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the effectiveness of introducing in the educational 
process of the social program “Valuable Land-
marks” on the formation of value orientations 
of students as the basis of social activity. It has 

-

of acting as one of the most effective tools in the 

Постановка проблеми. Процес розбу-
дови української держави, її майбутнє зале-
жить від того, якими будуть її громадяни – 
сьогоднішні учні, наскільки ґрунтовно в них 
будуть сформовані активна життєва позиція, 
національна самосвідомість, моральність, 
готовність до творчої праці на благо рід-
ної держави незалежно від професії та роду 
занять. Сучасна школа є могутнім фактором 
виховання молоді, формування її життєвих 
компетентностей та орієнтирів, духовності, 

моральності, національної гідності й патріо-
тизму [2, с. 3].

У державних стандартах зазначається, що 
метою повної загальної середньої освіти є все-
бічний розвиток, виховання й соціалізація осо-
бистості, яка готова до життя в суспільстві та 
до цивілізованої взаємодії з природою, має 
прагнення до самовдосконалення й навчання 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого 
вибору, самореалізації, відповідальності, трудо-
вої діяльності та громадянської активності [4].
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Щоб вирішити одну з основних проблем 
освіти, а саме виховати соціально активну, 
високоморальну, творчу, здатну до конструк-
тивного критичного мислення особистість, 
необхідно кардинально змінити підходи до 
формування соціальної активності особисто-
сті, сформувати в неї навички самоменедж-
менту на засадах ціннісних орієнтацій, на що й 
має бути спрямований весь виховний процес у 
сучасних закладах освіти.

Проте на практиці виникає багато труд-
нощів, пов’язаних, по-перше, з відсутністю 
досконалої системи формування соціальної 
активності особистості та, як наслідок, відсут-
ністю сталої системи цінностей, а по-друге, з 
розмаїттям поглядів та підходів до розуміння 
сутності й функцій соціальної активності.

Актуальність вивчення цієї проблеми та 
пошуку продуктивних механізмів формуван-
ня соціальної активності ми вбачаємо також 
у тому, що успішний розвиток суспільства 
можливий лише за умов, якщо в освітньо-
му процесі буде реалізована цілісна система 
виховання учнів з упровадженням соціальних 
освітніх програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема соціальної активності особисто-
сті та її ціннісних орієнтацій була предметом 
дослідження у соціологічному (Л. Богомолов, 
Г. Дюркгейм, Н. Наумова), психологічному 
(К. Абульханова-Славська, І. Вех, Л. Божо-
вич, М. Боришевський, М. Заброцький, І. Кон, 
Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, Л. Смірнов, В. Туга-
рінов, І. Тюріна, В. Ядов), педагогічному (І. Бех, 
І. Білецька, Г. Ващенко, О. Вишневський, 
М. Казакіна, В. Караковський, Л. Канішевська, 
М. Сметанський, О. Сухомлинська, О. Руд-
ницька та інші вчені) аспектах.

Проблеми, пов’язані із ціннісним вихован-
ням, знайшли своє відображення в «педаго-
гіці миру», ініціаторами якої стали провідні 
вітчизняні науковці О. Сухомлинська, І. Бех, 
О. Безкоровайна та інші. Процес становлення 
й розвитку цінностей особистості досліджува-
ли Г. Іванова, Л. Канішевська, О. Рудіна. Окре-
мі аспекти соціалізації особистості розкрито в 
працях І. Беха, О. Вишневського, В. Галузяка, 
А. Донцова, Л. Канішевської, В. Тернопіль-
ської, В. Тюріної, Є. Научитель.

Останнім часом у дисертаційних роботах 
представлені дослідження, які свідчать про 
увагу вчених-педагогів до проблеми соці-
ального виховання учнів (наприклад, ними 
займалися К. Журба, В. Лаппо, П. Кендзьор, 
Г. Назаренко, В. Плахтій, Р. Сойчук, О. Ціхоць-
ка, І. Шевчук, В. Шахрай та інші науковці).

