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ПІДВИЩЕННЯ ПОЧУТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ТА САМОКОНТРОЛЮ УЧНІВ – ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
ДІТЕЙ-СИРІТ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Діти, що виховуються в інтернатних закладах, характеризуються як 

такі, що мають соціальні відхилення, оскільки вони не перебувають у нор-
мальних умовах розвитку (відсутня сім’я, знижені можливості для прояву 
самостійності, обмежена кількість соціальних груп, з якими дитина всту-
пає в контакт, соціальних ролей). Тому вчителі, вихователі, соціальні пра-
цівники повинні вміти створювати оптимальні соціально-педагогічні умо-
ви та вибирати необхідні засоби впливу на дитину в процесі їх реалізації. 
Однією з важливих умов профілактики правопорушень дітей-сиріт молод-
шого шкільного віку в навчально-виховних закладах інтернатного типу ми 
вважаємо підвищення почуття соціальної відповідальності і самоконтролю 
в учнів. 

Різні аспекти проблеми соціальної відповідальності розкрито в пси-
холого-педагогічних дослідженнях науковців нашої країни, зокрема 
В.І. Тернопільської (формування соціальної відповідальності старшоклас-
ників), М.Г. Вієвської (формування соціальної відповідальності як складо-
вої професійної компетентності), Н.А. Басюк (формування почуття відпо-
відальності у молодших школярів), Л.С. Дробот, Б.С. Кобзаря, 
Є.П. Постовойтова (шляхи формування соціальної відповідальності вихо-
ванців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт), Т.М. Герлянд (соціальний розви-
ток молодших школярів). У колі наукових інтересів Л.М. Артюшкіної, 
М.Є. Мішечкіної, А.О. Поляничко знаходяться проблеми формування в ді-
тей молодшого шкільного віку впевненості у собі та вміння самостійно ко-
нтролювати власну поведінку. 

Мета нашої статті полягає в уточненні поняття «соціально-
педагогічні умови» та в обґрунтуванні необхідності підвищення почуття 
соціальної відповідальності і самоконтролю у дітей-сиріт молодшого шкі-
льного віку як важливої соціально-педагогічної умови здійснення профіла-
ктики правопорушень в інтернатних закладах. 

Умови – це штучно, або природно створені обставини для розвитку 
особистості. Педагогічні умови – це штучно або природно створені сприят-
ливі обставини для формування заданих рис особистості, реалізації цілей та 
мети навчально-виховного процесу. Соціально-педагогічні умови – це спе-
ціально створені, у навчально-виховному процесі, сприятливі обставини для 
позитивного соціального розвитку особистості та її соціалізації. У нашому 
дослідженні ми зосередилися на створенні соціально-педагогічних умов для 
профілактики правопорушень і у цій статі обґрунтовуємо одну з них. 
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Почуття відповідальності зумовлює суспільно бажану поведінку ди-
тини, яка закладається у процесі виховання. Проте, воно буде малоефекти-
вним, якщо у вихованця не пробудити бажання до самовиховання. Ніхто 
не зможе виховати людину, якщо вона сама того не хотітиме. Навіть най-
краща система цінностей та переконань підібрана та нав’язана педагогом 
учневі не матиме для нього жодного значення, якщо не відобразиться у йо-
го свідомості, життєвих прагненнях, мотивах та цілях. Лише, у випадку 
осмисленого прийняття та розуміння учнем зразків правомірної поведінки 
стає можливим спочатку наслідування їх, а в подальшому і свідомий вибір 
дитиною-сиротою стилю поведінки, що відповідає нормам моралі, права та 
суспільного життя. 

