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зв’язком, залежить від контексту запитань для перевірки. При самооцінці 

учень зазвичай отримує весь можливий зворотній зв’язок, що є дуже 

важливим дидактичним ресурсом. Єдиним зворотнім зв’язком по 

закінченні усього тесту може бути загальна оцінка або число правильних 

відповідей у тесті. 

Таким чином, поява засобів навчання з особливими технічними і 

дидактичними можливостями – комп’ютерів, відеотехніки, інтерактивних 

комп’ютерних систем – визначають актуальність проблеми комп’юте-

ризованого процесу навчання та контролю навчальних досягнень учнів на 

уроках трудового навчання. 
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Чеканюк Лідія 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В світлі положень Болонського процесу в системі освіти України на 

перший план виступають завдання духовного і творчого розвитку 

підростаючого покоління шляхом цілісної організації процесу навчання і 

самоосвіти на основі гуманістичних цінностей і принципів загально-

культурного розвитку особистості.  

Все це створює особливі педагогічні можливості для самостверд-

ження молоді в умовах цільової організації навчальної діяльності, що 

реалізує основні завдання загальноосвітньої школи. 
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Цікаві думки стосовно природи самоствердження особистості та її 

взаємодії із соціальним оточенням у контексті ідеї самоактуалізації 

висловлюють представники гуманістичного напряму в психології 

(А. Маслов, К. Роджерс, А. Комбс та ін.). Вихідним для них є положення 

про те, що кожна людина «має внутрішню натуру, яка є вродженою і 

чинить опір змінам». Одним із важливих чинників соціального 

самоствердження особистості є її здатність до спілкування, а водночас 

формування комунікативних потреб і можливостей. 

Проте розв’язання цієї проблеми залишається лише на теоретичному 

рівні. Актуальність проблеми, а також її недостатня розробленість для 

дітей молодшого шкільного віку, зумовили вибір теми статті, мета якої 

полягає в обгрунтуванні, виявленні та вивченні соціально-педагогічних 

умов, які забезпечують соціальне самоствердження молодших школярів у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість встано-

вити, що самоствердження особистості – це фундаментальна потреба 

людини в самовираженні й саморозкритті. Мотивом особистісного 

самоствердження є прагнення досягти максимальної повноти життя за 

конкретних умов існування, забезпечення позитивного соціально-

психологічного статусу в колективі й суспільстві загалом [1]. Стосовно 

зазначених проблем, то ця фундаментальна потреба реалізується у процесі 

організованої освітньої співдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу. 

В основу розробки методики дослідження лягла ідея, що інди-

катором соціального самоствердження учнів початкової школи є 

соціально-комунікативна активність. Внутрішні регулятори соціально-

комунікативної культури, система ставлення до оточуючих, навички 

взаємин, спілкування у молодших школярів лише починають формуватися 

у цьому віці і тому доцільно розпочинати цей процес ознайомленням їх із 

сутністю та значенням самих понять. Тому ми в своїй статті зупинилися  

на змісті, структурі та шляхах формування соціально-комунікативної 

активності. 

Соціально-комунікативна активність особистості є інтегральною, 

динамічною, виховуваною якістю особистості, яка в своєму формуванні 

має багатоетапний і багатофакторний характер та проявляється в турботі 

про колектив у процесі досягнення ним суспільно-вагомих цілей, в 

осмисленні значення діяльності на користь сім’ї, колективу, позитивному 

емоційному ставленні до неї і до її членів, а через них – до суспільства в 

цілому, прагненні і готовності діяти, керуючись інтересами колективу, в 

спрямованості на оцінку власної поведінки і діяльності з точки зору 

цінностей і норм тих хто їх оточує. 
Компонентно-структурний аналіз соціально-комунікативної активності 

як інтегральної якості особистості, що проявляється в єдності знань, 
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ціннісних орієнтацій і готовності до певних дій, спілкування і поведінки в 
конкретній соціальній ситуації, дає можливість виділити чотири основні її 
компоненти: афективний, когнітивний, аксіологічний, праксеологічний [2]. 

З метою перевірки нашого припущення, було організовано вивчення 
рівня соціально-комунікативної активності учнів початкових класів за 
допомогою цілеспрямованих спостережень за учнями в процесі створення 
педагогічних ситуацій та за допомогою таких методів дослідження, як 
анкетування, інтерв’ю, незалежних характеристик тощо. Проводилися 
індивідуальні та групові бесіди з підлітками, батьками, вчителями.  

