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Основи громадянського становлення та демократії закладаються з 

дитячих років. Саме у шкільному віці усвідомлення своєї участі у вирішенні 
важливих справ громадянського життя є основою подальшої активної позиції 
у дорослому житті. 

Останнім часом на перший план почали висувати вимогу щодо 
реальної участі громадськості в управлінні школою. Виникає потреба у 
створенні соціально-педагогічного комплексу, куди входять всі 
інфраструктури села. Координує діяльність комплексу сільська рада, 
залучаючи батьків, громадськість до спільної участі у культурно-освітніх 
програмах: діють гуртки за інтересами, до роботи в яких залучаються батьки. 

Головною умовою існування та розвитку суспільства є соціально-
комунікативна діяльність. «Без спілкування, обміну інформацією між 
індивідами неможливі інтелектуальна еволюція людства, спадкоємність 
суспільних відносин, нові досягнення матеріального та духовного життя. 
Актуалізуючи і опосередковуючи суспільні зв’язки і стосунки, соціальна 
комунікація утворює ту інформаційну мережу, за допомогою якої людина 
включається у систему суспільних відносин» [3; 15]. Розв’язання цих завдань 
полегшується завдяки здатності людини до спілкування, до пізнавальних 
процесів, до самореалізації.  

Демократизація і гуманізація загальної освіти передбачає формування 
особистості як найвищої цінності суспільства, її соціалізацію. Завдяки 
працям І.С. Кона та А.В. Мудрика, з кінця 80-х і початку 90-х років ХХ ст. 
поняття «соціалізація» введено в понятійний апарат філософів, соціологів, 
педагогів і психологів. Вчені, які торкаються питань соціалізації, вкладають у 
це поняття різний зміст. 

Зокрема, А.В. Мудрик визначає соціалізацію як розвиток і 
самореалізацію людини протягом усього життя в процесі засвоєння й 
відтворення культури суспільства.  

Так, А.В.Петровський зазначає, що «соціалізацію слід розуміти як 
процес і результат введення людини, що росте, в суспільство завдяки 
засвоєнню й більш-менш активному відтворенню особистістю соціального 
досвіду, історично накопиченої культури» [2; 23]. 

Аналізуючи зміст різних варіантів визначення поняття «соціалізація», 
можна зробити висновок, що в широкому розумінні його слід тлумачити як 
процес і результат соціального розвитку людини. І.С. Кон вважає, що 
соціалізація являє собою сукупність усіх соціальних і психологічних 
процесів, за допомогою яких індивід засвоює систему знань, норм та 
цінностей, які дозволяють йому функціонувати в ролі повноправного 
представника суспільства. За І.С. Андрєєвою, соціалізацію можна розглядати 
з точки зору засвоєння та відтворення індивідом соціального досвіду в 



процесі життя. Отже, суть процесу соціалізації полягає в тому, що людина 
поступово засвоює соціальний досвід і використовує його для адаптації до 
соціуму. 

На думку вчених, таке засвоєння відбувається як стихійно, так і 
цілеспрямовано. Цілеспрямовані процеси впливу на особистість реалізуються 
передусім у вихованні та навчанні, які здійснюються в сім’ї, школі, 
позашкільних суспільних та громадських організаціях. 

Стихійний вплив здійснюється через соціальні ситуації реального 
життя, масові інформаційні системи тощо. 

Особлива роль процесу соціалізації учнів належить освіті. Досягнення 
сучасної освіти визначаються не стільки тим, чого дитина навчилася (обсяг 
знань, умінь та навичок), скільки здатність здобувати нові знання, формувати 
вміння та навички в нестандартних умовах. Використання різноманітних 
джерел інформації, диференційованих завдань дозволять учням різного рівня 
підготовки включитися в роботу, а не бути на уроці спостерігачем.  

Активна участь дитини в навчальній діяльності є однією з першооснов 
формування її соціальної активності. Адже для дитини процес навчання є 
першою соціально нормованою діяльністю, в яку вона включається 
організовано. Різнорівнева підготовленість школярів при малій наповненості 
класів у сільській школі потребує від педагогів належних зусиль, щоб кожен 
учень опанував знання на рівні вимог та стандартів освіти. 

Проте, як зазначають учені, сучасний навчально-виховний процес 
недостатньо спрямований на формування демократичного світогляду, 
очевидним є розрив між теоретичними знаннями, які отримують учні, та 
їхньою повсякденною соціальною практикою. 

Соціальна практика набувається в процесі спільної діяльності і 
спілкування в певному соціокультурному середовищі. Перевага надається 
формуванню навичок практичної діяльності, розвитку в учнів культури 
думки, критичного мислення, вміння працювати як індивідуально, так і 
групою для вирішення поставленого завдання. Продуктами соціалізації 
виступають особистісні смисли, що визначають ставлення індивіда до світу, 
соціальна позиція, самосвідомість, ціннісно-смислове ядро світогляду та інші 
компоненти індивідуальної свідомості, зміст яких вказує на те, що 
особистість бере для себе із соціального досвіду, скільки бере і як психіка їх 
перетворює, якого значення їм надає. Узагальненим індикатором соціалізації 
особистості виступає її соціальна активність. 

