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Pedagogical Conditions for Forming Social Activity in

Primary School Children

Lytvynenko Oxana

Applicant at the Department of Theory and History of Pedagogy

Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine, Kyiv)

Abstract

The concept "social activity" and "pedagogical conditions" are analyzed. Described approaches by

native scientists to understanding definitions the concepts "condition" and "pedagogical condition" and their

etymology for forming social activity  in primary school children are given.

Defined levels of pedagogical conditions: 1) the personal characteristics; 2) the conditions of this

process realization (training, education).

Pedagogical conditions are characterized as a set of objective possibilities of content, forms, methods,

which give positive results in social activity upbringing of  primary school children: 1) maintenance and

organization of primary school children’s activities; 2) interaction and communication in a group; 3) pedagogical

interaction between  teachers and pupils; adaptation  of primary school children to new education environment;

4) interaction of educational institution with surrounding environment.

Key words: social activity, pedagogical conditions, primary school children.

Актуальність дослідження. Сучасна українська освіта все більше звертається

до проблеми виховання молодшого школяра. Оновлення сучасних підходів пов’язано з

відродженням нації, нових орієнтацій на європейські цінності. У молодшій школі

одним з актуальних завдань є створення такої системи виховання, результатом якої був

високий рівень розвитку соціальної активності, що сприяє досягненню благ як для себе

так і для інших, розвинути особистість здатну до саморозвитку та самоосвіти,

молодшого школяра який вміє застосовувати набуті знання. У Концепції Нової

української школи з акцентовано на необхідності досвіду формування партнерської

взаємодії молодшого школяра з іншими людьми, набуття ними соціальних навичок, що

дають підґрунтя для подальшого навчання у школі та життя у демократичному світі.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні початкова школа є найважливішим

фактором формування нових необхідних життєвих компетенцій. У зв’язку з цим,

соціальна активність є однією з ключових компетенцій визначених «Рекомендаціями

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових

компетентностей освіти впродовж життя».

Виховання соціально активної дитини здійснюється в організованому

навчально-виховному процесі школи, ліцею, гімназії тощо. Педагогічні умови та

принципи реалізації запорука успішного здійснення виховного процесу.
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Через що,виникає потреба у розробці відповідних педагогічних умов виховання

соціальної активності особистості школяра [4; 5; 6; 7; 11; 12; 13; 14].

Проблема виховання соціальної активності (CA) педагогічних умов у закладах

середньої освіти знайшла своє відображення у наукових працях А. Алексюк,

В. Безпалько, І. Беха, В. Бондар, Р. Гуревич, Л. Петько, В. Тернопільської [14; 15; 16],

І. Якіманської.

Соціальну активність молодшого школяра ми розуміємо як внутрішній

регулятор діяльності людини в соціумі. Виховання соціальної активності молодшого

школяра де термінується педагогічними умовами.

Поняття «умова», за визначенням Великого тлумачного словника сучасної

української мови, трактується як необхідна обставина, що уможливлює здійснення,

створення, утворення, чого-небудь, або сприяє чомусь [1, с. 1506].

Умова – це те, від чого залежить дещо інше (обумовлює); істотний компонент

комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодії), з наявності якого з необхідністю

випливає існування даного явища. Саме педагогічні умови – це одна зі сторін

закономірності певного (виховного, навчального) процесу [2, с. 126–174].

Вітчизняні вчені сучасності виділяють кілька рівнів педагогічних умов: по-

перше – це особистісні характеристики, які детермінують успішність протікання

навчально-виховного процесу. Другий рівень педагогічних умов безпосередні

обставини реалізації процесу (навчання, виховання), зокрема, класичні педагогічні

умови. До таких належать: 1) зміст та організація діяльності молодших школярів; 2)

міжособистісні відносин, спілкування в групі; 3) відносин педагогів зі школярами;

адаптація молодших школярів до нового освітнього середовища; 4) взаємодія

навчального закладу з навколишнім середовищем та ін.  [10, с. 90–92].

