіти,  центр

професійної  освіти,  навчально-виробничий  центр,  центр  підготовки  та

перепідготовки  робітничих  кадрів,  навчально-курсовий  комбінат,  навчальний

центр, інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту,

здійснюють професійно-технічне навчання [168]. 

Змістовно значущим для нас у контексті формування соціально активної

позиції  особистості  є  пункт  19  „Положення  про  професійно-технічний

навчальний заклад”, в якому проголошуються права учнів ПТНЗ на: а) належні

умови навчання за обраною професією; б) навчання професії за індивідуальною

програмою;  в)  безоплатне  користування  навчально-виробничою,  культурно-

спортивною,  побутовою,  оздоровчою  базами  навчального  закладу;  г)

щотижневий відпочинок і  канікули протягом навчального року та після його

закінчення;  д)  продовження  освіти  за  професією,  спеціальністю  на  основі

одержаного  освітньо-кваліфікаційного  рівня,  здобуття  додаткової  освіти

відповідно  до  укладеної  з  навчальним  закладом  угоди;  е)  направлення  на

навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон; є)

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової

діяльності,  конференціях,  олімпіадах,  виставках,  конкурсах;  ж)  особисту  або

через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні,

вирішенні  питань  удосконалення  навчально-виховного  процесу,  науково-

дослідної  роботи,  одержання  стипендій,  організації  дозвілля,  побуту  тощо;

з) участь в об’єднаннях громадян;  и)  захист від будь-яких форм експлуатації,

фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників,

які порушують права або принижують їх честь і гідність [162].  

До того ж у пункті 25 зазначеного Положення наголошується, що „…за

досягнення  високих  результатів  у  навчанні  та  в  оволодінні  професією,

спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення

можуть застосовуватися різні  форми морального та матеріального заохочення
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учнів”  [162].  Це  створює  законодавчі  передумови  для  розвитку  соціально

активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів.

У контексті визначення суб’єктів соціально-педагогічної роботи з розвитку

соціально  активної  позиції  учнів  професійно-технічного  навчального  закладу

важливим є представлений у розділі  IV „Педагогічні  працівники професійно-

технічних  навчальних  закладів”  даного  Положення  перелік  педагогічних

працівників  професійно-технічних  навчальних  закладів: викладачі,  педагоги

професійного  навчання,  вихователі,  майстри  виробничого  навчання,  старші

майстри,  старші  майстри  виробничого  навчання,  інструктори  виробничого

навчання,  методисти,  практичні  психологи,  педагоги  соціальні,  керівники

фізичного  виховання,  керівники  професійно-технічних  навчальних  закладів,

науково-методичних та  навчально-методичних установ,  їх  заступники та  інші

працівники, діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням навчально-

виховного процесу [162].

Констатуємо,  що  посада  соціального  педагога  в  професійно-технічних

навчальних закладах розглядається як обов’язкова, що вказує на усвідомлення

керівництвом держави, педагогічною громадою проблем соціалізації і виховання

учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, компетентності. 

Змістовно  важливим  для  нашого  наукового  пошуку  є  дослідження

А. Малько  [125],  де  розкривається  специфічний  зміст  діяльності  соціального

педагога  в  умовах  ПТНЗ.  Соціальний  педагог  –  це  фахівець  із  соціального

виховання, котрий здійснює посередницьку роль між людиною та соціальним

середовищем  з  метою їх  духовного  розвитку  та  гармонізації  їх  відносин  на

особовому, міжособовому та надособовому рівнях [125, с. 38]. 

Значущими  для  нашого  дослідження  є  наведені  професійні  базові

характеристики соціального педагога як от: вміння аналізувати соціальні явища

та процеси; бачення свого місця і  ролі в суспільному житті країни; здатність

забезпечити допустиме та доцільне посередництво між особистістю, сім’єю, з

одного боку, і суспільством, різними державними та громадськими структурами,

з іншого; вміння працювати в умовах неформального спілкування, залишаючись

„поза  спиною”,  в  позиції  неформального  лідера,  радника,  котрий  стимулює,
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збуджує  ініціативу  людини  до  тієї  чи  іншої  діяльності;  вміння  впливати  на

спілкування,  стосунки  між  людьми,  на  ситуацію  в  мікросоціумі,  сприяти

позитивному  вирішенню  конфліктів;  активізувати  зусилля  індивідів,  груп,

спільнот  на  вирішення  своїх  проблем,  вміння  обговорювати  „гострі”  теми  в

позитивному  емоційному  настрої,  без  висловлювання  погроз;  психологічна

освіченість;  вміння  виявляти  інформацію,  збирати  факти,  необхідні  для

підготовки  „Соціальної  історії  клієнта”,  „Історії  розвитку  дитини”,  інших

документів;  вміння  виявляти  потреби  і  проблеми  людей,  груп,  спільнот  і

розробляти  новаторські  ідеї  щодо  їх  вирішення;  вміння  організовувати

дослідження,  інтерпретувати  та  використовувати  результати  досліджень,

опублікованих  у  професійній  літературі;  вміння  забезпечити  міжінституційні

зв’язки  в  суспільстві;  вміння  виявляти  соціальні  потреби  і  доводити  їх  до

громадськості, законотворчих інститутів, фінансових закладів тощо [125, с. 38 –

39]. 

На доцільності  наявності  у  штаті  працівників ПТНЗ такого фахівця як

соціальний педагог наголошують також інші дослідники. Вони пропонують ідею

створення в кожному професійному училищі соціально-педагогічних служб, які б

могли підготувати учнів до самозахисту від негативних впливів;  знаходження

свого  місця  в  навчальному,  а  згодом  трудовому  колективах,  суспільстві;

правильної побудови відносин з іншими людьми; поліпшення свого добробуту

[126; 134]. 

В  нашому  дослідженні  соціальний  педагог  професійно-технічного

навчального  закладу  виступає  як  фахівець  із  соціального  виховання,  котрий

здійснює посередницьку роль між учнями та соціальним середовищем, активізує

формування  соціально  активної  позиції  учнів  з  метою  їхньої  інтеграції  та

індивідуалізації в соціумі.

Розпочнемо аналіз джерел за  другим окресленим напрямом – організація

позанавчальної діяльності у ПТНЗ. В першу чергу, звернемо увагу на сутність

провідних понять  окресленого  напряму,  що становлять  його  логіко-змістовну

основу.  До  таких  понять  ми  відносимо  такі  дефініції,  як:  „діяльність”,
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„позааудиторна  діяльність”,  „позаурочна  діяльність”,  „виховна  діяльність”,

„позанавчальна діяльність”. 

Поняття „діяльність” розглядається в різних науках як поведінка, праця,

активність, робота. 

Філософський  словник  під  редакцією  І. Фролова  тлумачить  феномен

„діяльність”  як  специфічну  людську  форму  активного  ставлення  до

навколишнього світу, зміст якої складає його доцільна зміна та перетворення. У

цьому джерелі додається,  що діяльність охоплює матеріальні й інтелектуальні

операції, зовнішні та внутрішні процеси, діяльність є роботою думки та роботою

руки,  процесом  пізнання  і  людською  поведінкою  [213,  с. 56].  В  іншому

філософському словнику діяльність визначається як „специфічна людська форма

активного ставлення до оточуючого світу, зміст якої складає його доцільні зміни і

перетворення в інтересах людей” [214, с. 72]. 

У соціології в основу трактування діяльності покладено особливості зміни

особистістю  оточуючого  середовища,  а  саме:  „діяльність”  –  це  інструмент

вивчення суспільного життя в цілому та окремих його форм і розглядається як

інформаційно  спрямована  активність  живих  систем,  що  забезпечує  їх

самопідтримку [198, с. 124]. 

У контексті нашого дослідження значущим є також трактування діяльності

представниками психологічної науки, які розглядають цей феномен крізь призму

мотиваційно-потребової сфери особистості та визначають як активну взаємодію

суб’єкта з  оточуючою дійсністю, під час  якої він цілеспрямовано впливає на

об’єкт з метою задоволення певних потреб [174, с. 41]. 

У  свою  чергу,  С. Гончаренко  в  Українському  педагогічному  словнику

діяльність характеризує як: 1) спосіб буття людини у світі, її здатність вносити

зміни у дійсність; 2) форму активного ставлення людини до оточуючого її світу з

метою його перетворення [41]. 

Визначення  діяльності  можна  зустріти  і  в  наукових  дослідженнях.  Так,

Е. Маркарян тлумачить діяльність як інформаційно спрямовану активність [128,

с. 100].  За  переконаннями  Р. Немова,  діяльність  є  специфічною  людською

формою активного ставлення до оточуючого світу на основі засвоєння і розвитку
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наявних форм культури [139].  Нам імпонує точка зору А. Леонтьєва,  згідно з

якою діяльність – це активна взаємодія з навколишньою дійсністю, у ході якої

жива істота виступає як суб’єкт,  який цілеспрямовано впливає на об’єкт та у

такий спосіб задовольняє свої потреби [109, с. 62]. Саме останнє визначення ми

приймаємо для себе як вихідне у нашому дослідженні з формування соціально

активної позиції учнів у позанавчальній діяльності ПТНЗ. 

Визначившись  із  сутністю діяльності,  перейдемо  до  аналізу  різновидів

людської діяльності. Так, вивчення джерел з означеного питання [109; 128; 139;

174;  198;  213]  дає  підстави стверджувати,  що в наукових працях дослідники

найчастіше  класифікують  діяльність  за  такими  видами:  наукова,  навчальна,

позанавчальна, трудова, художня та суспільна. При цьому усі ці перелічені види

об’єднує загальна функція діяльності, яка характеризується тим, що в ній та через

неї встановлюється дієвий зв’язок між людиною та світом, завдяки якому буття

постає як дійсна єдність та взаємопорозуміння суб’єкта й об’єкта.

У  якості  найбільш  емоційно  забарвленої  діяльності  учнів  професійно-

технічних навчальних закладів ми розглядаємо саме позанавчальну діяльність, у

якій знаходять відбиття актуальні потреби, прагнення учнівської молоді. Саме

тому  ми  наполягаємо  на  провідному  значенні  позанавчальної  діяльності  як

педагогічно організованої та керованої діяльності учнів ПТНЗ, де створюються

сприятливі умови для розвитку соціально активної позиції особистості. 

Опрацювання  наукових  джерел  з  означеного  питання  дає  підстави

стверджувати,  що  сучасними  науковцями  в  якості  тотожних  понять

використовуються  „позанавчальна  діяльність”,  „позаурочна  діяльність”,

„позааудиторна діяльність”. Вважаємо доцільним проаналізувати вищезазначені

дефініції.

У  своїй  праці  М. Нарійчук  характеризує  позанавчальну  діяльність  як

своєрідне  середовище для самоствердження,  самовизначення,  в  якому акцент

переноситься на значущість людської особистості [137].

За  переконаннями  В. Чупрасової  специфіка  позанавчальної  діяльності

полягає в тому, що вона здійснюється у вільний від навчання час і визначається

власним вибором учня того чи іншого виду занять [227]. 
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У  цьому  аспекті  набуває  значення  робота  Л. Бєлікової,  де  автором

стверджується, що позанавчальна діяльність у ВНЗ характеризується триєдністю

взаємопов’язаних компонентів: власне позанавчальної діяльності, позанавчальної

роботи  викладачів  зі  студентами  та  системи  організації  й  управління

позанавчальною діяльністю [14, с. 52].

У  своїй  докторській  дисертації  С. Савченко  [180]  характеризує

позанавчальну діяльність як специфічний вид діяльності,  який є  невід’ємною

частиною особистісно орієнтованого виховного процесу, здійснюваного в галузі

вільного  часу,  з  метою  забезпечити  формування  громадянських,

загальнокультурних, морально-етичних, естетичних, творчих якостей особистості

підлітка. Автор стверджує, що досягнення вищезазначеної мети неможливе без

дотримання  у  виховній  практиці  певних  правил,  а  саме: по-перше,

установленням  зв’язку  між  тим,  що  необхідно  сформувати,  та  тим,  що

суб’єктивно значуще для підлітка завдяки впливу на емоційну сферу; по-друге,

стимулювання  активності  та  самостійності  учнів;  по-третє,  додержання

принципу  розвитку  в  діяльності  та  набуття  нею  характеру  самодіяльності;

нарешті, по-четверте, відтворення певної виховної ситуації протягом більш чи

менш тривалого часу [180, с. 197].

Продовжуючи аналіз даного напряму, звернемось до роботи А. Бурим [26],

яка розглядає позанавчальну діяльність молоді як частину виховного потенціалу

навчального закладу та виділяє властиві їй: 

1) участь у ній усіх суб’єктів освітньо-виховної діяльності; 

2)  організаційне,  методичне,  правове,  технологічне,  фінансове,  кадрове,

матеріальне,  структурне  забезпечення;  збалансованість  навчального  й

загальногуманітарного середовища ВНЗ;

3) включеність  до  цієї  сфери  загальногуманітарного,  культурного

потенціалу міста, району, міжнародних зв’язків [26, с. 30].

Змістовно важливим для розуміння нетотожності понять „позанавчальна

діяльність”  та  „позанавчальний  час”  є  дослідження  А. Вірковського  [32],  де

зазначається, що позанавчальна діяльність реалізується в позанавчальний час, але

частково. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що ,,позанавчальна
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діяльність  передбачає  організацію  взаємодії  й  спілкування  в  педагогічно

організованому соціумі” [32, с. 11], тобто в різноманітті зв’язків і стосунків, у

яких  присутні  їхні  носії –  викладачі,  адміністрація,  учні,  а  також  цільові

настанови, які експліковані цим освітнім простором. 

Досить  близьким  за  змістом  до  позанавчальної  діяльності  є   поняття

„позаурочна робота”, що в „Російській педагогічній енциклопедії” тлумачиться

як  складова  частина  навчально-виховного  процесу  школи,  одна  із  форм

організації  вільного  часу  учнів.  Її  завдання  полягає  в  тому,  щоб  створити

сприятливі  умови для прояву творчих здібностей  через організацію реальних

справ, які доступні для дітей та мають конкретний результат, містять елементи

романтики, фантазії, гри, характеризуються оптимістичною перспективою [178,

с. 151]. У цьому ж джерелі надається визначення поняття „позаурочні навчальні

заняття”,  а  саме:  заняття,  що  включають  різні  види  самостійної  навчальної

роботи учнів, частина з яких безпосередньо пов’язана з навчальним процесом, а

частина  –  пов’язана  з  уроками  опосередковано  і  виконується  у  вільний  від

навчальних занять час [178, с. 152].

С. Шашенко  у  праці  „Соціальне  становлення  студентської  молоді  у

позааудиторний час у вищих навчальних закладах” характеризує позааудиторну

роботу  як  сукупність  виховних  впливів,  які  забезпечують  цілеспрямованість,

систематичність,  послідовність,  сполучення  педагогічного  керівництва  з

ініціативою та самодіяльністю молоді [228]. 

У цьому аспекті цікавим для нас є дослідження О. Кондратюк „Система

виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі”, де аналізується

система виховної роботи ПТНЗ, завдання якої полягає в створенні різноманітних

соціокультурних  середовищ,  у  яких  особистість  розвивається  і  набуває

соціального  досвіду,  отримує  допомогу  в  соціальній  самоідентифікації  та

самореалізації природних задатків [94, с. 35].

Не  можна  не  погодитися  з  В. Демчук  та  М. Соловей,  що  виховання

функціонує як система життєдіяльності учнівської молоді. Це виявляється як в

аудиторній  роботі  у  системі  „навчальний  процес  –  виховуюче  навчання” і

позааудиторній діяльності через ланку „виховний процес – створення умов для
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раціональної самоорганізації” [192, с. 33]. Відповідно, позааудиторна робота й

виховний процес у такому розумінні співпадають за змістом.

Вагоме  місце  для  аналізу  специфіки  позанавчальної  діяльності  у

співвідношенні з позаурочною і позааудиторною є праці Г. Овчаренко  [143]. В

них виділяються суттєві характеристики поняття „позанавчальна діяльність”. По-

перше,  позанавчальна  діяльність  здійснюється  поза  контекстом  навчального

процесу, має відношення до сфери вільного часу і є особливою формою його

організації.  По-друге, позанавчальна діяльність відрізняється від навчальної за

змістом  і  принципами  організації.  Навчальна  діяльність  характеризується

нормативністю,  вона  регламентується  навчальними  планами,  програмами,  з

одного боку, й надіндивідуальністю – з іншого, оскільки обов’язкова для всіх.

Позанавчальна ж діяльність відрізняється позанормативністю й індивідуальним

характером.  Це  означає,  що  формування  її  змісту,  форм  і  методів  не

регламентується й зумовлене, перш за все, потребами й інтересами учнів. По-

третє, позанавчальна діяльність є особливим соціокультурним середовищем, де

створюються умови для саморозвитку, соціальної самоідентифікації особистості,

для реалізації нею власних природних задатків та здібностей [143, с. 49]. 

Резюмуючи вищезазначене можемо стверджувати, що у наукових працях

авторами  робляться  спроби  ототожнювати  поняття  „позанавчальна  робота”,

„позааудиторна робота”, „позаурочна робота” та „виховна робота”. Зауважимо,

що  позаудиторна  робота,  на  відміну  від  позанавчальної,   спрямована  на

розв’язання  завдань  навчального  процесу,  але  не  на  лекційних  і  практичних

заняттях, а за межами навчальної аудиторії у вільний час. Тобто ці дві сфери не

співпадають за змістом, а об’єднує їх лише те, що вони обидві реалізуються у

вільний  від  навчальних  занять  час.  При  цьому  позааудиторна  робота

безпосередньо  пов’язана  з  вирішенням  завдань  навчання.  Позанавчальна  ж

діяльність з навчальним процесом безпосередньо не зв’язана і виконує переважно

соціальні  та  виховні  функції.  Також  очевидно,  що  позанавчальна  робота  не

співпадає  і  з  виховною  роботою,  адже  виховання  відбувається  не  тільки  в

позанавчальний час, а й в ході засвоєння системи знань, умінь та навичок, тобто в

процесі навчання.
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Визначившись із сутністю позанавчальної  діяльності  та її  тотожністю з

близькими  за  змістом  поняттями,  перейдемо  до  аналізу  наукових  праць,  які

розкривають  специфіку  позанавчальної  діяльності  та  її  потенціал  у  розвитку

соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Виховні  можливості  позанавчальної  діяльності  учнівської  молоді

вивчалися рядом вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких В. Анісімова,

Л. Бєлікова,  Л. Бобко,  А. Бурим,  А. Мудрик,  Г. Овчаренко,  В. Петрович,

С. Савченко,  В. Середа,  Н. Срєбна,  Н. Стасенко,  О. Чиж,  В. Чупрасова,

С. Шашенко та ін. [5; 14; 17; 26; 134; 143; 155; 180; 185; 199; 200; 225; 227; 228].

Змістовно значущим у контексті досліджуваного питання для нас є позиція

С. Савченка [180], де автор робить низку важливих висновків: 1) позанавчальна

діяльність є складовою частиною виховання в навчально-виховному процесі; 2)

за своїм характером і направленістю позанавчальна діяльність є близькою, але не

тотожною  виховній  роботі.  Остання  становить  більш  широке  поняття,  і  її

завдання можуть бути реалізовані й у ході навчального процесу, і поза ним. По

суті,  будь-яка  форма  навчальної  роботи  у  закладі  освіти  –  лекція,  семінар,

колоквіум, практичне заняття – несуть у собі виховний потенціал, реалізований

дидактичними засобами. Позанавчальна діяльність в основному направлена на

розв’язання  соціальних  та  виховних  завдань  у  специфічних  формах,  не

дидактичними  методами;  3) позанавчальна  діяльність  може  розглядатися  як

триєдність  взаємопов’язаних  компонентів:  власне  позанавчальної  діяльності,

позанавчальної роботи викладачів з учнями, системи організації  й управління

позанавчальною діяльністю;  4)  позанавчальна  діяльність  являє  собою єдиний

конгломерат різних діяльностей, де в якості системотворчого критерію виступає

просторове ставлення до навчального процесу – вони всі знаходяться поза ним.

Ігнорування цього положення призводить до порушення діяльнісної структури в

системі освіти, невиправданого розмаїття трактувань, відсутності єдиної логіки,

невиправданої  пріоритетності  одних видів  на шкоду інших;  5)  позанавчальна

діяльність  є  найбільш дієвим інструментом педагогічного  впливу  на  процеси

соціалізації з огляду на її високу технологічність при організації, управлінні й

контролі.  Цим пояснюється різноманітність  напрямів,  форм,  методів  виховної
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роботи  у  навчальних закладах  на  відміну  від  процесу  навчання,  який  більш

жорстко регламентований [180, с. 195 – 213].

Важливою для розуміння напрямів розвитку соціально активної позиції

учнівської  молоді  є  також представлена  С. Савченком  класифікація  основних

видів позанавчальної діяльності.

1. Науково-дослідна  діяльність,  сутність  якої  полягає  у  виконанні

різноманітних творчих програм та експериментів, роботі в наукових товариствах,

участі в експедиціях, написанні наукових статей.

2. Суспільно-політична діяльність,  змістом якої  постає діяльність  в

органах самоврядування, різноманітних спілках, співробітництво з молодіжними

й політичними організаціями, участь у виборчих кампаніях.

3. Художньо-естетична  діяльність,  що  передбачає  участь  у  різних

творчих об’єднаннях та гуртках, художній самодіяльності, КВК тощо.

4. Трудова  (частково  трудова)  діяльність,  яка  передбачає  роботу  в

будівельних загонах, оздоровчих таборах, волонтерських загонах та різноманітній

комерційно-трудовій діяльності.

5. Історико-культурна  та  етнографічна  діяльність,  сутністю  якої  є

робота  в  культурних  гуртках  і  об’єднаннях,  участь  в  історично-культурних

експедиціях, відновленні пам’яті видатних земляків та приверненні інтересу до

їхньої спадщини.

6. Фізкультурно-спортивна  діяльність,  яка  полягає  в  участі  в

спортивних  змаганнях  та  професійному  спорті,  спортивному  історико-

культурному  туризмі,  керівництві  шкільними  та  молодіжними  спортивними

секціями та ін.

7. Організаційно-управлінська  діяльність,  що  залучає  невелику

кількість активістів, які здійснюють на позиціях лідерів означену діяльність у

межах навчального закладу, району, регіону [180, с. 198 – 199].

У своєму дослідженні Н. Грищенко розглядає в позанавчальній діяльності

низку характерних ознак: 
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1. Позанавчальну  діяльність  не  можна  вважати  відокремленою  від

навчального  процесу,  вона  є  його  складовою  з  високим  соціалізаційним

потенціалом.

2. Позанавчальна діяльність реалізує свій соціальний та виховний вплив у

специфічних формах, які  нетотожні загальноприйнятим дидактичним методам

навчального процесу.

3. Позанавчальна  діяльність  не може бути зведена  до якоїсь  остаточної

форми та реалізується спільною участю учнів і вихователів, передбачаючи при

цьому  відповідну  систему організації  та  управління  нею в  соціокультурному

середовищі міста та регіону в цілому [43].

Продовжуючи  аналіз  даного  напряму,  звернемось  до  роботи   О. Чижа

[225],  де  зазначається,  що  позанавчальна  діяльність  є  однією  з  підсистем

навчального  процесу,  яка  забезпечує  професійно-особистісний  розвиток  та

саморозвиток  учнів  на  ґрунті  індивідуально-творчого  підходу,  селективного

ставлення до дійсності, вільного вибору суб’єктної позиції, вільного прийняття

життєвих  цінностей  та  пріоритетів.  Позанавчальна  діяльність,  за  О. Чижом,

сприяє  вихованню  в  молоді  таких  професійно  значущих  якостей,  як

інтелектуально-когнітивні  якості  (компетентність,  професіоналізм,  загальна

культура, ерудиція, опанування сучасними навчально-виховними технологіями);

комунікативні якості (уміння встановлювати контакти з людьми, товариськість,

тактовність);  морально-ціннісні  якості  (гуманність,  справедливість,

доброзичливість,  терпимість,  рефлексивність,  милосердя);  емоційно-вольові

якості (працездатність, наполегливість, оперативність, витримка, організованість,

відповідальність, оптимізм та ін.). Крім того, позанавчальна діяльність має такі

риси,  як  свідомість  (цілепокладання),  продуктивність,  самодіяльний характер,

відбиваючи при цьому соціальну активність молоді [225, с. 20 – 21]. 

Цікавою з  цього  приводу  для  нас  є  думка  Н. Стасенко,  згідно  з  якою

позанавчальна виховна діяльність створює сприятливі  умови для формування

споживчо-мотиваційної  сфери  особистості,  насамперед,  пізнавальних  та

соціальних мотивів, мотивів спілкування й взаємодії з іншими людьми, групами,

об’єднаннями, колективами тощо [200, с. 28]. У своєму дослідженні дослідниця
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доводить, що набуті в процесі позанавчальної виховної діяльності особистісні

якості постають соціально та професійно орієнтованими. Корисними для себе

вбачаємо  сформульовані  властивості  особистості,  які  формуються  та

розвиваються  в  процесі  різноманітної  позанавчальної  діяльності,  а  саме:

інтелектуально-когнітивні  (компетентність,  загальна  культура,  ерудиція,

професіоналізм); комунікативні (товариськість та вміння налагоджувати контакти

з  людьми  різних  соціальних  спільнот);  морально-ціннісні  (гуманність,

справедливість,  доброзичливість,  тактовність,  чуйність,  толерантність,

рефлексивність,  милосердя,  прагнення  до  самоосвіти,  самовиховання  та

саморозвитку);  вольові  (працездатність,  наполегливість,  самовладання)  [там

само, с. 29]. 

У  контексті  розвитку  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді

засобами  позанавчальної  діяльності  цікавим  є  дослідження  Г. Овчаренко,  на

сторінках якого указується, що особливості реалізації позанавчальної діяльності у

навчальному закладі  зумовлені  специфікою загальної  структури педагогічного

процесу,  яка  містить  цільовий,  стимуляційно-мотиваційний,  змістовний,

операційно-діяльнісний  та  оцінно-результативний  компоненти  [143,  с.  50].

Г. Овчаренко  робить  особливий  наголос  на  стимуляційно-мотиваційному

компоненті  позанавчальної  діяльності  у  навчальних  закладах,  що  розкриває

внутрішні, особистісно значущі стимули та мотиви, які не надходять ззовні, а

безпосередньо  зумовлені  різноманітними,  у  тому  числі  й  професійними,

інтересами  та  потребами  молоді.  Науковець  переконана,  що  позанавчальна

діяльність порівняно з навчальною має принципово іншу мотивацію, оскільки в

процесі її здійснення підліток отримує можливість реалізувати власні цілі, а не

цілі викладача, педагога. Значущою особливістю позанавчальної діяльності автор

уважає  специфічність  операційно-діяльнісного  компонента,  яка  полягає  у

вільному виборі підлітками певного виду та напряму позанавчальної діяльності

відповідно до їхніх особистих інтересів [Там само, с. 51]. 

Вивчення наукових праць з проблеми дослідження [5; 14; 17; 26; 134; 143;

155; 180; 200; 225; 227; 228] дозволило встановити, що соціально-педагогічний,

виховний потенціал позанавчальної діяльності полягає також у реалізації функцій
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позанавчальної  діяльності  (смислотворча,  функція  вибору  та  функція

відповідальності  за  нього,  критична,  колізійна,  рефлексивна,  фасилітаторська,

інноваційна та функція самореалізації та ін.), які можуть позитивно впливати на

учнівську молодь (рис. 1.2.). 

Рис. 1.2. Функції позанавчальної діяльності

Розглянемо детальніше кожну з функцій.

Смислотворча функція позанавчальної діяльності визначається в тому, що

остання створює необхідні умови для активізації смислотворчості, наслідком якої

є  конструювання  особою  власної  картини  Світу,  особистісного  світогляду  й,

головне, соціальної поведінки. Оскільки становлення особистості відбувається в

діяльності,  у  вчинках,  які  пов’язані  з  безпосередньою  взаємодією  з  іншими

людьми, то соціальна поведінка виокремлюється та розглядається на противагу

індивідуальній. Саме діяльність індивіда на рівні особистісних смислів визначає

рівень розвитку всіх інших його якостей, у тому числі й соціальних. 

Функція  вибору передбачає  свідомий  вибір  особою  системи  життєвих

цінностей,  настанов  і  стилю  поведінки,  але  поряд  іде  й  відповідальність  за

власний вибір, оскільки свобода завжди вимагає відповідальності. 

Критична функція означає несприйняття будь-яких нав’язуваних цінностей

та власне самовизначення життєвої позиції. 

Колізійна  функція виокремлюється  в  діалогічності  спілкування,  зустрічі

думок, позицій, виборі шляхів подолання суперечностей та пошуку оптимальних
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рішень. 

Рефлексивна  функція відбиває  ступінь  соціальної  зрілості  особистості,

спроможної  до  самоконтролю,  самоаналізу  саморегуляції  власної  поведінки

завдяки внутрішній моральній настанові. 

Фасилітаторська функція передбачає адаптацію учнів до умов життя у

навчальному закладі. 

Інноваційна функція визначає наявність творчого мислення в кожного учня

та можливість використання ним свого суб’єктного досвіду. 

На  завершення,  функція  самореалізації ініціює  внутрішню  активність

особистості,  регулює  її  стосунки  з  суспільством  та  сприяє  саморозвитку  й

самовихованню [143, с. 85 – 86].

Результати  дослідження,  проведеного  А. Чулановою,  показують,  що

позанавчальна діяльність допомагає особі усвідомити світ, де вона живе, а також

людей, які поряд; стимулює сприйняття естетичних цінностей, цінностей буття,

гуманістичної  сутності  ставлення  до  всього  навколишнього  світу.  За

переконаннями  автора,  включення  учнівської  молоді  до  різноманітних  видів

позанавчальної  діяльності  сприяє  не  тільки  їх  входженню  до  професійної

діяльності, але й вступу до нової ситуації розвитку, піднесенню до нового щабля

свого духовного вдосконалювання [226]. 

Продовжуючи  аналіз  наукових  праць,  присвячених  проблемі  організації

позанавчальної  діяльності  учнів,  звернімося  до  докторської  дисертації

Л. Канішевської  [73].  На  сторінках  свого  дослідження  авторка  стверджує,  що

навчальні заклади різних типів покликані здійснювати спеціально організовану

навчально-виховну  роботу  з  виховання  в  учнів  соціальної  зрілості,  а  значні

можливості щодо виховання соціальної зрілості має саме позаурочна діяльність.

Позаурочна діяльність – це організовані й цілеспрямовані заняття, які проводяться

у вільний від навчального процесу час для розширення знань, умінь і навичок,

розвитку  самостійності,  індивідуальних  здібностей  і  нахилів  учнів,  а  також

задоволення  їхніх  інтересів  і  забезпечення  корисного  відпочинку.  Позаурочна

діяльність як органічна складова життя особи сприяє успішному навчанню дітей,

прищепленню навичок суспільно корисної праці, свідомої дисципліни, розвитку
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ініціативи;  сприяє  фізичному,  художньо-естетичному  вихованню  учнів,

задовольняє  їхні  культурні  запити  і  спрямовує  наявну  активність  у  напрямі

корисної діяльності [73, с. 98]. 
У  своїй  дисертації  науковець  аргументовано  доводить,  що  позаурочна

діяльність  має  ґрунтуватися  на  загальнонаукових  принципах:  добровільності,

гуманізмі,  плановості,  систематичності  і  послідовності,  диференційованому

підході  до  вихованців;  врахуванні  вікових  особливостей,  цілісності  й

різноманітності;  відповідальності;  єдності  науки  і  практики;  народності

виховання, самодіяльності, ініціативності, активності вихованців [73, с. 122].
Цікавою для нас з цього приводу є думка, згідно з якою середні навчальні

заклади  мають  переваги  у  вихованні  соціальної  зрілості  учнів.  По-перше,  за

рахунок позаурочного  часу стає  можливим залучення вихованців у соціально-

культурну  діяльність  за  різноманітними  напрямами  –  навчально-пізнавальну,

трудову,  ціннісно-орієнтаційну,  художньо-естетичну,  екологічну,  комунікативну,

спортивну, туристсько-краєзнавчу, громадсько-суспільну, що сприяє формуванню

соціального досвіду учнів, по-друге, відбувається більш тривале спілкування учнів

з педагогом, завдяки чому з’являється можливість для спостережень за дітьми у

різноманітних  умовах  і  формах  діяльності,  організації  взаємодії  педагогів  та

вихованців  на  основі  педагогічної  підтримки,  що  сприяє  найбільш  повному

розкриттю особистості вихованця [73, с. 128]. 
Як  інструмент  педагогічного  впливу  на  процеси  соціалізації  молоді

розглядає  позанавчальну  діяльність  С. Савченко,  оскільки  вона  має  високу

технологічність як організації, так й управління та контролю. Згідно з висновками,

зміст позанавчальної діяльності у навчальному закладі повинен розглядатися як

сукупність різних видів соціального досвіду, що засвоюється молоддю в процесі

соціалізації,  тобто чим більш різноманітно представлено соціальну дійсність у

позанавчальній  роботі,  чим  повніше  вона  інтеріоризується  особистістю,  тим

ефективніше буде проходити процес соціалізації особистості та підвищиться його

активна позиція [180, с. 197]. 
Корисними  для  організації  власної  експериментальної  соціально-

педагогічної роботи бачимо сформульовані С. Савченком вимоги до організації

позанавчальної  діяльності  у  навчальному  закладі:  1) чітка  спрямованість
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позанавчальної  діяльності  на  реалізацію  своєї  головної  мети  –  розвиток

особистісного потенціалу; 2) цілісність, тобто поєднання в єдину систему різних

структур чи функцій для найбільш ефективного результату; 3) ієрархічність усіх

елементів  виховного  процесу,  тобто  певна  структурованість;  4)  взаємодія  всіх

елементів структури позанавчальної діяльності  для забезпечення її  керованості

[180].
Окремої значущості для нашого дослідження набувають наукові розвідки

Ю. Клочан  [84],  яка  відзначає  роль  позанавчальної  діяльності  у  соціальній

адаптації  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів.  Позанавчальна

підсистема  ПТНЗ розкриває  важливість  адаптації  учнів  до  наявної  системи

гурткової роботи (гуртки художньої, технічної творчості, художньо-прикладного

мистецтва  тощо),  спортивно-масової  роботи,  різноманітних  форм  дозвільної

діяльності, системи учнівського самоврядування, які створені у певному ПТНЗ.

Він обґрунтовує, що дозвіллєва діяльність учнів може носити соціально корисний

характер,  соціально  нейтральний,  бути  замкнутою  у  системі  вузькогрупових

цінностей і мати характер соціально негативний, асоціальний [84, с. 55]. Автор

зауважує,  що  свобода  дозвілля  –  це  не  бездіяльність,  а  можливість  особисто

вирішувати, що робити [84, с. 76]. Проте, не кожен учень вміє користуватися тією

свободою, яку надає йому дозвілля, що часто призводить до свавілля, а значить,

врешті-решт, викликає як крах особистості,  так і загострення кризи соціально-

культурного  розвитку.  За  Ю. Клочан,  слід  доводити  до  свідомості  учнів

необхідність  проведення  соціально  позитивного  дозвілля,  яке  сприятиме

соціальній  адаптації  та  індивідуалізації  молоді  у  ПТНЗ,  певній  громаді,

суспільстві  в  цілому,  не  перешкоджаючи  при  цьому  розвитку  індивідуальних

здібностей та задоволенню власних інтересів учнів [84]. 
Таким  чином,  аналіз  джерельної  бази  за  другим  напрямом  дозволив

окреслити  основні  особливості  позанавчальної  діяльності,  які  можна

використовувати для вирішення завдань розвитку соціально активної позиції учнів

ПТНЗ.
1. Позанавчальна діяльність  для учнів виступає як діяльність добровільна,

основана на внутрішній мотивації, а для ПТНЗ – залишається функціональною,

заданою зовнішніми обставинами  –  Статутом  закладу,  Законом України  „Про
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вищу освіту”, вимогами Міністерства освіти й науки України, власними планами

виховної роботи.