Постановка завдання. У статті ми нама-
галися розкрити можливості формування 
соціальної активності учнів 4–6 класів через 
упровадження в освітній процес програми 
«Ціннісні орієнтири». Із цією метою було про-

ведено дослідження на базі загальних серед-
ніх закладів освіти Чернігівської області.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сьогодні важливо не лише навчити учнів 
опановувати основні соціальні компетенції, а й 
сформувати в них ціннісне ставлення до себе, 
оточуючих, суспільства загалом. Особливо 
необхідно це зробити в складний період пере-
ходу учнів із молодшої ланки до середньої, коли 
емоційно-вольова сфера дітей є нестійкою, 
коли відбувається складний період адаптації 
й соціалізації особистості в нових умовах нав-
чання. Діти цього віку відкриті до спілкування, 
враховують думки дорослих, у них формується 
уявлення про себе, навколишній світ, ціннісне 
ставлення до основних потреб, а також почи-
нають формуватися характерологічні якості.

У цей час діти надзвичайно вразливі, мають 
занижену самооцінку, підвищений рівень 
тривожності; також цей перехід припадає на 
початок складного періоду в житті дітей – під-
літкового віку. Не вміючи виразити свої емоції 
й потреби, а часом навіть не розуміючи, чого 
від неї хочуть, дитина обурюється, утворюючи 
конфлікт з оточуючими та із собою. Тому в цей 
період важливо навчити дітей керувати своїми 
емоціями та поведінкою, розрізняти справж-
ні якості від фальшивих; допомогти зрозуміти 
життєві й моральні цінності, пізнати свої пси-
хологічні особливості, впливати на формуван-
ня комунікативних здібностей, життєвих пере-
конань і майбутнього; сформувати вміння до 
співжиття та співпраці в соціумі [6].

Щоб створити умови для формування необ-
хідних соціальних навичок у школяра, необхід-
но враховувати його основні потреби, можли-
вість задоволення яких є головним фактором 
розвитку особистості. Серед основних потреб 
можна виділити такі:

– потребу в самоствердженні (має статус-
ний характер і передбачає усвідомлення зна-
чущості в оточенні інших людей);

– потреби в задоволеннях, пов’язані з 
насиченим зовнішнім середовищем, дозвіл-
лям, розвагами, повноцінним відпочинком;

– потребу в самовираженні (реалізується 
через цікаву й особистісно значиму провідну 
діяльність);

– потребу у свободі (це можливості та 
здатність людини діяти відповідно до своїх 
інтересів і цілей);

– потребу бути особистістю (бути потрібною 
іншим людям, робити добро безкорисливо).

Створення умов для максимального задо-
волення цих потреб передбачає орієнтацію на 
основні принципи, аксіологічних підхід до соці-
ально-педагогічної діяльності.

Аксіологічний підхід як методологічна осно-
ва соціально-педагогічної діяльності пов’яза-
ний із категорією «цінність». Стосовно соціаль-
но-педагогічної діяльності найбільш важливі 
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цінності – ідеали, пов’язані з поняттями гума-
нізму (тобто комплекс ідей, який визнає цін-
ність людини як особистості, її права на віль-
ний розвиток і прояв своїх здібностей).

У прийнятих дитиною цінностях одночас-
но відображаються змістовні характеристики 
її позиції та поведінки, а також її особистісні 
характеристики, пов’язані з певним уявлен-
ням про себе й можливості власного активного 
прояву в соціумі. Шляхом прийняття конкрет-
них цінностей визначається вибір особистістю 
соціальної позиції, норм поведінки під час вза-
ємодії з іншими людьми, характер прийнятих 
рішень, спрямованість вибору. Ціннісні орієн-
тації мають особливе значення, оскільки вико-
нують роль внутрішніх стимулів та водночас є 
критеріями, за якими особистість звіряє свою 
поведінку й діяльність.

Ціннісні орієнтації виникають і формують-
ся в результаті взаємодії особистості з тими 
чи іншими сторонами дійсності, із системою 
знань і норм; вони спрямовані на перспективу, 
на визначення майбутньої лінії поведінки [5]. 
Як зазначає І. Бех, сучасне розуміння сутності 
морально-ціннісних орієнтацій ґрунтується на 
методологічному підході, який розглядає при-
роду особистісної цінності як суб’єкт-об’єктне 
утворення, що належить одночасно суб’єкту та 
об’єктивному життєвому світу [1, с. 9].