Формування почуття відповідальності молодших школярів навчаль-
но-виховних закладів інтернатного типу відбувається на базі особистісних 
новоутворень, що виникають у процесі виховання та розвитку. Основними 
серед них є: узагальнення і усвідомлення переживань, виникнення логіки 
почуттів, внутрішній план дій, рефлексія, довільність психічних процесів і 
функцій; виникнення відносно стійких форм поведінки і діяльності, актив-
не формування самооцінки як компонента самосвідомості [1]. Отож, вва-
жаємо за необхідне з’ясувати значення понять «відповідальність» та «соці-
альна відповідальність». Відповідальність – одна з генералізованих якос-
тей особистості, що формується як результат інтеграції всіх її психічних 
функцій та об’єктивного сприйняття нею навколишньої дійсності, вольо-
вого ставлення до обов’язку [8]. Соціальна відповідальність – інтегральна 
якість особистості, що визначає її поведінку у відповідальності з інтереса-
ми інших людей та соціуму, прийнятими нормами та рольовими 
обов’язками, які виконуються та реалізовуються у дійсності [2]. 

Ми погоджуємося із Н.А. Басюк, що почуття відповідальності моло-
дших школярів є інтегральним особистісним новоутворенням у дітей мо-
лодшого шкільного віку, яке виявляється як здатність усвідомлено брати 
на себе прості навчальні і морально-громадські зобов’язання, чітко дотри-
муватись їх виконання та передбачати наслідки власних наближених дій 
[1]. Ці дії спонукають дитину до розвитку. Розвиток дитини відбувається 
лише у діяльності, що поділяється на різні види дій. У контексті нашого 
дослідження, вважаємо за потрібне акцентувати увагу на соціальних діях 
дітей-сиріт інтернатних закладів освіти. Соціальні дії дитини-сироти, як і 
будь-якої особистості, виявляються в її активності, вони свідомо спрямо-
вані на зміну суспільних відносин і навколишнє середовище, що є проявом 
її самодіяльності. Дуже важливим для виховання молодшого школяра є 
подолання його соціальної пасивності, посилення боротьби з різними ан-
тигромадськими проявами (ледарюванням, крадіжками, хуліганством). 
Важливим аспектом такої соціально-педагогічної боротьби є забезпечення 
єдності суспільної та особистісної сторін соціальних дій учнів [6]. З метою 
реалізації таких дій, ми започаткували в школі-інтернаті проект «Допомо-
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жи меншому». Його учасники готували для дітей, що знаходяться в будин-
ку маляти, різноманітні подарунки: листівки, м’які іграшки, зроблені діть-
ми власноруч, аплікації з кольорового паперу, печиво, виготовлене разом з 
вихователями. Молодші школярі відчули себе потрібними комусь, корис-
ними, вчилися не лише споживати, але й віддавати, що є надзвичайно важ-
ливим для подолання споживацького стереотипу сформованого в дітей-
сиріт, окрім того, вони були зайняті у вільний час, який часто проводили 
надзвичайно одноманітно та не завжди правомірно. Також, ми налагодили 
співпрацю з іншими загальноосвітніми закладами міста. Діти-сироти 
отримали можливість листуватися зі своїми однолітками, показувати свої 
таланти та захоплення на святкових концертах у школах, до яких їх запро-
шували. Учні загальноосвітніх шкіл теж відвідували школу-інтернат та де-
монстрували свої можливості на різноманітних заходах. Спільно школярі 
3-х та 4-х класів створили альбом «Так я бачу майбутнє своєї школи, села, 
міста, країни». Сучасна школа-інтернат покликана створити умови, які б 
сприяли подоланню негативних стереотипів, що склалися у свідомості й 
поведінці учнів, формувати позитивне ставлення до інших людей та вміння 
сприймати себе, до предметного світу, різних видів діяльності, до суспіль-
ства і явищ, які в ньому відбуваються, забезпечувати їхній саморозвиток і 
досягнення ними високого рівня правової вихованості. 