2. Позанавчальна діяльність у ПТНЗ виступає як невід’ємною частиною

життя учнів, критерієм їх соціально активної позиції й рівня соціалізованості, так

й об’єктом професійної діяльності фахівців ПТНЗ.

3. Позанавчальна діяльність у системі професійної освіти має виражену

тенденцію до зростання за обсягом і якістю, що зумовлено оптимізацією процесу

навчання.  Це призводить до збільшення позанавчального часу учнів ПТНЗ, а

отже, сприятиме оновленню всієї змістовно-технологічної бази позанавчальної

роботи.

4.  Змістовну  основу  позанавчальної  діяльності  складає  сукупність

різноманітних  діяльностей,  для  яких  характерне  просторове  відношення  до

навчального процесу – усі вони перебувають поза його межами й по відношенню

до нього вторинні. 

5. Завдяки позанавчальній діяльності у ПТНЗ створюється й підтримується

внутрішня  єдність  і  стійкість  навчально-виховного  процесу.  Вищевказане

зумовлює  необхідність   розглядати  позанавчальну  діяльність  у  ПТНЗ  як

значущий компонент всієї системи професійної підготовки фахівців. 

6.  Із  соціально-педагогічної  точки  зору  позанавчальна  діяльність  у

сучасному ПТНЗ являє собою високотехнологічний процес, який у конкретній

виховній ситуації з розвитку соціально активної позиції особистості передбачає

гармонійне  об’єднання  науково-дослідної,   суспільно-політичної,   художньо-

естетичної,   трудової,   історико-культурної,  етнографічної,   фізкультурно-

спортивної,  організаційно-управлінської   видів  діяльності.  Реалізація

вищезазначених  видів  діяльності  має  спиратися  на  особистісно  орієнтований

підхід до виховання, який визначає його цілісність, прогностичність, системність,

неперервність, технологічність, і спадковість.

7. Позанавчальна діяльність за своєю суттю і змістом близька до виховної

роботи,  але  не  тотожна  їй,  оскільки  остання  є  значно  ширшою  і  може

реалізовуватися  як  у  навчальному  процесі,  так  і  поза  ним.  Позанавчальна

діяльність ґрунтується на особистісних перевагах та інтересах учнів, що надає
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свободу вибору, якої вони позбавлені у навчальному процесі ПТНЗ. Це актуалізує

механізми  саморозвитку,  самореалізації,  самовизначення,  саморегуляції,  а

відповідно – розвитку соціально активної позиції особистості.

8.  Завдяки участі  максимальної  кількості  суб’єктів  навчально-виховного

процесу; включення у сферу виховання всього соціально-культурного потенціалу

ПТНЗ, міста, району, області; правильно організованого методичного, правового,

технологічного, кадрового, фінансового, матеріального забезпечення; розмаїття й

динаміки зв’язків і відношень, які функціонують усередині виховного простору

ПТНЗ,   позанавчальна  діяльність  ПТНЗ  може  функціонувати  як  ефективна

збалансована система.

9.  Найважливішою  особливістю  позанавчальної  діяльності  є  її  висока

потенційна  можливість  ефективно  впливати  на  процес  розвитку  соціально

активної  позиції  учнівської  молоді.  Це  пояснюється  об’єднанням  внутрішніх

мотивів  й  установок  особистості,  направлених на  реалізацію  й  гармонізацію

своїх  потреб,  і  можливостями  їх  максимального  задоволення  в  особистісно

орієнтованому освітньому середовищі ПТНЗ. Іншими словами, позанавчальна

діяльність  учнів  у  ПТНЗ  постає  цілеспрямованим  процесом  створення  умов

формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді  у  виховному

середовищі зі сприянням її самостійному творчому вибору. 

Отже, резумуючи вище викладене, нами визначені функції (смислотворча,

функція  вибору  та  функція  відповідальності  за  нього,  критична,  колізійна,

рефлексивна,  фасилітаторська,  інноваційна  та  самореалізації)  та  соціально-

педагогічні  заходи  позанавчальної  діяльності  ПТНЗ  (тематичні  дні,  свята,

круглий  стіл,  конкурси  тощо),  які  сприятимуть  проведенню  педагогічного

експеримента з формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ.

Висновки до розділу 1 

У сучасній вітчизняній науково-педагогічній літературі є певні науково-

методичні напрацювання щодо соціалізації учнів та формування в них соціально
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активної  позиції,  а  також  розвитку  екологічної,  громадянської,  трудової,

лідерської,  соціально-моральної  позиції,  які  можуть  слугувати  теоретичним

підґрунтям  для  визначення  змісту  та  форм  соціально-педагогічної  роботи  із

формування соціально активної позиції у позанавчальній діяльності професійно-

технічних навчальних закладів.

Установлено,  що  сучасними  науковцями  розглядалися  питання

використання  позанавчальної  діяльності  учнів  для  формування  у  них

гуманістичного  ідеалу,  просоціальних  особистісних  смислів,  життєвих

перспектив,  патріотизму,  соціальної  відповідальності,  становлення самооцінки

особистісних  моральних  якостей.  Проте,  на  жаль,  позанавчальна   діяльність

соціальних  інститутів  виховання  як  основа  формування  соціально  активної

позиції особистості не була предметом окремого наукового дослідження. 

Проаналізовано  широкий  спектр  вітчизняної  педагогічної  літератури  з

питань діяльності професійно-технічних закладів, зокрема з соціальної адаптації

учнів,  формування  ціннісного  ставлення  до  праці,  соціально-педагогічної

профілактики адиктивної поведінки молоді, адаптації учнів-сиріт до навчання,

формування  громадянського  самовизначення  учнів, що  можуть  слугувати

науково-практичною базою для розробки змісту та форм соціально-педагогічної

роботи  з  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній

діяльності професійно-технічних навчальних закладів України.

Вивчення різних підходів з досліджуваної проблеми дозволило визначити

сутність поняття „соціально активна позиція”, яку ми розуміємо як інтегровану

властивість  особистості,  що  визначає  її  спрямованість  та  рівень  соціально

активного  розвитку  через  якість  виконання  соціальних  ролей  і  стійку,

усвідомлену сукупність ставлень особистості до суспільства в цілому, до людей,

до праці, до самої себе, що виявляється через систему установок і мотивів, цілей і

цінностей, якими вона керується у своїй діяльності та спілкуванні. 

Узагальнення досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних педагогів і

психологів з даної проблеми показав, що в учнів ПТНЗ є всі передумови для

формування  соціально  активної  позиції  особистості.  Вони  виявляються,

насамперед,  у  рівні  розвитку  свідомості,  вікових  характерологічних
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особливостях,  націленості  на  майбутнє  і  вже  набутому  соціально  активному

досвіді,  які  у  своїй  сукупності  є  певною  психолого-педагогічною

характеристикою особистості. 

Проблемами формування соціально активної позиції учнівської молоді в

умовах професійно-технічних навчальних закладів мають займатися різні фахівці

закладу,  проте  найвагомішу  роль  ми  приділяємо  соціальному  педагогу.

Соціальний  педагог  виступає  як  фахівець  із  соціального  виховання,  котрий

здійснює посередницьку роль між учнями та соціальним середовищем, активізує

виховний потенціал  усіх  соціальних суб’єктів з  метою сприяння формування

соціально активної позиції учнівської молоді. Усе це забезпечує інтеграцію та

індивідуалізацію учнів в соціумі.

Теоретично обґрунтовано,  що позанавчальна  діяльність  ПТНЗ,  за  умови

правильної  її  організації,  може  виступати  потужним  чинником  формування

соціально активної позиції учнів. Виділено основні особливості позанавчальної

діяльності, які можна використовувати для вирішення завдань розвитку соціально

активної позиції учнів. Позанавчальна діяльність для учнів виступає як діяльність

добровільна,  основана на внутрішній мотивації;  вона є невід’ємною частиною

життя учнів,  критерієм їх соціально активної  позиції  й рівня соціалізованості;

позанавчальна  діяльність  має  виражену  тенденцію  до  зростання  за  обсягом  і

якістю,  що  зумовлено  оптимізацією  соціально-педагогічного  процесу;  завдяки

позанавчальній  діяльності  у  ПТНЗ  створюється  й  підтримується  внутрішня

єдність  і  стійкість  навчально-виховного  процесу;  позанавчальна  діяльність  у

сучасному ПТНЗ являє собою високотехнологічний процес,  який у конкретній

виховній ситуації з розвитку соціально активної позиції особистості передбачає

інтегроване  об’єднання  науково-дослідної,  суспільно-політичної,  художньо-

естетичної,  трудової,  історико-культурної,  етнографічної,  фізкультурно-

спортивної,  організаційно-управлінської  видів  діяльності;  позанавчальна

діяльність ґрунтується на особистісних перевагах та інтересах учнів, що надає

свободу  вибору  форм  роботи;  позанавчальна  діяльність  характеризується

об’єднанням  внутрішніх  мотивів  й  установок  особистості,  направлених  на

реалізацію  й  гармонізацію  своїх  потреб,  і  можливостями  їх  максимального
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задоволення  в  особистісно  орієнтованому  соціально-педагогічному  середовищі

ПТНЗ. 
У  наступному  розділі  ми  представимо  хід  та  результати  педагогічного

експерименту  з  формування  соціально  активної  позиції  учнів  професійно-

технічних навчальних закладів України.
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РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У першому розділі  дослідження нами було проаналізовано формування

соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-

технічних  навчальних  закладів  як  психолого-педагогічну  проблему;  розкрито

сутність соціально активної позиції особистості та передумови її формування в

учнів  юнацького  віку;  охарактеризовано  позанавчальну  діяльність  як  чинник

формування соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних

закладів.

У  цьому  розділі  дисертаційної  роботи,  відповідно  до  поставлених

дослідницьких  завдань,  вважаємо  необхідним  теоретично  обґрунтувати  й

експериментально  перевірити  соціально-педагогічні  умови  формування

соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-

технічного  навчального  закладу.  Проте,  перш  ніж  виконати  вищезазначене

завдання, вважаємо необхідним обґрунтувати критеріальну базу дослідження та

здійснити діагностику соціально активної позиції учнів професійно-технічного

навчального закладу. 

2.1.  Діагностика  соціально  активної  позиції  учнів  професійно-

технічного навчального закладу 

В  дисертаційній  роботі  ми  дотримувалися  точки  зору,  згідно  з  якою

визначення  ефективності  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у

позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів можливе за

умови  розробки  структури  та  критеріальної  бази  дослідження,  яка  повинна

базуватися на науковій характеристиці, надійності, здатності в повному обсязі

відобразити  сутність  соціально-педагогічного  процесу,  динаміку  змін,  що

відбуваються в його суб’єктах і об’єктах [186, с. 34]. 
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В  основу  структури  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у

позанавчальній діяльності ПТНЗ лягли такі взаємозалежні стрижневі елементи,

як мета, критерії, показники, соціально-педагогічні умови, соціально-педагогічні

заходи, спрямовані на досягнення результату (рис. 2.1).

Для  досягнення  окресленої  вище  мети  на  констатувальному  етапі

експерименту нами було поставлено завдання: 

1) виділити критерії, показники і рівні сформованості  соціально активної

позиції учнів професійно-технічного навчального закладу;

2) визначити методики діагностики критеріїв і показників сформованості

соціально активної позиції учнівської молоді;

3) здійснити діагностику сформованості соціально активної позиції учнів

професійно-технічного навчального закладу.

Вивчення  вітчизняної  та зарубіжної психолого-педагогічної  літератури з

окресленого питання [2; 12; 27; 53; 76; 218] дало можливість  зробити наступні

узагальнення: критерій –  це якість, властивість досліджуваного об’єкта, що дає

можливість судити про його стан, рівень функціонування й розвитку. У свою

чергу,  показник –  це  кількісна  або  якісна  характеристика  обраного критерію

досліджуваного об’єкта. У нашому дослідженні під кількісними показниками ми

розуміємо показники, значення яких виражаються числами. Якісні – це описові

показники,  значення  яких  виражаються  не  числовою,  а  словесною

характеристикою. 

З  огляду  на  викладене  вище,  як  критерії  сформованості  соціально

активної позиції учнів професійно-технічного навчального закладу ми вибрали

такі: мотиваційний, діяльнісний і рефлексивний.
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Рис.  2.1.  Структура  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у

позанавчальній діяльності ПТНЗ
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учнівської молоді 

соціально активної 
позиції шляхом її 

залучення до 
соціального 

проектування

тематичні дні, свята, круглий стіл, конкурси, 
акції, учнівські газети, рольові ігри, прес-
конференції, усні журнали, концерти, тренінги, 
дискусії, соціальні проекти.

Результат – сформованість соціально-активної позиції учнів

Пока
зник

и

Пока
зник

и

Пока
зник

и

Соціально-педагогічні заходи



 Мотиваційний критерій сформованості  соціально активної позиції учнів

професійно-технічного навчального закладу містить у собі формування потреб,

мотивів, прийнятих особистістю й визначальним відношенням особистості  до

процесу  соціальної  діяльності.  Цей  критерій  включає  усвідомлення  учнями,

майбутніми  фахівцями,  своїх  соціальних  функцій,  формування  установок  на

здійснення  соціально  значущої  діяльності,  суб’єктивних  позицій  значущої

соціальної діяльності. Позитивна мотивація професійної діяльності в сучасному

суспільстві  ґрунтується  на  ідеях  гуманізму,  свободи  вибору,  поваги  до  прав

людини,  уміння  формувати  в  собі  особисту  установку  на  співробітництво,

самоосвіту, самовиховання й самореалізацію в майбутній професійній діяльності.

Оволодіння даними знаннями й уміннями припускає сформованість моральних

якостей особистості учнів, таких, як гуманність, доброзичливість, тактовність,

сенситивність до потреб оточення, самоприйняття, оптимізм.

Показниками  мотиваційного  критерію нами  було  обрано  наступні:

спрямованість  особистості  на  соціум,  емпатія,  сформованість  адаптивних

характеристик  особистості  (адаптивність,  прийняття  інших,  самоприйняття,

емоційна комфортність, прагнення до самореалізації). 

Для  діагностики  зазначених  показників  ми  використовували

стандартизовані  тести,  представлені  в  психологічній  і  соціально-педагогічній

літературі [171; 218; 229]: 

1) спрямованість  особистості  на  соціум –  методика  на  визначення

спрямованості особистості Є. Рогова (Додаток А); 

2) емпатія  –  тест  на  виявлення  емпатії  А. Меграбяна  і  М. Епштейна

(Додаток Б);

3) сформованість  адаптивних  характеристик  особистості –  методика

діагностики  соціально-психологічної  адаптації  особистості  К. Роджерса  і

Р. Раймонд (Додаток В).

Обґрунтовуючи діяльнісний критерій зауважимо, що розвиток соціальної

активності учня ПТНЗ здійснюється через придбання навичок участі в соціально

значущій  практичній  діяльності.  У  процесі  соціально  значущої  діяльності

здійснюється  розвиток  фізичних  сил  особистості,  її  інтелектуальних
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можливостей,  соціального й професійного досвіду.  Прояви знань і  вмінь,  що

характеризують зміст даного критерію, можливі при сформованості  вольових

якостей:  працездатності,  наполегливості,  самовладання,  здатності  до

співробітництва, самостійності, самодіяльності. 

Показниками сформованості діяльнісного критерію було визначено такі:

активна  участь  у  соціально  значущих  видах  діяльності,  ініціативність  у

виконанні  доручень,  дотримання  соціальних  норм  і  правил  поведінки.

Діагностика  здійснювалася  за  допомогою  розробленої  нами  методики

експертних  оцінок  (Додаток  Д),  де  в  якості  експертів  виступали  соціальні

педагоги та класні керівники ПТНЗ.

Останнім критерієм сформованості соціально активної позиції учнівської

молоді ПТНЗ було визначено рефлексивний критерій. У дисертаційній роботі ми

виходимо з того, що успішному формуванню соціально активної позиції учнів

професійно-технічного навчального закладу сприяє наявність у них рефлексії –

сукупності знань, умінь, якостей, що дозволяють здійснювати аналіз, оцінку й

самооцінку  соціальної  діяльності  й  соціальної  активності  [174,  с. 163].

Активізація рефлексії  при навчанні і  вихованні приводить до того,  що учень

робить власну діяльність об’єктом свого впливу,  він починає цілеспрямовано

змінювати, удосконалювати або заново вибудовувати її. Успішна рефлексія учня,

на  наш  погляд,  безпосередньо  пов’язана  з  наявністю  в  нього  адекватної

самооцінки.

Саме  тому показниками  сформованості  рефлексивного  критерію було

визначено  адекватну  самооцінку  і  рефлексію.  Діагностика  здійснювалася  за

допомогою наступних методик: 

1) адекватна самооцінка – методика визначення самооцінки особистості

Дембо-Рубінштейна (Додаток Е);

2)  рефлексія  –  методика  діагностики  рівня  онтогенетичної  рефлексії

Н. Грищенко (Додаток Ж).

В  узагальненому  вигляді  методику  діагностики  виділених  критеріїв  і

показників соціально активної позиції учнів професійно-технічного навчального

закладу можна представити у вигляді таблиці (див. табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1

Методика діагностики формування соціально активної позиції учнів

професійно-технічного навчального закладу

Критерії Показники Методи діагностики
Мотиваційний Спрямованість особистості на соціум

Емпатія

Сформованість адаптивних 
характеристик особистості 
(адаптивність, прийняття інших, само 
прийняття, емоційна конфортність, 
прагнення до самореалізації)

Методика визначення 
спрямованості особистості
вихованця (Є. Рогов) 

питальник емпатії 
(А. Меграбян і М. Епштейн);  

методика діагностики 
соціально-психологічної 
адаптації особистості  
(К. Роджерс і Р. Раймонд) 

Діяльнісний Активна участь у соціально значущих 
видах діяльності; 

ініціативність у виконанні доручень

дотримання соціальних норм і правил 
поведінки

Метод експертних оцінок;

метод експертних оцінок;

метод експертних оцінок

Рефлексивний Адекватна самооцінка, 

Рефлексія

Методика визначення 
самооцінки дитини (Дембо-
Рубінштейн);  
методика діагностики рівня 
онтогенетичної рефлексії 
(Н. Грищенко)

Визначившись  із  критеріями  і  показниками  формування  соціально

активної позиції учнів ПТНЗ, вважаємо доцільним перейти до обґрунтування

рівнів вияву зазначеного феномену.

При розробці рівнів вияву соціально активної позиції учнівської молоді

ПТНЗ, ми спиралися на твердження  С. Рубінштейна,  згідно з  яким рівневий

підхід дозволяє розглядати будь-який процес розвитку особистості як перехід від

одного рівня до іншого, більш складного й якісно відмінного.

Обґрунтовуючи  ідею  порівневої  зміни  психічних  утворень,  науковець

зазначав:  „Кожний  щабель,  якісно  відмінний  від  усіх  інших,  представляє

відносну цілісність... Усяка попередня стадія являє собою підготовчий щабель до

наступного; усередині неї наростають на початку як підлеглі мотиви ті сили й
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стосунки, які, ставши провідними, дають початок нового щабля розвитку” [179,

с. 118]. 

У результаті  ми виділили три рівні прояву  соціально активної  позиції

учнів ПТНЗ: високий, середній, низький. 

Високий рівень характеризується бажанням взаємодіяти з іншими людьми,

допомагати їм та виконувати соціально значущу роботу; повним усвідомленням

значущості  соціальної  активності  для  особистості  і  соціуму;  сформованістю

більшості суспільно значущих цінностей та установок; високим рівнем емпатії і

самоконтролю; швидкою адаптацією в  різних  соціальних групах;  емоційною

комфортністю; постійним прагненням до самореалізації  і  самовдосконалення;

вираженим  позитивним  ставленням  до  ровесників  і  дорослих;  високим

прагненням  виконувати  громадські  доручення;  негативним  ставленням  до

порушників  соціальних  норм  й  осіб,  що  проявляють  соціальну  пасивність;

активною  участю  у  соціально  значущих  видах  діяльності;  регулярним

дотриманням  соціальних  норм  і  правил  поведінки; здатністю  до  глибокого

аналізу  своїх  дій,  планування  та  передбачення  власного  майбутнього;

адекватною самооцінкою.

Середній  рівень характеризується  наявністю  мотивів  міжособистісного

спілкування  за  домінування  мотивів  власного  благополуччя;  нерегулярним

бажанням  взаємодіяти  з  іншими  людьми  та  виконувати  соціально  значущу

роботу; частковим розумінням сутності  і  змісту соціально активного способу

життя;  сформованістю  деяких  суспільно  значущих  цінностей  та  установок;

середнім рівнем емпатії і самоконтролю; періодичними проявами негативного

ставлення  до  оточення; емоційним  дискомфортом;  нерегулярними  проявами

соціальної  пасивності  і  песимізму;  виконанням  громадських  доручень

здебільшого під впливом зовнішніх спонукань або за умови особистої користі;

періодичними проявами прагнення до самореалізації; епізодичним порушенням

правил  поведінки;  байдужим  ставленням  до  порушників  соціальних  норм;

періодичними  спробами аналізувати  власні  дії,  рефлексувати; наявністю

незначних відхилень у самооцінці.
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Низький рівень характеризується зосередженням уваги на власній персоні;

домінуванням мотивів власного благополуччя; задоволенням особистих потреб;

відсутністю бажання взаємодіяти з іншими людьми та допомагати їм, виконувати

соціально  значущу  роботу,  вести  соціально  активний  спосіб  життя;

несформованістю  суспільно  значущих  цінностей  та  установок;  відчуванням

учнем труднощів у встановленні контактів з іншими; наявністю дискомфорту в

спілкуванні; низьким рівнем емпатії і самоконтролю; емоційним дискомфортом;

постійними проявами негативного ставлення до оточення; відсутністю прагнення

до самореалізації; небажанням виконувати доручення, брати участь у соціально

значущих видах діяльності; регулярним порушенням соціальних норм і правил

поведінки;  нездатністю  до  самостійного  аналізу  власних  дій; неадекватною

самооцінкою.

Розглянувши критеріальну базу дослідження, перейдемо до діагностики

соціально активної позиції учнів ПТНЗ, що було визначено одним із завдань

констатувального етапу експерименту. 

Діагностування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді

здійснювалося у 2013 році викладачами, соціальними педагогами і психологами

ПТНЗ на базі Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного

вищого навчального закладу „Південноукраїнський національний педагогічний

університет  імені  К. Д. Ушинського”,  Великолепетиського  професійно-

технічного  училища  № 22  (смт. Велика  Лепетиха  Херсонської  області),

Державного  навчального  закладу  „Бердянський машинобудівний професійний

ліцей” (експериментальна група (ЕГ) –  174 учні) та Державного навчального

закладу  „Мелітопольський  професійний  ліцей”,  Криворізького  професійного

будівельного ліцею, Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери

послуг (контрольна група (КГ) – 172 учні). Експериментальною роботою було

охоплено:  учні  ПТНЗ  –  346  осіб,  та  53  особи  –  соціальні  педагоги,  класні

керівники, викладачі. Загальна сукупність вибірки складала 399 осіб.

Розпочнемо  аналіз  результатів  діагностики  соціально  активної  позиції

учнів  ПТНЗ  за  першим –  мотиваційним  критерієм. У  першу  чергу,  ми

продіагностували учнівську молодь за показником спрямованість особистості на
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соціум, що визначався нами за методикою визначення спрямованості особистості

вихованця Є. Рогова (Додаток А). Результати діагностики представлені в таблиці

2.2. 

Таблиця 2.2

Спрямованість особистості на соціум учнів ПТНЗ експериментальної та

контрольної груп на констатувальному етапі експерименту

Показник
Експериментальна група

(174 учні)
Контрольна група

(172 учня)

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Особистісна 
спрямованість

95 54,7 92 53,4

Ділова 
спрямованість

59 33,9 61 35,4

Суспільна
спрямованість

20 11,4 19 11,2

Як видно з табл. 2.2, більша частина юнаків обох груп учнів ПТНЗ (54,7%

– ЕГ і 53,4% – КГ) характеризується наявністю особистісної спрямованості, для

якої  властиві  зосередження  уваги  на  власній  персоні,  домінування  мотивів

власного  благополуччя,  задоволення  особистих  потреб,  вирішення  власних

негараздів. Низький показник суспільної спрямованості вихованців (11,4% – ЕГ і

11,2% – КГ) свідчить про відсутність бажання  взаємодіяти з іншими людьми та

допомагати їм, виконувати соціально значущу, соціально корисну роботу, вести

соціально  активний  спосіб  життя.  Зазначимо,  що  для  спрощення  підрахунку

рівнів прояву соціально активної позиції учнів за цим показником ми прирівняли

суспільну спрямованість до високого рівня спрямованості особистості на соціум,

ділову спрямованість – до середнього рівня, а особистісну спрямованість – до

низького рівня.

Показник  емпатії  учнів  ПТНЗ визначався  нами за  питальником емпатії

А. Меграбяна  та  М. Епштейна,  що  вимірює  рівень  емоційного  відгуку  як

здатність  долучатися  до  емоційних переживань  іншої  людини,  співчувати  їй,

приходити в потрібний момент на допомогу, створювати в спілкуванні необхідне

емоційне  тло,  що  відповідає  настрою  партнера  та  особливостям  ситуації.

Питальник  дозволяє  вимірювати  такі  компоненти  емпатії,  як:  когнітивний,
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емоційний та дійовий [153].

Згідно з процедурою дослідження респондентам було запропоновано 25

питань, на кожне з яких потрібно було відповісти одним з чотирьох варіантів:

завжди,  часто,  рідко,  ніколи. Були визначені  рівні  емпатії:  низький,  середній,

високий та дуже високий.

Високий рівень інтерпретувався як наявність альтруїстичної поведінки учня

в  реальних  вчинках,  схильність  надавати  людям  діяльнісну  допомогу,

орієнтуватися на моральні оцінки та високо оцінювати соціально позитивні риси

в інших людях.

Середній рівень емпатії  визначає присутність в учня ПТНЗ недовіри до

особистих вражень, дуже високого контролю власних емоційних проявів,  але

разом з тим фіксує труднощі в прогнозуванні розвитку взаємин між людьми.

Низький рівень емпатії характеризувався відчуванням учнем труднощів у

встановленні контактів з іншими, наявністю дискомфорту в спілкуванні, часом

відсутністю знаходження взаєморозуміння з іншими людьми.

Обробка  даних  питальника  дозволила  отримати  статистичні  дані,

представлені у таблиці 2.3. 

Як видно з таблиці 2.3 переважній більшості опитаної учнівської молоді

професійно-технічних навчальних закладів властива наявність низького (47,7% –

ЕГ  і 48,8% – КГ) і середнього (37,3% – ЕГ і 37,2% – КГ) рівнів вияву емпатії,

відповідно до яких учні відчувають труднощі у встановленні контактів з іншими,

мають  дискомфорт  в  спілкуванні,  переживають  проблеми  взаєморозуміння  з

іншими людьми. 

Таблиця 2.3

Рівні емпатії учнів ПТНЗ експериментальної та контрольної груп на

констатувальному етапі експерименту

Рівень емпатії
Експериментальна група

(174 учні)
Контрольна група

(172 учня)

Кіл-сть 
учнів

% 
від 174

Кіл-сть 
учнів

% 
від 172

Високий 26 15 24 14

Продовження таблиці 2.3
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Рівень емпатії
Експериментальна група

(174 учні)
Контрольна група

(172 учня)

Кіл-сть 
учнів

% 
від 174

Кіл-сть 
учнів

% 
від 172

Середній 65 37,3 64 37,2

Низький 83 47,7 84 48,8

На наш погляд,  сформованість  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ

корелює з наявністю у них високого рівня емпатії, що, на жаль, був виявлений

лише у 15% респондентів експериментальної групи та 14% – контрольної.

Завершуючи діагностування соціально активної позиції учнівської молоді

за  мотиваційним критерієм, наведено статистичні дані щодо сформованості в

учнів ПТНЗ адаптивних характеристик, що визначався за методикою діагностики

соціально-психологічної  адаптації  особистості,  розробленої  К. Роджерсом  і

Р. Даймондом (Додаток В). Зазначена методика включає 101 положення, кожне з

яких оцінюється за семибальною шкалою (від 0 до 6). Всі положення розподілені

на  7  блоків.  Опитування  дало  змогу  виявити  не  лише  рівень  адаптованості

респондента  на  момент  проведення  тестування,  а  й  простежити,  які  саме

адаптивні  можливості  не  дозволяли  ефективно  пристосуватися  до  умов

навколишнього  середовища,  проявляти  учнівській  молоді  ПТНЗ  соціальну

активність. 

Високий  рівень  сформованості  адаптивних  характеристик  юнаків

визначався при розрахункових показниках у межах понад 60%, середній – до 45-

59%, низький – при 45% і нижче. 

Результати діагностики представлені в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4

Рівні сформованості адаптивних характеристик учнів ПТНЗ експериментальної та

контрольної груп на констатувальному етапі експерименту

Показники Рівні сформованості ЕГ / КГ, 
% учнів

Високий Середній Низький
Адаптивність (A) 12,9 / 13,1 40,4 / 38,7 46,7 / 48,2

Продовження таблиці 2.4

Показники Рівні сформованості ЕГ / КГ,
% учнів
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Високий Середній Низький
Прийняття інших (L) 17,6 / 16,9 47,2 / 49,4 35,2 / 33,7
Інтернальність (І) 23,5 / 23,9 48,1 / 49,6 28,4 / 26,5
Самоприйняття (S) 24,4 / 25,2 42,5 / 42 33,1 / 32,8
Емоційна комфортність (E) 13,4 / 13,9 46,4 / 44,7 40,2 / 41,4
Прагнення до самореалізації (P) 13,2 / 12,8 39 / 40,8 47,8 / 46,4
Середнє значення за всіма 
показниками, %  ЕГ / КГ

17,6 / 17,7 43,9 / 44,2 38,5 / 38,1

Як  можна  бачити  на  табл.  2.4,  в  учнів  ПТНЗ  контрольної  та

експериментальної груп спостерігаються низькі показники адаптації в соціумі

(ЕГ  –  46,7%;  КГ  –  48,2%),  прийняття  інших  (ЕГ  –  35,2%;  КГ  –  33,7%);

інтернальності  (властивість  особистості,  притаманна  людям,  які  приймають

відповідальність за те, що відбувається з ними, за свої вчинки на себе [174, с. 82]),

(ЕГ – 28,4%; КГ – 26,5%), самоприйняття (ЕГ – 33,1%; КГ – 32,8%), емоційної

комфортності (ЕГ – 40,2%; КГ – 41,4%), прагнення до самореалізації (ЕГ – 47,8%;

КГ  –  46,4%),  що  характеризує  зазначену  категорію  юнаків  як  неспокійних,

безвідповідальних,  неврівноважених,  замкнутих,  пасивних  та  ін.  Загалом,

отримані  статистичні  дані  дають  підстави  стверджувати,  щодо  наявні  у

вихованців мотиваційні показники негативно позначаються на проявах учнями

соціально активної позиції.

Отримані за вищезазначеними показниками дані дозволили нам визначити

рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ за  мотиваційним

критерієм на констатувальному етапі експерименту (див. табл. 2.5). 

Таблиця 2.5

Рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної і контрольної груп за мотиваційним критерієм 

на констатувальному етапі експерименту

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Високий 26 14,8 25 14,4

Продовження таблиці 2.5

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)
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Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Середній 66 38,3 67 38,9

Низький 82 46,9 80 46,7

Перейдемо  до  висвітлення  результатів  діагностики  учнів  ПТНЗ  за

наступним, діяльнісним критерієм. Розглянемо ініціативність юнаків у виконанні

доручень,  активність  у  соціально  значущих  видах  діяльності,  дотримання

соціальних  норм  і  правил  поведінки,  що  були  практичними  показниками

сформованості соціально активної позиції учнівської молоді. Зазначені показники

перевірялися  за  допомогою  розробленої  нами  методики  експертних  оцінок

(Додаток Д), де експерти (соціальні педагоги, класні керівники ПТНЗ) оцінювали

наявність  в  учнівської  молоді  ПТНЗ  експериментальної  та  контрольної  груп

вищезазначених показників.

Результати  оцінювання  практичної  діяльності  учнів  ПТНЗ

експериментальної і контрольної груп на констатувальному етапі експерименту

представлені в табл. 2.6. 

Як видно на табл. 2.6 в практичній діяльності учнів ПТНЗ ми спостерігали

відсутність бажання проявляти ініціативу у виконанні доручень адміністрації і

викладачів закладу, громадських доручень (76,7% – ЕГ і 74,9% – КГ), низьку

активність  у  виховних,  громадських  заходах,  соціально  значущих  видах

діяльності  (71,7% – ЕГ і 72,2% – КГ), дотримання соціальних норм і правил

поведінки (40,9% – ЕГ і 39,8% – КГ), що свідчить про необхідність формування в

зазначеної категорії юнаків соціально активної позиції особистості та правової

культури.

Таблиця 2.6

Сформованість соціально активної позиції учнів ПТНЗ експериментальної

та контрольної груп на констатувальному етапі експерименту за діяльнісним критерієм 
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Показники Рівні сформованості ЕГ / КГ, 
% учнів

Високий Середній Низький

Ініціативність у виконанні 
доручень

8,2 / 9,1 15,1 / 16,0 76,7 / 74,9

Активність у соціально 
значущих видах діяльності

7,6 / 8,0 20,7 / 19,8 71,7 / 72,2

Дотримання соціальних норм і 
правил поведінки

32,3 / 33,6 26,8 / 26,6 40,9/ 39,8

Середнє значення за всіма 
показниками, %  ЕГ / КГ

16,1 / 16,9 20,8 / 20,8 63,1 / 62,3

Завершуючи висвітлення результатів діагностики сформованості соціально

активної позиції учнів ПТНЗ перейдемо до  рефлексивного критерію,  одним із

показником  якого  була  рефлексія  як  самоаналіз  людиною  минулих  помилок,

успішного чи неуспішного досвіду життєдіяльності. 

Цей  показник  нами  досліджувався  за  методикою  діагностики  рівня

онтогенетичної рефлексії (Додаток Е). Процедура дослідження наступна: учням

було запропоновано протоколи з 15 питаннями, на кожне з яких потрібно було

відповісти одним з трьох варіантів у формі ,,так”, ,,ні”, або ,,не знаю”. Обробка

даних була такою: підраховувався загальний бал рівня онтогенетичної рефлексії

згідно  із  ключем.  Кількісні  показники  інтерпретовувались  у  трьох  варіантах:

позитивна рефлексія, негативна рефлексія, повна відсутність рефлексії.

Позитивна рефлексія (високий рівень рефлексії) становить здатність учня

ПТНЗ до глибокого аналізу своїх дій, присутність здібностей до планування та

передбачення  власного  майбутнього,  здатність  у  теперішньому  часі  активно

творити  своє  життя.  Негативна  рефлексія  (середній  рівень  рефлексії)

характеризує в учні обмеженість активності у зв’язку з почуттям страху перед

можливою помилкою,  загострення  критичності  розуму,  застрявання  на  стадії

планування  та  обмірковування.  Повна  відсутність  рефлексії (низький  рівень

рефлексії)  інтерпретується  як  нездатність  людини  до  самостійного  аналізу

власних дій, відсутність здібності критичного погляду на життя, планування та

передбачення можливих наслідків своєї поведінки. 