Вітчизняна вчена М.Малькова визначає педагогічні умови, як «сукупність

зовнішніх та внутрішніх обставин (об’єктивних заходів) освітнього процесу» які

забезпечують найбільш ефективне досягнення дидактичної мети [3, с. 98].

В.Тернопільська, виділяє наступні педагогічні умови виховання соціально-

комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи в позаурочній виховній

діяльності визначила: застосування у виховній діяльності ефективних форм, методів

виховання соціально-комунікативної культури; розвиток емоційно-ціннісного

ставлення до соціально-комунікативної культури як особистісної цінності;

систематичне діагностування та корекція рівнів вихованості соціально-комунікативної
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культури; організацію пізнавальної, комунікативної, суспільно й особистісно значущої

діяльності дітей у школі; формування позитивних моделей взаємодії «педагог-

вихованець-дитячий колектив-батьки»; науково-методичне забезпечення виховного

процесу; створення дитячого самоврядування для самоствердження кожного вихованця

та підвищення соціального статусу у середовищі однолітків (задоволення потреби у

захищеності, повазі, підтримці, визнанні) [13].

Отже, під педагогічними умовами розуміємо сукупність об’єктивних

можливостей змісту організаційних форм і методів, прийомів, можливостей

здійснення, що забезпечують ефективне виховання соціальної активності молодших

школярів.

Учні початкової школи є особливою соціальною групою, оскільки значною

мірою ще не визначають, не усвідомлюють свою соціальну роль, що актуалізує

створення відповідних педагогічних умов вихованню у них соціальної активності.

Аналіз наукової, методичної літератури, опитування вчителів, вихователів дозволяє

виділити наступні педагогічні умови: 1) забезпечення спрямованості позаурочної

діяльності закладів середньої освіти на формування СА, конструктивної взаємодії

молодших школярів; 2) педагогічна підтримка молодших школярів у вияві ними

соціальної активності на основі партнерської взаємодії; 3) підготовка педагогів до

формування соціальної активності молодших школярів.

Виховання соціальної активності завдяки сюжетно-рольовій грі має сприяти

предметно-ігрове середовище, яке комфортне віку дитини та допомагає змоделювати

соціальні взаємовідносини, та навчитися орієнтуватися в них.

Дотримання та підпорядкування правилам гри стимулює формування довільної

регуляції поведінки. Формувати творчий підхід допомагає гра «Уяви себе…»  Після

прочитаного твору діти розподіляються на групи у яких кожна з груп отримує

завдання. «Уяви, що ти зоозахисник. Переконай мисливців не вбивати тварин та

птахів». «Уяви себе журналістом літературного журналу. Візьми інтерв’ю у автора

книги. Підготуй запитання: «Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинкові»,

«Чарівні слова відкривають серця», розгляд в групах життєвих ситуацій «Як би я

вчинив...».

Рольова гра «Вчимося спілкуватися!», «Планета справжніх друзів» має на

меті навчити дітей товаришувати, знаходити нових друзів, знаходити вихід з

конфліктних ситуацій, бути добрим і вихованим по відношенню до оточуючих.

IntellectualArchive Vol. 7, No. 2, March/April 2018                                                                                 109



Розподілившись на групи дітям пропонувалось пограти в «Парад планет»: придумати

назву до придуманої «своєї» планети, її населення, правила взаємовідносин, події,

вирішення конфліктних ситуацій. Під час проведення бесід також учням можна

запропонувати розігрування ситуацій по темі. Наприклад, під час бесіди «Дружба

починається з посмішки» пропонувалось пограти в рольову гру «Познайомся з тим хто

поруч». Діти мали знайти необхідні слова, дії, щоб ближче познайомитися з дитиною

поруч, або з тим хто подобається.