У контексті нашого дослідження ми вирішили з’ясувати, які причини 
зумовлюють відхилення у формуванні соціальної відповідальності дітей-
сиріт молодшого шкільного віку, що в подальшому можуть вплинути на 
формування протиправної поведінки у них. Проаналізувавши праці науко-
вців (Л.М. Артюшкіної, Т.М. Герлянд, М.Є. Мішечкіної, А.О. Поляничко, 
О.В. Потапової, Р.О. Романчик, К.І. Стрюк, Т.Є. Федорченко, О.О. Чорної), 
нами визначено наступні причини: нездатність до конструктивного вирі-
шення проблем, різко обмежений режим дня та відсутність умов для роз-
витку самостійності, емоційна напруга, тривожність, наявність утримани-
цької позиції, формування ролі сирітки; одноманітність соціальних ролей 
та контактів, відсутність чіткого усвідомлення майбутнього; пасивне став-
лення до отриманих знань, невміння використовувати їх у своєму досвіді; 
неадекватна самооцінка (занижена або завищена); переживання дитиною 
своєї малоцінності або непотрібності; недостатня увага з боку батьків чи 
інших дорослих; відсутність гуманістичного ставлення й професійного су-
проводження. 

З метою подолання негативних наслідків визначених нами причин, 
що провокують протиправну поведінку, нами розроблено систему вихов-
них заходів для молодших школярів. Отже, пропонуємо орієнтовну їх те-
матику: конкурс «Розв’яжи кросворд»; конкурс малюнків «Я і мої права»; 
конкурс малюнків «Я люблю життя, а ти?»; бесіда «Мої обов’язки і права»; 
виховна година «Діти: злочин і кара»; класна година «Конституція України 
– головний закон держави»; вікторина «Знаємо свої права, виконуємо 
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обов’язки»; година спілкування «На паралельних дорогах прав і 
обов’язків»; «Правова відгадайка»; «Я малюю свої права»; «Зводимо Замок 
Закону» (гра – «конструктор»); «Я – дитина, я – людина»; «Азбука грома-
дянина»; бесіда «Вчимо закони змалку»; «Правила дорожні повинен знати 
кожен»; «Життя людини – найвища цінність»; виховна година «Культура 
спілкування»; круглий стіл «Як поводитись в конфліктній ситуації»; «Лай-
ка – не доказ»; виховна бесіда «Кажімо більше теплих слів»; «Етичний ко-
декс класу»; виховна година «Усе задумано мудро в природі: жити всім 
треба в мирі та згоді»; бесіда «Ми і люди навколо нас»; «Говори завжди 
правду»; уроки гарної поведінки «Про чемність і ґречність». 

Як зазначає Т.М. Герлянд, соціальна сутність людини виявляється у 
наступному: вона має соціальний статус, засвоює певні очікування рольо-
вої поведінки, виконує соціальні ролі, налагоджує і підтримує соціальні 
контакти, накопичує соціальний досвід (обсяг та якість набутих знань, на-
вичок, умінь), виявляє соціально обумовлені особливості (спрямування со-
ціальної поведінки, ціннісні орієнтації, ставлення до себе й інших, до до-
вкілля; моральні якості), прагне до майбутнього, до реалізації власних тво-
рчих потенцій, до самоствердження як «самості» і закріплення віри у свої 
сили [3]. Проте, часто вихованці шкіл-інтернатів, внаслідок непристосова-
ності до складних соціальних умов їх життєдіяльності та розвитку, мають 
низку соціальних відхилень, що призводять до формування соціальної де-
задаптації і, як наслідок, зниження соціальної відповідальності та вчинення 
правопорушень. Ці обставини у багатьох випадках спричиняють зниження 
рівня розвитку свідомості, в тому числі правової, та провокують антисуспі-
льну (брехливість, лінь, агресивність), антиправову (хуліганство, побиття, 
крадіжки, здирництво) поведінку дітей-сиріт молодшого шкільного віку. 