Обробка даних за цією методикою дозволила отримати такі результати, що

подано в таблиці 2.7.
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Таблиця 2.7

Рівні рефлексії в учнів ПТНЗ контрольної та експериментальної групи на

констатувальному етапі експерименту

Рівень рефлексії
Експериментальна група

(174 учні)
Контрольна група

(172 учня)

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Високий 21 12,1 25 14,6

Середній 109 62,7 105 61,0

Низький 44 25,2 42 24,4

З  отриманих  даних  видно,  що  більшість  респондентів  має  негативну

рефлексію (62,7% – ЕГ і 61,0% – КГ), або ж вона є відсутньою (25,2% – ЕГ і

24,4% – КГ) . Вікові особливості досліджуваних, адаптація до умов навчання у

професійно-технічному  навчальному  закладі,  загалом  усі  чинники  соціально-

економічного становища держави зумовлюють закономірність такого результату.

Зазначимо,  що  негативну  рефлексію  та  її  повну  відсутність  представлено  в

дослідженій вибірці експериментальної та контрольної груп майже однаково. 

До  рефлексивного  критерію  нами  було  також  віднесено  показник

самооцінки учнів  ПТНЗ,  що  визначався  в  експериментальній  і  контрольній

групах за методикою Дембо-Рубінштейна (Додаток Ж). Ця методика заснована на

безпосередньому  оцінюванні  (шкалюванні)  учнівською  молоддю  певних

особистих якостей, таких як розум, здібності; характер; авторитет в однолітків;

уміння багато чого робити своїми руками, умілі руки; зовнішність; упевненість у

собі. Респондентам пропонувалося на вертикальних лініях відзначити певними

знаками рівень розвитку в них цих якостей (показник самооцінки). Зазначимо, що

для спрощення підрахунку рівнів прояву соціально активної позиції учнів ПТНЗ

за  цим  показником  ми  прирівняли  адекватну  самооцінку  до  високого  рівня

прояву самооцінки, підвищену самооцінку – до середнього рівня, а занижену

самооцінку – до низького рівня.

Результати опитування учнів відображено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Показники самооцінки учнів ПТНЗ експериментальної 
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та контрольної груп на констатувальному етапі експерименту

Показник

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)

Кіл-сть 
учнів

% 
від 174

Кіл-сть 
учнів

% 
від 172

Адекватна 
самооцінка
(високий рівень)

29 16,7 26 15,2

Підвищена 
самооцінка
(середній рівень)

71 40,8 75 43,6

Занижена
самооцінка
(низький рівень)

74 42,5 71 41,2

Характеризуючи наведені в табл. 2.8 дані, можна відзначити, що  значна

кількість учнівської молоді ПТНЗ експериментальної і контрольної груп мають

занижену самооцінку / низький рівень прояву самооцінки (42,5% – ЕГ і 41,2% –

КГ), що  свідчить про крайнє неблагополуччя в розвитку особистості.  Ці учні

становлять „групу ризику”. Наш практичний досвід роботи з учнями ПТНЗ дає

можливість робити висновок, що за низькою самооцінкою можуть ховатися два

зовсім різних психологічних явища: справжня невпевненість у собі й „захисна”,

коли декларування (самому собі) власного невміння дозволяє не додавати ніяких

зусиль, не виявляти соціальної активності.

Підвищена самооцінка (40,8% – ЕГ і 43,6% – КГ) також указує на певні

відхилення  в  формуванні  особистості  учнівської  молоді  ПТНЗ і  підтверджує

особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати своєї діяльності,

порівнювати себе з іншими. На наш погляд, така самооцінка вказує на істотні

перекручування  в  формуванні  особистості  –  нечутливості  до  своїх  помилок,

невдач, зауважень й оцінок оточення, що негативно впливає на формування і

прояви учнем соціально активної позиції. 

Наявність адекватної самооцінки лише у шостої частини опитаних учнів

ПТНЗ (16,7% – ЕГ і 15,2% – КГ) говорить про відсутність ефективної соціально-

педагогічної і психологічної роботи із зазначеною категорією учнів у ПТНЗ. Хоча

саме  ці  учні  є,  на  наш  погляд,  основою  для  організації  учнівського
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самоврядування  в  ПТНЗ,  реалізації  низки  виховних  заходів  та  соціальних

проектів.

Отримані  за  двома  вищезазначеними  показниками  дані  дозволили  нам

визначити  рівні  сформованості  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  за

рефлексивним критерієм на констатувальному експерименті (див. табл. 2.9). 

Таблиця 2.9

Рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної і контрольної груп за рефлексивним критерієм 

на констатувальному етапі експерименту

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)

Кіл-сть 
учнів

%
 від 174

Кіл-сть
 учнів

% 
від 172

Високий 25 14,5 26 14,9

Середній 90 51,7 89 52,3

Низький 59 33,8 57 32,8

Отримані за всіма трьома критеріями дані дозволили нам визначити рівні

сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ на констатувальному етапі

експерименту. Ця статистична інформація представлена нами у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10

Рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної і контрольної груп на констатувальному етапі експерименту

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Високий 27 15,2 28 15,5

Середній 64 36,9 63 37,3

Продовження таблиці 2.10

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Контрольна група
(172 учня)

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть 
учнів

%
від 172

Низький 83 47,9 81 47,2
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Отже, здійснена в ході констатувального етапу експерименту діагностична

робота  дозволила  встановити,  що  в  обох  групах  учнівської  молоді  ПТНЗ  є

значний відсоток учнів із низьким (47,9% – ЕГ і 47,2% – КГ) і середнім (36,9% –

ЕГ і 37,3% – КГ) рівнями сформованості соціально активної позиції особистості.

Саме  на  організацію  позанавчальної  роботи  з  цими  категоріями  учнів

спрямовувався формувальний етап експериментально-дослідної роботи, що буде

висвітлений нами в наступних підрозділах дослідження. 

2.2.  Розробка  соціально-педагогічних  умов  формування  соціально

активної позиції учнів у позанавчальній діяльності ПТНЗ

Ефективність  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у

позанавчальній  діяльності  ПТНЗ  припускає  виявлення  ряду  соціально-

педагогічних умов, що обумовлюють успішність цього процесу.

Для  визначення  соціально-педагогічних  умов  формування  соціально

активної позиції учнів у позанавчальній діяльності ПТНЗ, а також у зв’язку зі

складністю  педагогічних  об’єктів,  неоднозначністю  їхньої  інтерпретації,

необхідно уточнити саме поняття „умова”. Для цього звернемося до словникових

тлумачень зазначеного поняття. 

У тлумачному словнику російської  мови С. Ожегова  і  Н. Шведової  під

„умовами”  чого-небудь  розуміється  „обставина”,  „вимога”,  „угода,

домовленість”, „обстановка, в якій здійснюється щось”, „правила”, „дані, з яких

варто виходити” – вибір того або іншого слова залежить від того, про що або про

яку дію йде мова [145].

Філософський  словник  трактує  „умову”  як  відношення  предмета  до

оточуючої його дійсності, без якого він не може існувати [213, с. 458]. Більше

того,  умови становлять  те  середовище,  обстановку,  в  якій  явища виникають,

існують і розвиваються.  Таке трактування цієї категорії  вірне в цілому, проте

вимагає педагогічного осмислення.
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А. Петровський  [100]  указує,  що  умови  –  це  ті  складові  частини  або

характеристики середовища, в якому розвивається учень. Також автор указує, що

система  всіх  умов  утворює  середовище  перебування  людини.  В  ній  можна

виділити  підсистеми  біологічних,  психологічних  і  соціальних  умов.  Умови

розвитку поділяються на  необхідні  й достатні.  Необхідні  умови:  внутрішні  –

об’єктивна  закономірність  виникнення,  існування  і  результативності  розвитку

учнів.  Вони  обумовлюють  процеси  навчання  й  виховання.  Достатні  умови

пов’язані  із  причинами,  підставами,  протиріччями  розвитку.  Відсутність  або

недостатність  необхідних  і  достатніх  умов  приводить  до  припинення  або

вповільнення розвитку учнів (у т.ч. у вихованні, навчанні й соціалізації).

С. Гончаренко  в  українському  педагогічному  словнику  під  поняттям

„умови (педагогічні)” розуміє чинники, фактори, обставини, вимоги, сукупність

форм,  методів,  прийомів,  спрямованих  на  досягнення  певного  педагогічного

результату  тощо.  Наприклад,  автор  визначає  педагогічні  умови  як  чинники

(обставини),  від  яких  залежить  ефективність  функціонування  педагогічної

системи [41, с. 285].

Наведені трактування поняття „умови” вимагають соціально-педагогічного

осмислення.  Оскільки  формування  соціально  активної  позиції  учня  ПТНЗ  в

умовах виховного середовища носить контрольований характер, то трактування

умов як різноманіття об’єктивного світу буде  причиною неякісного методико-

педагогічного  забезпечення  процесу  розвитку  соціально  активної  позиції

особистості.

Між  умовами  існують  прямі  й  непрямі  зв’язки  й  відносини,  і  є  одна

мінімальна  сукупність  об’єктів,  у  якій  даний  об’єкт  є  необхідним.  Ця

необхідність  визначає  достатність  сконструйованої  сукупності  соціально-

педагогічних  умов.  Залежність  між  умовами  не  є  механічною,  оскільки

обумовлена  потребами:  особистості  (потреба  юнака  в  самореалізації  в

цивільному  суспільстві)  і  суспільства  (потреба  соціуму  в  розвитку  соціально

активної позиції у більшості учнівської молоді).

Умовами можуть бути як спеціально створені педагогічні обставини, що

сприяють  розвитку  особистості,  включеної  в  ці  обставини,  так  і  соціальні
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обставини,  в  які  особистість  включена  незалежно  від  її  бажання.  Соціальні

обставини, які оточують людину, – це її соціальний досвід, що робить вплив на

взаємини особистості із соціумом, на її активність, ступінь участі в соціальній

діяльності.  В  умовах  сучасного  соціального  відновлення  суспільства  ми  не

можемо  спиратися  тільки  на  педагогічні  умови  розвитку  соціально  активної

позиції підлітків, тому що цей процес тісно пов’язаний із вихованням особистості

(виховання  через  соціальні  інститути,  громадські  організації,  родину,

самовиховання, засоби масової інформації)  і  із  процесом її  соціалізації.  Тому,

говорячи  про  умови  становлення  соціально  активної  позиції  юнаків,

конструюємо соціально-педагогічні умови, в яких показано діяльність з учнями

ПТНЗ  через  опору  на  інтерактивні  методи  взаємодії  й  соціальний  досвід

особистості, з опорою на ті знання, уміння й навички громадського життя, які в

них  уже  є,  а  також  придбані  навички  соціальної  поведінки,  реалізовані  в

соціальних проектах.

Таким чином, соціально-педагогічні умови формування соціально активної

позиції  учнів  ПТНЗ  у  позанавчальній  діяльності –  сукупність  соціально  й

педагогічно обумовлених обставин, що оточують учня ПТНЗ і впливають на його

особистий розвиток взагалі та сприяють формуванню в нього соціально активної

позиції зокрема. 

Вивчення й аналіз соціально-педагогічної літератури з проблем організації

діяльності ПТНЗ [44; 84; 87; 101], розвитку соціальної активності особистості

[31; 83; 98; 205], педагогічного впливу позанавчальної діяльності на учнівську

молодь  [43;  137;  143;  105;  179]  дало  нам  можливість  визначити  соціально-

педагогічні  умови  формування  соціально  активної  позиції  учнів  професійно-

технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності: 

1) активна  участь  учнів  ПТНЗ  в  інтенсивній  соціально  значущій

діяльності, спрямованій на формування в них соціально активної позиції;  

2) впровадження інтерактивних форм і методів позанавчальної діяльності

ПТНЗ з метою формування соціально активної позиції учнів; 

3) формування в учнівської молоді соціально активної позиції шляхом її

залучення до соціального проектування.
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Логіка нашого дослідження передбачає теоретичне обґрунтування кожної з

окреслених умов.

Обґрунтуємо вибір першої висунутої умови – активна участь учнів ПТНЗ

в інтенсивній соціально значущій діяльності, спрямованій на формування в них

соціально активної позиції.

У  підрозділі  1.3  нами  було  доведено  позитивну  роль  діяльності  у

становленні учнівської молоді. Оскільки формування соціально активної позиції

особистості  як процес передбачає ідентифікацію себе з іншими, засвоєння та

відтворення соціального досвіду, творчий характер активності молодої людини,

то ефективним для розвитку соціальної активності учнів у позанавчальній роботі

ПТНЗ може бути залучення юнаків до соціально значущої діяльності.

Вивчення наукових джерел з означеного питання [43; 137; 143; 105; 179]

дає  підстави  стверджувати,  що  позанавчальна  діяльність  учнів  ПТНЗ  має

враховувати низку основних методологічних принципів – основоположні ідеї,

правила,  норми  поведінки  суб’єктів  соціальної  роботи,  зумовлені

закономірностями соціальних процесів [41, с.135].

Принцип  гуманізму  в  позанавчальній  діяльності  ПТНЗ  передбачає

визнання учня абсолютною цінністю, його права на гідне життя, створення умов

для вільного і різнобічного прояву здібностей особистості, його права на волю,

щастя,  творчий  й  особистісний  розвиток  [137].  Згідно  з  цим  принципом,

позанавчальна  діяльність  у  ПТНЗ  має  здійснюватися  на  засадах  емпатії,

людяності, альтруїзму, прийняття особистості вихованця з усім його позитивом і

негативом. Соціальним педагогам та іншим фахівцям навчального закладу, що

працюють  з  учнівською  молоддю,  мають  бути  властиві  людинолюбство,

толерантність та ін.

Робота з учнями ПТНЗ з формування у них соціально активної позиції

передбачає також дотримання  принципу єдності поваги й вимогливості до них.

Характер  відносин  соціального  педагога  та  викладача  до  учня  викликає  в

останнього певні внутрішні (емоційно-почуттєві) переживання й безпосередньо

позначається  на  його  діяльності  й  розвитку.  Якщо  ці  відносини  перейняті

взаємоповагою, довірою, доброзичливістю й демократизмом, носять гуманний
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характер, тоді виховний вплив соціального педагога та викладача, як правило,

буде  викликати  в  учнів  позитивну  реакцію  й  стимулювати  їхню  суспільно-

значущу діяльність [158]. 

У тих же випадках, коли відносини між учнем та дорослим несуть на собі

печатку негативності, авторитарності, виховний вплив соціального педагога буде

викликати у підлітка негативні переживання й втратиться позитивний виховний

ефект. Це, однак, означає, що соціальному педагогу  потрібно дослуховуватися до

учнів, цікавитися їхнім життям, потребами. У позанавчальній роботі поважне

відношення  до  учнів  повинно  поєднуватися  з  високою  вимогливістю,

підтримкою необхідного порядку в роботі й поведінці.

Істотною особливістю виховання в цьому випадку є те,  що соціальний

педагог повинен піклуватися про зміцнення доброзичливих відносин з учнями,

проявляти  до  них  повагу,  педагогічний  такт,  створюючи  умови  для  їхнього

сприятливого  самопочуття,  психологічного  комфорту  й  зміцнення  особистого

достоїнства. У той же час необхідно висувати до учнів високі вимоги, спонукати

до поліпшення своєї поведінки.

Формування соціально активної особистості  неможливе без дотримання

принципу демократизму  у  взаємовідносинах  педагогів  ПТНЗ  та  учнів,  їх

довірливого,  переважно, неформального характеру. У контексті  досліджуваної

проблеми  значущим  є  висновок  В. Петровича,  що  демократизм  соціальної  /

соціально-педагогічної  роботи  вимагає  уміння  встановлювати  психологічний

контакт із клієнтом, дотримуватися норм і правил спілкування, поваги та уваги

до особистості клієнта; залучати його до активного пошуку шляхів розв’язання

особистісних проблем через ненав’язливий вплив силою свого розуму, знань,

моральності, досвіду [179, с. 46].

Формування  особистості  майбутнього  фахівця  з  активною  життєвою

позицією неможливо без урахування  принципу виховання в колективі  й через

колектив. На наш погляд, досвід колективного життя необхідний майбутньому

фахівцеві як професійна якість.

Як  відомо,  А. Макаренко  показав,  що  близькі,  середні  й  далекі

перспективи,  приймаючись  більшістю  або  всіма  членами  групи,  сприяють
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об’єднанню в єдиний колектив, згуртований у процесі загальної діяльності щодо

досягнення суспільно значимої мети [122]. При здійсненні навчально-виховної

роботи  важливою  вимогою  до  підготовки  майбутнього  фахівця  виступає

дотримання  системи перспективних ліній.  Тільки  за  умови,  що учень  ПТНЗ

розуміє  значимість  майбутньої  професії  і  себе  в  ній,  усвідомлює  й  приймає

колективні  перспективи,  установки,  цінності,  вони  стають  як  власні,  що  є

орієнтиром у наступній діяльності.

Таким чином, для того, щоб сформувати соціально активну позицію учня у

позанавчальній  діяльності,  підготувати  майбутнього  фахівця  до  активної

соціально-професійної роботи в суспільстві, його необхідно виховати у рамках

позанавчальної діяльності. 

Як показують психолого-педагогічні дослідження [44; 84; 137; 143; 105;

179;  184],  первинний  учнівський  колектив  є  найважливішим  чинником  у

формуванні професійно значимих якостей. Із розвитком колективу змінюються й

вимоги  один  до  одного,  підвищується  відповідальність  особистості  перед

колективом,  суспільна думка стає головним регулятором поведінки майбутніх

фахівців. Крім первинного колективу групи юнак, як правило, є членом й інших

колективів  (наприклад,  учасник  команди  КВК,  спортивної  секції  й  т.д.).

Приналежність до декількох колективів збагачує соціальний досвід особистості.

Основою колективу є спільність інтересів. Як показує досвід нашої роботи,

якщо  всі  учні  (або  переважна  більшість)  обрали  ПТНЗ  за  схильністю  й

інтересами,  перейняті  одним  прагненням  одержати  й  добре  засвоїти  обрану

спеціальність, то між ними досить швидко виникають контакти й формуються

спільні інтереси. Тому потрібно так організувати позанавчальну діяльність учнів,

щоб  можна  було  сформувати  групу  однодумців  за  соціально-професійними

цілями.  При  цьому  важливо  дотримуватися  правильного  педагогічного

керівництва,  завдяки  якому  вимоги  й  суспільна  думка  колективу  здобувають

соціальне звучання.

В організації соціально-педагогічної роботи з учнями ПТНЗ важливим є

дотримання принципу сприяння самореалізації учнівської молоді у всіх сферах їх

життєдіяльності,  який  забезпечує  здійснення  соціального  виховання  як
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створення  умов  для  розвитку  соціальної  активності  особистості  в  трьох

автономних  і  в  той  же  час  взаємопов’язаних  сферах:  освіті,  організації

соціального  досвіду  через  участь  особистості  в  діяльності  позашкільних

закладів,  громадських  організацій,  формальних  та  неформальних  групах;

індивідуальній допомозі [74, с. 37]. 

Ще одним важливим принципом є поєднання педагогічного керівництва з

розвитком  ініціативи  й  творчості  у  позанавчальній  діяльності.  Суть  цього

поєднання полягає в перетворенні  стихійного формування соціально активної

позиції  особистості  в  цілеспрямований  соціально-педагогічний  процес,

підтримку самостійності в діяльності.

Згідно з цим принципом, у позанавчальній діяльності ми повинні:

- усіляко  стимулювати  й  розвивати  в  учнів  ПТНЗ  самостійність,

ініціативу;

- створювати умови для самостійного прийняття юнаками рішень у різних

формах позанавчальної діяльності;

- спиратися на результати позанавчальної діяльності (результати повинні

приносити реальну видиму користь);

- упроваджувати ширше й інтенсивніше оцінну діяльність.

Зрозуміло, треба стимулювати не всяку активність учнів ПТНЗ, а тільки

таку, котра є соціально значущою, має у своїй основі здорові потреби, професійні

цінності.  У  свою чергу,  це  сприяє  закріпленню мотивів,  розвиває  ініціативу,

відбувається усвідомлення значимості  власної діяльності як результату прояву

соціально активної позиції.

У  зв’язку  з  цим  перед  соціальними  педагогами  професійно-технічного

навчального закладу постає завдання створення найбільш оптимальних умов для

тісного зв’язку позанавчальної роботи з життям навчального закладу. Потрібно

організувати  виховний  процес  у  навчальному  закладі  в  такий  спосіб,  щоб:

систематично  ознайомлювати  учнів  із  поточними  подіями  внутрішнього  й

міжнародного  суспільно-політичного  життя;  урізноманітнювати  систему

відносин  учнів  у  процесі  спільної  діяльності  з  ровесниками,  викладачами,

представниками  виробництва,  діячами  науки  й  мистецтва;  залучати  учнів  до
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участі  в  суспільно-політичному  житті  міста,  району,  регіону;  організовувати

участь юнацтва у суспільно корисній праці для ПТНЗ; послідовно розширювати

види позанавчальної діяльності.

Дотримання  цих  умов,  на  наш  погляд,  сприяє  розширенню  реальних

можливостей учнів ПТНЗ, дає первісні можливості переносу наявного досвіду на

нові види соціально значущої діяльності, створює й закріплює нові ініціативи.

У формуванні соціально активної позиції учнів ПТНЗ велику роль відіграє

дотримання принципу  опори на власні сили, потенційні можливості підлітка,

який підкреслює активну роль учня ПТНЗ у розв’язанні власних проблем та

формуванні  власної  соціально  активної  позиції.  Звичайно,  ніхто  краще,  крім

юнака, не зможе здолати його власні життєві ускладнення, усунути конфліктну

ситуацію, налагодити стосунки з близькими людьми. В процесі позанавчальної

роботи соціальні  педагоги ПТНЗ та  інші  соціальні  партнери мають надавати

консультації  учням  щодо  вибору  стратегії  виходу  з  кризи,  спонукати  до

самодопомоги, сприяти об’єднанню учнів з подібними проблемами для спільного

подолання труднощів. 

Звичайно, ефективність позанавчальної діяльності з формування соціально

активної  позиції  учнів  суттєво  залежить  від  дотримання  принципу

компетентності  кадрів,  який перш  за  все  підкреслює  обов’язковість

професійної підготовки спеціалістів ПТНЗ до цього виду професійної діяльності.

Експериментально-дослідна  робота  передбачає  забезпечення  усіх  педагогів

ПТНЗ знаннями з соціальної педагогіки, психології, соціології, менеджменту та

інших дисциплін,  що виступають підґрунтям фахової  обізнаності  фахівців  та

дозволяють  ефективно  діяти  в  конкретних  ситуаціях,  обираючи  відповідні

оптимальні технології формування соціально активної позиції учнівської молоді. 

Оскільки  у  підрозділі  1.3  дослідження  нами  було  детально  розкрито

сутність і різновиди діяльності, вважаємо доцільним відразу перейти до тих видів

соціально значущої діяльності, залучення до яких може позитивно впливати на

формування в учнів ПТНЗ соціально активної позиції особистості.

У першу чергу, виділимо участь учнівської молоді у діяльності виборних

органів (учнівському самоврядуванні). Не можна не погодитися з Л. Новиковою,
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що  формування,  організація  діяльності  і  керівництва  дитячого  колективу

неможливі без самоврядування. Вона відзначає, що управління включає: аналіз

ситуації, що склалася, висунення цілей, планування діяльності за їх реалізації,

організацію  цієї  діяльності,  підведенню  її  підсумків,  внесення  необхідних

корективів.  Самоврядування  також включає  всі  ці  процеси,  тільки  авторами,

організаторами  і  виконавцями  їх  є  самі  учні.  Отже,  за  Л. Новиковою,

самоврядування  –  вирішення  питань  життєдіяльності  виховної  організації  чи

первісного колективу їх членами в межах повноважень, делегованих керівниками

[142]. 

Визначальним для нашого дослідження є тлумачення категорії „учнівське

самоврядування”,  представлене  у  кандидатській  дисертації  Ю. Клочан  [84].

Автор трактує його як соціально-виховний засіб процесу соціальної адаптації

учнів, тобто реалізацію самовиховного потенціалу юнаків та дівчат через активне

освоєння нового соціального середовища, за сприяння педагогічних працівників,

інших агентів соціальної адаптації учнів [84, с. 137].

Ефективне  самоврядування  припускає  участь  більшої  частини  членів

колективу у виборі  цілей життєдіяльності,   визначенні  шляхів їх  досягнення,

організації і здійсненні життєдіяльності, а також в її аналізі й оцінки, внаслідок

чого  між ними створюються  відносини відповідальної  залежності.  Учнівське

самоврядування  в  навчально-виховному  закладі  забезпечує  комплексний

виховний вплив на учнів через їх залучення до усвідомленої і  систематичної

участі у вирішенні важливих питань життя навчальної групи [147].  

У  контексті  виявлення  потенціалу  учнівського  самоврядування  для

формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  цікавим  для  нас  є

педагогічна спадщина А. Макаренка [122].  Видатний педагог приділяв велику

увагу організації і розвитку учнівського самоврядування.  Розглядаючи учнівське

самоврядування як один із видів самоврядування народу, А. Макаренко вважав

його  дієвим  засобом  підготовки  підростаючого  покоління  до  життя,  праці,

активної участі в загальнодержавних суспільних справах, виділяючи при цьому

інститут  командирів,  зведені  загони,  чергування,  систему

внутрішньоколективних залежностей [122, с. 96].   
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Ми  погоджуємося  з  думкою  Т. Осипової  [149],  згідно  з  якою  цінність

учнівського  самоврядування  сьогодні  вбачається  в  тому,  що  учні  глибоко  і

всебічно  проникають  у  сутність  своїх  прав  та  обов’язків.  Учнівське

самоврядування надає багато можливостей для формування ініціативної, здатної

приймати  нестандартні  рішення  особистості,  розвитку  творчого  потенціалу

учнів,  навчає  самостійності  і  відповідальності,  створює  широке  поле  для

самовизначення,  саморозвитку  і  самореалізації  особистості.  Саме  це  дає

можливість  відвести  учнів  від  асоціальних  форм  поведінки,  допоможе  їм

розвинути соціальну активність, виховати почуття власної гідності, виявити себе

в конкретній справі,  стати здатними брати на себе моральну відповідальність

перед суспільством за себе, за інших, за справу [149, с. 37].  

Основна  мета  самоврядування  –  виховувати  в  учнів  активну  життєву

позицію,  готувати  їх  до  подальшої  участі  в  демократичному  управлінні

суспільством.  Воно  сприяє  виробленню  у  молодих  людей  організаторських

навичок, розвитку соціальної активності,  відповідальності,  вихованню почуття

господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності,

відкритості.  Також,  самоврядування допомагає  формувати  в учнів  ПТНЗ такі

якості,  як  відповідальність  за  доручену  справу,  за  колектив,  формує  уміння

здійснювати об’єктивну оцінку власних вчинків і вчинків людей, що їх оточують,

виховує  самостійність,  готовність  залежно  від  конкретних  умов  знаходити

правильні рішення, долати труднощі, ініціативність, уміння вносити в будь-яку

справу свої зусилля, думки, пропозиції. Воно функціонує з метою забезпечення

виконання учнями своїх обов’язків та захисту власних прав [там само, 49–50]. 

Сучасні  вітчизняні  дослідники  підкреслюють,  що  будь-яке

самоврядування,  особливо  в  учнівському  колективі,  є  влучним  засобом

соціалізації особи, навчання її виконувати завдання з активізації власної позиції.

Така активна позиція визначає певне коло прав і  обов’язків, відповідальності,

можливості  багатогранно  охопити  діяльність,  яка  стосується  усіх  сторін

позанавчального  життя.  Це  засіб,  який  виховує  дійсну  самостійність  та

активність [164, с. 44]. 

М. Шимановський  зазначає,  що  самоврядування  сприяє  становленню
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громадянських  якостей  особистості,  вмінню  відчувати  себе  повноправним

громадянином як в контексті державотворення, так і забезпечення громадянських

прав, їх реалізації в громадянському суспільстві. Тільки самоврядування, на його

думку,  здатне  навчити  основним  засадам  демократичного  управління

суспільством, порядку демократичного вибору влади, підпорядкування обраним

владним інституціям, суспільного контролю за їхньою діяльністю [230, с. 62]. 

Як зазначалося вище, самоврядуванню потрібно навчати, і як визначила

Л. Новикова [142], – це значить створювати колективну перспективу і навчати

планування  шляхів  її  реалізації,  організувати  спільну  діяльність,  адекватну

планам,  навчити  кожного  оцінювати  результати  цієї  діяльності  і  виробляти

загальну  оцінку.  Соціальні  педагоги  повинні  учитись  бачити  в  кожному

особистість,  яка  має  свої  смаки  і  погляди,  розраховує  на  увагу  і  бережливе

ставлення. Учні, які реалізовують самоврядування, повинні відчувати ставлення,

прагнути взаємоповаги та гармонізації. 

Нами  були  проведені  дні  самоврядування  учнів  у Бердянському

машинобудівному  професійному  ліцеї,  Великолепетиському  професійно-

технічному училищі № 22, Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну.

Загальна назва: „Я навчаюсь бути лідером”. У Великолепетиському професійно-

технічному училищі № 22 роль директора виконував учень О., у Бердянському

машинобудівному професійному ліцеї директором було призначено учня С.,  в

Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну – учня К. Зауважим, що усі

учні, які взяли участь у самоврядуванні, перший раз зазначили, що їхні посадові

функції  важкі,  але  вони  намагалися  справитися  з  проблемами.  В  цьому  їм

допомагав соціальний педагог.

Отже,  забезпечення  цілеспрямованого  розвитку  соціальної  активності

учнів  через  організацію  учнівського  колективу,  його  самоврядування,  ми

визначаємо  як  соціально-педагогічну  умову,  яка  забезпечить  ефективне

формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ.  

Відповідно до завдань нашого дослідження заслуговують на увагу наукові

джерела, в яких розкривається потенціал ігрової діяльності щодо формування в

учнівської молоді соціально активної позиції особистості.
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У  педагогічному  словнику  термін  „гра”  визначається  як  один  із  видів

діяльності людини, що виник історично, полягає у відтворенні дій дорослих і

відносин між ними. Гра – це діяльність, в якій імітуються реальні умови та дії,

але метою її є процес, а не результат [41, с. 56]. 

Ми погоджуємося з точкою зору І. Звєрєвої, згідно з якою на всіх етапах

розвитку  особистості  гра  сприймається  як  цікаве,  яскраве,  необхідне  для  її

життєдіяльності  заняття.  І  чим  старший  учень,  тим  більше  він  відчуває

розвивальне і виховне значення гри [64]. 

М. Бітяєва звернула увагу на те, що гра завжди виступає одночасно  ніби то

у двох часових вимірах: в теперішньому і в майбутньому. З одного боку, вона

дарує миттєву   радість,  служить задоволенню назрілих актуальних потреб.  З

іншого – гра завжди спрямована на майбутнє, так як в неї або моделюються певні

життєві ситуації, або закріплюються властивості, якості, стан, уміння, здібності,

необхідні особистості для виконання соціальних, професійних, творчих функцій,

а також для фізичного загартування організму [167].

С. Коношенко  додає,  що  гра  ставить  кожного  вихованця  в  активну

позицію,  непомітно  примушує  діяти,  приймати  рішення,  спілкуватися,

додержуватися  правил,  унаслідок  чого  засвоюються  моральні  норми,

розвивається здатність краще розуміти інших людей, співпрацювати з ними. Ролі

у грі мають отримувати всі, зважаючи на виховну мету та умови гри [96].

Однією із складових успіху ігрової діяльності є її організація на підставі

змагання.  Змагання – природна схильність учнів до здорового суперництва й

самоствердження  в  колективі.  Вона  забезпечує  відчуття  людиною  своїх

здібностей,  товариської  взаємодопомоги,  передбачає  врахування  й  порівняння

результатів діяльності, заохочення її учасників. 

А. Макаренко відзначає,  що змагання  як  стимулювальний педагогічний

засіб сприяє розвитку нахилів, здібностей, талантів, духовних якостей дитини,

спонукає  до  наслідування  загальноприйнятих  норм  поведінки.  Змагання

супроводжують позитивні та негативні емоційні реакції: захоплення, радість з

приводу успіхів, скептицизм, байдужість, заздрість тощо. Тому слід ураховувати

позитивні  (спосіб  згуртування  колективу,  розвиток  моральної  мотивації
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діяльності)  і  негативні  впливи (відсутність боротьби за  досягнення  спільного

успіху, взаємодопомоги та співробітництва,  що зумовлює розлад у колективі).

Важливими  умовами  проведення  змагань  є  демократичний  підхід  до  ідеї

змагання, висвітлення його результатів, залучення учнів до обговорення й аналізу,

їх матеріальне і моральне стимулювання [122, с. 117]. 

Залежно від того, які підстави покладені в основу ігор, існує багато видів їх

класифікацій, серед них: за характером відображення дійсності, за технологією

створення, за цілями, за кількістю ролей, за ступенем імпровізації. 

Для  нашого  дослідження  ми  взяли  за  основу  класифікацію  ігор

В. Семенова:  інтерактивні  ігри  з  опосередкованим впливом на  учня  (ребуси,

кросворди);  інтерактивні  ігри  з  безпосереднім  впливом  на  учня  (сюжетно-

рольові ігри) та індивідуальні ігрові завдання. Цей же дослідник класифікує ігри

і за ступенем імпровізації: ігри з ролями і сюжетом, тобто імпровізовані; ігри з

чітким канонічним сюжетом або канонічні; безсюжетні ігри – кросворди [184].

Для  формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  серед  усього

багатоманіття ігор ми вбачаємо перспективним використання саме рольових ігор.

Рольова гра – це творча колективна гра із правилами, в якій відтворюються

конкретні  відносини між учнями.  Це  засіб  соціалізації  особистості,  засіб,  де

виховання переходить у самовиховання й опосередкований метод впливу, коли

учень відчуває себе не об’єктом впливу соціального педагога, а повноправним

суб’єктом діяльності [184, с. 52].

Для нашого дослідження важливий розвиваючий потенціал рольової гри,

що полягає в її  унікальних можливостях для формування соціально активної

позиції особистості кожного індивіда за рахунок реалізації спільної діяльності й

діалогічного спілкування в ході вирішення проблемних ситуацій, що виникають у

процесі гри. Важливою соціально-педагогічною особливістю рольової гри є її

внутрішнє наповнення, характер, що визначає привабливість самого процесу гри.

Участь  у  грі  супроводжується  різноманітними  й  сильними  емоціями,  які

пов’язані із самоствердженням і перевіркою власних сил.

Великий  вплив  рольова  гра  здійснює  на  розвиток  в  учнів  здатності

взаємодіяти з іншими людьми. Учень, відтворюючи в грі взаємодію й взаємини
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дорослих, засвоює правила й способи цієї взаємодії в спільній грі з однолітками.

При  цьому  він  здобуває  досвід  взаєморозуміння,  вчиться  пояснювати  й

обґрунтовувати свої дії й наміри, погоджувати їх з іншими людьми. У процесі

ігрової діяльності відбувається навчання дії за допомогою самої дії, засвоєння

знань  здійснюється  в  контексті  певної  діяльності,  що  створює  ситуацію

необхідності знання [23, с. 53].

