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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність 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. Алексеєва-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 розкрито організацію навчально-виховного процесу в професійно-
технічних навчальних закладах. 

Аналіз джерельної бази дав змогу з’ясувати, 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 
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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” (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 досягнути за таких соціально-педагогічних умов: активна 
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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. 

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; міждисциплінарний, комунікаційно-діалогічний, 
оптимізаційний, діяльнісний 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-
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технічних навчальних закладів (Ю. Клочан, Г. Золотова, С. Коваленко, 
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; 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 начальних 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 навчальних 
закладів; вони можуть бути використані в організації виховного процесу 
професійно-технічного навчального закладу в позанавчальний час. 

Особистий внесок здобувача. У колективній монографії 
„Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний 
контекст” (у співавторстві з О. Величко, О. Гуренко, Н. Захаровою, 
М. Івановою, В. Котляром, М. Мішечкіною, К. Петровською, І. Сизоненко) 
автору належить розділ „Соціально-педагогічні аспекти формування 
соціально активної позиції в учнів професійно-технічних начальних 
закладів”. 

Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджено в практику 
навчально-виховної роботи 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 соціально-педагогічної сфери – освітня 
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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 сесія „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. 

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, 19 таблиць і 8 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та його актуальність; 
визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методологічні й теоретичні 
засади; сформульовано гіпотезу, наукову новизну й практичне значення; 
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наведено відомості про апробацію та упровадження результатів 
дослідження у практику роботи професійно-технічних навчальних закладів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування соціально 
активної позиції учнів у позанавчальній діяльності професійно-
технічних навчальних закладів” – розкрито теоретичні засади 
формування соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності 
професійно-технічних навчальних закладів як психолого-педагогічну 
проблему; висвітлено сутність соціально активної позиції особистості та 
передумови її формування в учнів юнацького віку; схарактеризовано 
позанавчальну діяльність як чинник формування соціально активної позиції 
учнів професійно-технічних навчальних закладів.   

Аналіз наукової літератури з формування соціально активної позиції 
учнів у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних 
закладів засвідчив, що 1) вітчизняним дослідникам належать певні науково-
методичні напрацювання щодо соціалізації неповнолітніх та розвитку в 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 з досліджуваної проблеми; 2) сучасними 
науковцями розглядалося питання використання позанавчальної діяльності 
учнів-старшокласників та студентів з метою формування в них 
гуманістичного ідеалу, просоціальних особистісних смислів, життєвих 
перспектив, патріотизму, соціальної відповідальності, становлення 
самооцінки особистісних моральних якостей. Водночас позанавчальна 
діяльність соціальних інститутів виховання як чинник розвитку соціально 
активної позиції особистості не була предметом окремого наукового 
дослідження; 3) у вітчизняній педагогічній науці розкрито доволі широке 
коло питань щодо діяльності вітчизняних професійно-технічних навчальних 
закладів (соціальна адаптація учнів, формування ціннісного ставлення до 
праці, соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки молоді, 
адаптація учнів-сиріт до навчання, формування громадянського 
самовизначення учнів), що можуть слугувати науково-практичною основою 
для розробки змісту, форм і методів соціально-педагогічної роботи з 
розвитку соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності 
професійно-технічних навчальних закладів. 

Вивчення філософської (В. Біблер, О. Донченко, Л. Коган, 
В. Татенко), соціологічної (Г. Андреєва, Є. Біленький, М. Козловець, 
В. Мордкович, І. Саух), психологічної (Л. Буєва, А. Леонтьєв, 
В. Петровський, С. Рубінштейн), соціально-педагогічної (А. Капська, 
Н. Клімкіна, В. Косовець, Т. Мальковська, В. Перейма, В. Сітаров) 
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літератури з означеної проблеми дало можливість сформулювати поняття 
„соціально активна позиція” 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 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.  

Узагальнення досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних 
педагогів і психологів із досліджуваної проблеми (Б. Ананьєв, Л. Божович, 
В. Дубровіна, А. Захарова, Л. Канішевська, А. Капська, І. Кон, Л. Колберг, 
Л. Проколієнко, А. Реан, Г. Томе, О. Удалова) показало, що в юнацькому 
віці є всі передумови для формування соціально активної позиції 
особистості. Вони виявляються, насамперед, у зростанні потреби в 
досягненні духовної близькості з іншою людиною; становленні системи 
ціннісних орієнтацій, підвищенні значущості системи власних цінностей; 
прагненні бути самостійним і незалежним; почутті відповідальності за свою 
поведінку; посиленні відповідальності за порушення 
загальногромадянських, трудових та інших обов’язків; здатності до 
самовизначення; бажанні самоствердитися й стати дорослим.  

