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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ 

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Реформування освіти вимагає внесення суттєвих змін як у зміст і ме-

тоди навчально-виховної роботи дитячих навчальних закладів, так і форми 
управління ними. Це, насамперед, пов’язано з необхідністю всебічного за-
безпечення розвитку дітей, формування їх соціальної активності та зрілості 
через системне включення у складний процес соціалізації. Шляхи вирі-
шення цієї проблеми передбачають: поступове впровадження у систему 
роботи навчальних закладів психолого-педагогічного проектування соціа-
льного розвитку особистості, стимулювання соціально-комунікативної ак-
тивності школярів, створення єдиної системи виховних впливів сім’ї та 
школи. 

Сьогодення потребує людини високодуховної, творця своєї культу-
ри, творця своєї держави, суспільства. У підготовці такої людини особливу 
роль відіграють навчально-виховні заклади, де формується майбутнє нації, 
її суспільний і культурний генофонд. Серед інститутів соціалізації школа 
та позашкільні навчальні заклади займають одне з провідних місць. 

Щоб внесок навчального закладу в соціалізацію молодого покоління 
був дійовим і впливовим, необхідно здійснювати впровадження нових со-
ціальних програм у теорію й практику соціального виховання молоді. Тому 
формування соціальної зрілості особистості в умовах сучасного освітнього 
простору є однією з актуальних проблем педагогічної науки. 

Соціалізація особистості — це багатогранний процес, який включає 
педагогічні (виховання й самовиховання) і соціальні (об’єктивні умови 
життєдіяльності, соціальні інститути) впливи, які відбиваються в поглядах 
і проявляються в поведінці особистості. Вони взаємопов’язані й виступа-
ють у сукупності, забезпечуючи як безпосередній, так і опосередкований 
вплив на особистість дитини [1]. 

Соціалізація — це процес і результат засвоєння й відтворення особи-
стістю соціального й культурного досвіду, притаманного для даного суспі-
льства, соціальної спільноти, групи (тобто засвоєння і відтворення ціннос-
тей, норм, установ, зразків поведінки) [2,3].  

Такий об’єкт дослідження, як людина, може успішно вивчатися лише 
за умови об’єднання зусиль багатьох наук – філософії, історії, психології, 
антропології, культурології, соціології, педагогіки. Різні аспекти соціаліза-



ції розглядалися в роботах таких авторів, як Г.Андреєва, Н.Андреєнкова, 
І.Бех, О.Газман, Л.Гордін, І.Гудовський, І.Звєрєва, Н.Заверико, В.Іванов, 
А.Капська, І.Кон, Н.Лавриченко, В.Лісовський, Б.Ломов, М.Лукашевич, 
М.Москаленко, А.Мудрик, Б.Паригін, В. Петрищев, С.Савченко, 
С.Харченко, С.Шашенко та ін. 

Зміни, які прийшли в школу, впливають не тільки на навчальний 
процес, але й на виховний. Протягом останнього десятиріччя виховання 
розглядалось як процес, який супроводжує навчання. Сьогодні одним з го-
ловних завдань школи є формування в школярів соціального досвіду, гото-
вності до нових демократичних стосунків у суспільстві. За час перебування 
в школі учням необхідно не тільки одержати знання, але й засвоїти нові 
соціальні ролі, моральні норми і цінності. Але цьому заважають об’єктивні 
та суб’єктивні труднощі, протиріччя між проблемою у засвоєнні нових со-
ціальних ролей та неправильному уявленні про них, протиріччя між потре-
бою в самореалізації та незнанні сфер, де можна себе проявити, протиріччя 
між потребою у самоствердженні та недостатньому знанні про те, як мож-
на це зробити. Дитина часто не може вирішити ці протиріччя, тому що не 
знає саму себе, не вміє самостійно приймати рішення, у неї відсутній дос-
від стосунків із людьми, які її оточують. 

Тому дитина сьогодні потребує допомоги, захисту, любові, поради та 
педагогічної підтримки. 

Незважаючи на поширену думку, що роль школи, як і сім’ї, у соціа-
лізації особистості падає, а зростає роль телебачення, засобів масової ін-
формації, масової культури, проведене дослідження дає підстави ствер-
джувати, що роль школи досить значна. Більше того, її роль зростає на фо-
ні зниження соціалізуючої ролі сім’ї. І багаж знань, і досвід взаємодії з од-
нолітками й дорослими, досвід соціальної активності — усе це виносить 
випускник зі школи в доросле життя, і все в сукупності визначає його цін-
нісні орієнтації. 

Отже, процес соціалізації особистості охоплює проблематику її на-
вчання і виховання, які у цьому розумінні є передумовами та засобами со-
ціалізації як кінцевої мети педагогічного процесу. Змістом соціалізації і є 
формування особистості в усій повноті її стосунків із зовнішнім світом. 
Цілеспрямоване управління цим процесом і є головним завданням сучасної 
педагогіки. 
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