Коли учні приймають на себе яку-небудь роль,  то вони розіграють її  в

певній ситуації. Вони несвідомо створюють свою власну реальність, і, роблячи

це,  оперують  своїми  знаннями  реального  світу,  розвиваючи  свої  здатності

взаємодіяти з іншими людьми. У цій ситуації немає глядачів. У ситуації відсутній

ризик комунікації й поведінки реального світу. Діяльність надає задоволення і

тим  самим  формується  особистість  учня.  Така  позитивна  гра  зміцнює

особистість, формує впевненість у собі. Таким чином, перевагою рольових ігор,

яка визначає їхнє використання в багатьох напрямах соціального виховання, є

умовний  її  характер,  що  дозволяє  учасникам  гри  звільнитися  від  сковуючих

захисних  систем  та  проявити  свою  активну  позицію.  Гра  дозволяє

експериментувати  з  власною  поведінкою,  надає  можливість  проявити  себе

якнайкраще, розвиває соціальну, педагогічну стабільність та креативність.

На  нашу  думку,  функціональні  можливості  рольових  ігор  безмежні,

оскільки вони: 

- активізують  психічні  процеси  діяльності  людини  (відчуття,

сприйняття, мислення, уяву, пам’ять, увагу, моторику, мову).

- дають свободу дій, тому що гра – це завжди добровільна участь;

- створюють гармонію й формують прагнення до досконалості. У  грі

існує  елемент спрямованої  позитивності,  якщо є  протиріччя  у  колективі  між

учнями, в ній вони будуть вирішені; 

- інтенсивно залучають особу, активізують її здібності;

- дають можливість створити й згуртувати колектив;

- активізують розум, налаштовують на пошук оптимальних рішень;

- дають  уявлення  про  самопожертву  й  самообмеження  на  користь

колективу, оскільки тільки згуртований колектив може домогтися успіху;
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- усувають  недоліки  дійсності,  навчаючи  особистість  учня  світу

реальності та гармонічності;

- дають можливість виявляти або вдосконалювати свої творчі навички,

розвивають уяву;

- розвивають  уміння орієнтуватися  в  реальних життєвих ситуаціях,

формуючи  соціальну  та  психологічну  стійкість  до  зовнішніх  і  внутрішніх

подразників і знімаючи рівень тривожності;

- виробляють  активне  відношення до  життя  й  цілеспрямованість  у

виконанні поставленої мети;

- дозволяють  учням  самим  вирішувати  проблемну  ситуацію,

активізуючи власні можливості.

У ході нашої позанавчальної роботи з учнями ПТНЗ із формування їхньої

соціально активної позиції ми провели ряд ігор: „Відстоювання власних прав”,

„Зроби це неправильно”, „Дорогою довгою”. Деякі учні приймали в них участь

перший раз,  особливо ті,  які  були нами визначені  на  низькому рівні.  Їхніми

побажаннями були продовжити рольові ігри. Наприклад, Ксенія К. відмітила, що

їй сподобалось бути лідером і вести за собою змішану групу з дівчат та хлопців у

грі „Острів”.

Отже, рольова гра забезпечує емоційний вплив на учнів, активізує резервні

можливості  особистості.  Вона  полегшує  оволодіння  знаннями,  уміннями  й

навичками,  сприяє  їхній  актуалізації.  Все  це  визначає  функції  гри  як  засобу

соціально-педагогічного й психологічного впливу на особистість. Таким чином,

гра є потужним засобом розвитку особистості, засобом формування її соціально

активної позиції. 

Наступним видом суспільно-значущої діяльності, що може бути ефективно

використаний  для  формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ,  є

волонтерство, яке в „Енциклопедії для фахівців соціальної сфери” тлумачиться як

„добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що

здійснюється  волонтерами  та  волонтерськими  організаціями  через  надання

волонтерської  допомоги.  Волонтерська  допомога  –  роботи  та  послуги,  що

безплатно  виконуються  і  надаються  волонтерами  та  волонтерськими
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організаціями” [51, с. 124].

Значущою для нас є точка зору І. Миговича [130], згідно з якою головна

мета  волонтерської  роботи  –  цілеспрямована  увага  до людей,  які  через  різні

причини не можуть власними силами забезпечити собі хоча б мінімальні умови

існування,  надання  їм  посильної  допомоги  у  збереженні  й  організації

життєдіяльності,  матеріальна  та  моральна  підтримка.  За  переконаннями

науковця, подальша мета конкретизується в її змісті, який визначає коло основних

завдань стосовно суб’єктів та об’єктів волонтерської роботи та розкривається у

процесі реалізації наступних напрямів: 

1) добровільна  робота  волонтерів  у  громадських  та  некомерційних

організаціях  –  надання  допомоги кризовим групам населення в  різних видах

діяльності,  навчання,  розвитку;  таке  спрямування діяльності  волонтерів  будь-

якого  віку  сприяє  активізації  їх  творчої  та  соціальної  самореалізації,

саморозвитку та самоспостереженню;

2) добровільна  систематична  або  епізодична  допомога  державним

установам в реалізації соціальної політики – допомога освітянським (шкільним

та позашкільним) закладам у навчально-виховній роботі, установам соціального

забезпечення в роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами й людьми

похилого віку;

3) соціальне  научіння  кризових  верств  населення  моделям  поведінки  в

різних життєвих ситуаціях;

4) соціально-педагогічно  спрямована  волонтерська  робота,  яка  виступає

механізмом  розвитку  особистості,  її  соціалізації  й  духовного  становлення

(розвивається  в  дитячих  та  молодіжних  об’єднаннях,  різних  групах  при

ЦСССДМ) [130, с. 26].

Вивчення  наукових  праць  О. Безпалько,  З. Бондаренко,  Л. Вандишевої,

І. Григи, А. Капської, Т. Лях та ін. [12; 22; 29; 42; 74; 121;] дозволило встановити,

що волонтерська робота учнів ПТНЗ з різними кризовими категоріями населення

має базуватися на принципах:  альтруїзму  (готовність до здійснення діяльності,

спрямованої на вирішення важкої життєвої ситуації клієнтів);  безкорисливості

(відсутність  матеріальної  зацікавленості  у  відносинах  між  волонтером  і

клієнтом);  гласності  (відкритість  волонтерської  роботи  для  суспільного

ознайомлення  й  обговорення);  гуманізму  (дотримання  прав  людини,  вияв
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толерантного ставлення волонтера до клієнта);   добровільності  (залучення до

волонтерської  роботи  лише  за  бажанням);  законності (відповідність

волонтерської  роботи  прийнятому  законодавству);  чуйності (готовність

волонтера своєчасно надавати допомогу людині); самовідданості (пріоритетність

інтересів  клієнта  у  волонтерській  роботі);  співчуття (гуманне  ставлення  до

клієнтів);  партнерства (передбачає  спільну  діяльність  фахівця  із  соціальної

роботи та клієнта на засадах партнерства; поважного ставлення один до одного).

На  подібних принципах  реалізовується  позанавчальна  діяльність  ПТНЗ щодо

формування соціально активної позиції учнів. 

У  контексті  нашого  дослідження  змістовною  щодо  розуміння  ролі

волонтерської роботи в соціальному становленні молодої людини є точка зору

Т. Лях,  згідно  з  якою  волонтерська  робота  сприяє  соціалізації  особистості,

забезпечує  засвоєння  майбутніми  фахівцями  соціальної  дійсності,  нових

соціальних  ролей,  норм  і  суспільних  поведінкових  стереотипів;  допомагає

особистісному  росту,  самореалізації;  по-новому  осмислити  значення

загальнолюдських цінностей, у тому числі співчуття,  милосердя,  їхню роль у

гуманізації  міжлюдських  стосунків;  ознайомлює  із  загальною  культурою  та

специфічними субкультурами соціуму [121, с. 131 – 132].

С. Савченко додає, що волонтерська робота забезпечує природне входження

молодої особи у суспільство, включення у соціальні зв’язки, інтеграцію у різні

типи  соціальних  спільнот,  оволодіння  молодіжною  субкультурою  через

організовану діяльність та особистісно орієнтоване виховання, унаслідок чого

відбувається  становлення  соціальності  індивіда.  Науковець  уважає,  що

волонтерська робота як частина процесу соціалізації дає можливість педагогові

включитися  до  всієї  сукупності  соціальних  ролей,  норм  і  поведінкових

стереотипів суспільства; ознайомлює із загальною культурою й специфічними

субкультурами соціуму [180, с. 202]. 

Вагоме значення для аналізу літератури, яка обґрунтовує позитивний вплив

участі у волонтерській діяльності на формування особистості сучасної молоді

має кандидатська дисертація З. Бондаренко „Організація волонтерської роботи

майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу” [22], де

автор стверджує, що вона сприяє розвитку різних специфічних соціальних ролей

через примірювання їх на себе, порівнювання, вибору:  аніматора (організатор,
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координатор,  контролер  діяльності  з  розробки,  створення  та  реалізації

різноманітних проектів);  соціального організатора, менеджера  (його завдання –

бачити  реальну  мету,  планувати  етапи  її  досягнення,  проводити  моніторинг

процесу змін та оцінку результатів;  залучати громадян до розвитку,  навчання

засобами сучасних технологій, вирішення наявних проблем; ініціювати участь

дітей  та  дорослих  у  різноманітних  соціальних  проектах;  упроваджувати

різноманітні  масові  форми  соціально-педагогічної  роботи  (благодійні  акції,

фестивалі  тощо);  представляти  інтереси  громади  в  органах  влади;  вести

переговори, встановлювати ділові міжінституційні стосунки; викладача (ця роль

вимагає сформованості таких якостей, як: емпатія (розуміння почуттів тих, хто

навчається);  повага  (прийняття  тих,  хто  навчається,  як  конструктивних

особистостей);  щирість  (відкритий  прояв  викладачем  своїх  почуттів);

конкретність  комунікації  (уникнення  нечітких,  узагальнених  висловлювань,

точний опис почуттів і переживань); консультанта, консультанта-клініциста (його

завдання встановлювати довірливі стосунки з клієнтом; отримувати, аналізувати,

класифікувати, оцінювати й інтерпретувати дані соціального та персонального

характеру, домовлятися з клієнтом про мету послуг, що надаються, досягати змін

у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах клієнта або умовах його життя;

наставника,  посередника,  експерта,  адвоката,  помічника,  координатора  та  ін.

Отже, за З. Бондаренко, завдяки виконанню волонтерської роботи людина стає

дієздатним учасником суспільних відносин [22, с. 31 – 32].

У  своєму  дослідженні  Л. Вандишева  експериментально  доводить,  що

здійснення  волонтерської  роботи  передбачає  дотримання  норм  соціальної

відповідальності.  За  таких  умов  завдяки  інтеріоризації  зовнішніх  форм

волонтерської  роботи  формується,  а  потім  збагачується  особистісний  досвід

надання допомоги всім, хто її потребує. На підставі набутого досвіду виникає

можливість моделювати узагальнений ідеальний образ дії, відображати реальний

спосіб  дії,  здійснювати  контроль  та  оцінку,  будувати  стратегію  і  тактику

професійної  діяльності.  Науковець  переконана,  що  моделювання  власної

волонтерської роботи сприяє опануванню професійного досвіду, особистісному

зростанню,  успішній  соціалізації,  залученню  до  милосердних  гуманістичних

традицій  українського  народу;  елементів  світогляду  (переконань,  поглядів,

відносин)  із  позицій  гуманності,  філантропії  та  соціальної  цінності.
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Волонтерська  робота  спонукає  людину  до  активної  взаємодії  із  соціальним

середовищем,  до  становлення  тривалих  взаємин  із  представниками  різних

соціальних  груп  суспільства,  що  сприяє  засвоєнню  соціального  досвіду  [29,

с. 61 – 62].

Нам імпонує думка В. Сорочинської,  що визначальну роль у формуванні

особистості відіграє діяльність й активність самої особистості, без чого самі по

собі зовнішні умови не можуть істотно впливати на її розвиток. Волонтерська

робота створює організаційно-педагогічні  умови для збудження в особистості

відповідних  внутрішніх  протиріч  і  переживань,  впливаючи  на  її  професійне

становлення  та  особистісний  розвиток,  на  формування  вагомих  професійно-

особистісних якостей, потрібних для здійснення доброчинних дій [193, с. 73]. 

На  базі  Бердянського машинобудівного професійного ліцею  нами  було

організовано волонтерську групу, завданням якої була допомога дітям-сиротам.

Після відвідування групою дитячого будинку, ставлення учнів із благополучних

сімей змінилося. Учениця Тетяна О. так зауважила: „Я щаслива, що маю обох

батьків”, хоча попередньо вона жалілася, що із-за маленького братика 3-х років,

вона менше отримує уваги матері.

Таким  чином,  аналіз  джерельної  бази  з  проблеми  волонтерства  дав

можливість установити, що волонтерську роботу можна трактувати як основу

соціалізації  особистості, соціальної  взаємодії,  соціального  обміну,  соціальних

норм,  саморозвитку,  самовиховання,  самовдосконалення особистості,

становлення  її  гуманістичних  цінностей  та  вагомим  засобом  формування

соціально активної позиції учнів ПТНЗ. 

Друга  соціально-педагогічна  умова  полягає  в  тому,  що  позанавчальна

діяльність  учнів  ПТНЗ  повинна  бути  організована  з  використанням

інтерактивних форм і методів роботи. Вивчення наукових джерел з означеної

проблеми [151; 163] дозволило нам виділили кілька найбільш ефективних, на

наш погляд, інтерактивних форм і методів роботи, що можуть бути використані у

позанавчальній діяльності  ПТНЗ з розвитку соціально активної позиції учнів:

тренінгові ігри і вправи, диспути, дискусії, кейс-метод.
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Інтерактивні  форми  і  методи  роботи  включають  активну  діяльність

учасників, вони структуровані відповідно до цілі і завдань роботи, що припускає

можливість та бажаність міжособистісної взаємодії (інтеракції) [151, с. 13].

За нашими переконаннями, інтерактивна позанавчальна діяльність учнів

ПТНЗ припускає організацію й розвиток діалогового спілкування, що веде до

взаємодії,  взаєморозуміння,  до  спільного  рішення  й  прийняття  найбільш

загальних, але значимих для кожного учасника завдань. У цьому виді діяльності

виключається домінування як одного виступаючого, так і однієї думки.

У ході діалогового спілкування в учасників формується вміння критично

мислити, міркувати, вирішувати суперечливі проблеми на основі аналізу почутої

інформації й обставин. Вони вчаться зважувати альтернативні думки, приймати

продумані  рішення,  правильно  висловлювати  свої  думки,  брати  участь  у

дискусіях, професійно спілкуватися з однолітками й педагогами.

Значущим є  те,  що при такій  організації  роботи  юнак  може не  тільки

висловити свою думку, погляд, дати оцінку, але й, почувши доказові аргументи

інших,  відмовитися  від  своєї  точки  зору  або  істотно  змінити  її.  У  нього

формується  повага  до  чужої  думки,  уміння  вислухувати  іншого,  робити

обґрунтовані висновки.

Основна  відмінність  інтерактивних  форм  і  методів  діяльності  від

традиційних полягає в тому, що вони не тільки звертаються до інтелекту учнів,

але „торкають особистість учня цілком – його думки, почуття, знання, інтерес до

ігрових видів діяльності” [163, с. 30]. 

Особливість  використання  у  взаємодії  з  учнями  інтерактивних  форм  і

методів діяльності полягає в тому, що ця робота для них цікава й значима, тому

вона має колосальну силу впливу:

1) створює найсильніше поле емоційного заряду, в яке попадає дитина,

здобуваючи при цьому досвід емоційних переживань;

2) концентрує  увагу  учнів  на  соціальному  значенні  того,  що

відбувається  й  здійснилося,  висвітлюючи  особливості  громадянського

суспільства;
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3) сприяє  реальній  взаємодії  вихованця  з  однолітками,  соціальними

педагогами;

4) розвиває почуття задоволеності  спільною діяльністю в  силу  того,

що для  підлітка  надто  важливо  спілкування,  дружні  зв’язки,  почуття  „своєї”

групи, де він здатний відчувати своє „я” серед інших та усвідомлювати себе як

певну індивідуальність; 

5) у  діяльності  групи  легко  й  непомітно  формується  вміння

пропонувати тему для обговорення, аргументувати свій вибір,  доводити свою

думку, що є показником наявності в учнів життєвої позиції [151, с. 49].

Активна  соціальна  позиція  припускає  наявність  інтересу  до  суспільної

роботи,  ініціативу,  ретельність,  усвідомлення  особистої  значимості,  наявність

організаторських  умінь.  Про  соціальну  активність  та  особистісні  якості  учня

ПТНЗ можна судити й по тому, яку позицію він займає під час обговорення й

оцінки справ колективу, як сам ставиться до критичних зауважень та оцінок.

Наявність здатності до рефлексії й адекватної самооцінки також показник рівня

самосвідомості юнака. У даному контексті ми припускаємо вміння й бажання

учнів  замислюватися  над  своєю поведінкою,  відслідковувати  результати  своєї

діяльності,  подумки вертатися  до  пережитого  в  реальності  або  в  уявлюваній

ситуації. Ці вміння в дітей можна розвивати за допомогою включення їх у різні

форми інтерактивної діяльності.

Кожний з показників може по-різному проявлятися залежно від  вікових

особливостей  юнака,  індивідуального  досвіду,  рівня  суспільної  активності,

значимості виконуваних завдань.

Відношення учнів ПТНЗ до діяльності залежить і від того, яку цінність

вона представляє для учня, наскільки зрозумілий і прийнятий їм її об’єктивний,

суспільно значимий зміст, якими мотивами він керується при її виконанні.

Нами  були  проведені  такі  інтерактивні  ігри,  як  „Слухати  і  чути”,

„Айсберг”, „Вибір”.

Серед інтерактивних форм, що мають бути використані для формування

соціально активної позиції учнів ПТНЗ, ми, в першу чергу, виділяємо тренінгові

ігри й вправи – будь-яке активне соціально-психологічне навчання, здійснюване з
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опорою на механізми групової взаємодії. Це особливий різновид навчання через

безпосереднє  „проживання”  й  усвідомлення  досвіду,  що  виникає  в

міжособистісній взаємодії, яка не зводитися ні до традиційного навчання через

трансляцію знань, ні до психологічного консультування [23, с. 5]. 

Б. Паригін  позначає  цим  терміном  практику  психологічного  впливу,

засновану на активних методах групової роботи [167, с. 16].

Особливості  використання  тренінгів  для  розвитку  соціально  активної

позиції особистості полягають у тому, що за допомогою придбання життєвого

досвіду учні можуть „у ситуації тут і зараз” отримані знання й уміння реалізувати

на практиці, побачити результати своєї діяльності. У реальному житті наслідки

своїх дій людина бачить після закінчення певного періоду часу. Юнаки, через свої

психологічні особливості, не завжди повною мірою усвідомлюють, що наслідки

негативних  або  позитивних  учинків  обов’язково  коли-небудь  виявляться.  У

тренінгу учень ПТНЗ, потрапляючи в штучно створену ситуацію,  з  якою він

може зіштовхнутися в дійсності, може програти різні варіанти рішення проблеми,

виходу з цієї ситуації. Він через гру проживає різні варіанти діяльності, і цей

отриманий досвід буде придбаним, усвідомленим та активно використовуваним у

подальшому житті. Відбувається засвоєння моральних норм, освоюється система

ціннісних орієнтації, відбувається уявне програвання всіх самих складних сторін

майбутнього життя. Це можливість спільно – у думці і грі – проробити, програти

свої прагнення, свої радості має важливе значення для розвитку внутрішнього

життя. І це єдина діяльність, у якій внутрішнє життя може бути подумки прожите

[207]. 

Нами  були  проведені  наступні  рольові  вправи  „Стилі  лідерства”,

„Контракт”,  „Я  повинен”  та  тренінгові  ігри  „Песиміст,  Оптиміст,  Блазень”,

„Віхи”, „Підвищення”.

Продовжуючи  обґрунтування  інтерактивних  форм  роботи  з  учнівською

молоддю ПТНЗ, перейдемо до висвітлення можливості використання дискусії у

позанавчальній роботі з цією категорією учнів.

Дискусія  –  спільне  обговорення  якого-небудь  спірного  питання,  що

дозволяє прояснити (можливо, змінити) думки, позиції й установки учасників
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групи в процесі безпосереднього спілкування [41, с. 40]. Це критичний діалог,

ділова суперечка, вільне обговорення проблеми, потужне з’єднання теоретичних і

практичних знань. Це ще й можливість розвивати вміння слухати й говорити по

черзі.  Щоб  дискусія  була  відвертою,  необхідно  створити  в  навчальній  групі

атмосферу  довіри  й  взаємоповаги.  Один  зі  шляхів  до  створення  „безпечної”

атмосфери – попросити учнів самих розробити „Правила проведення дискусії”.

Неодмінно  слід  організувати  обговорення  з  учнями  того,  які  наслідки

спричиняють  порушення правил дискусії.

Проведення  дискусії  припускає  попереднє  ознайомлення  учасників  з

обговорюваною  проблемою.  Вони  можуть  і  повинні  зібрати  відомості  з

обговорюваної  теми,  спробувати  скласти  свою  точку  зору  на  обговорюване

питання.  У  ході  дискусії  розглядаються  різні  точки  зору  й,  апелюючи  до

аргументів, учасники приходять до єдиної думки [151].

Весь зміст учнівського життя повинен надавати юнакові ПТНЗ можливість

для розвитку особистості. Інтерактивна діяльність (дискусії, діалоги, тренінгові

ігри й вправи, круглі столи) створюють умови для вільного вибору й розвитку

власних поглядів, думок, суджень, оцінок, ідеалів, формують поле для створення

системи виховної роботи. У ході інтерактивної діяльності з учнівською молоддю

ПТНЗ педагог здійснює тонкий психолого-педагогічний вплив на них, займаючи

при цьому сховану педагогічну позицію. Така форма діяльності продуктивна в

тому випадку, якщо педагог сам захоплений соціальними проблемами людей, має

необхідну соціальну активність, є одним з учасників колективного міркування.

Для інтерактивної діяльності характерний ігровий стиль спілкування між

підлітками, властивий жвавий інтерес до кожної людини, симпатія, очікування

радості,  віра  в  доброзичливість  інших,  бажання  бути  цікавим  для  інших,

атмосфера артистизму, спектаклю.

Саме про таку атмосферу говорив А. Макаренко, описуючи свій колектив.

У підлітковому середовищі повинна бути присутнім гра, що буде полягати в тому,

що кожний учасник щохвилини наближається до певної сходинки уяви, фантазії,

він щось зображує, граючи, відчуває себе в новій ролі [122].
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Особливість  застосування  в  роботі  з  вихованцями  інтерактивних  форм

діяльності полягає в тому, що вона (діяльність) ненав’язливо орієнтує учнів на

суспільні й громадянські цінності, ті пріоритети в житті людини, які є відмітною

характеристикою соціально активної позиції особистості. Як елемент структури

особистості  ціннісні  орієнтації  характеризують  внутрішню  готовність  до

здійснення певної діяльності  по задоволенню потреб і  інтересів,  указують на

спрямованість  її  поведінки.  Це  обумовлено  тим,  що  кожне  суспільство  має

унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій відбивається самобутність цієї

культури. Говорячи про ціннісні орієнтації, не можна не торкнутися проблеми

ціннісного  відношення  особистості  до  чого-небудь.  Одним  із  факторів

формування  ціннісних  відносин  є  безпосереднє  проживання  учнями  цих

відносин  у  взаємодії  з  реальною  навколишньою  дійсністю.  Умовами  такого

проживання є тренінгові ігри і вправи, які дозволяють ненав’язливо й доступно

розкривати життєві й загальнолюдські цінності, а також  виявляти зв’язки кожної

дитини з ними.

Наступний аспект застосування в роботі з учнями ПТНЗ інтерактивних

форм роботи полягає в тому, що становлення соціально активної позиції повинно

орієнтуватися на актуалізацію й реалізацію потреби юнака стати й бути самим

собою, на формування в нього знань, умінь і навичок самопізнання й рефлексії,

на освоєння ним моральних форм і способів самореалізації й самоствердження,

форм громадянської поведінки, пов’язаної зі створенням благ не тільки для себе,

але і для оточення.

У  ході  проведення  позанавчальної  роботи  із  формування  соціально

активної позиції  учнів ПТНЗ ми провели ряд дискусій, як от „Уроки гусячої

зграї”, „Казка „Колобок”, „Різні думки”.

Надання  учням  ПТНЗ  свободи  вибору  форм  і  способів  прояву  своєї

активності,  можливості  знайти  й  зайняти  власну  нішу  в  життєдіяльності

співтовариства  навчального  закладу,  культивування  в  освітньому  процесі

широкого спектра видів спільної й індивідуальної діяльності дозволяють усім або

більшості членам учбового колективу знайти собі справу по душі у відповідності

зі своїми інтересами й потребами. Принцип свободи вибору прийнятний у роботі
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з  юнацькою  молоддю,  лежить  в  основі  розвитку  їхньої  соціально  активної

позиції.

Серед інтерактивних методів усе більший розвиток одержує кейс-метод

(case study), що має різні тлумачення – метод кейс-стади, кейс-технологія, кейси,

метод  ситуаційного  навчання,  метод  аналізу  конкретних  ситуацій  широко

поширився в практиці навчання в усьому світі [35, с. 56].

В основі кейс-методу лежить осмислення реальної життєвої ситуації, при

вивченні й аналізі якої відбувається актуалізація певного комплексу знань, які

було потрібно засвоїти. Кейс-метод опирається на дискусійні технології, коли в

процесі  спільного  обговорення  учні  моделюють  реальну  проблему,  з  якою

можуть  зіштовхнутися  на  практиці.  Присутність  у  структурі  кейс-методу

дискусій, аргументації навчає учасників дотриманню норм і правил спілкування.

Особлива роль приділяється соціальному педагогу,  який повинен бути досить

емоційним  у  процесі  навчання,  усувати  конфлікти,  створювати  атмосферу

співробітництва й суперництва одночасно, забезпечуючи при цьому дотримання

особистісних  прав  учнів.  Матеріальною  базою  кейсів  виступають  ситуації  з

життя, освіти й науки, історичні події, добутки художньої літератури, матеріали

засобів  масової  інформації,  наукові  статті  й  наукові  факти,  Інтернет  з  його

невичерпними джерелами, тобто те, що становить наше життя [35].

Кейс-метод  має  потенціал  щодо  розвитку  соціальної  активності  учня

ПТНЗ,  дозволяючи активізувати  пізнавальні  здібності  особистості:  теоретичні

знання  з  дисциплін,  практичний  досвід,  уміння  формулювати  свої  думки  й

вислухати протилежну точку зору, аргументувати й підтверджувати свою точку

зору.  Цей  метод  дає  можливість  проявляти  й  удосконалювати  особистісні

можливості  як  учнів,  так  і  викладача:  здатність  працювати  в  команді,

комунікативні навички, навички аналізу й оцінки дій і ситуацій, застосування

теорії на практиці. Він дозволяє побачити можливість неоднозначного рішення

багатьох проблем у реальному житті, допомагаючи співвідносити теоретичний

матеріал із практичним.

Основна  мета  цієї  технології  полягає  в  розвитку  в  учнів  здатностей

детально аналізувати проблеми, що виникли, й знаходити оптимальні рішення.
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Для досягнення більшої ефективності у формуванні соціально активної позиції

учнів у позанавчальній діяльності при застосуванні даного методу учні мають

навчитися  глибоко  осмислювати  проблему,  доводити  свої  міркування  й

припущення до чітко сформульованих положень і  рішень із  їхнім наступним

обґрунтуванням  і  захистом.  Альтернативний  вибір,  обговорення  й  критичне

сприйняття варіантів рішень по кейс-технології є рушійною силою виховання.

Будучи інтерактивною технологією, кейс являє собою рольову систему, де під

роллю розуміється сукупність вимог, пропонованих до учасників, що займають

різні  соціальні  позиції.  Наявність  великої  розмаїтості  ролей  приводить  до

перетворення  кейса  в  рольову  форму,  тобто  ігровий  метод  виховання,  де

поєднується  гра  й  технологія  інтелектуального  розвитку.  У  методологічному

контексті кейс-метод може бути представлений як складна система, що інтегрує

інші  методи  пізнання:  моделювання,  системний  аналіз,  проблемний  метод,

уявний експеримент, методи опису, класифікації, ігрові методи. 

Нами найбільше застосовувались кейс-методи ситуативного навчання та

аналізу  конкретних  ситуацій:  „Стимул”,  „За”  і  „Проти”,  „Почуття  успіху”.

Відмітимо,  що  учні  ПТНЗ  були  вражані  і  задоволені  новими  технологіями

їхнього виховання, а отже значно поліпшилися умови для формування соціально

активної позиції.

Наступною  соціально-педагогічною  умовою  є  формування  в  учнівської

молоді  соціально  активної  позиції  шляхом  її  залучення  до  соціального

проектування. 

Потреба  жити  в  людському  співтоваристві,  самостверджуючись  у  світі

дорослих,  актуалізує  багатопланову  суспільно-корисну  діяльність  сучасної

молоді. Але вони виключені з реальної соціально значимої діяльності, ізольовані

від серйозних справ суспільства. Учні ПТНЗ, що жадають „справжнього життя” і

„справжніх справ”, не завжди задоволені формалізованими заняттями на уроках і

після них у кружках,  секціях,  клубах,  вони непостійні  у  своїх захопленнях і

виборі занять. Для них важлива участь у діяльності, що має цінність для членів

тієї спільноти, в яку вони входять [136]. Такою соціально значимою діяльністю
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для учнівської молоді може бути створення й реалізація на практиці соціальних

проектів.

Існують різні точки зору на розуміння термінів „соціальне проектування” і

„соціальний проект”. 

Зокрема, у праці „Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності

соціальних проектів” [138] автори тлумачать проектування як процес створення

формальної й неформальної специфікації виконання завдання, поставленої перед

підлітком; це одна з форм випереджального відбиття дійсності.  Проектування

включає очікувані міжособистісні відносини, взаємозалежність даного завдання з

іншими завданнями [138, с. 16].

У  свою  чергу,  В. Курбатов  і  О. Курбатова  характеризують  соціальне

проектування  як  науково-теоретичну  й  одночасно  практичну  діяльність  по

створенню проектів розвитку соціальних систем, інститутів, об’єктів на основі

соціального передбачення, прогнозування та планування їх соціальних якостей і

властивостей.  Це  дає  можливості  керувати  соціальними  процесами  і  є

вираженням того нового, що характеризує тенденції соціального розвитку. Тому

соціальне проектування пов’язане з інноваційною діяльністю і впровадженням

соціальних інновацій [104].

За переконаннями М. Коган, соціальне проектування – це опис конкретної

ситуації, котра може бути поліпшена засобами реалізації певної системи методів

та послідовних кроків їх використання [90, с. 11].

У  контексті  обґрунтування  потенціалу  соціального  проектування  у

формуванні соціально активної позиції учнів представляє інтерес також праця

О. Пометун  [163],  де  соціальне  проектування  визначається  як  сукупність

практичних дій,  спрямованих на  розв’язання  конкретної  соціальної  проблеми

місцевої громади. Крім того, автор переконує, що участь молоді в таких проектах

сприяє розвитку у неї  емоційно-ціннісного ставлення до громадського життя,

активності  особистості,  прагненню  до  громадянських  дій  та  ефективного

спілкування [163, с. 46].

Результатом соціального проектування є соціальної проект як ефективна

форма організації суспільно-корисної діяльності вихованця в становленні його
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активної  соціальної  позиції,  відправна  крапка  росту,  в  якій  удосконалюється

реальна дієвість „усіх видів культурної роботи” [117, с. 23]. Проект – результат

соціального проектування, спрямованого на „затвердження в соціальній практиці

проектного мислення” [117, с. 28].

Найбільш  оптимальне  визначення  соціального  проектування,  на  наш

погляд,  представлено у кандидатській дисертації  С. Лєснікової,  де цей термін

тлумачиться  як  індивідуальна  чи  групова  діяльність  підлітків,  спрямована  на

позитивне  перетворення  соціального  середовища  та  умов  життєдіяльності

підлітків доступними для них методами [111]. Саме це визначення соціального

проектування нами буде взято за основу в педагогічному експерименті.

Для  нашого  дослідження  важливим  є  той  факт,  що  проектність  стала

визначальною  рисою  сучасного  мислення,  однією  з  найважливіших  ознак

сучасної культури практично у всіх її основних аспектах, пов’язаних із творчою

діяльністю людини. Проектна діяльність дозволяє активізувати учня ПТНЗ як

суб’єкта даної діяльності, реалізувати свій особистий потенціал; сприяє розвитку

якостей автономної, соціально активної особистості, створюючи, таким чином,

умови для розвитку  соціальної  активності  учнів.  Проект здійснюється  в  ході

соціальної взаємодії, при якому учні приймають різні соціальні ролі й готуються

до їхнього виконання в ситуаціях реальної взаємодії [111; 117; 163].

Самореалізація  особистості  підлітка  нерозривно пов’язана  із  творчістю.

Прагнення реалізувати себе, виявити свої можливості є спонукальним мотивом

становлення соціальної активності  учнів ПТНЗ. Ми розглядаємо творчість не

просто як процес створення чогось нового, а як схильність особистості підходити

до  рішення  завдання  творчо,  нестандартно.  Створення  проекту  учнями  –  це

творчий  процес,  у  якому  вони  в  меншій  мірі  спираються  на  особистий

соціальний досвід, багато часу приділяють пошуку нової інформації й побудові

проекту так, щоб він був цікавий та актуальний для цільової групи.

Для прояву й розвитку творчості в учнів ПТНЗ їхня діяльність повинна

здійснюватися  у  взаємодії  з  іншими  людьми,  в  єдності  індивідуальної  й

колективної діяльності. Творчість у процесі створення проекту супроводжується

бажанням учнівської молоді спілкуватися один з одним, одержувати нові знання
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й  самореалізовуватися.  Людина  прагне  спілкуватися  із  групою  людей,  які  її

розуміють  і  підтримують,  це  властиво  більшою  мірою  юнацькому  віку,  ніж

іншим вікам.

Науковці  стверджують  [117;  118;  138;  163],  що  проектна  діяльність  є

продуктивною в багатьох випадках:  у навчанні  різних категорій населення,  у

дослідженні й перетворенні педагогічної дійсності й людей, що перебувають в

освітньому просторі,  у  міжкультурній взаємодії.  Ціль продуктивної  проектної

освіти  –  надати  учням можливість  самим здобувати  нові  знання,  створювати

освітню  продукцію  за  всіма  предметами,  навчити  їх  самостійно  вирішувати

виникаючі  проблеми.  Продуктивне  проектування  –  це  спроба  перебороти

відчуження людини від змісту навчання та виховання. Продуктивність має на

увазі  створення  специфічного  освітнього  продукту  за  допомогою  його

соціального проектування [138, с. 26].

У  ході  педагогічного  експерименту  у  позанавчальній  діяльності  з

формування соціально активної  позиції  учнів ПТНЗ нами були розроблені та

впроваджені  наступні  соціальні  проекти:  „Все  знати,  вміти  та  встигати”,

„Скарбниця добрих справ”, „Сходи до успіху” та інші.