Оскільки, за показниками розвитку характер у молодших школярів 
лише починає формуватися, характерологічні прояви є ситуативними, від-
значаються суперечливістю і нестійкістю. До основних особливостей хара-
ктеру належать їхня імпульсивність, тобто схильність діяти негайно, під 
впливом безпосередніх імпульсів, спонукань, випадкових приводів, не об-
мірковуючи і незважаючи на обставини, та чуйність, допитливість, безпо-
середність, наслідування, висока емоційність. Вони не можуть стримувати 
свої почуття, контролювати їх зовнішній прояв, до того ж діти відзнача-
ються емоційною нестійкістю, частою зміною настрою, схильністю до 
афективних станів, короткочасними бурхливими проявами радості, горя, 
гніву, страху [9]. Тому дуже важливою умовою для уникнення формування 
протиправної поведінки дітей-сиріт ми вважаємо формування рис самоко-
нтролю з боку самих молодших школярів. 

Відомо, що самоконтроль – це процес, за допомогою якого людина в 
змозі керувати своєю поведінкою в умовах суперечливого впливу соціаль-
ного оточення або власних біологічних механізмів, зокрема при схильності 
до нав’язливих потягів, імпульсивних поривів і сильної залежності від зов-
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нішніх впливів [7]. Наприклад, працюючи з дітьми молодших класів, ми 
виявили, що часто у них виникає потяг до тютюнопаління. З метою подо-
лання цієї негативної звички, дітям були продемонстровані відеоматеріали 
про шкідливість цієї вади, що обговорювалися після завершення перегля-
ду. Зазначимо, всі діти-сироти на словах погоджувалися, що це погана зви-
чка, але через деякий час ми знову помічали, як вони поверталися до ста-
рого. Запитуючи, чому все ж вони продовжують палити, хоч і обіцяли ки-
нути, отримували відповідь, що вони просто хочуть бути дорослими. 

Основною причиною протиправної поведінки є наростання емоцій-
ної напруги, яка характеризується виходом за нормальні межі почуттів, 
емоцій, переживань дітей. За таких умов, напруга веде до втрати почуття 
реальності, зниження самоконтролю, нездатності правильно оцінювати 
свою поведінку. Під впливом емоцій дитина перестає контролювати свої 
вчинки, здатна на безрозсудні дії, тобто девіантна поведінка – це зміна ре-
акції дитини на неприйнятну для неї ситуацію, спроба виправити ситуацію 
шляхом зміни своєї поведінки. Учена О.В. Шарапова, у своєму дисерта-
ційному дослідженні пропонує наступні методи корекції емоційної напру-
ги: спільні ігри, що вимагають стриманості безпосередніх спонукань, су-
ворого підпорядкування правилам гри, врахування інтересів інших гравців; 
тренінги-привчання думати перш, ніж діяти; спеціальні вправи зі стриму-
ванням своїх поривів; тренінги відповідальності за свої вчинки; суворий 
режим, постійні помірковані вимоги. Дослідниця вказує на необхідність 
організації дозвілля школярів, як надзвичайно важливого та ефективного 
засобу профілактики їхньої протиправної поведінки [11]. 

Важливим засобом реалізації, визначеної нами, соціально-
педагогічної умови є ігрова діяльність учнів, особливо в позаурочний час. 
Велику роль відіграє вона у розвитку й вихованні дитини, становленні 
особистості школяра, виступає своєрідним незамінним засобом у пізнанні 
та самореалізації кожного учня. У позаурочній діяльності гра є важливим 
засобом формування морально-вольових якостей. Позакласна ігрова діяль-
ність – складова частина навчально-виховного процесу, спрямована на за-
доволення запитів, інтересів школярів через виховний вплив педагога та 
включає в себе один із видів активної діяльності дітей, що моделює під час 
гри відносини між ними, формує основи морально-психологічних якостей і 
властивостей особистості: волі, емоцій, інтелектуальної сфери; сприяє роз-
витку уяви, уваги, мислення тощо. Під час позакласної ігрової діяльності 
діти взаємодіють із навколишнім світом через зорові, дотикові, нюхові 
аналізатори, мову [4]. Отож, така діяльність дає можливість змоделювати 
різні життєві ситуації і розіграти їх з дітьми-сиротами. Саме через гру мо-
лодші школярі набуватимуть досвіду позитивної, правомірної поведінки у 
суспільстві. 

