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У сучасних умовах становлення української державності, розвитку національної 

культури й освіти головним завданням навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл 

є формування свідомого, креативного громадянина, здатного виконувати різні соціальні 

ролі. 

Одним із важливих завдань сучасної науки є створення оптимальних умов для 

соціального становлення й саморозвитку молодого покоління. 

      Зміст навчально-виховного процесу визначає Закон України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 

національного виховання, Концепція громадянського виховання, які окреслюють 

стратегічні завдання відродження й розбудови національної системи освіти. Метою 

формування освіченої, творчої особистості, становлення та збереження її фізичного й 

морального здоров'я, залучення її до загальнокультурних і духовних цінностей через 

досягнення національної культури, успішну соціалізацію. 

   Соціалізація — процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи соціальних 

зв'язків та відносин, процес «входження» особистості у суспільство.  

Через неї відбувається успадкування і перетворення індивідами соціального 

досвіду у власні установки, орієнтації, навички, уміння, здібності тощо. Її мета — 

допомогти дитині адаптуватися в суспільстві, засвоїти досвід старших, зрозуміти своє 

покликання, знайти шляхи найефективнішого самовизначення. Результатом соціалізації є 

активне відтворення особистістю набутого соціального досвіду у діяльності та 

спілкуванні. 

Виділяють такі види соціалізації (за критерієм наявності мети щодо засвоєння 

соціального досвіду): 

   а) цілеспрямована (людина ставить мету щодо змісту соціального досвіду, який вона 

прагне засвоїти і знає, яким чином здійснити цей процес); 

   б) стихійна (засвоєння людиною норм, правил поведінки, поглядів, стереотипів 



відбувається без визначення мети і механізмів їх засвоєння). 

        Вплив середовища на формування особистості здійснюється лише в тому разі й тією 

мірою, якою вона у процесі активного ставлення до соціального середовища здатна 

сприйняти його як орієнтир у своїй життєдіяльності. У взаємодії з навколишнім світом 

дитина є активною, діяльною істотою. У діяльності — навчальній, трудовій, побутовій — 

виявляються і розвиваються її природні можливості, вона набуває нових фізичних і 

духовних якостей, знань та умінь, формується її свідомість. Важливою умовою 

ефективного розвитку особистості у діяльності є її активність, яка виявляється у рухах 

(сприяють фізичному загартуванню), пізнанні навколишньої дійсності (сприяє 

інтелектуальному розвитку), спілкуванні (дає змогу набути морального досвіду поведінки, 

визначити своє місце в колективі, вміти підкорятися і керувати іншими), впливі на 

оточення й на саму себе (самовиховання). 

      Соціалізація особистості нерозривно пов'язана з соціальним вихованням. Соціальне 

виховання - створення в суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і 

засвоєнння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального 

досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій. 

Соціальне виховання дітей є одним з найважливіших факторів стабілізації 

суспільства. Соціальне виховання повинно досягати двох цілей: успішності соціалізації 

підростаючих поколінь у сучасних умовах і саморозвитку людини як суб`єкта діяльності і 

як особистості. 

Школи часто не можуть обрати необхідну направленість позашкільної і 

загальношкільної роботи. Це призводить до втрати часу, інтересів учнів і погіршенню 

відносин між учнями та вчителями. 

Позакласна робота формує і розвиває особистість дитини. Керувати виховним 

процесом - означає не лише розвивати і вдосконалювати закладене у людину природою, 

коректувати помітні небажані соціальні відхилення у її поведінці і свідомості, але 

інформувати у неї потребу у постійному саморозвитку, самореалізації фізичних і 

духовних сил, тому що кожна людина виховує себе перш за все сама, тут добуте 

самостійно - здобуте на все життя. 

Виховання забезпечує входженя підростаючого покоління у життя суспільства, 

становлення їх активними суб`єктами. 

Провідним завданням соціального виховання в кожному суспільстві є створення 

оптимальних умов для найбільш повноцінного розвитку особистості. 

Завдяки організації виховання соціалізація, потребу в якій має кожна людина, охоплює 

всіх людей, створюючи можливості для розуміння та взаємодії між ними. Виховання 



озброює індивідів засобом задовольняти свої потреби найефективнішим способом - у 

співпраці з іншими, беручи до уваги звичаї та закони, виконуючи соціальні функції, що 

потрібні іншим. Соціальна організація виховання є одним з механізмів упорядкування 

суспільства. 

Кожне завдання виховання реалізується відповідними видами діяльності учня. 

Орієнтуючись на загальну мету виховання, педагог одночасно вирішує актуальні завдання 

різних напрямків, використовуючи види діяльності, пов'язані з розвитком пізнавальної 

активності вихованця, вихованням у нього моральних якостей, розвитком художніх 

здібностей, залученням до продуктивної праці, формуванням фізичної досконалості. 

Однією з умов організації діяльності є добір видів і форм особисто значимої 

діяльності. Учень повинен у ній задовольнити свої природні потреби самовираження, 

самоствердження, спілкування, пізнання, виявити себе як неповторну індивідуальність. 

Другою важливою умовою є зміна в діяльності соціальної позиції учня, виконання 

нової соціальної ролі, яка дозволяє йому ствердити себе в цій діяльності. Особисте 

значення нової позиції і є тим важелем, за допомогою якого здійснюється перебудова 

намагань і мотивів особистості. 

Створення умов, які надають учневі можливість здійснити вибір різних соціальних 

ролей, вільного переходу від однієї діяльності до іншої, забезпечує дійсну активність, 

самостійність вихованця; зміну його ставлень до оточуючого світу, координацію власної 

позиції з позиціями інших людей. 

Переконані, що найважливіше завдання педагога полягає в тому, щоб 

«організувати» успіх вихованця у виконанні обраної ним соціальної ролі, допомогти 

засвоїти змістовну сторону діяльності, набути умінь, навичок, поступово ускладнювати їх 

відповідно до індивідуальних можливостей . 

Всебічне виховання підростаючої особистості в наш час не має сенсу без 

громадянського компонента. Ефективність виховання громадянськості, як і багатьох 

інших особистісних характеристик, значною мірою визначається реалізацією у виховному 

процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого в структурі особистості виникають і 

закріплюються передусім ті новоутворення, у «конструювання» яких індивід вкладає свої 

почуття, власну працю, енергію, конкретну дію, проявляючи цілеспрямовану активність. 

Сьогодні, у пору активних демократичних перетворень, ми маємо змогу 

реалізовувати у виховній практиці ті громадянські надбання, які будуть сприяти вибору 

активної життєвої позиції та свідомого формування громадянського світогляду нашої 

молоді. 
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