У ході дослідження теоретично обґрунтовано, 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.   

У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування та 
експериментальна перевірка соціально-педагогічних умов формування 
соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності 
професійно-технічних навчальних закладів” – розроблено критеріальну 
базу дослідження та здійснено діагностику рівнів сформованості соціально 
активної позиції учнівської молоді ПТНЗ; обґрунтовано та реалізовано 
соціально-педагогічні умови формування соціально активної позиції учнів у 
позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів; 
представлено перебіг і проаналізовано результати експериментально-
дослідної роботи.   

Розв’язання дослідницьких завдань потребувало розробки 
критеріальної бази. Основними критеріями сформованості соціально 
активної позиції учнівської молоді було визначено такі: мотиваційний 
(адаптивність, прийняття іншого, самоприйняття, емоційна комфортність, 
прагнення до самореалізації), діяльнісний (активна участь у соціально 
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значущих видах діяльності, ініціативність у виконанні доручень, 
дотримання соціальних норм і правил поведінки) і рефлексивний (адекватна 
самооцінка, рефлексія). Для проведення діагностичної роботи за 
визначеними критеріями й показниками було використано низку 
психодіагностичних методик, а саме: методику на визначення 
спрямованості особистості Є. Рогова, тест на виявлення емпатії 
А. Меграбяна і М. Епштейна, методику діагностики соціально-
психологічної адаптації особистості К. Роджерса і Р. Раймона, методику 
експертних оцінок, методику визначення самооцінки особистості Дембо-
Рубінштейна, методику діагностики рівня онтогенетичної рефлексії 
Н. Грищенко.   

У дослідженні виділено три рівні сформованості соціально активної 
позиції учнів ПТНЗ: низький, середній, високий. Позитивна динаміка 
просування учнівської молоді від більш низького до більш високого рівня 
вияву соціально активної позиції вказує на ефективність процесу 
формування соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності 
професійно-технічних навчальних закладів.  

Наукові праці з проблем формування активної особистісної позиції 
дітей та молоді (М. Бабкіна, О. Коваленко, Н. Копач, Л. Кравченко, 
О. Лазебна, Н. Нікітіна, А. Сігова, О. Хмизова); організації позанавчальної 
роботи зі старшокласниками та студентами (А. Вірковський, Н. Грищенко, 
М. Нарійчук, Г. Овчаренко, В. Тернопільська, О. Чуланова); соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю різних категорій (О. Безпалько, 
І. Звєрєва, А. Капська, І. Ковчина, С. Коношенко, О. Кузьміна, С. Курінна, 
С. Омельченко, І. Трубавіна, С. Харченко, Л. Цибулько); організації 
навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах 
(Ю. Клочан, Г. Золотова, С. Коваленко, Л. Кримчак, Н. Ничкало, 
І. Сахневич) стали теоретичним підґрунтям для розробки соціально-
педагогічних умов формування соціально активної позиції учнів у 
позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів. 

Першою соціально-педагогічною умовою, яка сприяє успішному 
формуванню соціально активної позиції учнівської молоді, визначено 
активну участь учнів ПТНЗ в інтенсивній соціально значущій діяльності, що 
передбачало використання потенціалу учнівського самоврядування, ігрової 
та волонтерської діяльності.  

У дослідженні обґрунтовано, що учнівське самоврядування надає 
багато можливостей для формування ініціативної, здатної приймати 
нестандартні рішення особистості, розвитку її творчого потенціалу, навчає 
самостійності й відповідальності, створює широке поле для самовизначення, 
саморозвитку й самореалізації особистості; розвиває  соціальну активність, 
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моральну відповідальність перед суспільством за себе, за інших, за справу. 
Вищезазначене було практично доведено в експериментальних ПТНЗ через 
започаткування діяльності учнівського самоврядування під назвою 
„Учнівська республіка”, особливістю якого було виокремлення законодавчої 
(Парламент ПТНЗ), виконавчої (Кабінет міністрів ПТНЗ) та судової влади 
(Рада справедливих).  