Важливим підґрунтям формування соціальної відповідальності та 
самоконтролю є самооцінка дитини-сироти. Внутрішня самооцінка відо-
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бражає її внутрішній зв’язок з об’єктом вивчення і самостійної діяльності. 
Самооцінка дає змогу молодшому школяреві перевірити правильність або 
помилковість своїх дій, виконання завдань, при необхідності внести зміни і 
скоректувати свою роботу. З нею пов’язане формування важливих особис-
тісних якостей людини, таких, як відповідальність і самокритичність, 
уміння контролювати свої вчинки та дії, передбачати їх наслідки. 
Об’єктивна самооцінка допомагає дитині-сироті виробити здатність рівня-
тися на кращі зразки праці і ставлення до дорученої справи. Основними 
факторами, від яких залежить становлення самооцінки молодших школя-
рів, є шкільна оцінка, особливості спілкування вчителя з учнями. Оцінка 
успішності в молодших класах є оцінкою особистості вцілому і визначає 
соціальний статус дитини [10, c. 26–27]. Для нас було важливим навчити 
дитину-сироту умінню оцінювати свою особистість адекватно, оскільки 
лише таке сприйняття себе дитиною сприятиме формуванню позитивної 
поведінки, що відповідає нормам права. Така оцінка є необхідною складо-
вою розвитку самосвідомості – виділення учнем самого себе з навколиш-
нього середовища, усвідомлення індивідом усієї системи уявлень про са-
мого себе, формування «Я концепції». Констатовано, що у дітей із заниже-
ною та завищеною самооцінкою часто виникають стани надмірної емоцій-
ної напруги, яка і пов’язана із правопорушеннями. Діти переживають не-
сприятливі наслідки від погано виконаного завдання. Такі стани дезоргані-
зовують їх діяльність і впливають на якість кінцевого результату [5, c. 73]. 
Тому, на наш погляд, формування адекватної самооцінки дітей-сиріт мо-
лодшого шкільного віку необхідне для уникнення небажаних процесів у 
формуванні особистості та неправомірної поведінки у суспільстві. 

Соціальний простір дитини-сироти тісно пов’язаний з правами й 
обов’язками людини, із законами суспільства. Школа-інтернат намагається 
дисциплінувати поведінку молодших школярів за допомогою авторитарно-
го стилю спілкування, а це, зазвичай, призводить до прояву формальної 
дисциплінованості, що загрожує спровокувати ще більше відчуження у 
взаємостосунках дітей з дорослими. Вони потребують особливого гуманіс-
тичного ставлення й професійного супроводу. Їм потрібен друг, наставник, 
здатний розуміти проблеми, причини тої чи іншої поведінки, того чи іншо-
го вибору дії, саме та людина, яка допоможе правильно зорієнтуватися у 
житті. Такими друзями повинні стати соціальні педагоги, вихователі, вчи-
телі. Лише такий стиль спілкування у навчально-виховному процесі шко-
ли-інтернату сприятиме формуванню усвідомлення дитиною себе як пов-
ноцінної особистості, що живе та діє у суспільстві, а це, безперечно, спри-
ятиме розвитку почуття соціальної відповідальності та збільшенню само-
контролю власної поведінки та дій. Отож, ми вважаємо, що подальшого 
дослідження потребує проблема добору методів, форм, засобів організації 
спілкування між педагогічним персоналом та молодшими школярами, яка 
сприятиме формуванню соціальної відповідальності та самоконтролю і по-
переджатиме розвиток протиправної поведінки дітей-сиріт. 
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