Робота в клубах, гуртках, творчих об’єднаннях, участь у різноманітних 
конкурсах, акціях, участь у корисних справах є початковими ланками 
соціалізації особистості, у процесі якої здобувається практичний досвід 
громадянської дії. Педагоги мають прагнути до того, щоб навчально-виховне 
середовище забезпечило емоційно-психологічну захищеність і душевний 
комфорт особистості. Адже вчені вважають, що соціалізувати дитину – це 
насамперед навчити її жити у злагоді із собою та навколишнім світом.  

Важливим у розвитку соціально-комунікативної активності учнів є 
оволодіння навичками поведінки у соціальному середовищі, сприйняття та 



засвоєння моральних норм, загальнолюдських цінностей. Розвиток 
комунікативних здібностей дитини дозволяє їй інтегруватися в суспільство, 
сприяє формуванню вміння спілкуватися, аргументовано висловлюватись, 
вести дискусії, відстоювати власну думку. 

Соціально-комунікативна активність передбачає взаємодію з 
оточуючими, навички роботи в групі, колективі, володінні різними 
соціальними ролями. Обираючи для учнів ролі, необхідні для повноцінного і 
змістовного життя (громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина і 
товариша), треба забезпечити їхню послідовність, зміну, органічне 
поєднання, що створює можливості для реалізації неповторності, 
самореалізації і самовизначення. З цією метою слід надавати учням 
можливість вільного вибору змісту і способів діяльності, створювати ситуації 
успіху, задоволення їхніх потреб та інтересів. 

Соціально-комунікативна активність характеризує здатність, готовність 
і культуру міжособистісного спілкування особистості в колективі. Ця 
динамічна структурована система характеризується певним змістом зв’язків 
між кожним вихованцем зокрема й колективом у цілому, виконує на 
кожному етапі розвитку школяра соціально-психологічні та педагогічні 
функції. Значущим у розвитку соціально-комунікативної активності є 
особистісно орієнтований підхід, коли в центрі навчально-виховного процесу 
стоять інтереси дитини, її потреби та можливості. 

Формування соціально-комунікативної активності учнів синтезує такі 
важливі завдання, як: 

· стимулювання інтересу до навчання, трудової і суспільної 
діяльності; 

· створення оптимальних умов для виявлення і розвитку творчих 
здібностей, організаційних навичок; 

· створення умов для самореалізації особистості; 
· забезпечення вільного розвитку учнів; 
· свідомий вибір школярами соціальних цінностей. 
Розв’язання цієї проблеми залежить від стану всіх ланок системи 

соціального становлення особистості. У її функціонуванні задіяні 
загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні установи, засоби масової 
інформації, родинне виховання як співпраця учнів, їхніх батьків, педагогів. 
Організація навчально-виховного процесу має враховувати специфіку 
сільського життя та побуту, особливості сільського виробництва. Плануючи 
роботу, педагоги мають використовувати елементи народних традицій, які б 
давали учням певні соціальні знання, визначали правила поведінки у 
соціальному середовищі. Багатогранність життя сільської школи 
забезпечується спільними зусиллями колективу, місцевих господарств, 
громадськості.  

Як свідчить життєвий досвід, є чимало занедбаних дітей, має місце 
дитяча злочинність, споживацькі настрої. Серед молоді спостерігається 
небезпечне для суспільства зростання бездуховності, зневаги до моральних 



норм. Тому тій частині молоді, яка не втратила моральних ідеалів, дедалі 
важче знайти можливості для громадського самовизначення, протистояти 
негативному впливу оточення. Все це підтверджує актуальність проблеми 
формування соціальної активності підростаючого покоління. Важливе місце 
у цьому процесі займає середній шкільний вік – найбільш сприятливий для 
формування активної особистості, самостійної і відповідальної. 

Особливістю середнього шкільного віку є наявність в учнів потреби у 
спілкуванні з дорослими й ровесниками, у спільній діяльності з ними. Проте 
соціальні умови, в яких знаходиться учень сільської школи, не дають йому в 
повній мірі задовольнити ці потреби. Батьки, в силу нагальних проблем, які 
пов’язані з умовами життя на селі, зайнятістю господарством, не в змозі в 
достатньому обсязі спілкуватися з дитиною. Тому необхідно у школі 
компенсувати дефіцит спілкування школярів. 

Слід відзначити, що досить активно досліджується проблема 
спілкування. Теоретичні проблеми спілкування розроблені в педагогічній 
науці Х.Й. Лийметс, А.В. Мудрик, Л.І. Новіковою. Досліджується також ряд 
аспектів спілкування школярів у процесі пізнавальної діяльності 
(М.Д. Виноградова, В.В. Котов, Г.І. Щукіна). 