Необхідною умовою рольової гри є підведення підсумків, рефлексія. Гра

«Магазин» навчила дітей виходити з конфліктної ситуації. Одна дитина була

продавцем, інша – виконувала роль невдоволеного покупця. Продавець мав

вдовольнити покупця доброзичливістю, культурою спілкування та посмішкою. Після

гри велося обговорення поведінки та запропоновувалися альтернативні варіанти. «День

народження» рольова гра, у результаті якої діти здобудуть досвід поводження у ролі

іменинника, або гостя. Іменинник має розпочати цікаву розмову, або гру для всіх. Гості

мають поводити себе по відношенню до іменинника так, щоб задовольнити його. При

обговоренні теми « Як вийти з конфліктної ситуації» грали в гру «Чарівна квітка». По

черзі діти були чарівниками, підходячи до дитини зі словами: «Чарівною квіткою

перетворюю тебе в … , тому що…». Підводячи підсумки вчителю зрозуміло про

симпатії та антипатії у класі, групі.

Підводячи підсумки, діти обговорюють та розуміють мораль з вигаданої

ситуації, емоційний та стратегічний досвід,яким можна користуватися у життєвих

ситуаціях. Рефлексія гри допомагає вчителю виявити та у подальшому опрацьовувати,

розвивати та виховувати ті якості, які будуть сприяти позитивним взаєминам молодших

школярів.

Одним з джерел отримання знань про СА у молодших школярів є казка. Народні

українські казки; зарубіжні народні, літературні чи авторські казки; українські

авторські або літературні; віршовані казки та мультфільми формують позитивне

ставлення до оточуючих, дають знання про соціальні норми та відповідають потребам

та внутрішньому світу дитини.

Дитина засвоює суспільні норми, правила взаємодії, формує певні стереотипи та

комунікативні навички розуміючи особливості їх дотримання у доброзичливому,

позитивному, співчутливому відношенні до оточуючих. Вивчаючи українську народну

казку «Рукавичка»  діти вчаться не губити власні речі, поступатися місцем іншим,
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знаходити альтернативний вихід з будь-якої ситуації не ображаючи один-одного

опинившись в певних умовах.

Обговорюючи казку дитина вчиться дивитися на ситуацію з позиції іншого.

Стати на місце іншого, подивитись на ситуацію очима іншої людини, що дає змогу

накопичувати власний досвід.

Висновки. Таким чином, до ефективних педагогічних умов відносимо:

забезпечення спрямованості позаурочної діяльності закладів середньої освіти на

формування соціальної активності, конструктивної взаємодії молодших школярів;

педагогічна підтримка молодших школярів у вияві ними соціальної активності на

основі партнерської взаємодії; підготовка педагогів до формування соціальної

активності молодших школярів.
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Translation of the Title, Abstract and References to the Author’s Language

УДК 37.034

Литвиненко Оксана. Педагогічні умови формування соціальної активності

молодших школярів.
У статті розглянуто поняття «соціальна активність молодшого школяра»,

«педагогічні умови». Проаналізовано підходи науковців щодо визначення етимології

тлумачення понять «умова» та « педагогічна умова». Обґрунтовано педагогічні умови

формування соціальної активності молодших школярів. Ефективними педагогічними

умовами визначено: забезпечення спрямованості позаурочної діяльності закладів

середньої освіти на формування соціальної активності, конструктивної взаємодії

молодших школярів; педагогічна підтримка молодших школярів у вияві ними

соціальної активності на основі партнерської взаємодії; підготовка педагогів до

формування соціальної активності молодших школярів.

Ключові слова: соціальна активність, педагогічні умови, молодші школярі.
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Литвиненко Оксана. Педагогические условия формирования социальной

активности младших школьников.

В статье рассмотрено понятие «социальная активность младшего школьника»,

«педагогические условия». Проанализированы подходы ученых к этимологии понятий

«условие» и «педагогическое условие». Обоснованы педагогические условия

формирования социальной активности младших школьников. Эффективными

педагогическими условиями определены: обеспечение направленности внеурочной

деятельности школы на формирование социальной активности, конструктивного

взаимодействия младших школьников; педагогическая поддержка младших

школьников в проявлении ими социальной активности на основе партнерского

взаимодействия; подготовка педагогов к формированию социальной активности

младших школьников.

Ключевые слова: социальная активность, педагогические условия, младшие

школьники.
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