Залучення до проектної діяльності учнів припускає деякі зміни в структурі

побудови  самого  проекту:  етапи  побудови  концепції  проекту,  діагностики  й

визначення вектора діяльності об’єднані в один – постановка мети, де й буде

представлена  певна  концепція  й  обраний  напрямок  діяльності.  Увага  дітей

акцентується  на  створенні  програми  діяльності,  висуванні  й  обґрунтуванні

альтернативних  ідей,  ретельному  продумуванні  реальних  шляхів  і  засобів

досягнення  поставленої  мети.  Основними  принципами,  на  які  опираються

підлітки  й  педагоги  при  проектуванні,  є  актуальність,  доступність,

співробітництво і їхня вмотивованість [163, с. 56 – 57].

Отже,  проектування  як  умова  становлення  активної  соціальної  позиції

учнів  ПТНЗ  має  необмежені  можливості,  оскільки  має  характеристику

продуктивності. Учні як учасники соціально орієнтованих проектів, виступаючи

в різних проектних ролях (на етапах задуму, розробки ідеї, виконання проекту),

усвідомлюють себе  творцями продукту  конкретної  діяльності,  що є  особисто
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значущим  і  соціально  необхідним.  Через  проектування  соціокультурної

діяльності,  вони здобувають комунікативні  і  дослідницькі  вміння,  розвивають

самостійність, аналітичне мислення, що сприяє їхній подальшій самореалізації,

формуванню соціально активної позиції.

2.3.  Експериментальна  перевірка  соціально-педагогічних  умов

формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  у  позанавчальній

діяльності 

У  попередньому  підрозділі  дисертаційної  роботи  нами  було  детально

обґрунтовано  процес  формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  у

позанавчальній  діяльності  здійснюється  ефективно  за  трьох  соціально-

педагогічних умов: активна участь учнів ПТНЗ в інтенсивній соціально значущій

діяльності,  спрямованій  на  формування  в  них  соціально  активної  позиції;

впровадження інтерактивних форм і методів позанавчальної діяльності ПТНЗ з

метою формування соціально активної позиції учнів; формування в учнівської

молоді  соціально  активної  позиції  шляхом  її  залучення  до  соціального

проектування. Згідно з логікою наукового дослідження, метою цього підрозділу

дисертаційної роботи є опис впровадження вищевказаних умов.

Розпочнемо висвітлення реалізації першої умови – активна участь учнів

ПТНЗ в інтенсивній соціально значущій діяльності, спрямованій на формування в

них  соціально  активної  позиції. Зауважимо,  що  в  умовах  демократизації

суспільства невід’ємним атрибутом формування соціально активної позиції учнів

ПТНЗ  є  учнівське  самоврядування.  На  формувальному  етапі  нашого

експерименту ми внесли певні корективи в організацію діяльності учнівського

самоврядування  Одеського  професійного  ліцею  технологій  та  дизайну

Державного  вищого  навчального  закладу  „Південноукраїнський національний

педагогічний  університет  імені  К. Д. Ушинського”  та  Великолепетиського

професійно-технічного  училища  №  22  (смт. Велика  Лепетиха  Херсонської

області), а для Державного навчального закладу „Бердянський машинобудівний
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професійний  ліцей”  взагалі  обґрунтували  структуру  та  зміст  учнівського

самоврядування, що мало назву „Учнівська республіка” (далі – УР).

Конституція УР, яку, за нашої допомоги, розробили і прийняли учні ПТНЗ,

проголошувала  виокремлення  законодавчої  (Парламент  ПТНЗ),  виконавчої

(Кабінет міністрів ПТНЗ) та судової влади (Рада справедливих). Кожного року на

початку третьої декади вересня в ПТНЗ відбувалася учнівська конференція, на

якій обирався Парламент ПТНЗ і Рада справедливих. Членами парламенту були

депутатами  від  співдружності  груп,  клубів  та  об’єднань  за  інтересами.  Рада

справедливих  була  судовою  владою  у  ПТНЗ,  метою  якої  було  забезпечення

формування соціально активної позиції учнів шляхом демократизації навчально-

виховного  процесу  в  ПТНЗ,  реального  захисту  прав  учнів,  формування

особистості,  що усвідомлює свої  права  й  обов’язки,  займає активну життєву

позицію. 

Щорічно, згідно з Конституцією УР, учні ПТНЗ через таємне голосування

на загальних виборах обирали свого Президента на один рік, який був головою

учнівського колективу ПТНЗ. 

Відповідно  до  внутрішнього  Закону  ПТНЗ  „Про  вибори”,  учнівський

Парламент  створював  виборчу  комісію  у  складі  7-9  учнів.  Виборча  комісія

обирала  голову,  заступника  та  секретаря.  Обов’язками  виборчої  комісії  були:

організація  передвиборчої  кампанії;  складання  списків  виборців;  проведення

виборів; оголошення результатів виборів. Кожний кандидат випускав  рекламний

плакат, готував свою самопрезентацію і програму, яка передбачала організацію і

проведення заходів із захисту прав учнів,  організації  дозвілля,  участі  учнів у

суспільно-корисних справах та заходи, що сприяли успішному навчанню учнів

ПТНЗ  та  формуванню  у  них  соціально  активної  позиції  у  позанавчальній

діяльності.

Під час передвиборчої агітації кандидати у Президенти зі своєю групою

підтримки організовували зустрічі з виборцями, дискусії з опонентами, концерти

та  масові  заходи  на  свою  підтримку.  Завершальним  етапом  передвиборчої

кампанії  була  прес-конференція,  яку  готувала  виборча  комісія.  У  ході  цього

заходу кандидати відповідали на запитання,  аргументовано відстоювали свою
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точку зору, виявляли толерантність до інших думок.

Обраний Президент ПТНЗ (у 2013 р. Олег К., у 2014 р. – Костянтин З., у

2015 р.  – Олександр О.)  брав участь у роботі  педагогічних рад,  координував

роботу Парламенту ПТНЗ, формував Кабінет Міністрів ПТНЗ. Це вимагало від

Президента прояву таких особистісних якостей: упевненість у собі, амбіційність,

урівноваженість, емоційно-позитивне самопочуття, наявність вольових якостей,

вплив на інших, оригінальне, творче мислення, комунікативні і організаторські

здібності,  уміння  приймати  правильне  рішення  в  непередбачених  ситуаціях,

готовність  брати  на  себе  відповідальність,  знання,  уміння  та  навички

організаторської роботи.

Кабінет Міністрів ПТНЗ – виконавчий орган учнівського самоврядування.

До його складу  входили Прем’єр-міністр  (у  2013 р.  Максим П.,  у  2014  р.  –

Олексій І., у 2015 р. – Антон С.), віце-прем’єр-міністр (у 2013 р. Артем Б., у 2014

р.  –  Володимир Л.,  у  2015  р.  –  Наталія  Р.)  та  міністри.  Міністерства  були

сформовані з метою організації та впровадження в життя всіх напрямів виховної

роботи.

Міністерство  освіти  і  науки сприяло  вдосконаленню  навчальної

діяльності  учнів,  проведенню  предметних  олімпіад,  конференцій,

інтелектуальних змагань. Відомство організовувало тематичні дні: День Знань,

Всесвітній день бібліотек, Всесвітній день музеїв, День Наума – покровителя

освіти та науки в Україні, День Української писемності, а також конкурси авторів,

ораторів,  творчих  робіт,  творів,  читців,  турніри-вікторини,  зустрічі  з

випускниками  ПТНЗ,  круглі  столи  з  правових  та  екологічних  питань,  День

Дублера,  Свято  „Шануймо  найкращих”,  Свято  улюбленої  книги,  виставку

книжкових новинок та експозицію „З історії ПТНЗ”.

Крім того, учні залучалися до виставочної діяльності як у ролі учасників,

так і в ролі організаторів. Зокрема, щороку в експериментальних ПТНЗ у День

відкритих дверей проводилися й проводяться науково-технічні виставки, а також

виставки робіт учнів.

Міністерство здоров’я та спорту організовувало спортивні змагання з

різних  видів  спорту,  разом  з  викладачами  і  батьками  створювало  секції
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баскетболу, тенісу, аеробіки, бойових мистецтв, шахово-шашковий та краєзнавчо-

туристичний гуртки. За ініціативи цього міністерства на формувальному етапі

експерименту  було  проведено  „Малі  Олімпійські  ігри”,  „Козацькі  розваги”,

зустрічі з видатними спортсменами міста, конкурси „Сильніше, вище, дальше”,

„Майбутні  захисники  Вітчизни”,  „Веселі  старти”.  Це  відомство  також

здійснювало  профілактичну  роботу  щодо  запобігання  шкідливих  звичок,

пропаганди за здоровий спосіб життя; проводило „День Здоров’я”, марш-кидок

„Стежиною здоров’я”, круглі столи з фахівцями (психологи, лікарі, працівники

правоохоронних  органів  та  реабілітаційних  центрів),  акції  проти  куріння  і

наркотиків  „Спасибі  –  ні!”,  „Молодь  проти  наркотиків”,  „Молодь  обирає

здоров’я”, „Увага – СНІД”, „Скажи життю – так!” тощо. 

Міністерство  інформації забезпечувало  інформаційні  потреби  ПТНЗ,

висвітлювало  події  країни,  міста  та  учнівського  життя.  Прес-центр  постійно

організовував  випуски  стіннівок,  листівок,  висвітлював  учнівське  життя  на

сторінках  міської  преси.  Проводилися  конкурси  юних  журналістів,

кореспондентів, плакатів, зустрічі з працівниками засобів масової інформації та

телебачення. На День святого Валентина на паперовій стіні кожний учень мав

можливість  залишити своє  освідчення  у  прозі,  віршах або малюнках  і  стати

переможцем у конкурсі „Найкраще освідчення”.

За нашої ініціативи в експериментальних ПТНЗ було започатковано випуск

учнівських газет („Сяйво Бердянська”, „Учнівський рупор”, „Новини учнівської

Одеси”).  У  ході  цього  заходу  учнівська  молодь  одержувала  теоретичну  й

практичну підготовку в розробці й випуску аматорських друкованих газет.  За

нашими переконаннями, у ПТНЗ випуск газети  виконує дві функції: соціально-

педагогічну  й  інформативну.  З  одного  боку,  в  ній  є  навчальна  й  наукова

інформація, з іншого боку – робота над газетою формує в майбутніх фахівців

уміння  відбирати  матеріал,  його  аналізувати,  формує  навички  художнього

оформлення,  розвиває  естетичний  смак,  надає  можливість  висловити  власну

думку, самореалізуватися.

Міністерство  суспільно-корисних  справ самостійно  контролювало

відвідування учнями ПТНЗ, дотримання ними Закону України „Про професійно-
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технічну освіту”, Статуту ПТНЗ, „Єдиних вимог до учнів ПТНЗ”, забезпечувало

трудову  діяльність  учнів,  брало  участь  у  Днях  відкритих  дверей  навчальних

закладів міста. Були організовані акції милосердя „Дім без самотності”, „Пошта

ветеранам”, благодійні концерти та лотереї, різдвяний марафон „Подаруй радість

другу”, конкурси вмільців та декоративно-прикладного мистецтва. 

Велику  роль у  трудовому вихованні  грає  праця  із  самообслуговування.

Тому  ми  рекомендували  залучати  всіх  без  винятку  учнів  експериментальних

ПТНЗ до прибирання аудиторій і лабораторій, підготовки їх до осінньо-зимового

періоду, до виготовлення й ремонту дидактичних посібників.

Через учнівське самоврядування ми намагалися залучити учнівську молодь

до активної участі в благоустрої закріпленої за ПТНЗ території. Всі учні щороку

брали  активну  участь  у  суботниках  по  прибиранню  міста.  Крім  того,  учні

експериментальних груп надавали допомогу різним організаціям і підшефним

установам.  Наприклад,  учні  Одеського  професійного  ліцею  технологій  та

дизайну проводили різні  заходи в  дитячому  будинку  № 3,  а  також надавали

допомогу в оформленні інтер’єра. Група учнів Великолепетиського професійно-

технічного училища проводила різні роботи в дитячому садку „Ластівка”. Вони

виготовляли наочні приладдя для занять із дітьми старших груп, організовували

виставки дитячих малюнків. 

Міністерство культури та відпочинку сприяло духовному й естетичному

розвитку учнів, вивченню народних звичаїв, традицій, спонукало до розкриття

творчих здібностей і талантів учнів. Цей підрозділ учнівського самоврядування

брав участь в організації екскурсій до музеїв міста. Улюбленими для учнів ПТНЗ

стали свята: День святого Валентина, конкурси талантів, КВК (в яких грають

команди не тільки учнів, а й викладачів), Новорічні і Різдвяні свята, концерти

самодіяльності та пародій „Парад зірок”, День гумору і сміху, вечори відпочинку

та дискотеки. 

Як  ми  бачимо,  учнівське  самоврядування  стало  суб’єктом  виховного

процесу. Участь у діяльності Учнівської Республіки надавала учням можливість

бути організаторами і лідерами, глибше перейнятися відповідальністю за стан

справ у ПТНЗ і за особистісний вклад у них, брати на себе відповідальність за
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справу  колективу,  сприяло  їх  громадянському  становленню,  духовному

зростанню,  прояву  самостійності  учнів,  посильної  реальної  участі  в  житті

суспільства, задоволенню потреб у спілкуванні, самоствердженню в суспільно

значущій діяльності. У такий спосіб діяльність учнів в Учнівській Республіці,

забезпечувала  цілеспрямований  розвиток  соціальної  активності,  спонукала

розвиток  мотивації  до  вироблення  власної  соціально  активної  позиції,  де

створювались  умови  для  формування  таких  ознак  соціальної  активності,  як:

відповідальність,  упевненість  у  собі,  самостійність,  прагнення  до

самоствердження  і  самореалізації,  творчого  мислення,  вольових  якостей,

комунікативних та організаторських здібностей. 

Після  організації  діяльності  учнівського  самоврядування  в

експериментальних ПТНЗ ми провели проміжний зріз. Отримані дані (див. табл.

2.11) говорять про незначні результати особистісних змін в учнів ПТНЗ.

Таблиця 2.11

Рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної групи після 1 зрізу

на формувальному етапі експерименту

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Кіл-сть учнів % від 174

Високий 28 16,1

Середній 67 38,5

Низький 79 45,4

Мета  рольової  гри,  наступного  заходу  формування  соціально  активної

позиції  учнів  ПТНЗ,  в  групі  була  такою:  соціальний  педагог  повинен  стати

джерелом  ігрової  активності  учнів;  створити  умови  для  усвідомлення  ними

проблемної  ситуації,  активізації  внутрішніх  ресурсів  і  розуміння  власних

особистісних  інтересів  у  ній;  повинен  допомогти  знайти  можливі  шляхи

розв’язання  проблеми,  скласти  схему  дій  для  цього;  забезпечити  способами

внутрішньої роботи в разі виникнення аналогічних ситуацій надалі. Учнівська
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молодь, що бере участь у рольовій грі, може бути акторами, які виконують ту чи

іншу роль, експертами і глядачами. 

В  експериментальній  роботі  було взято  за  основу  модель рольової  гри

Г. Селевка, представлену такими компонентами: тема та ідея (смислова ситуація);

завдання; комплекс ролей і відповідні їм функції; змістовно-технічна підготовка,

в  тому числі  й розподіл  ролей з  урахуванням ігрових інтересів,  здібностей і

бажань учнів;  орієнтовний сценарій і  рекомендації  учасникам гри;  виконання

ролей  під  час  ігрової  ситуації;  обговорення  та  оцінка  результатів  гри,  пост

спостереження [183].

Ми  рекомендували  соціальним  педагогам,  які  проводили  за  нашим

дорученням заходи в експериментальних ПТНЗ не забувати про використання в

підготовці і проведенні ігор комп’ютерів і мережі Інтернет, оскільки з їхньою

допомогою можна швидко  отримати,  обробити,  зберегти  і  продемонструвати

різноманітну інформацію у вигляді тексту, таблиць, графіків, що розкривають

суть обговорюваного процесу, показують його динаміку в часі  і  просторі.  Це

значно  полегшує  роботу  соціального  педагога  у  підготовці  до  рольової  гри,

робить діяльність учнівської молоді більш змістовною і наближує її до реального

життя.

Організація і проведення рольових ігор („Рольові міркування”, „Конкурс

ораторів”, „Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад”, „Стратегія успіху”

та ін.) в експериментальних ПТНЗ включали підготовчий етап, ігровий етап і

підбиття підсумків гри.

Підготовчий  етап  проходив  до  проведення  самого  ігрового  заняття  і

включав ознайомлення учасників гри з її ідеєю, розподіл ролей, забезпечення

реквізитом  і  обладнанням,  обговорення  задуму  і  стратегії  гри,  підготовку  й

ознайомлення з планом чи сценарієм гри і рекомендаціями для її учасників, вибір

найбільш  сприятливого  часу  і  місця  для  її  проведення.  На  наш  погляд,

найважливіша частина підготовчого етапу – самостійна робота учнів ПТНЗ. Як

правило, учасники гри не повною мірою опанували знання, що стосуються цієї

проблеми, та вміння її розв’язування. Тому їм давалося завдання працювати з

рекомендованою літературою, використовувати свій досвід, а також досвід інших
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учасників  рольової  гри.  У  результаті  відбувався  обмін  інформацією  між

учнівською молоддю про шляхи розв’язання подібних проблем, уточнювалися

позиції персонажів, вироблялися стратегія і тактика поведінки в ігровій ситуації.

Другий етап – ігровий, він починався вступним інструктажем соціального

педагога.  Він  роз’яснював  особливості  і  зміст  гри,  її  можливості,  порядок

проведення  та  обговорення.  Особливу  увагу  приділяли  формулюванню

пізнавальних  і  розвивальних  цілей,  а  також  критеріям  оцінки  результатів

рольової гри. Таким чином, учнів уводили в ігровий стан, у них створювали

певний настрій.

Далі  відбувалося  розгортання  сюжету  гри  за  сценарієм,  що

характеризувався  залученням  учнів  групи  в  ігрову  дію.  У  цей  період  вони

„проживали”  ситуацію  в  її  ігровому  втіленні,  діючи  згідно  з  визначеними

ігровими правилами. Соціальний педагог брав участь у грі відповідно до обраної

ролі і за необхідності здійснював такі дії: коригував виступ акторів; втягував в

гру малоактивних одногрупників; коротко резюмував діяльність учнів по ходу

гри;  заохочував  репліками  і  своєю  реакцією  учнів,  які  найбільш  вдало

виконували  свої  ролі;  звертав  увагу  на  поведінку  і  виконання  поставленого

завдання глядачами.

На третьому етапі відбувалося оцінювання та обговорення результатів гри.

Ми  рекомендували  соціальним  педагогам  експериментальних  ПТНЗ

організовувати обговорення результатів роботи за трьома напрямами: перший –

результати гри (досягнення пізнавальних і розвивальних цілей, формулювання

стратегії  розв’язання  розглянутих  проблем);  другий  –  емоційні  враження,

отримані  в  рольовій  грі  (асоціації,  спогади,  почуття);  третій  –  важливість

надбаного досвіду для використання в майбутньому (можливість виникнення

подібних ситуацій  у  реальному  житті  і  дії  учнів  з  урахуванням отриманого

досвіду). Закінчувалося заняття оцінюванням ігрової діяльності його учасників,

аналізувався набутий досвід з соціально активної позиції учнів.

Наведемо думки з оцінки результатів гри учнів. Олег К. „Гра допомогла по-

іншому поглянути на деяких людей і  зробити для себе позитивні  висновки”.
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Костянтин П. „Не думав, що у мене вийде. Я зрозумів всі свої страхи, я можу

бути активним й успішним”.

Включення  учнів  експериментальних ПТНЗ у  волонтерську  діяльність

передбачало,  в  першу  чергу,  проведення  лекційних  занять  „Волонтерство  як

новітня тенденція” та „Специфіка організації волонтерської роботи в сучасній

Україні”, в яких аналізувалися феномен волонтерства, його сутність, філософія,

природа,  базові  цінності;  виховна  та  освітня  роль  волонтерства;  історія

волонтерського  руху;  нормативні  і  законодавчі  документи  щодо  здійснення

волонтерської діяльності; взаємодія волонтерства і громадянського суспільства;

вимоги до особистості  волонтера;  висвітлювалися погляди на цей феномен у

сучасних умовах. Оскільки передбачалась велика робота, до слухання лекцій ми

запрошували й батьків учнів.

Після  цього  учнівська  молодь  експериментальних  навчальних  груп

залучалася соціальними педагогами до активної участі в різноманітних формах

позанавчальної роботи: виховних заходах, благодійних акціях, гуртках, секціях,

диспутах „Кому вони потрібні?”, „Діти Індиго – хто вони?”, „Чим ми можемо

допомогти  бездомним  тваринам”,  тематичних  вечорах  „З  днем  народження,

школа-інтернат!”,  „Ми їх пам’ятаємо і  шануємо”, „Волонтери вперед!”,  прес-

конференціях з актуальних проблем волонтерської роботи: „Благодійність – наша

риса  характеру”,  „Захищаємо  права  неповнолітніх  професійно”,  конкурсах:

„Соціальна  реклама”,  „Бажаємо  здоров’я!”,  „Волонтери  з  Азовського  моря”,

„Дитинство інваліда очима оточення”, усних журналах „День пам’яті загиблих

від Чорнобильської трагедії”, „Візьміть дитину у сім’ю” та ін.

Особливо  слід  відзначити  „Школу  волонтерів”  при  Бердянському

машинобудівному  професійному  ліцеї,  результатом  діяльності  якої  протягом

2013-2015 навчальних років стало проведення учнями ПТНЗ благодійних акцій

для  дітей-сиріт  та  дітей,  що  залишилися  без  батьківської  опіки,  вихованців

школи-інтернату, дитячого будинку сімейного типу „Надія”, центру соціальної

реабілітації  неповнолітніх м. Бердянська:  до  Дня Святого  Миколая 19 грудня

„Різдвяні візерунки”, „Від серця до серця”; до Дня боротьби з тютюнопалінням

та зі СНІДом – акції „Молодь за здоровий спосіб життя”, „Конвенція захищає

наші права”, „Скажимо СНІДу „Ні”, „Наркотики – це не моє!”, „Вибір за тобою,
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підліток!”; акція з висаджування квітів та дерев на території школи-інтернату до

дня м. Бердянська.

Учні-волонтери також активно брали участь у музично-розважальних про-

грамах, готували для дітей театралізовані вистави.  Прикладом цьому є активна

волонтерська робота, пов’язана із Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. Учні-

вська молодь Одеського професійного ліцею технологій та дизайну Державного

закладу  „Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені

К. Д. Ушинського” на засадах волонтерства виступили із театралізованою дією на

площі міста, а також розповсюджували інформаційні листівки, буклети про нега-

тивний вплив на організм уживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. 

Участь  учнів-волонтерів  Великолепетиського  професійно-технічного

училища № 22  в обласній пошуково-краєзнавчій акції „Пам’ять” (яка відбулася

напередодні річниці Перемоги у Другій світовій війні) сприяли формуванню у

них  рис  громадянськості,  відповідальності,  що,  у  свою  чергу,  дозволяє

реалізувати  у  вихованні  принцип наступності  поколінь  і  розвивати  історичну

пам’ять юних дослідників. У рамках цієї діяльності, учні ПТНЗ брали участь у

догляді за історичними пам’ятками населеного пункту, історичними могилами на

кладовищах, проводили вікторини „Я та історія мого краю”, засідання круглого

столу „Чи потрібно знати історію свого народу?”. 

Формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді  успішно

здійснювалося  через  включення  учнів  ПТНЗ  в  акцію  взаємодопомоги,

взаємопідтримки, що дозволяє виявляти їм милосердя. З цією метою щорічно в

закладах  проводився  ярмарок  власних  виробів  з  наступним  використанням

виручених грошей на допомогу сиротам та малозабезпеченим. Також щорічно

практикуються трудові десанти зі збору макулатури (при цьому виручені гроші

йдуть на придбання підручників для навчальних кабінетів, надання матеріальної

допомоги  дітям-сиротам,  малозабезпеченим  родинам,  ветеранам  Великої

Вітчизняної війни та ін.). У праці на користь інших у молодих людей формуються

стосунки  товариськості,  доброзичливості,  усвідомлюються  обов’язки  щодо

інших,  розвиваються  емпатійні  здібності,  відносини  взаємодопомоги,

формуються соціально активна позиція до оточення.
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Наведемо  приклади  висловлювань  з  приводу  залучення  учнів  до

волонтерської діяльності самих учасників. Тетяна З. „Ще півроку тому волонтери

не були для мене такими важливими персонами, як зараз. Не в тому сенсі, що я

зменшувала їх заслуги, а просто не замислювалася про це так серйозно. Коли я

сама  стала  волонтером,  я  зрозуміла,  наскільки це  відповідально.  Ми робимо

велику і добру справу. Я стала більш терплячою, впевненою у собі”. Антон В.

„Не потрібно мати особливу освіту або особливі знання, навіть не важливий ваш

вік. Головне – це мати бажання. У мене спочатку такого бажання не було. Але

зараз я інший, я став замислюватися про майбутнє”. Вадим В.„Було дуже круто!

Я хочу продовжити займатися волонтерством”.

Перейдемо  до  опису  реалізації  другої  умови  –  впровадження

інтерактивних  форм  і  методів  позанавчальної  діяльності  ПТНЗ  з  метою

формування соціально активної позиції учнів.

Використання  в  експериментально-дослідній  роботі  соціально-

педагогічного тренінгу дозволяло реалізовувати потреби учнів ПТНЗ у активній

соціально значущій діяльності, спілкуванні і, спираючись на позитивне в собі,

досягати стану внутрішньої рівноваги, збагачуватися спеціальними уміннями і

навичками, необхідними для успішного процесу спілкування і самокорекції як

визначальних  умов  соціалізації  особистості.  Також  на  формувальному  етапі

експерименту  ми  приділяли  увагу  розвитку  особистісних  якостей  учнівської

молоді,  їх  почуттів,  умінню  аналізувати  власний  досвід,  вихованню  в  учнів

шанобливого ставлення до себе і оточуючих, розвитку умінь досягати компромісу

у складній ситуації. 

Зазначимо,  що  в  експериментальних  ПТНЗ  проведенням  тренінгових

занять  із  учнівською молоддю займалися  соціальні  педагоги  цих  навчальних

закладів.  При  цьому,  ми  рекомендували  фахівцям  так  спрямувати  програму

соціально-педагогічного тренінгу з формування соціально активної позиції, щоб

учні почували себе комфортно і змогли ствердитися у подальшому житті.

Технологія  проведення  тренінгу  передбачала,  щоб  фахівець  ПТНЗ  сам

добирав проблемну ситуацію, яка була б актуальною для формування активної

позиції,  як для конкретної групи учнів, так і  для кожного окремо. У процесі
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тренінгової гри в учнів ПТНЗ виникала потреба поділитися своїми враженнями

від  виконуваної  роботи  лідера,  яка  є  необхідною  умовою  для  формування

активності. Ця мета досягалась нами завдяки дотримання під час тренінгу таких

принципів: довіри до роботи учня, що дозволяє „безпечно” реалізувати установку

й експериментування; аналізу усього, що відбувається під час тренінгу; акценту

на правильну поведінку, переживання, почуття. Учні ПТНЗ, довіряючись своїм

почуттям, виражали їх вербально чи невербально, робили спроби організувати

свою поведінку з позицій активного ставлення до суспільства.

У ході тренінгових занять соціальні педагоги разом з учнями моделювали

різноманітні життєві ситуації. Ми пропонували розіграти різні життєві колізії:

конфліктні  ситуації  під час  майбутньої  роботи,  ситуації  знайомства,  боротьбу

думок,  ставили їх  перед  необхідністю соціального  вибору.  Завдання  кожного

полягало у виконанні своєї ролі найбільш ефективним і адекватним соціально-

педагогічним способом.

Кожна  тренінгова  гра  завершувалась  обов’язковим  обговоренням.  Учні

ПТНЗ  ділились  враженнями  про  те,  як  вони  почувалися  у  своїй  ролі,

обґрунтовували  зроблені  під  час  гри  вчинки,  оцінювали  дії  своїх  партнерів-

одногрупників.  Це давало змогу розвивати соціальну спостережливість учнів,

вміння  поставити  себе  на  місце  інших  або  пояснювати  поведінку  людей,

дивитися  на  ситуацію очима партнера.  Гарно  на  практиці  щодо формування

соціально активної позиції учнівської молоді зарекомендувало розігрування ролі,

яка не завжди була адекватною їхнім характерам. Необхідність перевтілитись у

чуже „Я” за Маслоу сприяла формуванню в учнів ПТНЗ здатності  й уміння

розуміти інших людей, уявно входити в їх становище і оцінювати свою соціально

активну функцію.

Суттєве значення для реалізації мети тренінгових занять мало створення в

навчальній групі сприятливого соціального клімату [35]. Тільки в цьому випадку

в учнів ПТНЗ виникав оптимістичний настрій, працездатність та ініціатива, які

супроводжувались доброзичливістю й увагою один до одного, що породжувало в

кожного почуття захищеності,  підвищувало активність,  були подолані  бар'єри

нерішучості.
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Тренінг  з  формування  соціально  активної  позиції  на  засадах  суб’єкт-

суб’єктної  взаємодії  в  експериментальних  ПТНЗ  проводився  з  метою

перетворити  навчальну  групу  у  своєрідне  дзеркало,  в  якому  кожен  міг  би

побачити  себе  під  час  своїх  проявів.  Це  досягалось  тим,  що  в  групі

встановлювався  інтелектуальний  зв’язок,  який  ґрунтувався  на  довірливих

міжособистісних  стосунках.  При  проведенні  тренінгу  ми  рекомендували

соціальним педагогам ПТНЗ дотримуватися принципу персоніфікації висловів,

суть якого полягала у відмові від безособових дієслівних форм, які допомагають

у повсякденному спілкуванні ховати особистісну позицію або відхилятись від

прямого висловлювання в небажаних випадках, тобто у групі вживались вирази

„я міркую”, „я вважаю” [167]. 

У процесі тренінгу ми зверталися один до одного на „ти” і по імені, щоб

забезпечити  спілкування  в  системі  „людина-людина”  без  урахування  статусу

кожного. Учнівська молодь училася сприймати себе та інших такими, якими є

насправді, оцінювати власні якості самостійно на основі отриманої інформації. У

процесі  роботи  ми  дотримувалися  принципу  конфіденційності,  суть  якого

зводилася до рекомендації не виносити зміст спілкування, яке розвивається під

час  тренінгу,  за  межі  групи.  Саме  така  форма  проведення  заняття  сприяє

виробленню  в  учнів  відповідальної  поведінки,  яка  є  складовою  соціально

активної позиції особистості.

Вихідним для заняття були такі установки: діалогізація взаємодії на основі

поваги до думки іншого, персоніфікація висловлень, акцентування мови почуттів,

довірливого  спілкування,  конфіденційність,  самодіагностика  [35].  Ключовим

методом тренінгу був метод вправ. Саме вправи, як показують результати нашої

роботи,  у  повноцінній,  міжіндивідуальній  роботі  дозволяють  учням  ПТНЗ

відпрацювати  і  набути  необхідних  навичок  та  вмінь  соціально  активної

поведінки.

Ми переконалися у тому, що юнаки і дівчата не завжди в змозі самостійно

проаналізувати  і  усвідомити,  особливо,  усунути  причини  своїх  соціальних,

зокрема комунікативних труднощів. У процесі занять ми ставили перед учнями

ПТНЗ за мету більш глибоко пізнавати себе й одногрупників, уміти дивитись на
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ситуацію очима своїх партнерів, перейматися їхніми проблемами й почуттями,

усвідомлювати  свої  недоліки,  критичніше  ставитись  до  своїх  вчинків,  тобто

розвивати його рефлексію.

Соціальні  педагоги  ПТНЗ  під  час  проведення  тренінгових  занять

намагалися  створити  умови  для  того,  щоб  кожний  учень  прагнув  до

саморефлексії,  до  того,  щоб  вивчити  свої  психологічні  особливості,  оцінити

власну  поведінку,  порівнюючи  з  відповідною  поведінкою  своїх  партнерів,

визначити  або  уточнити  своє  ставлення  до  них.  Все  це  забезпечувалось

застосуванням  спеціально  розроблених  „тренінгових”  ігор,  у  ході  яких  їх

учасники  діставали  від  своїх  партнерів  інформацію  „зворотного  зв’язку”,

причому інтенсивнішу, концентрованішу, ніж у звичайному житті [207].

Тренінг  „У  ритмі  життя”  полягав  у  формуванні  особистості,  наділеної

сучасним світоглядом, компетентної в обраній сфері діяльності, відповідальної за

справу, самостійної у виборі рішення, здатної до самоорганізації і адаптації в

соціумі. Завдання тренінгу: ознайомити учнів з основними принципами розвитку

особистісного  потенціалу;  сформувати  навички  конструктивної  взаємодії  з

навколишнім  світом,  собою  та  іншими;  сформувати  свідоме  ставлення  до

власного життєвого вибору та відповідальності за нього.

Тренінг  проводився  протягом  одного  місяця,  два  рази  на  тиждень  (8

занять), включав в себе інформаційні блоки, вправи різного характеру, рольові

ігри, а також групові дискусії.

Позитивні  відгуки  від  учасників  тренінгу  отримала  вправа  „Розмова  зі

змінної  позиції”.  Учні  опрацьовували  різні  ситуації  з  використанням

субособистостей (мрійник, скептик, реаліст). Наведемо приклади висловлювань

учнів під час тренінгу. Ольга Р.: „На мою думку, краще бути реалістом, адже він

впевнений,  цілеспрямований,  активний,  завжди  знайде  виправдані  рішення”.

Євгенія Н.: „Активна людина – це завжди успішна людина”. Максим Г.: „Якщо з

тобою  поруч  активні  люди,  ти  і  сам  тоді  прагнеш  бути  таким”.  На  думку

більшості учнів, виконання вправи дало можливість отримати досвід  розгляду

проблем з різних точок зору, що є важливим у формуванні соціально активної

позиції.
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Зацікавлення  викликало  використання  наприкінці  тренінгового  заняття

кольороопису,  де  кожен  колір  (фігурки  з  кольорового  паперу)  –  це  умовне

позначення того чи іншого настрою. Зокрема, визначальним є те, що фігурки

червоного, помаранчевого та жовтого кольорів переважали. А це свідчить про

захопленість, радість і приємні відчуття, що залишились в учасників тренінгу

після його проведення.

Підводячи підсумки використання тренінгу, ми можемо стверджувати, що

він є досить ефективним у формуванні соціально активної позиції учнів ПТНЗ.

Він дає змогу теоретично оволодіти знаннями, відпрацювати практичні навички і

ролі, а також розвинути особистісні якості.

Результат  соціально-педагогічних  тренінгів  з  учнівською  молоддю

досягався шляхом отримання і осмислення особистістю нових знань як про себе,

так і про інших членів тренінгової групи, а також внаслідок виконання членами

групи спеціально розроблених вправ, участі в тренінгових іграх.

Зауважимо,  що  тренінгова  робота  в  експериментальних  ПТНЗ

здійснювалася  за  певними правилами,  які  базувались  на  принципах  бажання

допомогти  один  одному,  емоційної  підтримки,  взаєморозуміння,  створення

клімату  довіри.  В  результаті,  перед  кожним  учнем  відкрилася  можливість

„заробляти”  собі  репутацію  в  середовищі  ровесників,  ніби  заново.  Але

„заробляти”  не  розігруванням  чужої  ролі,  а  завдяки  підвищенню  власної

активності. 

Звернемо увагу на висловлювання учнів після проведення тренінгу. Антон

З. „Ніколи не приймав участі. Дуже цікаво. Мені здається, я виріс над собою”.

Кирил З. „Буду шукати подібні тренінги і вчитись”. Настя Т. „Мені сподобалось

спілкуватися з людьми, бути лідером”.