Ефективність процесу виховання ціннісних 
орієнтацій значною мірою залежить від реалі-
зації цілісної системи виховання, спрямованої 
на соціалізацію дитини та її всебічний розвиток.

На жаль, у сучасних шкільних програмах 
практично немає спеціальних занять, присвя-
чених формуванню світу цінностей людини, 
які своєю чергою сприяють ефективному роз-
витку соціальних навичок або окремих їх еле-
ментів. Водночас цілеспрямоване підвищення 
соціальної активності учнів, їх навчання спосо-
бам успішної соціалізації дали б змогу уникну-
ти багатьох проблем девіантної поведінки.

Проведена діагностична робота з вивчення 
рівня ціннісних орієнтацій, рівня згуртованості 
колективу, самооцінки школярів, рівня емпа-
тії та вихованості на базі закладів загальної 
середньої освіти Чернігівської області (Ніжин-
ської гімназії № 3, загальноосвітніх шкіл м. 
Ніжина № 2 та № 11, загальноосвітніх шкіл м. 
Чернігова № 3 та № 9, загальноосвітніх шкіл 
м. Варви та смт Срібного) показала досить 
невтішні результати.

Для діагностики ціннісних орієнтацій учнів 
початкової школи ми використали методи-
ку Г. Урунтаєвої «Незакінчена розповідь»  
(для 4 класів) та адаптований А. Гоштаусом 
та А. Семеновим варіант методики М. Рокича  
(для 5–6 класів). У результаті проведеного 
дослідження ми отримали такі результати: 
високий статус соціально орієнтованих цін-
ностей у системі ціннісних орієнтацій мали 

лише 21% учнів, середній – 45% учнів, низь-
кий – 26% учнів, початковий – 8% учнів. Стур-
бованість викликало те, що учні не розрізня-
ють цінності за соціальною та особистісною 
значимістю, віддаючи перевагу останнім.

Наявність емоційно-позитивного ставлен-
ня до себе, ровесників, старших, навколиш-
ньої дійсності визначалася за шкалою дитячої 
Я-концепції Пірса-Харріса та за допомогою 
діагностики емоційної спрямованості особи-
стості Б. Додонова (у модифікації Є. Горєло-
вої). Проаналізувавши діагностичні матеріали, 
ми дійшли висновку, що позитивно-оптимі-
стичне ставлення до себе, ровесників, стар-
ших і навколишньої дійсності мають лише  
32% досліджуваних; ситуативно визначене 
оптимістичне чи песимістичне ставлення до 
себе, ровесників, старших, навколишньої дійс-
ності – 41% респондентів; переважно негатив-
не ставлення до себе, ровесників, старших, 
навколишньої дійсності – 27% учнів. Частина 
учнів виявили нереалізовані потреби в спілку-
ванні, дружбі, визнанні, схваленні, досягнен-
ні успіху, що зумовили порушення в розвитку 
особистості школярів та їх девіантну поведінку.

За результатами опитування «Оцінка пси-
хологічного клімату в колективі» 28% респон-
дентів мають високий рівень сприятливості 
й соціально-психологічного клімату в колек-
тивах, 44% – середній рівень, 22% – низький 
рівень сприятливості, 6% – початковий рівень 
несприятливості. Турбувало питання емоційної 
єдності колективу в час випробувань, невміння 
співпереживати своїм ровесникам, радіти за 
їх успіхи; учні часто не готові вислухати один 
одного, у них періодично виникають конфлікти.

За методикою «Діагностика емпатії» 
А. Меграбян та М. Епштейн більшість дітей 
мають виражену глибину емоційної емпатії 
(57%), 25% опитаних мають яскраву вира-
женість емпатії, 18% – невиражену глибину 
сформованості емоційної емпатії. Це свід-
чить про те, що діти не завжди відгукуються 
на переживання інших, не завжди готові допо-
могти в складних життєвих ситуаціях.