У процесі розробки першої умови встановлено, що рольова гра є 
потужним засобом розвитку особистісних якостей кожного, засобом 
формування соціально активної позиції, оскільки активізує резервні 
можливості особистості; полегшує оволодіння знаннями, уміннями й 
навичками, сприяє їхній актуалізації; створює гармонійні стосунки й 
формує прагнення до досконалості; уможливлює створення й згуртування 
колективу; активізує розум, налаштовує на пошук оптимальних рішень; дає 
можливість виявляти або вдосконалювати свої творчі навички; розвиває 
вміння орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях, формує психологічну 
стійкість до зовнішніх і внутрішніх подразників; виробляє активне 
ставлення до життя й цілеспрямованість у виконанні поставленої мети; дає 
змогу учневі самостійно розв’язувати проблемні ситуації, а не просто бути 
спостерігачем. Експериментально доведено, що організація та проведення 
рольових ігор („Рольові міркування”, „Конкурс ораторів”, „Я – лідер”, 
„Депутатські перегони”, „Стратегія успіху” тощо) в експериментальних 
ПТНЗ має включати підготовчий,  ігровий і підсумковий етапи. 

Під час дослідження з’ясовано, що волонтерська робота є основою 
соціалізації особистості, соціальної взаємодії, соціального обміну, 
соціальних норм, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення 
особистості, становлення її гуманістичних цінностей та вагомим засобом 
формування соціально активної позиції учнівської молоді. Ефективними 
формами позанавчальної волонтерської роботи учнів ПТНЗ стали: 
благодійні акції для людей пільгових категорій („Різдвяні візерунки”, „Від 
серця до серця”, „Ми пам’ятаємо ваш подвиг, ветерани!”); профілактичні 
виховні заходи для неповнолітніх („Молодь за здоровий спосіб життя”, 
„Конвенція захищає наші права”, „Скажемо СНІДу «Ні»”, „Наркотики – це 
не моє!”); пошуково-краєзнавча акція „Пам’ять”; акція з висаджування 
квітів та дерев у парках свого міста; шефські концерти („З днем 
народження, школо-інтернат!”, „Ми їх пам’ятаємо й шануємо”, „Волонтери, 
вперед!”); прес-конференції з актуальних проблем волонтерської роботи 
(„Благодійність – наша риса характеру”, „Захищаємо права неповнолітніх 
професійно”); конкурси соціальної реклами тощо. 

Другою соціально-педагогічною умовою ефективного формування 
соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності професійно-
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технічних навчальних закладів є впровадження інтерактивних форм і 
методів. Експериментально встановлено, що використання у взаємодії з 
учнями ПТНЗ інтерактивних форм і методів діяльності (тренінгове заняття, 
дискусія, кейс-метод) створює сильне поле емоційного заряду, в яке 
потрапляє дитина, здобуваючи при цьому досвід емоційних переживань; 
концентрує увагу учнів на соціальному значенні того, що відбувається й 
здійснилося, висвітлюючи особливості громадянського суспільства; сприяє 
реальній взаємодії вихованця з однолітками, учителями; розвиває почуття 
задоволеності спільною діяльністю; допомагає формувати вміння 
пропонувати тему для обговорення, аргументувати свій вибір, обстоювати 
власну думку, що є показником наявності в учня життєвої позиції. 

Вибір третьої соціально-педагогічної умови – формування в 
учнівської молоді соціально активної позиції шляхом її залучення до 
соціального проектування, зумовлений тим, що юнаки як учасники 
соціально орієнтованих проектів („Турбота”, „Книга пам’яті”, „Ярмарок”, 
„Юридична консультація” та ін.), виступаючи в різних проектних ролях (на 
етапах задуму, розробки ідеї, виконання проекту), усвідомлюють себе 
творцями продукту конкретної діяльності, що є особисто значущим і 
соціально необхідним. Через проектування соціокультурної діяльності, учні 
ПТНЗ здобувають комунікативні й дослідницькі вміння, розвивають 
самостійність, аналітичне мислення, що сприяє їхній подальшій 
самореалізації, формуванню соціально активної позиції. 

Результати, отримані на контрольному етапі впровадження соціально-
педагогічних умов (табл. 1), дають підстави стверджувати, що здійснена в 
процесі експерименту позанавчальна робота у ПТНЗ із формування 
соціально активної позиції учнів не лише позитивно вплинула на окремі 
показники зазначеної категорії учнівської молоді експериментальної групи, 
але і взагалі посприяла зменшенню кількості учнів ПТНЗ із низьким рівнем 
сформованості соціально активної позиції на 15,6 % (47,9 % – 
констатувальний етап і 32,3 % – контрольний етап) та збільшенню кількості 
учнів юнацького віку із середнім рівнем соціально активної позиції на 8,9 % 
(36,9 % – констатувальний етап і 45,8 % – контрольний етап) і високим 
рівнем вияву соціально активної позиції на 6,7 % (15,2 % – констатувальний 
етап і 21,9 % – контрольний етап). 