Для  формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді

експериментальних  ПТНЗ  також  використовувалась  дискусія як  форма

організації позанавчальної діяльності учнів. Дискусії застосовувалися в роботі з

учнями для того, щоб визначити ступінь розуміння ними обговорюваних питань,

перевірити  переконання  й  установки  на  рішення  соціальних  питань,  їхню

істинність. Дискусії „Хто ми такі?”, „Яким би я хотів бачити своє суспільство?”,
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„Що значить бути соціально активною особистістю?”, „Чи повинні ми мовчати?”,

„Хто, якщо не Ми”, „Молодь, яка змінює країну” були організовані для того, щоб

обмін думками, поглядами й переконаннями учнів ПТНЗ і соціального педагога

міг привести до нового погляду на проблему місця молодої людини в сучасному

світі,  на  її  значущості  у  суспільному  житті,  до  обговорення  можливої  зміни

моделі поведінки, навичок міжособистісної взаємодії, зміни на соціально активну

позицію особистості.

У  навчальному  закладі  „Бердянський  машинобудівний  професійний

ліцей”, що виступав експериментальною базою нашого дослідження, соціальний

педагог адресував дискусію учням, які не мають своєї точки зору, або тим, кому

складно  примиритися  із  чужою  думкою.  Саме  на  таких  юнаків,  як  показує

практика цього навчального закладу, з набагато більшою ймовірністю впливає

переконливість дискусії, в якій забезпечується більш високий, ніж в інших видах

роботи, рівень включення групи однолітків у спільну діяльність. 

На  формувальному  етапі  експерименту  ми  не  забували,  що  для

дискусійного заняття має бути характерна така ознака як конфлікт, коли кожен

учасник  захищає  умови  та  вимоги  [151].  В  експериментальних  ПТНЗ  для

формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді  ми  широко

використовували групові дискусії, в яких брали участь кілька груп по 3-5 чоловік

і кожна група відстоювала свою думку на задану проблему. Слід зазначити, що у

позанавчальній діяльності ПТНЗ найприйнятнішою формою є групова дискусія,

оскільки вона забезпечує розмаїття думок і підходів до розгляду проблеми, й у

обговоренні задіяно більшість учнів. 

Соціальні педагоги ПТНЗ проводили кожне дискусійне заняття поетапно.

Насамперед, це підготовчий етап, у якому визначалася тема дискусії. Вона має

бути актуальною й солідною. Актуальність теми учнів визначалася користю, яку

приносили  їм  отримані  під  час  дискусії  знання  й  уміння.  Солідність  теми

передбачала  її  високу значимість  для формування соціально активної  позиції

особистості.  Дрібні  запитання у  дискусію не  виносилися.  Також неодмінною

умовою вибору теми була її неоднозначність, що давало змогу представляти різні

позиції щодо неї, обмінюватись думками. Визначаючи тему дискусії, соціальному
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педагогу слід пам’ятати, що проблеми, винесені до обговорення, мають бути не

просто соціально актуальними, а й посильними для учнів, викликати їх інтерес.

До того ж дуже важливо, аби тема була забезпечена літературою, доступною

учням за змістом. На підготовчому етапі соціальний педагог ПТНЗ розробляв

план  дискусії,  визначав  основну  проблему  і  кілька  другорядних  питань,  що

допомагали повніше розкрити зміст теми; відбирав літературу, яку треба вивчити

учням у процесі підготовки. Ці дані потім надавалися учням. 

На цьому ж етапі викладач ділив групу на умовні підгрупи і проводив

консультації з ними. Ми рекомендували фахівцям експериментальних ПТНЗ при

розподілі  навчальної  групи  не  формувати  підгрупи сильних  і  слабких  учнів.

Створення груп має відбуватися з урахуванням принципу взаємного збагачення,

тобто у одну групу мають уходити учні з різним рівнем знань і умінь [163]. 

Це, по-перше, сприяло розвитку слабших учнів, які збагачували знання й

уміння під час роботи з сильними учнями; а, по-друге, такий принцип розподілу

на підгрупи створював приблизно однакові за рівнем розвитку групи, що сприяло

залученню до дискусії максимальної кількості учнів ПТНЗ. 

Починалася  дискусія  зі  вступного слова соціального педагога,  коли він

формулював  основну проблему заняття,  обґрунтовував  її,  визначав  регламент

виступу учасників, пояснював специфіку проведення дискусії. Потім проходило

обговорення завдання в групах й здійснювалися виступи учасників дискусії. Не

слід  забувати,  що соціальний педагог  має  спрямовувати  міркування  учнів  до

правильних  висновків,  підштовхувати  їх  до  формування  протистояння  з

розглянутого питання,  а для цього він повинен відсікати зайву інформацію з

виступів,  цим  узагальнюючи  важливі  висновки  та  зближаючи  погляду

дискутуючих. 

На цьому етапі соціальний педагог керував ходом дискусії, тобто ставив у

разі  потреби  додаткові  питання,  допомагав  учням знайти  правильне  рішення

поставленої проблеми, робити обґрунтовані висновки. Він стежив за тим, щоб

обговорення  питань  проходило  толерантно,  попереджав  міжособистісні

конфлікти учнів, стежив за виконанням основних принципів дискусії. 
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Так,  цікавою для підлітків  стала  дискусія „Що значить  бути соціально

активною особистістю?”,  метою якої було спонукання учнів експериментальної

групи до висловлення думок з означеної теми, стимулювання їхньої активності,

розвиток  комунікативних вмінь.  Учні  об’єднувалися у  чотири малі  групи.  За

сигналом  ведучого  вони  протягом  3  хв.  обговорювали,  висловлювали  свої

міркування, записували відповіді на запитання. Потім учні переходили до аркуша

попередньої групи, вони мали змогу доповнити або розширити відповідь.  Це

продовжувалося доти, доки малі групи не опрацювали усі аркуші. Наприкінці

встановлювався зворотній зв'язок, учні відповідали на запитання: „Які нові ідеї

виникли під час виконання завдання?”, „Чи були моменти, коли здавалося, що на

запитання вже надано вичерпну відповідь?”.

Наведемо  приклади висловлювань учнів  під  час  дискусії.  Катерина  С.:

„Бути соціально активною особистістю – це означає бути діяльним, енергійним,

корисним суспільству”. Сергій Ш.: „Я вважаю, що соціально активна особистість

має змогу змінювати навколишній світ”.

Соціальні  педагоги  експериментальних  ПТНЗ  відзначали  позитивний

вплив, який мають дискусійні форми роботи на формування соціально активної

позиції  учнів.  Заняття-дискусії,  за  результатами  проведеного  формувального

етапу  експерименту,  активізують  соціальну  позицію  учнівської  молоді  та

збільшують їх інтерес до історії країни, народу, громадських процесів, сприяють

самореалізації  і  самопізнанню, розвивають інтелектуальні здібності,  сприяють

умінням: вислуховувати опонента, виявляти толерантність до іншої точки зору,

навчають аргументовано відстоювати власну позицію. 

Використання  у  позанавчальній  роботі  з  учнями  ПТНЗ  кейс-методу

передбачало дотримання низки дидактичних принципів: індивідуальний підхід

до  кожного  учня  з  урахуванням  його  потреб,  здатностей,  інтересів;  надання

свободи  у  виборі  виду  соціально-позитивної  діяльності;  забезпечення  учнів

необхідною наочністю для вирішення завдань (друковані матеріали, CD-диски,

продукція компаній); концентрація на основних положеннях кейса й виключення

зайвої  відволікаючої  інформації;  можливість  спілкування  й  співробітництва  з
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викладачем  в  будь-який  час;  формування  навичок  самостійної  роботи  й

самоврядування; розкриття можливостей учня й розвиток його сильних сторін.

Соціальні  педагоги  експериментальних ПТНЗ враховували,  що існують

п’ять критеріїв кейсів: 1) за джерелом – джерелом будь-якого кейса є людина,

залучена в ситуацію, що вимагає рішення; 2) за процесом відбору змісту – кейс

повинен  бути  заснований  на  реальній  ситуації;  3)  за  обсягом  змісту  –  зміст

повинен відбивати навчальні цілі, незалежно від того, короткий кейс або довгий,

викладається  він  конкретно  або  узагальнено;  4)  за  результатом  апробації  в

аудиторії  –  вивчення  реакції  на  кейс  важливо  для  підвищення  ефективності

конкретного  кейса  й  для  одержання  максимального  навчально-виховного

результату; 5) за процесом старіння – нові ситуації вимагають нових підходів,

реальність створює нові джерела кейсів, відсуваючи в минуле кейси, засновані на

історичних подіях [151, с. 93].

При організації виховних занять із формування соціально активної позиції

учнівської  молоді  ПТНЗ ми дотримувалися  наступних етапів  реалізації  кейс-

методу:

1. Підготовчий  етап.  Підготовка  соціально  проблемної  ситуації,

інформаційних матеріалів, постановка завдань виховного заняття.

2. Ознайомлювальний  етап.  Введення  учнів  в  обговорення  реальної

ситуації  (введення  в  ситуацію,  опис  ситуації,  включення  інформаційних

матеріалів, пред’явлення джерел інформації).

3. Основний  етап.  Аналіз  ситуації  в  процесі  спільного  обговорення

проблеми (вступне слово соціального педагога, розподіл учнів за групами з 3-5

чоловік, робота в групах: а) короткий виклад прочитаних матеріалів, виявлення

проблемних моментів,  визначення доповідачів;  б) подання результатів аналізу,

міжгрупова  дискусія,  підведення  підсумків  дискусії,  визначення  знайдених

варіантів рішень).

4. Заключний  етап.  Презентація  результатів  аналізу  ситуації  учнями,

фіксованість  результатів  спільної  діяльності,  підведення  підсумків соціальним

педагогом та оцінювання роботи учнів.
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Аналізуючи  проблемні  ситуації,  учні  ПТНЗ  керувалися  наступними

пунктами, складеної нами пам’ятки: Що трапилося? Постарайтеся відповісти на

це питання й розглянути ситуацію з погляду всіх осіб, що беруть участь. У чому

полягає проблема? Які взаємини діючих осіб у ситуації? Як можна вирішити цю

ситуацію?  Приведіть  якнайбільше  способів  вирішення  даної  проблеми.  Які

можливі наслідки кожного нового „рішення” проблеми? Наскільки екстремальне

й  суперечливе  кожне  пропоноване  рішення,  чи  можливий  компроміс?  Чи

реальний взагалі пропонований спосіб? Чи потрібна додаткова інформація, щоб

прийняти рішення? Якби це стосувалося особисто мене: а) як би я поставився до

людей (наприклад, іншої національності, культурного й соціального рівня, іншої

віри); б) як би мені довелося змінитися, щоб адаптуватися до нової ситуації; в)

що в мені було неприродним; г) чим би я міг пожертвувати; д) що мені необхідно

зберегти  в  собі,  щоб  залишатися  самим  собою?  Пам’ятай,  що  в  багатьох

складних ситуаціях немає єдиного вірного рішення й немає простих відповідей.

У дійсності, і ми повинні прийняти це, багато ситуацій просто нерозв’язні. Саме

головне в кожній ситуації – допомогти людям усвідомити й визнати існування

різних точок зору на проблему й різноманіття способів її рішення.

Кейс-метод „За” і „Проти” полягав у розвитку креативності, активності, 

гнучкості в оцінці ситуації, зміцненні групової єдності.

Учні,  об’єднані  у  підгрупи,  мали  написати  аргументи  „За”  і  „Проти”

стосовно таких ситуацій:  попередження про несвоєчасне виконання завдання;

пасивність  керівника;  запізнення  на  екзамен,  затримка  стипендії,  тимчасове

відключення електронної мережі. 

Після  завершення  вправи  лідери  малих  груп  представляли  результати

спільної роботи. Заохочувалися доповнення, коментарії з боку інших учнів.

Наведемо  приклади  висловлювань  учнів.  Вікторія  Ж.:  „Я  ніколи  не

замислювалась, що у негативній ситуації завжди можна знайти щось позитивне,

й навіть смішне. Питання в тому, чи хоче цього сама людина”. Олександр М.:

„Мені було важко шукати аргументи „Проти”. Адже людина звертає увагу на те,

що для неї важливе; бачить те, що хоче бачити. Необхідно навчитися знаходити

щось  корисне  в  тому,  що  з  тобою  відбувається”.  Юрій  В.:  „Не  думки
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контролюють нас, а ми управляємо думками. Тільки від нас залежить, яке буде

наше життя”.

Унаслідок  розігрування  запропонованих  кейсів  було  досягнуто

позитивного  результату.  Учні  переконались,  що  у  більшості  ситуацій  можна

знайти  позитивне.  А  людина,  яка  має  позитивне,  оптимістичне  мислення,

обов’язково досягне успіху у житті.

Таким чином, кейс-метод є ефективним у формуванні соціально активної

позиції учня ПТНЗ, оскільки цей метод призначений не для одержання знань із

точних  предметів,  а  орієнтований  на  одержання  багатьох  життєвих  істин;

відбувається  не  оволодіння  готовою  інформацією,  а  йде  їхнє  вироблення  на

основі  співробітництва  й  рівноправності  учня  й  соціального  педагога;

результатом  використання  даного  методу  є  не  тільки  знання,  але  й  навички

професійної діяльності; технологія методу досить проста: розробляється певна

модель реальної ситуації, в якій відбивається той комплекс знань і практичних

навичок, передбачений для одержання учнями; юнаки попередньо знайомляться з

кейсом (текстовим матеріалом) із залученням різних джерел інформації, а потім

іде  докладне  обговорення  ситуації,  де  викладач  виступає  в  ролі  модератора;

сприяє розвитку системи цінностей учнів, життєвих установок, професійних і

соціально активних позицій. 

На  завершення,  покажемо  специфіку  реалізації  третьої  умови  –

формування в учнівської молоді соціально активної позиції шляхом її залучення до

соціального проектування.

На  наш  погляд,  основне  завдання  включення  підлітків  у  соціальне

проектування полягає в тому, щоб отримані ними вміння й навички сприяли

формуванню соціальної  активності  в  суспільно значущій діяльності,  оскільки

практична діяльність дозволяє отримані знання й уміння перевести в навички, які

залишаються в особистості на все життя.

У зв’язку з відсутністю в позашкільній діяльності ПТНЗ персоналізованої

соціально-проектувальної  діяльності,  становлення  соціально  активної  позиції

учнів  ускладнено,  оскільки  зазвичай  проекти  створюють  дорослі  (соціальні

педагоги, представники громадських організацій), а потім залучають учнів до їх
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реалізації.  Така практика формує тип виконавця, функціонера, об’єкта впливу,

який  уникає  відповідальності,  не  вміє  проектувати  події  свого  життя  й

відповідати за них. Виникає протиріччя: з одного боку, по своїй суті реалізація

соціальних  проектів  в  позанавчальній  діяльності  ПТНЗ  може  сприяти

становленню  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді,  з  іншої,  спосіб

організації  й  реалізації  проектів,  коли  основна  роль  приділяється  педагогові,

гальмує розвиток інтересу учнів до проектної діяльності. Вивівши соціального

педагога  на  рівень  консультанта  й  модератора,  ми  зробили  соціальне

проектування  тим  фактором,  що  реально  впливає  на  становлення  соціально

активної позиції учня.

Нами  був  запропонований  соціальний  проект  „Все  знати,  вміти  та

встигати”.  Його  реалізація  передбачала  три  етапи:  підготовчий,  основний  і

заключний. На кожному етапі вирішувалися певні завдання, визначався характер

діяльності учнів і соціального педагога ПТНЗ.

Підготовчий етап складався з  декількох підетапів.  На етапі мотивації  й

цілепокладання  відбувалося  визначення  теми,  виявлення  однієї  або  декількох

проблем, уточнення цілей і кінцевого результату, вибір робочих груп. Діяльність

учнів  полягала  в  уточненні  інформації,  обговоренні  завдань  і  виявленні

соціальних проблем. Функція викладача ПТНЗ носила характер  допоміжних дій

у мотивації учнів, допомоги в постановці цілей проекту й спостереженні, тобто її

можна  визначити  як  регулятивно-організаційну.  Етап  планування  визначив

соціальну проблему і її подальший аналіз; висунення гіпотез та обґрунтування

кожної  з  них;  визначення  джерел  інформації,  способів  її  збору  й  аналізу;

постановку  завдань  і  вибір  критеріїв  оцінки  результатів;  розподіл  ролей  у

підгрупах. Відмінною рисою діяльності  учнів на цьому підетапі були вибір й

обґрунтування  своїх  критеріїв  успіху  під  спостереженням  викладача.  Під

непрямим  керівництвом  соціального  педагога  на  підетапі  прийняття  рішень

учасники проекту обговорювали методи перевірки прийнятих гіпотез („мозковий

штурм”); вибирали оптимальний варіант; визначали способи подання результату;

збирали інформацію (інтерв’ю, опитування, спостереження, бесіди).
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Основний  етап  виконання  проекту  припускав  пошук  необхідної

інформації, що підтверджує або спростовує гіпотезу. Учні ПТНЗ працювали з

інформацією,  проводячи  дослідження,  синтезуючи  й  аналізуючи  ідеї,

оформляючи проект у вигляді комп’ютерних презентацій. Соціальний педагог вів

поточний контроль за проектною діяльністю кожного учасника; тобто на цьому

етапі  провідною  функцією  соціального  педагога  була  консультаційно-

координуюча. 

Заключний  етап  являв  собою  підетап  захисту  проекту,  де  проходило

обґрунтування  процесу  проектування;  пояснення  й  спільне  обговорення

отриманих результатів. Діяльність соціального педагога ПТНЗ зводилася до ролі

рядового  учасника,  що  мав  право  задавати  питання  й  лише  за  необхідності

спрямовувати процес захисту, беручи участь у підведенні підсумків роботи як

незалежний  експерт,  тобто  на  цьому  етапі  зростала  роль  контрольно-оцінної

функції.  Підетап  перевірки  й  оцінки  результатів  підвів  до  аналізу  виконання

проекту, досягнутих результатів (успіхів і причин можливих невдач); до аналізу

ступеня досягнення поставленої мети; до оцінки результатів і виявлення нових

проблем.  У  діяльності  учнів  ПТНЗ  необхідно  на  цьому  етапі  відзначити

колективну рефлексію (самоаналіз проекту й самооцінку).

Ми рекомендували учням і викладачам ПТНЗ дотримуватись алгоритму

проекту й строків його виконання; наголошували враховувати поточні зміни, що

будь-який план у процесі реалізації вимагає корекції, може бути доопрацьований

і  змінений  відповідно  до  нових  обставин.  Чітке,  послідовне,  з  урахуванням

можливих змін  виконання  всіх  намічених заходів  приводило  учнів  ПТНЗ до

втілення в життя їхньої програми, досягнення поставлених цілей і розв’язання

певної  соціальної  проблеми взагалі,  сприяло формуванню соціально активної

позиції учнів.

Робота над соціальним проектом ґрунтувалася на груповій взаємодії, що

була  не  тільки  методом  виховання,  але  й  структурним  компонентом  всього

соціально-виховного процесу. Склад учасників визначався такими критеріями, як

рівень знань, комунікабельність, ініціативність, працездатність, спільні інтереси.

Залежно від теми проекту й інтересів учнів склад міг мінятися. Що стосується
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кількісного складу групи, то найбільш успішно розробляли проект групи з 5–6

чоловік. Соціальний педагог міг розширити коло тем, а також пропонував учням

придумати свої теми. Наприклад, обговорюючи проект циклу „Що ми можемо

зробити, щоб допомогти людям”, ми розширювали тему, вносячи деякі зміни в

назву:  „Що  ми  можемо  зробити,  щоб  допомогти  дітям,  що  залишилися  без

піклування батьків?”  і „Що ми можемо зробити, щоб допомогти інвалідам?”.

Наш досвід показує, що проблеми дорослих, такі як доля людей з обмеженими

можливостями,  життя  дітей,  що  залишилися  без  піклування  батьків,  по-

справжньому хвилюють більшість учнів ПТНЗ.

Підгрупи під керівництвом педагогів ПТНЗ розробляли соціальні проекти,

реалізація яких здійснювалася протягом 1–6 місяців. Кожний проект мав свою

спрямованість. Спільним для всіх проектів було те, що вони вирішували завдання

сформувати в учнівської молоді знання про рідний край, героїв рідного міста,

почуття любові до своєї малої Батьківщини, розвинути емпатію й увагу до людей,

які  потребують  допомоги;  виховати  соціальну  активність  та  відповідальність

тощо. 

У процесі експериментально-дослідної роботи ми рекомендували учням та

працівникам експериментальних ПТНЗ здебільшого розробляти малобюджетні

проекти  (незначні  за  витратою  матеріальних  і  фінансових  ресурсів),  які

припускають взаємодію ПТНЗ з представниками різних установ та організацій

міста: державні органи влади; міські та районні відділи управління освіти і науки;

охорони здоров’я; праці і соціального захисту; внутрішніх справ; культури; ЗМІ;

центри  зайнятості;  педагогічні  колективи  позашкільних,  оздоровчих  та  ін.

закладів; недержавні громадські організації; спонсори; батьки учнівської молоді.

Вважаємо необхідним коротко описати найбільш вдалі учнівські проекти.

Соціальний проект „Турбота” розроблено учнями Державного навчального

закладу  „Бердянський  машинобудівний  професійний  ліцей”,  включеними  в

експериментальну роботу з формування соціально активної позиції особистості.

Мета проекту полягала в розвитку соціальної активності учнівської молоді

через залучення їх до реальної практичної діяльності, спрямованої на рішення

проблем  місцевого  співтовариства  (самотність  пенсіонерів)  і  створення
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експозиції для музею ПТНЗ, у якій будуть представлені матеріали про людей, що

живуть поруч і в минулому зробили багато для міста Бердянська.

Особливість цього соціального проекту полягає в тому, що його учасники

через  спілкування  з  пенсіонерами  розвивали  власну  громадянську

самосвідомість. Живе спілкування з людьми, що пережили багато випробувань,

формує в підростаючому поколінні почуття причетності до рідної історії, через

знайомство з життям однієї людини.

За  нашими  рекомендаціями  учні  ПТНЗ  на  етапі  розробки  проекту

сформулювали  ті  питання,  які  вони  хотіли  б  обговорити  з  ветеранами  й

визначилися з тематикою експозиції, для якої будуть набирати матеріал. Юнаки

самостійно знайшли адреси  ветеранів,  що проживають у місті,  домовилися з

ними про зустріч, пояснили мету своїх відвідувань.

У гостях у людей похилого віку організовувалося спілкування, де ветерани

розповідали про цікаві моменти свого життя. Бесіда проходила за чашкою чаю,

до якого учні приносили виготовлене власноруч печиво, це була наша неухильна

вимога.  Після  бесіди  учні  читали  ветеранам  вірші,  співали  пісні,  вручали

запрошувальні  листи  у  музей  ПТНЗ  на  відкриття  тематичної  експозиції

„Турбота”.  Таким  чином,  за  перший  місяць  п’ять  груп  учнів  відвідали  23

ветерани. Через пів року у музеї навчального закладу була відкрита експозиція,

на яку були запрошені ветерани міста.

Подібний до попереднього проект був розроблений і реалізований учнями

Одеського  професійного  ліцею  технологій  та  дизайну  Державного  закладу

„Південноукраїнський  національний  педагогічний  університет  імені  К.  Д.

Ушинського”. Цей соціальний проект називався „Книга пам’яті” і мав за мету

формування  соціальної  активності  учнівської  молоді  через  активний  пошук

матеріалів про жителів м. Одеса й оформлення їх у літописну книгу.

„Книга пам’яті” – це літописна книга, в якій фіксуються спогади про своє

дитинство  людей  похилого  віку,  а  також  яскраві  моменти  їх  професійного,

громадського,  культурного  життя.  Реальними  проявами  соціально  активної

позиції  учнівської  молоді  при  виконанні  даного  проекту  були:  активність  у

пошуку матеріалів, ініціативність у встановленні контактів з людьми літнього
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віку,  творча  самостійність  в  оформленні  продукту  (власне  „Книга  пам’яті”),

спільна  діяльність  соціального  педагога  й  учнів  ПТНЗ  для  досягнення

очікуваного результату.

Проблема  формування  соціально  активної  позиції  учнівської  молоді

частково  також  вирішувалася  у  процесі  реалізації  соціального  проекту

„Ярмарок”,  розробленого  учнями  Великолепетиського  професійно-технічного

училища  №  22.  Мета  проекту  –  розвиток  патріотизму  в  учнів  професійно-

технічного навчального закладу через знайомство з культурою різних регіонів

України. Учні на Ярмарку доповідали про культуру, традиції, визначні пам’ятки

архітектури, видатних діячів спорту, мистецтва, науки і техніки різних областей

нашої держави. Реальні прояви соціально активної позиції учнів: формування

почуття  любові  до  культури  своєї  країни,  свого  народу  через  знайомство  з

культурою й традицією її  регіонів, самоорганізація мозкового штурму в групі

учнів,  планування  й  розробка  етапів  проекту,  прийняття  особистої

відповідальності  за  реалізацію  проекту,  творча  художня  самодіяльність,

активність у виступі безпосередньо на Ярмарку.

Учні  цього  ж  ПТНЗ,  за  допомогою  соціального  педагога  закладу

Н. П. Ярошенко, розробили  та  реалізували  соціальний  проект „Юридична

консультація”.  Основна  мета  проекту  –  формування  правової  грамотності

учнівської молоді. У ході розробки та реалізації проекту учні ПТНЗ самостійно

вивчали законодавчу літературу (кримінальний, сімейний, цивільний кодекси),

проводили ток-шоу по Конвенції ООН про права дитини,  створювали колажі за

статтями Конвенції; надавали юридичні консультації учням пільгових категорій

(діти-сироти, діти-інваліди).

Кожний з вищезазначених проектів містив у собі дві частини: когнітивну й

результативно-діяльнісну. Когнітивний компонент реалізовувався через знання,

які  учні  одержували  в  різноманітних  видах  діяльності:  вікторини,  ток-шоу,

спортивні заходи, практичні заняття (вироби). Ці заходи організовувалися для

учнівської  молоді  таким  чином,  щоб  учасники  обов’язково  одержували

ненав’язливо нові знання й уміння в межах запропонованої тематики.
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Результативно-діяльнісний  компонент  припускав,  що  кожний  захід  має

практичний результат. Крім того, включення в практичну діяльність цікаво як для

учасників – учнів ПТНЗ, так і для організаторів – авторів проекту. 

Після активного залучення учнів до соціального проектування ми провели

проміжний  зріз.  Отримані  дані  свідчать  про  позитивну  динаміку  рівнів

сформованості соціально активної позиції в учнів (див. табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Рівні сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної групи після 2 проміжного зрізу 

формувального етапу експерименту

Рівні

Експериментальна група
(174 учня)

Кіл-сть 
учнів

% 
від 174

Високий 34 19,5

Середній 76 43,7

Низький 64 36,8

Організовуючи процес соціально-педагогічного проектування учнів ПТНЗ,

ми спиралися на думку Р. Вайноли, що в підготовці й упровадженні юнаками

соціальних проектів провідна роль належить соціальному педагогу, який виконує

такі функції:

1) експертне дотримання культурних норм, що не дозволяють розгулятися

фантазійному проектуванню, вийти за межі розумного й безпечного;

2) фасилітація,  полегшення  переживань,  що  супроводжують  соціальне

проектування,  які  безпосередньо  стосуються  особистого  життя  учасників;

супровід і підтримка проекту мрії й проекту задоволення;

3) функція консультування як пошуку проблем, так і  шляхів виходу із

ситуацій, які не можуть бути знайдені дезадаптованими підлітками особисто;

4) функція  модератора,  нейтрального  ведучого,  що  управляє

комунікацією, але не приймає участі в змістовній частині бесіди; відповідальний

за  протікання  дискусії,  дотримання  правил  і  розпорядку,  що  допомагають
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прийняти зважене рішення; підвищує орієнтованість на досягнення результату

[38].

Завершуючи опис специфіки використання соціального проектування для

формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ, зауважимо, що педагогічна

цінність проектів полягала в тому, що: 

1) над проблемою працювали кілька учнів спільно з педагогами ПТНЗ. До

проектної діяльності залучалися й батьки, зацікавлені в участі у такій діяльності;

2) оскільки  проекти  є  соціально  значимими,  учні  могли  самостійно

відслідковувати особистісну й суспільну значимість проекту для кожного з них;

3) продуктивність  проектів  у  такій  діяльності  легко  відслідковувалася,

учнівська  молодь  бачила,  наскільки те,  що вони зробили,  цікаво й  потрібно,

можна було відзначити такий момент, що той проект, на який було затрачено

більше часу, був більше цікавий та успішний.

2.4. Результати експериментально-дослідної роботи

На  формувальному  етапі  педагогічного  експерименту нами було

проаналізовано  результати  проведеної  експериментально-дослідної  роботи.

Характеристика зазначених результатів можлива на підставі об’єктивної оцінки

тих  реальних змін,  які  відбулися  з  учнями професійно-технічних навчальних

закладів  через  проведену  позанавчальну  роботу.  З  цією  метою  на  основі

методики  діагностування,  запропонованої  під  час  констатувального  етапу

експерименту (підрозділ 2.1),  на формувальному етапі наукового дослідження

було  проведено  повторне  діагностування  з  формування   соціально  активної

позиції учнів ПТНЗ.

Аналіз  дослідних  даних  засвідчив,  що  в  результаті  проведеної

позанавчальної  роботи  відбулися  якісні  і  кількісні  зміни  в  показниках

сформованості  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ.  Для  визначення

ефективності  проведеної  експериментально-дослідної  роботи  з  формування

соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності  ПТНЗ вважаємо
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доцільним здійснити порівняльний аналіз констатувального і контрольного зрізів

за критеріями і показниками, визначеними в підрозділі 2.1. 

Аналізуючи   мотиваційний  критерій,  розглянемо  спочатку  результати

динаміки  спрямованості  особистості  на  соціум, що  визначалася  нами  за

методикою визначення спрямованості особистості Є. Рогова (Додаток А). Як на

констатувальному  і  формувальному  етапах  експерименту,  ми  досліджували

прояви учнями професійно-технічних навчальних закладів особистісної, ділової

та соціальної спрямованості особистості. Порівняльні результати сформованості

спрямованості  особистості  на  соціум  учнів  ПТНЗ  експериментальної  і

контрольної  груп  на  констатувальному  і  контрольному  етапах  експерименту

представлені в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13

Динаміка спрямованості особистості на соціум учнів ПТНЗ

 в експериментальній і контрольній групах

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Високий 20 11,4 37 20,8 19 11,2 21 12,1

Середній 59 33,9 81 46,7 61 35,4 55 32

Низький 95 54,7 56 32,5 92 53,4 96 55,9

Як  можна  побачити  на  табл. 2.13,  кількість  учнів  ПТНЗ,  для  яких

характерні  задоволення  особистих  потреб,  мотивів  власного  благополуччя,

зосередження уваги на власній персоні,  в контрольній групі збільшилася  на

2,5%,  а  в  експериментальній  групі,  навпаки,  зменшилася  на  22,2% (низький

рівень).  Особливої  уваги  заслуговують  зміни  у  високому  рівні  суспільної

спрямованості учнів ПТНЗ  (з 11,4% – ЕГ і  11,2% – КГ до 20,8% – ЕГ і 12,1% –

КГ), що вказує на посилення в учнівської молоді ПТНЗ бажання  взаємодіяти з

іншими  людьми,  виконувати  соціально  значущу  роботу,  вести  соціально

активний спосіб життя як у межах навчального закладу, так і поза ним. 
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Продовжуючи  аналізувати  мотиваційний  критерій  ефективності

експериментальної  позанавчальної  роботи   перейдемо до  розгляду  показника

емпатії  цієї  категорії  учнів,  що  визначався  нами  за  питальником  емпатії

А. Меграбяна та М. Епштейна (Додаток Б).

Обробка  даних  питальника  дозволила  отримати  статистичні  дані,

представлені у таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14

Динаміка емпатії учнів ПТНЗ 

в експериментальній і контрольній групах

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний
етап

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Високий 26 15 39 22,3 24 14 24 14,2

Середній 65 37,3 74 42,5 64 37,2 68 39,4

Низький 83 47,7 61 35,2 84 48,8 80 46,4

Як  видно  з  таблиці  2.14,  в  учнівської  молоді  експериментальних  груп

професійно-технічних навчальних закладів зменшилися на 12,5% прояви емпатії

на низькому рівні та відповідно збільшилися на 5,2% на середньому і 7,3 – на

високому. Динаміка за цим показником у контрольній групі була менш суттєвою:

зменшення  низького  рівня  на  2,4%  та  збільшення  проявів  емпатії  на  2,2%

(середній  рівень)  і  0,2%  (високий  рівень).  Відповідно,  експериментально-

дослідна  робота  сприяла  покращенню  ставлення  учнів  ПТНЗ  до  оточуючих

людей, розумінню їхніх проблем та прагнень, співучасті у вирішенні соціальних

проблем.

Завершуючи діагностування соціально активної позиції учнівської молоді

за  мотиваційним  критерієм,  наведемо  порівняльні  статистичні  дані  щодо

сформованості в  учнів  ПТНЗ  адаптивних  характеристик,  що  визначалася  за

методикою  діагностики  соціально-психологічної  адаптації  особистості,

розробленої К. Роджерсом і Р. Даймондом (Додаток В). 
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Високий  рівень  сформованості  адаптивних  характеристик  юнаків

визначався при розрахункових показниках у межах понад 60%, середній – до 45-

59%, низький – при 45% і нижче.

Результати діагностики представлені в таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15

Динаміка адаптивних характеристик учнів ПТНЗ 

в експериментальній і контрольній групах

Показник, рівень
Констатувальний етап Контрольний етап

ЕГ,
%

КГ,
%

ЕГ,
%

КГ,
%

Адаптивність (A) Н
С
В

46,7
40,4
12,9

48,2
38,7
13,1

31,3
48,5
20,2

47,1
30,6
22,3

Прийняття інших (L) Н
С
В

35,2
47,2
17,6

33,7
49,4
16,9

19,6
56,5
23,9

31,5
51,1
17,4

Інтернальність (І) Н
С
В

28,4
48,1
23,5

26,5
49,6
23,9

20,2
52,6
32,4

27,1
48,4
24,5

Самоприйняття (S) Н
С
В

33,1
42,5
24,4

32,8
42,0
25,2

23,4
38,0
38,6

31,6
43,7
24,7

Емоційна 
комфортність (E)

Н
С
В

40,2
46,4
13,4

41,4
44,7
13,9

29,8
48,5
21,7

39,8
47,1
13,1

Прагнення до 
самореалізації (Р)

Н
С
В

47,8
39,0
13,2

46,4
40,8
12,8

21,3
53,6
25,1

43,5
42,4
14,1

Середнє значення за 
всіма показниками, 
%

Н
С
В

38,5
43,9
17,6

38,1
44,2
17,7

24,2
49,6
26,2

35,8
44,8
19,4

У процесі експериментально-дослідної роботи нами виявлено позитивну

тенденцію у показнику адаптивних характеристик особистості учнівської молоді

ПТНЗ. Зокрема, в експериментальній групі зменшилася кількість вихованців із

низьким рівнем адаптованості до соціуму на 15,4%, і на 1,1% – контрольній, що

сприяє збільшенню проявів соціальної активності зазначеною категорією учнів.