Під час проведення констатуючого експерименту за допомогою 
методу незалежних характеристик та експертної оцінки було встановлено 
рівень соціально-комунікативної активності учнів другого та четвертого 
класів  

Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що в 
четвертому класі учнів з низьким рівнем соціально-комунікативної 
активності на 2,4 % менше ніж у другому класі, середнім рівнем – на 1,5 % 
більше, а учнів з високим рівнем – на 0,9 % більше. Це свідчить про те, що 
в процесі навчально-пізнавальної діяльності, спілкування з однолітками, 
вчителем рівень активності дітей зростає. Діти цього віку легко піддаються 
управлінню з боку вчителя, прагнуть до взаємин і спілкування. 

Одним з домінуючих мотивів діяльності учнів 4-го класу, як 
показало дослідження є потреба у самоствердженні, вона настільки сильна 
в цьому віці, що в ім’я визнання в товаристві однолітків, учень піде на все, 
він навіть може поступитися своїми поглядами, здійснити дії, які 
розходяться з його моральними переконаннями. Вищі показники 
соціально-комунікативної активності мають дівчатка, ніж хлопчики. 

Необхідно зазначити, що 25,0 % другокласників та 35,9 % учнів 
четвертого класу з високою соціально-комунікативною активністю займають 
дуже сприятливе становище в підсистемі інтимно-індивідуальних зв’язків і 
відносин. У цьому віці високий неофіційний статус учня залежить від 
наявності в нього атрибутної ролі в зовнішній структурі.  

З метою мотивації соціально-комунікативної активності молодших 
школярів, ми, беручи до уваги психологічні особливості даного вікового 
періоду та рівень їх активності, проводили з дітьми різноманітну за 
формами і видами роботу про яку йде мова роботі, зокрема застосовували 
кооперативні форми навчання. 

По закінченні формуючого експерименту ми провели повторний зріз 
рівнів соціально-комунікативної активності учнів цих же класів. 
Проаналізувавши результати дослідження, ми встановили, що: низький 
рівень соціально-комунікативної активності мають 11,1 % учнів четвертого 
класу, це на 6,8 % менше, ніж учні другого класу. Відсоток учнів з низьким 
рівнем активності знизився в порівнянні з констатуючим експериментом у 
другому класі на 17,8 % і у четвертому – на 22,2 %; середній і високий 
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рівні соціально-комунікативної активності у четвертому класі виявлено у 
88,0 % учнів, що на 5,9 % більше, ніж у другому класі. В порівнянні з 
констатуючим експериментом відповідний показник зріс на 21,3 % у 
четвертому класі і на 27,8 % у другому класі. 

Якщо порівняти динаміку соціально-комунікативної активності в 
дівчаток і хлопчиків, то можна побачити, що відсоток дівчат з низьким 
рівнем дещо нижчий, аніж хлопчиків. 

Як показали дослідження, педагогічними умовами підвищення 
ефективності формування соціально-комунікативної активності учнів 
початкових класів на уроках є: 1) використання вчителями різноманітних 
методів та прийомів соціально-комунікативної діяльності; 2) позитивні 
мотиви соціально-комунікативної діяльності в процесі вивчення навчаль-

ного матеріалу; 3) керівництво та контроль вчителя за організацією 
соціально-комунікативної діяльності учнів початкових класів на уроках в 
процесі гри. 

Отже, у процесі нашого експерименту підтвердилося припушення, 
яке полягає в тому, що існує функціональна залежність між формуванням 
самоствердження молодших школярів та рівнем організації навчально-
пізнавальної діяльності. 
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Ішбаєв Сахатмурат 

 

ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ 

 

Спосіб формальної організації і особливостей діяльності опозиції в 

державі залежить від цілої сукупності чинників. У демократичних країнах 

Заходу опозиція відіграє важливу роль – бере безпосередню участь в 

процесі управління державою. Проте, ступінь її залучення до державної 

діяльності є різним, і ця різниця перебуває, фактично, у прямій залежності 

від трьох основних чинників. Першим чинником є форма організації влади. 

Існує декілька різновидів форми правління: наприклад парламентська (як у 

Великій Британії), змішана (як у Франції), президентська система (як у 

Сполучених Штатах). Форма державного правління, це критерій, 

покладений в основу однієї з можливих типологій моделей парламентської 

опозиції, який автоматично зміщує акцент на аналіз характеру впливу 

парламентської опозиції на уряд. У рамках даної типології виділяють 