 Про значущість особистісних змін в учнів ПТНЗ експериментальної 
групи свідчить одержане в процесі дослідження значення χ2 експ = 9,1, яке 
більше відповідного табличного значення ступенів свободи, що складає 8,51 
за вірогідністю допустимої помилки р<0,1. При цьому отримане χ2 
контр=0,04 свідчить про відсутність математично значущих змін у 
контрольній групі учнів ПТНЗ.  
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Таблиця 1 
Динаміка рівнів сформованості соціально активної позиції учнів 

ПТНЗ в експериментальній і контрольній групах 
 

Рівні 
 
 
 

Експериментальна група Контрольна група 
Констатуваль 

ний етап 
Контроль 
ний етап 

Констатуваль 
ний етап 

Контроль 
ний етап 

Кіл-сть 
учнів, % 

Кіл-сть 
учнів, % 

Кіл-сть 
учнів, % 

Кіл-сть 
учнів, % 

Низький 47,9 32,3 47,2 46,1 

Середній 36,9 45,8 37,3 38,0 

Високий 15,2 21,9 15,5 15,9 

 
Аналіз результатів проведеного дослідження, який свідчить про 

динаміку збільшення рівня вияву соціально активної позиції учнів ПТНЗ, є 
вагомим підґрунтям, аби вважати завдання дослідження виконаними, а його 
мету – досягнутою. 

Проведене дослідження уможливило такі висновки: 
1. У дисертації теоретично узагальнено та практично розв’язано 

наукову проблему 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.  

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 методично недостатньо розробленою.  

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.  
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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-педагогічна умова полягає 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 юнаки 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 експерименту 
позанавчальна робота в ПТНЗ із формування соціально активної позиції 
учнів не лише позитивно вплинула на окремі показники зазначеної категорії 
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учнівської молоді експериментальної групи, але і загалом сприяла 
зменшенню кількості учнів ПТНЗ із низьким рівнем сформованості 
соціально активної позиції на 15,6 % та збільшенню кількості учнів 
юнацького віку із середнім рівнем соціально активної позиції на 8,9 % і 
високим рівнем вияву соціально активної позиції на 6,7 %.  

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 до участі юнаків у суспільному житті та вияву соціальних 
ініціатив; організації взаємодії державних і громадських організацій у 
розв’язанні соціально-педагогічних проблем учнівської молоді, 
порівняльно-педагогічному аналізі досвіду країн Європейського Союзу з 
формування соціально активної позиції учнів тощо. 
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АНОТАЦІЇ 
Тургенєва А. О. Формування соціально активної позиції учнів у 

позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних 
закладів. – На правах рукопису. 

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

Досліджено проблему формування соціально активної позиції учнів у 
позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів. 
Розкрито процес формування соціально активної позиції учнів у 
позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів як 
психолого-педагогічну проблему; висвітлено сутність соціально активної 
позиції особистості та передумови її формування в учнів юнацького віку; 
схарактеризовано позанавчальну діяльність як чинник формування 
соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів. 
Обґрунтовано та реалізовано соціально-педагогічні умови формування 
соціально активної позиції учнів у позанавчальній діяльності професійно-
технічних навчальних закладів; подано перебіг і проаналізовано результати 
експериментально-дослідної роботи.   

Ключові слова: соціально активна позиція, позанавчальна діяльність, 
учні професійно-технічних навчальних закладів, соціальне становлення, 
соціально-педагогічні умови формування соціально активної позиції. 

 
Тургенева А. А. Формирование социально активной позиции 

учащихся во внеучебной деятельности профессионально-технических 
учебных заведений. – На правах рукописи. 

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

Исследована проблема формирования социально активной позиции 
учащихся во внеучебной деятельности профессионально-технических 
учебных заведений.  

В ходе исследования установлено, что социально активная позиция – 
это интегрированное свойство личности, определяющее ее направленность 
и уровень социально активного развития через качественное выполнение 
социальных ролей и устойчивую, осознанную совокупность отношений 
личности к обществу в целом, к людям, к труду, к самой себе, что 
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проявляется через систему установок и мотивов, целей и ценностей, 
которыми она руководствуется в своей деятельности и общении. 