Cпілкування розглядаємо як спосіб і засіб соціального утвердження 
особистості, адже воно впливає на становлення самосвідомості і моральних 
установок школяра, на характер та виховну ефективність діяльності і 
стосунків у колективі. Необхідно актуалізувати процес відбору таких видів, 
форм і методів організації спілкування, які б забезпечили індивідуально-
диференційовану роботу з учнями, враховували соціальні чинники впливу на 
результативність суспільної діяльності в сільській школі, оскільки діти 
мають обмежене число суб’єктів спілкування. 

Отже, необхідно розширювати досвід спілкування учнів, різноманітні 
контакти з батьками, громадськістю, сприяти розвиткові комунікативних 
умінь. Оскільки спілкування не існує без комунікативної діяльності 
партнерів по спілкуванню, то необхідна спеціальна діяльність педагогів, 
спрямована на оволодіння комунікативними уміннями. 

Слід відзначити, що формування комунікативних умінь молодших 
школярів здійснюється у тих формах, які найбільше притаманні дітям даного 
віку, а саме: ігрова діяльність, організація взаємодії учнів через інсценування, 
колективні творчі справи тощо. У процесі гри реалізується можливість 
саморегуляції поведінки дитини. З дорослими учні спілкуються 
безпосередньо і чекають від них допомоги, розуміння. Саме у початковій 
школі закладаються основні моральні цінності, норми поведінки, 
розвивається творчий потенціал молодшого школяра. 

З учнями середнього шкільного віку використовуються діалогічні 
методи навчання та виховання, а саме: дискусії, колективне обговорення 
проблеми, соціальні та політичні ігри, тренінги тощо. Підлітками більше 
цінується та діяльність, яка дозволяє їм спілкуватись один з одним, адже для 
них головне – самоствердження, дія. Основна школа допомагає учню 
пізнавати та засвоювати моральні, правові та інші соціальні норми, набувати 



знання і уміння, які необхідні для самостійного життя в суспільстві. 
У старшокласників виникає потреба у спілкуванні як з однолітками, так 

і з дорослими. Спілкування з дорослими обумовлене перспективою 
життєвого самовизначення, а спілкування з однолітками – можливістю 
пізнати себе. У старшій школі визначається громадянська позиція 
особистості, удосконалюється готовність і уміння захищати свої права. 

Особливості спілкування школярів кожного віку об’єктивно 
відображені в процесі суспільної діяльності в колективі. Основою змісту 
такої діяльності можуть бути національні свята, традиції мовленнєвого 
етикету українського народу, різноманітні конкурси, дискусії, ділові, 
інтелектуальні та рольові ігри, створення проектів, уроки-диспути, семінари, 
уроки-прес-конференції, психологічні тренінги. 

У процесі суспільної діяльності розвиваються здібності до 
самопізнання та пізнання іншої людини; учні вчаться володіти технікою 
спілкування. Саме через діяльнісний підхід в освітньому процесі учень бере 
участь у моделюванні явищ суспільного життя, засвоює навички комунікації. 
З цією метою пропонується моделювання проблемних ситуацій, створення 
індивідуально-групових програм навчання спілкуванню, впровадження 
факультативів з культури спілкування. Все це розширює досвід спілкування 
учнів, що досить важливо для сільської школи. 

Принцип розширення сфери спілкування реалізується за рахунок 
залучення до проведення навчальних занять із шкільного освітнього 
компонента, крім учителів школи, інших кваліфікованих фахівців відповідної 
галузі, а також широкого використання у навчанні різноманітних форм 
дидактичного спілкування, зокрема, у парах і групах змінного складу, в тому 
числі і різновікових. Мала чисельність учнів, неоднакова кількість учнів у 
різних класах або відсутність дітей одного віку змушують працювати з 
нечисленним різновіковим колективом учнів. Позитивним моментом є те, що 
таким чином створюються сприятливі передумови для індивідуалізації 
навчальної і виховної роботи, взаємовпливу учнів.  

Безпосередній організації соціально-комунікативної діяльності учнів на 
уроках передує зважене моделювання програми змісту відповідної роботи з 
учнями. Цей стан передбачає планування комунікативної структури в 
навчанні, її виховного впливу, заходів, що відповідають виховним цілям і 
задачам, моральної ситуації в колективі, особливостей соціально-
комунікативної активності окремих учнів та колективу в цілому. 
Здійснювати попереднє прогнозування наступного спілкування надзвичайно 
важливо, оскільки це допомагає конкретизувати ймовірну картину 
спілкування та відповідно коригувати методику педагогічної взаємодії. Крім 
того, на цьому етапі йде складний процес переведення педагогічних завдань 
у сферу задач комунікативних, досягається їх відповідність, що забезпечує 
продуктивну реалізацію виховних цілей діяльності.  

Отже, однією з проблем, які стоять перед сільськими загальноосвітніми 
шкільними закладами, є формування соціально-комунікативної активності 
особистості. 
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