Слід також відзначити динаміку показника „прийняття інших” (низький рівень –

з 35,2% – ЕГ і  33,7% – КГ до 19,6% – ЕГ і 31,5% – КГ; середній рівень – з 47,2%

– ЕГ і  49,4% – КГ до 56,5% – ЕГ і 51,1% – КГ; високий рівень – з 17,6% – ЕГ і

16,9% – КГ до 23,9% – ЕГ і 17,4% – КГ;), яка характеризується покращенням
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позитивного  ставлення  учнів  ПТНЗ до  оточення,  що  є  передумовою  прояву

соціальної  активності  особистості.  В  обох  групах  спостерігається  також

позитивна  динаміка  за  високим  рівнем  прояву  показника  „інтернальність”  (з

23,5% – ЕГ і 23,9% – КГ до 32,4% – ЕГ і 24,5% – КГ), що характеризує їх як осіб з

високим контролем над власним життям, підвищеною особистісною активністю

в ухваленні  рішень  і  досягненні  поставленої  мети.  Проведена  позанавчальна

робота сприяла певному покращенню на високому рівні ставлення особистості

до самої себе, самоприйняттю (з 24,4% – ЕГ і 25,2% – КГ до 38,6% – ЕГ і 24,7% –

КГ).  Слід  також наголосити  на  позитивній  динаміці  емоційної  комфортності

учнів ПТНЗ (з 40,2% – ЕГ і  41,4% – КГ до 29,8% – ЕГ і 39,8% – КГ), що свідчить

про збільшення кількості учнівської молоді з нахилами до формування соціально

активної позиції у позанавчальній діяльності. 

Найголовніше, спостерігаються суттєві  зміни за високим рівнем прояву

показника „прагнення до самореалізації” (з 13,2% – ЕГ і 12,8% – КГ до 25,1% –

ЕГ і 14,1% – КГ), наявність якого сприяє формуванню соціально активної позиції

особистості як в умовах ПТНЗ, так і за його межами. 

Узагальнюючи  вищезазначені  показники,  представимо  динаміку

сформованості  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  за  мотиваційним

критерієм на констатувальному і контрольному етапах експерименту (див. табл.

2.16). 

Таблиця 2.16 

Динаміка формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ в

експериментальній і контрольній групах за мотиваційним критерієм

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап
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Кількість учнів, 
%

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Високий 15 23,2 14 15,2

Середній 37,3 46,2 37,2 38,7

Низький 47,7 30,6 48,8 46,1

Для унаочнення вищенаведених статистичних даних динаміка рівнів вияву

формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ обох груп за мотиваційним

критерієм представлена на рис. 2.2.

Рис.  2.2.  Динаміка рівнів вияву формування соціально активної  позиції

учнів ПТНЗ експериментальної та контрольної груп за мотиваційним критерієм

Наведені вище експериментальні дані дають підстави стверджувати, що

проведена соціальними педагогами ПТНЗ з учнівською молоддю позанавчальна

робота сприяла підвищенню мотивації цієї категорії учнів до прояву формування

соціально активної позиції у навчальному закладі та за його межами. 

Перейдемо до висвітлення результатів повторної діагностики учнів ПТНЗ

за наступним,  діяльнісним критерієм. Визначення ефективності позанавчальної

діяльності  ПТНЗ  з  формування  соціально  активної   позиції  учнів  за  цим

критерієм здійснювалося за допомогою методу експертної оцінки (Додаток Д), де

в ролі експертів виступали соціальні педагоги професійно-технічних навчальних

закладів експериментальної бази дослідження. Результати динаміки практичної
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соціально значущої діяльності учнів ПТНЗ (ініціативність у виконанні доручень,

активність у соціально значущих видах діяльності, дотримання соціальних норм і

правил поведінки) експериментальної і  контрольної груп представлені в табл.

2.17.

Таблиця 2.17

Динаміка формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної та контрольної груп за діяльнісним критерієм 

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кількість учнів,
 %

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Високий 16,1 26,8 16,9 17,3

Середній 20,8 36,9 20,8 22,1

Низький 63,1 63,7 62,3 60,6

Для більш зручного сприйняття наведену вище інформацію щодо динаміки

формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  експериментальної  та

контрольної груп за діяльнісним критерієм було в дослідженні представлено у

вигляді діаграми, що відображені на рис. 2.3.

Рис.  2.3.  Динаміка рівнів вияву формування соціально активної  позиції

учнів ПТНЗ експериментальної та контрольної груп за діяльнісним критерієм
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Зазначені вище дані дають підстави стверджувати, що позанавчальна  та

соціально-педагогічна робота фахівців ПТНЗ з формування соціально активної

позиції  особистості,  яка  забезпечувала  умови  активної  участі  учнів  ПТНЗ  в

інтенсивній соціально значущій діяльності,  спрямованій на формування в них

соціально  активної  позиції;  впровадження  інтерактивних  форм  і  методів

позанавчальної діяльності ПТНЗ з метою формування соціально активної позиції

учнів;  формування в  учнівської  молоді  соціально  активної  позиції  шляхом її

залучення  до  соціального  проектування,  сприяла  збільшенню кількості  учнів

ПТНЗ експериментальної групи з високим (з 20,8% до 36,9%) та середнім (з

16,1% до 26,8%) проявами ініціативності  у  виконанні  громадських доручень,

активної участі у соціально значущих заходах, дотримання соціальних норм і

правил  поведінки.  Експертне  оцінювання  учнів  ПТНЗ  контрольних  груп  не

виявило суттєвих змін у практичній діяльності учнівської молоді: низький рівень

зменшився на 1,7%, середній і високий – збільшилися на 1,3% і 0,4 відповідно.

Перейдемо до порівняння результатів діагностики учнів ПТНЗ за останнім,

рефлексивним критерієм. Розпочнемо аналіз зазначеного критерію за показником

„рефлексія” (Додаток Е). 

Проведена  на  контрольному  етапі  дослідження  діагностична  робота

дозволила отримати дані щодо сформованості в учнів рефлексивних умінь, що

необхідні  для подальшої  соціально активної  позиції  в  позанавчальній  роботі.

Динаміка за цим показником представлена на таблиці 2.18.

Таблиця 2.18

Динаміка показника рефлексії учнів ПТНЗ

 в експериментальній і контрольній групах

за рефлексивним критерієм

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Високий 21 12,1 41 23,8 25 14,6 26 15,1

Середній 109 62,7 107 62,1 105 61,0 107 62,1

Низький 44 25,2 26 14,1 42 24,4 39 22,8
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Особливої  уваги  заслуговують  зміни  у  високому  рівні  сформованості

навичок рефлексії (з 12,1% – ЕГ і 14,6% – КГ до 23,8% – ЕГ і 15,1% – КГ), що

вказує на посилення в учнівської  молоді  ПТНЗ бажання аналізувати свої  дії,

планувати і передбачати власне майбутнє, активно творити своє життя. Як можна

побачити на табл. 2.18, кількість учнів ПТНЗ, для яких характерні нездатність до

самостійного аналізу власних дій, відсутність здібності критичного погляду на

життя,  планування  та  передбачення  можливих  наслідків  своєї  поведінки,  в

контрольній групі зменшилася на 1,6%, а в експериментальній групі – на 11,1%. 

Наступний показник рефлексивного критерію соціально активної позиції

особистості  –  самооцінки учнів  ПТНЗ,  визначався  в  експериментальній  і

контрольній  групах  за  методикою Дембо-Рубінштейна  (Додаток  Ж).  Як  і  на

констатувальному етапі експерименту, для спрощення підрахунку рівнів прояву

соціально активної позиції учнів за цим показником ми прирівняли адекватну

самооцінку до високого рівня прояву самооцінки, підвищену самооцінку – до

середнього рівня, а занижену самооцінку – до низького рівня.

Порівняльні результати опитування учнів відображено в табл. 2.19.

Таблиця 2.19

Динаміка показника самооцінки учнів ПТНЗ

 в експериментальній і контрольній групах

за рефлексивним критерієм

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 174

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Кіл-сть
учнів

%
від 172

Високий 29 16,7 56 31,9 26 15,2 28 15,9

Середній 71 40,8 81 46,8 75 43,6 76 44,3

Низький 74 42,5 37 21,3 71 41,2 68 39,8

Як видно з табл. 2.19, в експериментальній групі спостерігається значне, в

порівнянні  з  контрольною  групою,  збільшення  кількості  учнівської  молоді  з

адекватною  самооцінкою:  31,9%  і  15,9  %  відповідно,  зважаючи  на  те,  що

173



спочатку  ці  показники  становили  16,7%  і  15,2%  відповідно.  Менш  суттєве

збільшення кількості  респондентів спостерігається і  з  середнім рівнем прояву

самооцінки: з 40,8% – ЕГ і 43,6% – КГ до 46,8% – ЕГ і 44,3%. 

Це  відбулося  за  рахунок  зменшення  числа  учнів  ПТНЗ  із  заниженою

самооцінкою з 42,5% – ЕГ і 41,2% – КГ до 21,3% – ЕГ і 39,8% – КГ.

Отримані  за  двома  вищезазначеними  показниками  дані  дозволили  нам

визначити динаміку рівнів сформованості соціально активної позиції учнів ПТНЗ

за  рефлексивним  критерієм  на  констатувальному  та  контрольному  етапах

експерименту (див. табл. 2.20). 

Таблиця 2.20

Динаміка формування соціально активної позиції учнів ПТНЗ

експериментальної та контрольної груп за рефлексивним критерієм 

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кількість учнів,
 %

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Високий 14,5 27,9 14,9 15,5

Продовження таблиці 2.20

Рівні

Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап 

Констатувальний
етап

Контрольний 
етап

Кількість учнів,
 %

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Кількість учнів,
%

Середній 51,7 54,4 52,3 53,2

Низький 33,8 17,7 32,8 31,3

Для  унаочнення  наведеної  у  таблиці  інформації  щодо  динаміки

формування  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  експериментальної  та

контрольної груп за рефлексивним критерієм представимо статистичні  дані у

вигляді діаграми, що відображені на рис. 2.4.
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Рис.  2.4.  Динаміка рівнів вияву формування соціально активної  позиції

учнів ПТНЗ експериментальної та контрольної груп за рефлексивним критерієм

Отримані  вище  дані  за  мотиваційним,  діяльнісним,  рефлексивним

критеріями дозволили нам визначити рівень сформованості соціально активної

позиції учнів ПТНЗ у позанавчальній діяльності у процесі нашого педагогічного

експерименту  і  простежити  його  динаміку  протягом  експериментальної

позанавчальної роботи закладів.  Порівняльні дані щодо динаміки формування

соціально активної позиції учнів ПТНЗ на констатувальному і формувальному

етапах педагогічного дослідження наведені в табл. 2.21. 

Таблиця 2.21

Динаміка рівнів сформованості соціально активної позиції учнів

ПТНЗ у позанавчальній діяльності в експериментальній

і контрольній групах

Рівень
Експериментальна група Контрольна група

Констатувальний
етап

Контрольний
етап

Констатувальний
етап

Контрольний
етап

Кіл-сть
учнів, %

Кіл-сть
учнів, %

Кіл-сть
учнів, %

Кіл-сть
учнів, %

Високий 15,2 21,9 15,5 15,9

Середній 36,9 45,8 37,3 38,0

Низький 47,9 32,3 47,2 46,1
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Критерій  
Пірсона

9,1 0,04

Динаміка, що відбулася в рівнях формування соціально активної позиції

учнів ПТНЗ у позанавчальній діяльності експериментальної і контрольної груп

відображена на рис. 2.5 і 2.6.

Рис. 2.5. Динаміка рівнів сформованості соціально активної позиції учнів

ПТНЗ  у  позанавчальній  діяльності  експериментальної  групи  на

констатувальному і контрольному етапах дослідження

Рис. 2.6. Динаміка рівнів сформованості соціально активної позиції учнів

ПТНЗ у  позанавчальній  діяльності  контрольної  групи  на  констатувальному  і

контрольному етапах дослідження

У  дисертаційній  роботі  достовірність  позитивних  змін  щодо

сформованості  соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  доводилася  нами  за

допомогою критерію Пірсона, який обраховується за такою формулою:
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де         2        результат спостережень;

             Р k        частоти результатів спостережень до експерименту;

             V k       частоти результатів спостережень після експерименту;

             m   загальна кількість груп, на яку ділилися результати

спостережень.

У нашому випадку для експериментальної групи змінна Рk  має значення:

47,9%;  36,9%;  15,2%,  а  змінна  V k  –  значення:  32,3%;  45,8%;  21,9%,  а  для

контрольної групи змінна Рk має значення: 47,2%; 37,3%; 15,5%, а змінна V k  -

значення: 46,1%; 38,0%; 15,9%. 

Підставимо ці значення в формулу для 2 і визначимо його величину:

Одержане нами під час педагогічного експерименту значення 2  експ = 9,1

більше відповідного табличного значення ступенів свободи, яке складає 8,51 при

вірогідності  допустимої помилки р<0,01.  При цьому отримане  2  контр=0,04

свідчить  про  відсутність  математично  значущих  змін  у  контрольній  групі

учнівської молоді ПТНЗ.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок  узагальнюючого  характеру,  що

здійснена  в  ході  констатувального  та  формувального  етапів  педагогічного

експерименту  позанавчальна  робота  ПТНЗ  з  формування  соціально  активної

позиції учнів у позанавчальній роботі не тільки позитивно вплинула на окремі

показники зазначеної категорії учнівської молоді експериментальної групи, але й

взагалі  сприяла  зменшенню  учнів  ПТНЗ  з  низьким  рівнем  сформованості

соціально активної позиції на 15,6% (47,9% – констатувальний етап і 32,3% –

формувальний етап) та збільшенню кількості учнів юнацького віку із середнім
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рівнем соціально активної позиції на 8,9% (36,9% – констатувальний етап і 45,8%

– формувальний етап) і високим рівнем прояву соціально активної позиції на

6,7% (15,2% – констатувальний етап і 21,9% – формувальний етап). 

Висновки до розділу 2

У  другому  розділі  дисертації  перед  нами  було  поставлено  завдання

здійснити соціально-педагогічну роботу з формування соціально активної позиції

учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів та

визначити ефективність проведеної роботи. Виконання вказаного вище завдання

дозволило  провести  педагогічний  експеримент  та  зробити  узагальнюючі

висновки.   

Ефективність експериментально-дослідної роботи з формування соціально

активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-технічних

навчальних  закладів  визначалася  за  мотиваційним  (адаптивність,  прийняття

інших,  самоприйняття,  емоційна  комфортність,  прагнення  до  самореалізації),

діяльнісним  (активна  участь  у  соціально  значущих  видах  діяльності,

ініціативність  у  виконанні  доручень,  дотримання  соціальних  норм  і  правил

поведінки) і рефлексивним (адекватна самооцінка, рефлексія) критеріями.

Здійснена  в  ході  констатувального  етапу  педагогічного  експерименту

діагностична робота дозволила встановити, що в обох групах учнівської молоді

ПТНЗ є значний відсоток учнів із низьким (47,9% – ЕГ і 47,2% – КГ) і середнім

(36,9% - ЕГ і 37,3% - КГ) рівнями сформованості  соціально активної позиції

особистості.  Саме  на  організацію  позанавчальної  роботи  з  цими категоріями

учнів спрямовувався формувальний етап педагогічного експерименту. 

Обґрунтовано, що позанавчальна діяльність учнів ПТНЗ має враховувати

такі методологічні принципи: гуманізму,  єдності поваги й вимогливості до них,

демократизму,  виховання в колективі й через колектив,  сприяння самореалізації

учнівської  молоді  у  всіх  сферах  їх  життєдіяльності,  поєднання  керівництва

соціального  педагога  з  розвитком  ініціативи  й  творчості  у  позанавчальній
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діяльності,  опори на власні сили, потенційні можливості юнака, компетентності

кадрів.

Установлено,  що  соціально-педагогічні  умови  формування  соціально

активної  позиції  учнів  ПТНЗ  у  позанавчальній  діяльності –  це  сукупність

соціально  й  педагогічно  обумовлених  обставин,  що  оточують  учня  ПТНЗ  і

впливають на його особистий розвиток, а також сприяють формуванню в нього

соціально активної позиції. 

Обґрунтовано  й  експериментально  перевірено,  що  процес  формування

соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній  діяльності  професійно-

технічних навчальних закладів буде більш ефективним за таких умов: 1) активна

участь учнів ПТНЗ в інтенсивній соціально значущій діяльності, спрямованій на

формування в них соціально активної позиції;  2) впровадження інтерактивних

форм і методів позанавчальної діяльності ПТНЗ з метою формування соціально

активної позиції учнів; 3) формування в учнівської молоді соціально активної

позиції шляхом її залучення до соціального проектування.

Здійснена в ході констатувального та формувального етапів педагогічного

експерименту  позанавчальна  робота  ПТНЗ  з  формування  соціально  активної

позиції учнів у позанавчальній роботі не тільки позитивно вплинула на окремі

показники зазначеної категорії учнівської молоді експериментальної групи, але й

взагалі  сприяла  зменшенню  учнів  ПТНЗ  з  низьким  рівнем  сформованості

соціально активної позиції на 15,6% (47,9% – констатувальний етап і 32,3% –

формувальний етап) та збільшенню кількості учнів із середнім рівнем соціально

активної позиції на 8,9% (36,9% – констатувальний етап і 45,8% – формувальний

етап)  і  високим рівнем прояву  соціально  активної  позиції  на  6,7% (15,2% –

констатувальний етап і 21,9% – формувальний етап).  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У  дисертації  теоретично  узагальнено  та  практично  розв’язано  наукову

проблему з формування соціально активної позиції учнів професійно-технічних

навчальних  закладів,  що  полягає  в  розробці,  обґрунтуванні  та  практичному

впровадженні соціально-педагогічних умов формування соціально активної позиції

учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів. 

1. Теоретичний  аналіз  наукової  літератури  засвідчив,  що  спеціальних

досліджень з соціально-педагогічної проблеми формування соціально активної

позиції  учнів  професійно-технічних  навчальних  закладів,  виконаних  на

дисертаційному  рівні  бракує.  Тобто,  обрана  для  дослідження  проблема,

залишалася теоретично й практично недостатньо розробленою. 

Проаналізовано  широкий  спектр  вітчизняної  педагогічної  літератури  з

питань діяльності професійно-технічних закладів, зокрема з соціальної адаптації

учнів,  формування  ціннісного  ставлення  до  праці,  соціально-педагогічної

профілактики адиктивної поведінки молоді, адаптації учнів-сиріт до навчання,

формування  громадянського  самовизначення  учнів, що  можуть  слугувати

науково-практичною базою для розробки змісту та форм соціально-педагогічної

роботи  з  формування  соціально  активної  позиції  учнів  у  позанавчальній

діяльності професійно-технічних навчальних закладів України.

2. Вивчення  дефініції  „соціально  активна  позиція  особистості”  з  погляду

різних наукових аспектів дало змогу вважати оптимальним формулювання цього

поняття  з  позицій  соціально-педагогічного  підходу  й  визначити  його  як

інтегровану  властивість  особистості,  що  визначає  її  спрямованість  та  рівень

соціально активного розвитку через якісне виконання соціальних ролей і стійку,

усвідомлену сукупність ставлень особистості до суспільства загалом, до людей, до

праці, до самої себе, що виявляється через систему установок і мотивів, цілей і

цінностей, якими вона керується у своїй діяльності та спілкуванні. 

Проблемами формування соціально активної позиції учнівської молоді в

умовах професійно-технічних навчальних закладів мають займатися різні фахівці

закладу,  проте  найвагомішу  роль  ми  приділяємо  соціальному  педагогу.
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Соціальний  педагог  виступає  як  фахівець  із  соціального  виховання,  котрий

здійснює посередницьку роль між учнями та соціальним середовищем, активізує

виховний потенціал  усіх  соціальних суб’єктів з  метою сприяння формування

соціально активної позиції учнівської молоді. Усе це забезпечує інтеграцію та

індивідуалізацію учнів в соціумі.

Критеріями  сформованості  соціально  активної  позиції  учнів  професійно-

технічних  навчальних  закладів  було  визначено  мотиваційний  (адаптивність,

прийняття  іншого,  самоприйняття,  емоційна  комфортність,  прагнення  до

самореалізації),  діяльнісний  (активна  участь  у  соціально  значущих  видах

діяльності,  ініціативність  у виконанні доручень,  дотримання соціальних норм і

правил поведінки) і рефлексивний (адекватна самооцінка, рефлексія).

3. Аналіз  наукової  літератури  переконливо  показав,  що  характерними

рисами юнацького віку є  зростання потреби в досягненні духовної близькості з

іншою  людиною;  становлення  системи  ціннісних  орієнтацій,  підвищення

значущості  системи  власних  цінностей;  прагнення  бути  самостійним  і

незалежним;  почуття  відповідальності  за  свою  поведінку;  посилення

відповідальності  за  порушення  загальногромадянських,  трудових  та  інших

обов’язків;  здатність  до  самовизначення; бажання  самоствердитися  й  стати

дорослим. Усе це створює передумови для формування соціально активної позиції

учнівської молоді ПТНЗ. 

У  дисертації  доведено,  що  позанавчальна  діяльність  ПТНЗ,  за  умови

правильної її організації, може бути потужним чинником формування соціально

активної,  відповідальної,  ініціативної  особистості,  спроможної  самостійно

будувати власну життєву траєкторію, здатної на докорінні перетворення соціальних

відносин, на творчу працю з оздоровлення соціального й природного середовища.  

4. Теоретично  обґрунтовано  й  експериментально  перевірено  соціально-

педагогічні умови формування соціально активної позиції учнів у позанавчальній

діяльності  професійно-технічних  навчальних  закладів.  Першою соціально-

педагогічною  умовою  визначено  активну  участь  учнів  ПТНЗ  в  інтенсивній

соціально  значущій  діяльності,  що  передбачало  використання  потенціалу

учнівського самоврядування, ігрової та волонтерської діяльності. Друга соціально-
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педагогічна умова полягала в тому, що позанавчальна діяльність ПТНЗ повинна

бути  організована  з  використанням  інтерактивних  форм  і  методів  роботи

(тренінгове заняття,  дискусія,  кейс-метод).  Вибір третьої соціально-педагогічної

умови – формування в учнівської молоді соціально активної позиції  шляхом її

залучення до соціального проектування, зумовлений тим, що учні як учасники

соціально  орієнтованих  проектів,  виступаючи  в  різних  проектних  ролях,

усвідомлюють  себе  творцями  продукту  конкретної  діяльності,  що  є  особисто

значущим і соціально необхідним.

5. Здійснена  в  процесі  формувального  етапу  педагогічного  експерименту

позанавчальна робота  в ПТНЗ із  формування соціально активної  позиції  учнів

позитивно вплинула на окремі показники зазначеної категорії учнівської молоді

експериментальної  групи,  сприяла  зменшенню учнів  ПТНЗ  із  низьким  рівнем

сформованості соціально активної позиції на 15,6% (47,9% – констатувальний етап

і 32,3% – формувальний етап) та збільшенню кількості учнів із середнім рівнем

соціально  активної  позиції  на  8,9% (36,9% –  констатувальний  етап  і  45,8% –

формувальний етап) і високим рівнем прояву соціально активної позиції на 6,7%

(15,2% – констатувальний етап і 21,9% – формувальний етап). Контрольний етап

педагогічного  експерименту  показав,  що  умови  та  заходи  щодо  формування

соціально  активної  позиції  учнів  ПТНЗ  у  позанавчальній  діяльності  обрані

ефективні  і  вказують  на  подальше  підвищення  кількості  учнівської  молоді  у

зацікавленості виконувати соціально значущу роботу.

Виконана  робота  не  претендує  на  остаточне  розв’язання  досліджуваної

проблеми. Подальшого вивчення потребують питання забезпечення координації

організаційно-педагогічних  умов  взаємодії  професійно-технічного  навчального

закладу  та  соціальних  служб  у  процесі  стимулювання  юнаків  до  участі  у

суспільному  житті  та  прояву  ними  соціальних  ініціатив;  організації  взаємодії

державних  і  громадських  організацій  у  розв’язанні  соціально-педагогічних

проблем учнів,  порівняльно-педагогічному аналізі  досвіду  країн  Європейського

Союзу з формування соціально активної позиції учнів тощо.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Методика визначення спрямованості особистості

вихованця (Є. Рогов)

Методика виявляє особливості мотиваційно-потребової сфери особистості:

особистісну спрямованість, ділову спрямованість, суспільну спрямованість.

Інструкція:  Запропонуйте вихованцям вказати чим вони керуються при

виконанні різних завдань, оцінивши кожен пункт опитувального листка:

3 – має важливе значення;

2 – менш важливе значення;

1 – ніякого значення не має.

ПИТАННЯ

1. Хочу робити корисне людям, колективу, державі.

2. Приємно отримувати похвалу за виконану роботу.

3. Пізнаю багато цікавого, нового, корисного.

4. Не хочу бути ледарем.

5. Мені цікаво що-небудь робити.

6. Праця допомагає мені стати всебічно розвиненою особистістю.

7. Прагну позбутися неприємностей.

8. Бачу в цьому свій обов’язок.

9. Дорожу честю колективу свого загону.

10.Хочу, щоб поважали товариші.

11.Праця мені доставляє задоволення.

12.Прагну стати краще.

ОБРОБКА ДАНИХ:  підраховується  кількість  балів  за  видами спрямованості,

будується гістограма.
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КЛЮЧ:

Особистісна  спрямованість –  спрямованість  на  себе  –  домінування

мотивів власного благополуччя, прагнення до особистості першості і престижу.

Така людина зайнята лише собою, своїми почуттями, рідко реагує на потреби

інших людей. В роботі бачить перш за все задоволення власних потреб.

Ділова спрямованість – спрямованість на завдання – домінування мотивів,

які породжуються діяльністю, захоплення самим процесом роботи (мені цікаво

це робити), спостерігається прагнення оволодіти новими знаннями, уміннями і

навичками.

Суспільна спрямованість – спрямованість на взаємодію з іншими людьми.

Домінують  мотиви  спілкування,  гарного  ставлення  до  оточуючих  людей,

обов’язку перед конкретними людьми чи суспільством. 
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Додаток Б

Методика визначення емпатії А. Меграбяна та М. Епштейна

Інструкція: Прочитайте наведені нижче твердження та, спираючись на те, як Ви

поводите себе в подібних ситуаціях, визначте ступінь своєї згоди чи незгоди з кожним з

них. Для цього у відповідній графі опитного листа поставте позначку.

Номер
твердження

Так
(завжди)

Скоріше
так, ніж ні

(часто)

Скоріше ні,
ніж так
(інколи)

Ні
(ніколи)

1     

2

…

24

25

Опитний лист

1.  Мене засмучує,  коли бачу,  що  стороння  людина  почуває  себе між
іншими людьми самотньо.

2.  Мені неприємно,  коли люди  не  вміють стримуватися й відткрито
висловлюють свої почуття.

3. Коли хтось поруч нервує, я також починаю нервувати. 
4. Я вважаю, що плакати від щастя безглуздо.
5. Я близько беру до серця проблеми своїх друзів.
6. Іноді пісні про кохання викликають у мене багато почуттів. 
7.  Я  б  дуже турбувався,  якщо  повинен  був  би  повідомити  людині

неприємні для неї новини.
8.  На мій настрій сильно впливають люди, які оточують.
9. Я б хотів отримати професію, що пов’язана зі спілкуванням з людьми. 

208



10. Мені дуже подобається спостерігати, як люди приймають подарунки.
11. Коли я бачу людину, яка плаче, то й сам відчуваю засмучення. 
12. Слухаючи деякі пісні, я інколи почуваю себе щасливим.
13. Коли я читаю книгу, то також переживаю,  наче все,  про що  читаю,

відбувається по-справжньому.
14. Коли я бачу, що з кимось погано поводяться, то завжди гніваюсь.
15. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо стурбовані.
16. Мені неприємно, коли люди, дивлячись фільм, зітхають та плачуть.
17. Коли я приймаю рішення, думка інших людей, як правило, значення не

має.
18. Я втрачаю душевний спокій, якщо оточуючі чимось пригнічені. 
19.  Я  переживаю,  якщо бачу  людей,  які  легко  засмучуються  через

дрібниці.
20. Я дуже засмучуюсь, коли бачу страждання тварин.
21. Безглуздо переживати з приводу того, що відбувається в кіно або про

що читаєш у книзі. 
22. Я дуже засмучуюсь, коли бачу безпорадних старих людей.
23. Я дуже переживаю, коли дивлюся фільм.
24. Я можу залишитись байдужим до будь-якого збентеження навколо.
25. Маленькі діти плачуть без причини.

Обробка даних 

Обробка проводилася відповідно до ключа. За кожну відповідь надавалося

1,  2,  3  чи  4  бали,  потім,  через  складання,  підраховувався  загальний  бал  за

властивістю  емпатії.  Ступінь  вираження  емпатії  визнався  за  таблицею

перераховування ,,сирих” балів у стандартні оцінки шкали стенів. За кількісним

показником  загального  бала  було  визначено  такі  рівні  вираження  здатності

особистості до емпатії: низький, середній, високий та дуже високий. 

Отримані  середні  ,,сирі”  бали  в  дослідженій  вибірці  порівнювалися  зі

значеннями стандартних відсотків згідно зі шкалою стенів. 
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Додаток В

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації
(опитувальник К. Роджерса, Р. Раймонда)

Інструкція

В опитувальнику  містяться  висловлювання про  людину,  її  спосіб  життя,
переживання, думки, звички, стиль поведінки. Їх завжди можна співставити з
нашим  власним  способом  життя.  Прочитавши  чергове  висловлювання
опитувальника, приміряйте його до своїх звичок, свого способу життя і оцініть, в
якій мірі це висловлювання може бути віднесене до Вас. Для того, щоб позначити
відповідь на бланку, виберіть один з семи варіантів оцінок, який найбільше Вам
підходить:

«0» – це мене зовсім не стосується;
«1» – мені це не властиво в більшості випадків;
«2» – сумнівно, чи можна це віднести до мене;
«3» – не зважуюсь віднести це до себе;
«4» – це схоже на мене, але немає впевненості;
«5» – це схоже на мене;
«6» – це точно про мене.

Обраний  Вами  варіант  відповіді  відмічайте  в  бланку  для  відповідей  в
клітинці, номер якої відповідає порядковому номеру висловлювання.

Бланк відповідей

№ Питання Оцінка
1 2 3
1 Відчуває незручність, коли вступає з ким-небудь в розмову
2 Не має бажання розкриватись перед іншими
3 В усьому любить змагання, боротьбу
4 Ставить до себе високі вимоги
5 Часто сварить себе за зроблене
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6 Часто відчуває себе приниженим
7 Сумнівається, що може подобатися кому-небудь з осіб протилежної статі
8 Свої обіцянки виконує завжди
9 Теплі, добрі відносини з оточуючими
10 Людина стримана, замкнута; тримається від усіх осторонь
11 У своїх невдачах звинувачує себе
12 Людина відповідальна; на неї можна покластись
13 Відчуває, що неспроможний хоч щось змінити, всі зусилля марні
14 Багато чого сприймає очима однолітків
15 Визнає в цілому ті правила і вимоги, яких треба додержуватися
16 Особистих переконань і правил не вистачає

17
Любить мріяти – іноді просто серед білого дня. Не без зусиль повертається від мрії до
дійсності

18
Завжди готовий до захисту і навіть до нападу: «застрягає» на образах, в думках 
перебирає способи помсти

19 Вміє керувати собою і особистими вчинками, самоконтроль для нього – не проблема
20 Часто псується настрій: напосідає сум, хандра
21 Все, що стосується інших, не хвилює: зосереджений на собі; зайнятий собою
22 Люди, як правило, йому не подобаються
23 Не соромиться своїх почуттів, відверто їх виявляє
24 Серед великого натовпу буває трохи самотньо
25 Зараз почуваюся погано. Хочеться все кинути, куди-небудь сховатись
26 З оточуючими зазвичай у злагоді
27 Найважче боротись з самим собою
28 Насторожує незаслужене доброзичливе ставлення оточуючих
29 В душі – оптиміст, вірить в краще
30 Людина непіддатлива, вперта; таких називають важкими
31 До людей критичний і засуджує їх, якщо вважає, що вони цього заслуговують

32
Зазвичай відчуває себе не тим, який веде, а якого ведуть: йому не завжди вдається 
мислити і діяти самостійно

33 Більшість з тих, хто його знає, добре до нього ставляться, люблять його
34 Іноді бувають такі думки, з якими не хотілось би ні з ким ділитись
35 Людина з привабливою зовнішністю
36 Відчуває себе безпомічним, потребує когось, хто був би поруч
37 Прийнявши рішення, додержується його

38
Приймає, здавалось би, самостійні рішення, та ніяк не звільниться від впливу інших 
людей

39 Відчуває провину, навіть коли винуватити себе немає в чому
40 Відчуває неприязнь до тих, хто його оточує
41 Всім задоволений
42 Збитий з пантелику: не може зібратися, взяти себе в руки, організувати себе
43 Почуває в’ялість: все, що раніше хвилювало, стало байдужим
44 Врівноважений, спокійний
45 Розгнівавшись, нерідко виходить із себе
46 Часто відчуває себе ображеним
47 Людина поривчаста, нетерпляча, гаряча: не вистачає стриманості
48 Буває, що пліткує
49 Не дуже довіряє своїм почуттям: вони деколи підводять його
50 Досить важко бути самим собою
51 На першому місці розум, а не почуття: перш, ніж що-небудь зробити, подумає
52 Те, що відбувається з ним, тлумачить на свій лад, здатен навигадувати зайве… 
53 Людина терпляча до людей і сприймає кожного таким, яким він є
54 Намагається не думати про свої проблеми
55 Вважає себе цікавою людиною – привабливим як особистість, помітним
56 Людина сором’язлива, легко знічується
57 Обов’язково потрібно нагадувати, підштовхувати, щоб довів справу до кінця
58 В душі відчуває перевагу над іншими
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59 Немає нічого, в чому би виявив свою індивідуальність, своє Я
60 Боїться того, що подумають про нього інші

61
Честолюбний, небайдужий до успіху, похвали: в тому, що для нього суттєве, 
намагається бути серед кращих

62 Людина, в якої в даний момент багато що варте презирства
63 Людина дієва, енергійна, сповнена ініціативи
64 Пасує перед труднощами і ситуаціями, що загрожують ускладненням
65 Недостатньо себе цінує
66 За природою лідер і вміє впливати на інших
67 Ставиться до себе в цілому добре
68 Людина наполеглива, йому завжди важливо наполягти на своєму

69
Не любить, коли з кимось псуються відносини, особливо – якщо розбіжності 
загрожують бути явними

70 Довго не може прийняти рішення, а потім сумнівається в його правильності
71 Розгублений, все сплуталось, все змішалось в нього
72 Задоволений собою
73 Невезучий
74 Людина приємна, викликає симпатію оточуючих
75 Обличчям, може, і не гарний, але може сподобатись як людина, як особистість
76 Зневажає осіб протилежної статі і не зв’язується з ними

77
Коли потрібно щось зробити, охоплює страх: а раптом, не справлюсь, а раптом, не 
вийде

78 Легко, спокійно на душі, немає нічого, що б сильно хвилювало
79 Вміє напружено працювати
80 Відчуває, що росте, дорослішає: змінюється сам і ставлення до оточуючого світу
81 Буває, що говорить про те, в чому зовсім не розуміється
82 Завжди говорить тільки правду
83 Тривожний, занепокоєний, напружений
84 Щоб примусити що-небудь зробити, потрібно як слід наполягти
85 Відчуває невпевненість у собі

86
Обставини часто примушують захищати себе, виправдовуватись і обґрунтовувати 
свої вчинки

87 Людина поступлива, мяка в стосунках з іншими
88 Людина розсудлива, любить розмірковувати
89 Іноді любить похвалитися

90
Приймає рішення і одразу їх змінює; зневажає себе за безвілля, а зробити з собою 
нічого не може

91 Намагається покладатися на свої зусилля, не розраховувати на чиюсь допомогу
92 Ніколи не запізнюється
93 Має відчуття скутості, внутрішньої несвободи
94 Вирізняється серед інших
95 Ненадійний товариш, не у всьому можна покластися на нього
96 В собі все зрозуміло, себе добре розуміє
97 Товариська, відкрита людина; легко сходиться з людьми

98
Сили і здібності відповідають тим задачам, які потрібно вирішувати; з усім може 
справитись

99
Себе не цінує: ніхто його всерйоз не сприймає; в кращому разі, до нього поблажливі, 
просто терплять

100 Хвилюється, що особи протилежної статі занадто займають думки
101 Всі свої звички вважає хорошими
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Додаток Д

Бланк експертної оцінки практичної діяльності учнів ПТНЗ

№ ПІБ

школяра

Бали за показниками Рівень

прояву

соціально-

активної

позиції

Ініціативність у

виконанні

доручень

Участь у соціально

значущих видах

діяльності

Дотримання

соціальних норм і

правил поведінки

Методика оцінювання за показниками:

3  бали  –  ставиться  в  тому  випадку,  якщо  спостерігається  високий  рівень

сформованості показника; 

2 бали – якщо спостерігається середній  рівень; 

1 бал – якщо спостерігається низький рівень сформованості показника.
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Додаток Е

Дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейна

(у модифікації А. М. Прихожан)

Ця  методика  заснована  на  безпосередньому  оцінюванні  (шкалюванні)
учнями певних особистих якостей, таких як здоров’я, здібності, характер і т.д.
Обстежуваним  пропонується  на  вертикальних  лініях  відзначити  певними
знаками  рівень  розвитку  в  них  цих  якостей  (показник  самооцінки)  і  рівень
домагань,  тобто   рівень  розвитку  цих  же  якостей,  який  би  задовольняв  їх.
Кожному випробуваному пропонується бланк методики, що містить інструкцію й
завдання.