Теоретически обосновано, что в юношеском возрасте есть все 
предпосылки для формирования социально активной позиции личности. 
Они проявляются, прежде всего, в росте потребности в достижении 
духовной близости с другим человеком; становлении системы ценностных 
ориентаций, повышении значимости системы собственных ценностей; 
стремлении быть самостоятельным и независимым; чувстве 
ответственности за свое поведение; усилении ответственности за нарушение 
общегражданских, трудовых и других обязанностей; способности к 
самоопределению; желании самоутвердиться и стать взрослым. 

В процессе исследования установлено, что внеучебная деятельность 
ПТУЗ, при условии правильной ее организации, может выступать мощным 
фактором формирования социально активной, ответственной, инициативной 
личности, способной самостоятельно строить свою жизненную траекторию, 
способной на коренные преобразования социальных отношений, на 
творческую работу по оздоровлению социальной и естественной среды. 

Основными критериями сформированности социально активной 
позиции учащейся молодежи были определены мотивационный 
(адаптивность, принятие других, самопринятие, эмоциональная 
комфортность, стремление к самореализации), деятельностный (активное 
участие в социально значимых видах деятельности, инициативность в 
выполнении поручений, соблюдение социальных норм и правил поведения) 
и рефлексивный (адекватная самооценка, рефлексия). В исследовании 
выделены три уровня сформированности социально активной позиции 
учащихся ПТУЗ: низкий, средний, высокий. 

Теоретически обосновано и экспериментально проверено, что процесс 
формирования социально активной позиции учащихся во внеучебной 
деятельности профессионально-технических учебных заведений будет более 
эффективным при следующих условиях: 1) включение учащихся ПТУЗ в 
интенсивную социально значимую деятельность, направленную на 
формирование у них социально активной позиции; 2) внедрение 
интерактивных форм и методов внеучебной деятельности ПТУЗ в 
формировании социально активной позиции учащихся; 3) формирование у 
учащейся молодежи социально активной позиции путем привлечения к 
социальному проектированию. 

В исследовании обосновано, что ученическое самоуправление 
предоставляет много возможностей для формирования инициативной, 
способной принимать нестандартные решения личности, развития 
творческого потенциала учеников, учит самостоятельности и 
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ответственности, создает широкое поле для самоопределения, саморазвития 
и самореализации личности; развивает  социальную активность, моральную 
ответственность перед обществом за себя, за других, за дело. 

Экспериментально установлено, что использование во взаимодействии с 
учениками ПТУЗ интерактивных форм и методов деятельности (тренинг, 
дискуссия, кейс-метод) создает сильное поле эмоционального заряда, в которое 
попадает ученик, приобретая при этом опыт эмоциональных переживаний; 
оказывает содействие реальному взаимодействию ученика с ровесниками, 
преподавателями; развивает чувство удовлетворенности общей деятельностью; 
позволяет формировать умение предлагать тему для обсуждения, 
аргументировать свой выбор, доказывать свою мысль, что является 
показателем наличия у учеников жизненной позиции. 

Анализ результатов диагностики, проведенной в ходе 
экспериментально-исследовательской работы, подтвердил эффективность 
внедренных социально-педагогических условий формирования социально 
активной позиции учащихся во внеучебной деятельности профессионально-
технических учебных заведений. 

Ключевые слова: социально активная позиция, внеучебная 
деятельность, учащиеся профессионально-технических учебных заведений, 
социальное становление, социально-педагогические условия формирования 
социально активной позиции. 

 
Turgenevа A. А. Formation of socially active position of students in 

extra-curricular activities of vocational schools. –  As the manuscript.  
The thesis on competition of scientific degree of the candidate of pedagogical 

sciences in the specialty 13.00.05 – social pedagogics. – State Higher Educational 
Esteblishment „Donbas State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016.  

In the dissertation the problem of forming active social position of students in 
extra-curricular activities of vocational schools. Reveals the formation of socially 
active position of students in extra-curricular activities of vocational schools as a 
psychological and pedagogical problem; highlights the nature of the socially active 
position and background of the individual development of students youth. Author 
determined extracurricular activities as a factor in the formation of socially active 
position of students of vocational schools. Grounded and implemented social-
pedagogical conditions of formation of socially active position of students in extra-
curricular activities of vocational schools; presented the progress and results of 
analyzes of experimental research. 

Keywords: active social position, еxtracurricular activities, students of 
vocational schools, social development, social and educational conditions of the 
socially active position. 
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