Проведення дослідження
Інструкція. Будь-яка людина оцінює свої здібності, можливості, характер й

ін. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна умовно
зобразити  вертикальною  лінією,  нижня  крапка  якої  буде  символізувати
найнижчий  розвиток, а верхня – найвищий. Вам пропонуються сім таких ліній.
Вони позначають:

1)  здоров’я;
2)  розум, здібності;
3)  характер;
4)  авторитет в однолітків;
5)  уміння багато чого робити своїми руками, умілі руки;
6)  зовнішність;
7)  упевненість у собі.
На кожній лінії рискою (-) відзначте, як ви оцінюєте розвиток у себе цієї

якості  вашої особистості в цей момент часу. Після цього хрестиком (х) відзначте,
при якому рівні розвитку цих якостей ви були б задоволені собою або відчули
гордість за себе. Випробуваному видається бланк, на якому зображено сім ліній
висотою  по 100 мм, із вказівкою верхніх, нижньої точок і середини шкали. При
цьому верхня й нижня точки відзначаються помітними рисками, середина - ледь
помітною крапкою.

Методика може проводитися як фронтально - із цілим класом (або групою),
так й індивідуально. При фронтальній роботі необхідно перевірити, як кожний
учень заповнив першу шкалу. Треба переконатися,  чи правильно застосовуються
запропоновані значки, відповісти на питання. Після цього випробуваний працює
самостійно.  Час,  що  відводиться  на  заповнення  шкали  разом  із  читанням
інструкції, 10-12 хв.

Обробка й інтерпретація результатів
Обробка  проводиться  за  шістьма  шкалами  (перша,  тренувальна  –

„здоров’я” - не враховується). Кожна відповідь виражається в балах. Як ми вже
відзначали раніше, довжина кожної шкали 100 мм, відповідно до  цього відповіді
школярів одержують кількісну характеристику (наприклад, 54 мм = 54 балам).

1. За кожною із шести шкал визначити:
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а) рівень домагань - відстань у мм від нижньої точки шкали („0”) до
знака „х”;

б) висоту самооцінки - від „0” до знака „-”;
в) значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою -

відстань від знака „х” до знака „-”, якщо рівень домагань нижче самооцінки, він
виражається негативним числом.

2. Розрахувати середню величину кожного показника рівня домагань і
самооцінки за всіма шістьма шкалами.

У  табл.  1  представлені  кількісні  характеристики  рівня  домагань  і
самооцінки.

Таблиця 1
Кількісні характеристики рівня самооцінки учнів

Параметр Кількісна характеристика (бали)

низький високий середній

Рівень 
самооцінки

менше 45 45 - 74 75 - 100

Інтерпретація самооцінки

Кількість  балів  від  45  до  74  засвідчують  реалістичну  (адекватну)

самооцінку.

 Кількість балів від 75 до 100 і вище свідчить про завищену самооцінку й

указує на певні відхилення в формуванні особистості. Завищена самооцінка може

підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати

своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка може вказувати на

істотні  перекручування в формуванні  особистості  –  „закритості  для досвіду”,

нечутливості до своїх помилок, невдач, зауважень і оцінок оточення. Кількість

балів нижче 45 указує на занижену самооцінку, недооцінку себе й свідчить про

крайнє  неблагополуччя  в  розвитку  особистості.  Ці  учні  становлять  „групу

ризику”,  їх,  як правило, мало. За низькою самооцінкою можуть ховатися два

зовсім різних психологічних явища: справжня непевність у собі й „захисна”, коли

декларування  (самому  собі)  власного  невміння,  відсутності  здатності  й  тому

подібного дозволяє не додавати ніяких зусиль.
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Додаток Ж

Методика визначення онтогенетичної рефлексії (Н. Гррищенко)

Інструкція. Нижче  наведено  запитання,  на  які  необхідно  відповідати  у

формі „так” (+) у разі стверджувальної відповіді чи „ні” (-) у випадку негативної

відповіді та „не знаю” (0), якщо Ви маєте сумнів у відповіді. 

1. Чи доводилося Вам колись робити життєву помилку, результати якої

Ви відчували протягом кількох місяців чи років? 

2. Чи можна було б уникнути цієї помилки? 

3. Чи доводиться Вам відстоювати власну думку, якщо Ви не впевнені

на 100% у її правильності? 

4. Чи розповідали Ви комусь зі своїх близьких про свою найбільшу

життєву помилку? 

5. Чи вважаєте Ви, що в певному віці характер людини вже не може

змінитися? 

6. Якщо хтось Вас трохи засмутив, чи можете Ви швидко забути про це

та перейти до звичайного розпорядку? 

7. Чи вважаєте Ви себе іноді невдахою? 

8. Чи вважаєте себе людиною з великим почуттям гумору? 

9. Якщо б Ви мали змогу змінити найважливіші події, які відбувалися в

минулому, чи побудували б Ви своє життя інакше? 

10. Що більше керує Вами при прийнятті щоденних особистих рішень –

розум або емоції? 

11. Чи  відчуваєте  Ви  труднощі  в  прийнятті  дрібних  рішень  за

питаннями, які кожен день ставить життя? 

12. Чи користувалися Ви порадою або допомогою людей, які не входять

у коло близьких Вам людей, коли приймали життєво значущі рішення?

13. Чи часто Ви звертаєтесь у спогадах до неприємних хвилин Вашого

життя? 

14. Чи подобається Вам Ваша особистість? 
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15. Чи доводиться Вам просити в когось вибачення, хоча Ви не вважали

себе винним?
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Додаток З

Рольова гра „Стратегія успіху”

(розробник Сервачак О.В.)

Мета. Активізувати  в  учнів  процес  життєвого,  професійного
самовизначення, формувати активну життєву установку, навички моделювання,
планування  та  рефлексії,  створити  умови  для  осмислення   учнями  власної
системи цінностей, усвідомлення себе, як суб'єкта життєвих ситуацій.

Опис гри.
Ігрове поле – простір кімнати між 6 ігровими столами.
Учасники – (15-20 чоловік) спочатку гри знаходять в центрі кімнати, де їм

оголошуються правила гри. За столами – підготовлені учні, які виконують ролі:
банкіра,   круп’є,  спеціалістів  Центру  зайнятості,  приймальних  комісій
навчальних закладів, тощо… Саме вони презентують роботу свого ігрового столу.
Вступна частина гри займає приблизно 10 хвилин.

Наступний етап гри – учасники починають робити свій вибір, звертаючись
до того чи іншого столу. Рішення на що та яким чином витратити свої стартові
бонуси, як заробити ще, вони приймають абсолютно самостійно. Відповідно до
активності ігроків, їхніх ініціатив та пропозицій діяльність кожного столу може
бути поширена (інколи учні звертаються до банкіра за кредитом, відкривають
власні підприємства, тощо…), та може коливатися кількість часу на „досягнення
своїх життєвих цінностей”, тобто рух між ігровими столами від 15 до 25 хвилин.

Після  цього  часу  гравці  знову  сідають  колом  в  центрі  кімнати,  де  і
відбувається обмін враження та підведення підсумків – 10-15 хвилин.

Обладнання: 6 ігрових столів з набором карток: 
1) „Банк” – бонуси.
2) „Рівень життя” – картки 3 категорій різної вартості:
 „Їжа” – дешева – 1 бонус, домашня – 2 бонуси, здорова – 3 бонуси;
 „Житло” – окрема квартира в маленькому місті, кімната в гуртожитку в

великому місті – 1 бонус, квартира з евроремонтом в маленькому місті, наймане
житло в великому місті  –  2 бонуси,  власний дім в маленькому місті,  власна
скромна квартира у великому місті – 3 бонуси, власна квартира у крупному місті
– 4 бонуси, власний дім у крупному місті – 5 бонусів.

 „Відпочинок”  –  у  родичів  –  1  бонус,  неорганізований  відпочинок  на
Україні  –  2  бонуси,  організований  відпочинок  на  Україні  (санаторій,  бази
відпочинку,  тощо),  дешевий  відпочинок  за  кордоном  –  3  бонуси,
комфортабельний відпочинок за кордоном – 4 бонуси,  найпрестижні  курорти
світу – 5 бонусів.

3) „Освіта” – дипломи різної вартості за рівнем престижу спеціальності та
ВУЗу,  місце  його   розташування;  картки  з  загадками  на  кмітливість  для
отримання права на навчання за бюджетом (безкоштовне), наприклад:

- На яких полях не росте трава? (На полях зошита, полях шляпи).
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4)  „Біржа  праці” – картки   з  назвами  спеціалістів,  рівня  їхньої  освіти
(Кількість зірочок вказує „вартість” диплому за цим фахом) їхньої  заробітної
платні (в бонусах) наприклад: 

Робота, яка не потребує  спец. 
освіти,
 зарплатня – 2Б  
Вантажник

Робота, яка потребує спец. освіти, 
зарплатня – 3Б  
Бухгалтер

Робота, яка потребує спец. 
освіти **,
зарплатня – 4Б  
Вчитель

Робота, яка потребує спец. освіти **,
зарплатня – 6Б  
Гірничий інженер

Робота, яка потребує спец. 
освіти *,
зарплатня – 4Б  
Перукар

Робота, яка потребує спец. освіти 
****,
зарплатня – 5Б  
Юрист (працевлаштування– 2Б)

За працевлаштування деяких спеціалістів, які не дуже цікавлять місцевих
роботодавців (це питання вивчалося завдяки матеріалам місцевої преси – об'явам
„Необхідні спеціалісти”, та за інформацією місцевого  Центру Зайнятості) учні
повинні були „заплатити” (пошуки такої роботи вимагають часу,  певних витрат). 

5) „5 стіл” – картки з назвами моральних цінностей: „Захоплення: спортом,
мистецтвом, літературою, тощо”, „Дружба”, „Творча діяльність”, „Сім'я”, „Діти”,
„Благодійна діяльність”, „Участь у діяльності громадської організації”, „Домашні
улюбленці”, „Релігія”, „Близькі стосунки”, „Спілкування з природою”, „золоті”
бонуси, які учні отримують разом з карткою свого вибору, як символ того, що
духовні  цінності  завжди  поповнюють  твою  енергії,  активність,  творчість  та
виступають фактором твоєї  особистісної успішності.

6) „Гра на вдачу” – картки з переліком життєвих ситуацій, наприклад:
„Вітаємо! Номінальна вартість акцій вашого підприємства  підвищилась.

Ваші бонуси зростають на 2”;
„На жаль, Ви втратили сьогодні Ваш гаманець! Ваші бонуси зменшуються

на 3”.   
Співвідношення виграшів та програшів дорівнює 10 до 4.

План 
1. Вступ.
Шановні  друзі!  Пропонуємо Вам прийняти участь у грі,  яка  є  моделлю

реального майбутнього життя, звичайно дещо спрощеною моделлю. У Вас бути
можливість за час гри уявити, як та на що саме Ви витратите свої здібності, свій
час.  На  результат  гри  буде  впливати  кмітливість,  енергійність   та
цілеспрямованість в Ваших діях.  Сподіваємось,  що ця гра допоможе зробити
висновки відносно того, як досягти успіху в житті та що являє собою цей успіх
саме для Вас. З цим пов'язана і назва гри „Стратегія успіху”. 

Ігровий простір в цій грі лежить між 6 ігровими столами.
2. Презентація ігрових столів.
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1) „Банк”: „Бонуси, які Ви отримаєте за цим столом є стартовим капіталом у
Вашому самостійному житті. В цій грі вони символізують не лише гроші, які
спочатку Ви отримуєте від батьків, потім заробите самі, вони виступають у грі
своєрідним синтезом Ваших здібностей, знань, часу, енергії, тощо. Також банк
надає різні послуги, якими ви можете скористатись в процесі гри”.

2) „Рівень життя”: „За цим столом Ви зможете придбати необхідні умови для
життя. Такі, як: житло, відпочинок, їжа. Рівень яких буде визначатись Вашим
матеріальним становищем і  бажаннями”.  

3)  „Освіта”:  „Наш стіл  пропонує Вам отримати освіту,  яка  надасть  Вам
можливість в майбутньому досягти  певної мети у професійному плані. В нашій
грі,  як і  в сучасному житті,  освіту можна отримати як на контрактній  так і
бюджетній  основі.  Завдяки  своїм  знанням,  (ви  продемонструєте  їх,  якщо
відгадаєте  загадку  на  кмітливість)  Ви  отримаєте  диплом  певного  фахівця
безкоштовно, але якщо не скористаєтесь цією можливістю, доведеться заплати за
диплом певну суму, яка визначає рівень попиту даної спеціальності, престижність
навчального закладу, тощо”.

4) „Біржа праці”: „Ми пропонуємо Вам отримати роботу, щоб поповнити
свій  капітал.  Ваш  прибуток  залежить  від  попиту  на  Вашу  спеціальність  у
роботодавців  в  нашому  регіоні,  рівня  Вашої  освіти,  тощо.  Але  Ви  можете
отримати роботу, яка і  не потребує спеціальної  освіти”. 

5) „5 стіл”: „В житті існують не тільки матеріальні цінності, але і духовні. За
цим столом Ви можете придбати саме те, що вам потрібно для щасливого життя.
Наприклад родина, друзі, захоплення, та інше. В реальності ми не платимо за все
це, але хочу нагадати, що в нашій грі бонуси символізують не лише гроші, а й
Ваші здібності, час, енергію, тощо”.

6) „Гра на вдачу”: „В житті  не аби яку роль відіграє випадок.  Тому ми
пропонуємо Вам випробувати свою долю: Ви можете втратити все, або отримати
ще більше. Перш ніж підійти до цього стола поміркуйте, чи потрібні вам легкі
гроші, і чи впевнені в своїй вдачі? Повністю Ваше право підійти до цього столу,
або піти далі”.

3. Робота учасників.
Пропонуємо  Вам  активно  включитися  в  гру,  самостійно  обираючи  свої

кроки. Для того, щоб потім проаналізувати їх заповнюйте отриману таблицю:

Прибуток Яким  чином
отримав?

Витратив Яким чином? 

1.5 бонусів Стартовий
капітал.

4. Самостійний аналіз результатів.
Проаналізуйте, що саме Ви отримали в грі, яка моделювала життя?
Яким чином Ви прийшли до цього результату?
Чи задоволенні Ви  собою?
Щоб зробили інакше, якби ми грали ще раз?
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5. Обговорення результатів в колі. 
Які з висновків, яких дійшли в ході гри,  можна перенести й на реальне

життя?
Що є для Вас життєвий успіх?
Яких висновків дійшло стосовну того, як можна досягти цього успіху?
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Додаток К

Рольова гра для підлітків

„Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад”

(розробник В. Іванчишин)

АНОТАЦІЯ

У  роботі  подано  рольову  гру  для  підлітків,  мета  якої  виховання  у

підростаючого покоління ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей, розвитку

комунікативних якостей та навичок самоаналізу; виховання поваги до сімейних

цінностей. 

Розробка  містить  набір  вправ  для  проведення  тренінгового  заняття  зі

підлітками з формування готовності учнів до сімейного життя та відповідального

батьківства,  пропаганди  родинних  цінностей.  Під  час  виконання  вправ  учні

матимуть змогу визначити місце родини в ієрархії  своїх життєвих цінностей;

обговорити  партнерську  відповідальність  у  шлюбі,  проаналізувати  чинники

міцної родини та оцінити власний рівень готовності до сімейного життя.

Хід заняття

Вступне слово тренера

Почати наше заняття я хочу з листа В. О. Сухомлинського до доньки, яка

запитала свого батька, що таке любов. Це питання схвилювало його: адже тепер

він розмовлятиме не з маленькою дитиною, а з юною жінкою. Бажаючи щастя

своїй доньці, батько зауважує, що вона буде щасливою, якщо буде мудрою. Тому

тепер його слова до доньки будуть не такими, як раніше, бо він намагатиметься

передати їй життєву мудрість,  прагнучи,  щоб із кожного батьківського слова, як

з маленького зернятка, народжувалися паростки її власних поглядів і переконань.

Василь Олександрович згадав свою бабусю Марію, яка  була для нього

найближчою людиною в роки дитинства і ранньої юності. Саме вона відкрила

перед ним світ казки, рідного слова і краси. І коли він якось тихого осіннього

вечора запитав, що таке любов, бабуся розповіла казку, бо вона вміла найкраще

пояснити казкою.

Давно те було. Створив Бог світ, розселив усіх живих істот на землі, навчив

людей  землю  обробляти,  сіяти,  будувати  й  пообіцяв  прийти  через  рік,  щоб
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подивитися, як вони живуть. А коли прийшов, побачив у їхніх очах незбагненну

красу і невідому силу. Це була любов. Але ніхто не зміг пояснити Богові, що це

означає. Він розгнівався і покарав людей – вони почали старіти. Та коли прийшов

Бог до людей через п’ятдесят  років,  то побачив в очах чоловіка  і  жінки ще

могутнішу силу й красу. Це була вірність. Не міг цього збагнути Бог і пообіцяв,

що людський вік буде недовгим.

І коли він втретє навідався до людей, то побачив в очах старого чоловіка,

який сидів сумний над маленьким гробиком землі, крім любові та вірності, ще

щось. Це була пам’ять серця.

Ось що таке любов. Це вічна краса і сила людська. Живуть і продовжують

свій рід тисячі живих істот, але любить тільки людина. І, власне, тільки тоді, коли

вона вміє любити, вона і є Людиною.

З листа Василя Сухомлинського випливає, що любов є основним мірилом

нашої людяності. 

Сподіваюся, що кожен  із вас ріс оточений любов’ю у батьківській сім’ї.

Тому з наступною вправою ви обов’язково впораєтеся.

Вправа 1. Привітання „Лагідне ім'я” (10 хв.)

Мета: зняття  напруги та створення невимушеної атмосфери в групі.

Обладнання: м'яч.

Інструкція: Пригадайте, як до вас звертаються вдома, як до вас зверталися

в дитинстві? Ми будемо кидати м’яч. Той, хто його отримає, назве своє лагідне

ім’я. Головне – запам’ятати, хто кому кидав м’яч. Коли всі назвуть свої імена,

м’ячик піде зворотнім через. Треба намагатися не переплутати й кинути м’яч

тому, хто першого разу кинув вам, а також назвати його лагідне ім’я. 

Рефлексія:

• Що виявилося складним?

• Що нового ви дізналися один про одного?

Вправа 2. Правила „Так“, правила „Ні“ (10 хв.)

Мета: визначення правил роботи під час заняття.

Обладнання: ватман, маркери, скотч.
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Інструкція:  учасники попередньо діляться на дві  команди  „Так” і  „Ні”.

Команді „Так” дається завдання розробити правила, що дозволяється робити під

час  заняття,  а  іншій  –  навпаки,  що  заборонено.  Після  цього  команди

представляють свої правила, якщо потрібно, тренер робить  корективи.

Вправа 3. Моє місце на шляху до сімейного життя (8-10 хв.)

Мета: розвивати навички самоаналізу

Обладнання: ватман із намальованою стежкою (див. Додаток 1)

Інструкція: учасникам пропонується прикріпити стікер із власним іменем

на  уявній  стежині  „Готовності  до  сімейного  життя”.  Чим  ближче  стікер  до

будиночка, тим вище оцінює свою готовність учень.

Вправа 4. „Бінго“ (8-10 хв.)

Мета: налагодження співпраці між учасниками групи.

Обладнання: попередньо заготовлені бінго-форми (див. Додаток 2)

Інструкція: учасникам  роздаються  бінго-форми,  заповнені

характеристиками, що стосуються сімейного побуту. Завдання кожного учасника:

знайти двох чоловік, які відповідають заданій характеристиці і отримати їхній

підпис у відповідній клітинці. Важливо! Ніхто не має права ставити підпис в

одній бінго-формі двічі. Той, хто першим збере підписи у всіх клітинках, вигукує

„Бінго!”. Гра продовжується до появи трьох переможців.

Тренер 

На  жаль,  у  нашому  суспільстві  побутує  думка,  що  весь  тягар

відповідальності  за   виховання  дітей  та  ведення  домашнього  господарства

повинен лягати на плечі жінки. 

А. С. Макаренко  досить  точно  й  без  перебільшень  окреслив  діапазон

виховної ролі батька, хоча у доволі холодному забарвленні, у „Книзі для батьків”:

„Батько! Це центральна постать історії! Хазяїн, начальник, педагог, суддя й іноді

кат, це він вів сім’ю з щабля на щабель, це він, власник, нагромаджувач і деспот,

який не знав ніяких конституцій,  крім божих,  мав страшну владу,  підсилену

любов’ю”.  Разом  з  тим,  педагог  розкрив  іншу  світлу  сторону  батька  як

„домашнього тирана”: „Це він проніс на своїх плечах страшну відповідальність

за дітей, за їх злидні, хвороби і смерть, за їх тяжке життя і тяжке вимирання…”.
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За  словами  А. С. Макаренка,  раніше  постать  батька  була  обтяжена  владою і

обов’язком, тому у відповідь своїй епосі педагог розглядав сім’ю як суспільно

виховний колектив, у якому кожен є його рівноправним учасником та вважав

батька лише старшим відповідальним членом цього колективу. 

Вправа 5. „Домашні обов’язки” (15 хв.)

Мета: усвідомлення партнерської відповідальності в шлюбі.

Обладнання: папір А4, маркери.

Інструкція: Учасники діляться на три групи „Жінки”, „Чоловіки”, „Разом”.

Кожній  групі  пропонується  прописати  5-10  обов’язків,  які  виконують  тільки

чоловіки або жінки, а команда „Разом” визначає спільні обов’язки. Після цього

презентуються роботи.

Рефлексія: 

1. Чи можуть батьки сперечатися щодо виконання домашніх обов’язків?

2. Як родинна атмосфера буде впливати на виховання дітей? Чому?

Вправа 6. „Святковий обід” (10 хв.)

Мета: усвідомлення партнерської відповідальності в шлюбі.

Обладнання: папір А4, маркери.

Інструкція: учасники діляться на пари (юнак-дівчина).  Їм пропонується

уявити,  що  вони  молодята,  які  тільки-но  одружилися.  На  вихідних  до  них

завітають  гості,  яким  треба  приготувати  святковий  обід  із  заданого  переліку

продуктів (кількість гостей та перелік продуктів визначає тренер).

Рефлексія:

Що викликало труднощі при виконанні вправи?

Вправа 7. „Коли в сім'ї лад” (10 хв.)

Мета: виховання поваги до сімейних цінностей.

Обладнання:  аркуші з  частинами афоризмів,  прислів’їв  про сім’ю (див.

Додаток 3).

Інструкція: учасники залишаються в парах. Кожній парі дається набір із

частин трьох прислів’їв  або  афоризмів.  Переможе та  пара,  яка  найшвидше і

правильно складе їх.

Тренер
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Цінність думок і порад із питань сімейного виховання видатного педагога

Антона  Семеновича  Макаренка  не  втрачають  своєї  актуальності  до  сих  пір:

„Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше

майбутнє горе, це наші сльози, наша провина перед іншими людьми, перед усією

країною”. Тому наступна вправа наштовхне на роздуми про те, які людські та

родинні цінності стануть фундаментом для побудови вашої майбутньої сім’ї.

Вправа 8. „Герб моєї родини” (10 хв.)

Мета: розвиток навичок самоаналізу, пропаганда родинних цінностей.

Обладнання: папір А4, маркери.

Інструкція:  учасникам  пропонується  зобразити  герб  своєї  майбутньої

родини та презентувати його за планом:

- девіз вашої сім’ї;

- 3 головні правила вашої сім’ї;

- 3 головні якості вашого майбутнього чоловіка (дружини).

Вправа 9. Моє місце на шляху до сімейного життя (8-10 хв.)

Мета: розвивати навички самоаналізу.

Обладнання: ватман із намальованою стежкою з вправи №3 (див. Додаток).

Інструкція:  учасникам  пропонується  за  бажанням  змінити  положення

стікера  на  шляху   „Готовності  до  сімейного  життя”.  Чим  ближче  стікер  до

будиночка, тим вище оцінює свою готовність учень.

Тренер

В одному маленькому місті живуть по сусідству дві сім'ї. Одне подружжя

постійно свариться, звинувачуючи один одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто з

них правий, а інші дружно живуть, ні сварок у них, ні скандалів. 

Дивується норовлива господиня щастю сусідки. Заздрить. Каже чоловікові:

- Піди, подивися, як у них так виходить, щоб все гладко і тихо. 

Прийшов  той  до  сусідської  хати,  причаївся  під  відкритим  вікном.

Спостерігає. Прислухається. А господиня якраз лад у будинку наводить. Вазу

дорогу від пилу витирає. Раптом подзвонив телефон, жінка відволіклася, а вазу

поставила на краєчок столу, та так, що ось-ось впаде. 
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Але тут її чоловікові щось знадобилося у кімнаті. Зачепив він вазу, та впала

і розбилася. 

„Ой, що зараз буде!” - думає сусід. 

Підійшла дружина, із жалем зітхнула, і каже чоловікові:

- Пробач, любий. Я винна. Так необачно поставила вазу. 

- Що ти, мила? Це я винен. Поспішав і не помітив вазу. Не було б у нас

більшого нещастя. 

 Боляче  защеміло  серце  у  сусіда.  Прийшов  він  додому  засмучений.

Дружина до нього: 

- Ну що ти так довго? Подивився? 

- Так! 

- Ну і як там у них? - У них - всі винні. А от у нас всі мають рацію.

Рефлексія: обговорення притчі, підведення підсумків заняття.

ВИСНОВКИ

Усвідомлення учнями міри відповідальності за створення сім'ї, розуміння

необхідності серйозної моральної та фізичної підготовки до шлюбних стосунків.

Зростання обізнаності підростаючого покоління про відповідальне батьківство,

профілактика ранніх статевих стосунків, зростання ролі сім’ї в ієрархії життєвих

цінностей.
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Додаток Л

Таблиця Л.1
ПЛАН РОБОТИ 

з формування соціально активної позиції учнів 
на 2013-2014 н.р.

№
з/п

Заходи Термін

1. Організація діяльності учнівського самоврядування: створення 
„Учнівської республіки”.

вересень

2. Організація святкування дня вчителя, підготовка стінгазет, 
вітальних листівок, проведення Дня Дублера.
Проведення конкурсу „Веселі старти”.  
Заняття-дискусія „Чим ми можемо допомогти бездомних 
тваринам”.

жовтень

3. Організація тематичного дня: День української писемності.
Проведення тренінгу „У ритмі життя”, рольової гри „Стратегія 
успіху”.

листопад

4. Проведення акцій („Наркотики – це не моє!”, „Увага – СНІД”, 
„Вибір за тобою, підліток!”, „Скажи життю – так!”), конкурсу 
„Соціальна реклама”, театралізованих вистав для дітей, 
розповсюдження інформаційних листівок, буклетів.
Проведення конкурсу „Дитинство інваліда очима оточення” до 
Міжнародного дня інвалідів. 
Проведення конкурсу „Майбутні захисники Вітчизни”.
Організація новорічних заходів, проведення різдвяного марафону 
„Подаруй радість другу”.

грудень

5. Проведення тренінгу „Культура міжособистісних взаємин”. січень
6. Заняття-дискусія „Хто ми такі?”.

Проведення  конкурсу  „Найкраще  освідчення”  до  Дня  Святого
Валентина, підготовка стінгазет, валентинок. 

лютий

7. Організація святкування Дня 8 березня, підготовка стінгазет.
Організація Свята улюбленої книги, виставка книжкових новинок.

березень

8. Організація тематичного дня: День гумору і сміху, проведення 
КВК.
Проведення „Дня Здоров’я”; круглі столи з фахівцями; акції 
„Спасибі – ні!”, „Молодь обирає здоров’я”.
Участь в благоустрої закріпленої за ПТНЗ території, суботниках по
прибиранню міста.
Проведення усного журналу „День пам’яті загиблих від 
Чорнобильської трагедії”.

квітень

9. Організація акцій („Дім без самотності”, „Пам’ять”,
„Пошта ветеранам”, „Ми пам’ятаємо ваш подвиг, ветерани!”).
Проведення усного журналу „Візьміть дитину у сім’ю”.
Організація науково-технічних виставок, виставки робіт учнів.

травень

10. Проведення конкурсів юних журналістів, кореспондентів; зустрічі 
з працівниками  засобів масової інформації та телебачення.

червень

11. Випуск учнівських газет. Упродовж року
12. Контроль за відвідуванням учнями ПТНЗ, дотриманням ними 

„Єдиних вимог до учнів ПТНЗ”.
Упродовж року
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13. Організація діяльності „Школи волонтерів”. Упродовж року
14. Розробка соціальних проектів. Упродовж року

  Таблиця Л.2

ПЛАН РОБОТИ 
з формування соціально активної позиції учнів 

на 2014-2015 н.р.

№
з/п

Заходи Термін

1. Організація тематичних днів: День Знань, Всесвітній день 
бібліотек. 
Загальні вибори: обрання Президента ПТНЗ.
Учнівська конференція: обрання Парламенту ПТНЗ і Ради 
справедливих.

вересень

2. Організація святкування дня вчителя, підготовка 
стінгазети, вітальних листівок, проведення Дня Дублера.
Організація „Козацьких розваг” до Дня Українського 
козацтва.
Проведення конкурсу „Сильніше, вище, дальше”.

жовтень

3. Заняття-дискусії „Молодь, яка змінює країну”, „Що 
значить бути соціально активною особистістю”.
Проведення тренінгу „Виховання шанобливого ставлення 
до себе і оточуючих”.

листопад

4. Організація концерту „Волонтери, вперед!”, прес-
конференцій з актуальних проблем волонтерської роботи: 
„Благодійність – наша риса характеру”, „Захищаємо права 
неповнолітніх професійно”; проведення конкурсу 
„Волонтери з Азовського моря”.
Організація тематичного дня: День Наума – покровителя 
освіти та науки в Україні.
Круглий стіл „Конвенція захищає наші права”.
Організація новорічних заходів, проведення акції „Різдвяні
візерунки”.

грудень

5. Проведення тренінгу „Твоє життя – твій вибір”, рольової 
гри „Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад”. 

лютий

6. Проведення рольової гри „Конкурс ораторів”. 
Організація святкування Дня 8 березня, підготовка 
стінгазет.

березень

7. Проведення концерту пародій „Парад зірок”. 
Організація марш-кидку „Стежиною здоров’я”,
проведення конкурсу „Бажаємо здоров’я!”.
Участь в благоустрої закріпленої за ПТНЗ території, 
суботниках по прибиранню міста.

квітень
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8. Організація концерту „Ми їх пам’ятаємо і шануємо”.
Організація екскурсій до музеїв міста в рамках 
святкування Всесвітнього дня музеїв.
Проведення ярмарку власних виробів.

травень

9. Випуск учнівських газет. Упродовж року
10. Контроль за відвідуванням учнями ПТНЗ, дотриманням 

ними „Єдиних вимог до учнів ПТНЗ”.
Упродовж року

11. Організація діяльності „Школи волонтерів”. Упродовж року
12. Розробка соціальних проектів. Упродовж року
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	Завершуючи аналіз праць, присвячених специфіці передумов формування соціально активної позиції учнів, звернемося до дослідження „Психологія людини від народження до смерті” [173], в якому А. Реан доводить, що на основі системи ціннісних орієнтацій особистості формується система її смисложиттєвих орієнтацій. Зазначена система складається з кількох складових. Першою в юнацькому віці є мета людини в житті, яка надає осмисленості майбутньому, визначає часову перспективу та спрямованість людського життя. Людина, формулюючи мету власного життя, повинна чітко усвідомлювати її реальну основу і підкріплювати це особистісною відповідальністю. Другою складовою системи смисложиттєвих орієнтацій є насиченість життя, яка характеризує сам процес життєздійснення. Для юнаків і дівчат, учнів ПТНЗ, ця складова починає лише зароджуватися, оскільки їх самостійне життя щойно розпочинається. Третій компонент – задоволеність самореалізацією, яка формується на основі досягнутого у минулому, на оцінці людиною прожитого, у цьому віці практично відсутній. Саме у ранньоюнацькому віці необхідно названі компоненти доповнити таким елементом, як правова керованість життям, тобто учень мусить чітко усвідомити, що він є творцем свого життя, а тому повинен розуміти відповідальність за власні вчинки перед собою, іншими, суспільством, законом, мораллю. За наявністю останнього елементу людей дослідник поділяє на дві групи: ті, які відчувають і усвідомлюють себе господарями особистісного життя, маючи в собі достатньо сил для того, щоб здійснювати вільний вибір і будувати життя відповідно до своїх уявлень про його мету, сенс, ідеали. І ті, які не вірять у власні сили, не в змозі контролювати події та вчинки особистісного життя [173, с.67 – 68].
	Як видно з табл. 2.2, більша частина юнаків обох груп учнів ПТНЗ (54,7% – ЕГ і 53,4% – КГ) характеризується наявністю особистісної спрямованості, для якої властиві зосередження уваги на власній персоні, домінування мотивів власного благополуччя, задоволення особистих потреб, вирішення власних негараздів. Низький показник суспільної спрямованості вихованців (11,4% – ЕГ і 11,2% – КГ) свідчить про відсутність бажання взаємодіяти з іншими людьми та допомагати їм, виконувати соціально значущу, соціально корисну роботу, вести соціально активний спосіб життя. Зазначимо, що для спрощення підрахунку рівнів прояву соціально активної позиції учнів за цим показником ми прирівняли суспільну спрямованість до високого рівня спрямованості особистості на соціум, ділову спрямованість – до середнього рівня, а особистісну спрямованість – до низького рівня.
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