Вирішенню зазначених проблем сприяла 
авторська соціальна освітня програма під наз-
вою «Ціннісні орієнтири», спрямована на ство-
рення умов для формування необхідних дитині 
соціальних навичок.

Метою програми є формування в учнів 
життєвих, соціальних і громадянських ком-
петентностей у їхньому ставленні до суспіль-
ства, природи, людей та самих себе; розвиток 
моральних, вольових, ділових і комунікативних 
якостей особистості; виховання відповідаль-
ності за своє здоров’я та за вчинки.

Завдання програми є такими:
1) сформувати ціннісне ставлення до влас-

ної особистості, оточуючих людей і суспільства 
загалом, усвідомлене розуміння індивідуаль-
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них та суспільних цінностей, відповідальне 
ставлення до вибору життєвого шляху;

2) сформувати навички пізнання само-
го себе, осмислення сильних і слабких сторін 
своєї особистості та навколишньої дійсності, 
навчити прийнятних способів зняття фізично-
го й психологічного напруження, визначити 
найближчі цілі та плани на майбутнє;

3) ознайомити з практичними прийомами 
й методами духовно-морального зростання та 
самовдосконалення;

4) розвивати здатність до самоаналізу, 
самопізнання, конструктивного критичного 
мислення, навички конструктивної взаємодії 
на основі толерантності;

5) сформувати комунікативну культуру, 
прагнення до вільного прийняття гідних люди-
ни цілей, позитивний образ майбутнього.

Програма «Ціннісні орієнтири» з елемен-
тами тренінгу для формування соціальних 
навичок у школярів реалізується педагогом. 
Практичний досвід показав її доступність для 
фахівців, які не мають психологічної осві-
ти. Вважаємо це важливим, оскільки освітнє 
середовище повинне орієнтувати всіх учасни-
ків освітнього процесу на формування в учнів 
соціальних навичок.

У цій програмі представлені методики, 
покликані допомогти учням у формуванні 
власних цінностей, насамперед цінності «Я», 
в усвідомленні свого життя, життєвих цілей, в 
осмисленні цінності часу, пізнання та творчос-
ті, у пошуку внутрішніх ресурсів; у ході групової 
роботи учні зможуть осмислити роль соціаль-
них норм життя, роль суспільства в бутті окре-
мої людини, а також значення найважливіших 
соціальних навичок, що сприяють підвищен-
ню соціальної активності, виробленню вміння 
знаходити зовнішні ресурси.

Цикл занять, представлений у програмі, 
спрямований на подолання учнями емоцій-
них і комунікативних проблем, на формуван-
ня необхідних навичок упевненого, безкон-
фліктного спілкування. У результаті роботи за 
цією програмою учні одержать знання й нави-
чки, необхідні для формування комунікатив-
ної культури, ціннісного ставлення до себе та 
навколишнього світу.

Програма враховує зони найближчого роз-
витку учнів шкільного віку в оволодінні комуні-
кативними навичками, на заняттях не обмежу-
ється самостійність та активність дітей у 
вирішенні завдань, заохочується творча діяль-
ність кожного учня.

Заняття для учнів щодо формування соці-
альних навичок об’єднані в тренінговий цикл, 
ідея якого – підвищення соціальної актив-
ності на основі ціннісно-цільової позиції. Під 
час тренінгів учень відкриває різноманітність 
своїх життєвих ролей та вибудовує власний 
світ цінностей. Аналізована програма вклю-

чає ігри та вправи, які формують позитивну 
самосвідомість, навчають цінувати свою й 
чужу індивідуальність та працювати в команді, 
тобто формують ті якості соціально активної 
особистості, які дають змогу вирішувати бага-
тоступеневі завдання. Усвідомлення нової 
інформації відбувається через виконання 
практичних завдань.

Як показала практика, під час проведення 
занять важливим є дотримання певних прин-
ципів, головними з яких є такі:

1) довіра, щирість у спілкуванні, невине-
сення обговорюваних проблем за межі групи. 
Група – це те місце, де можна розповісти про 
те, що дітей справді хвилює й цікавить, обго-
ворювати такі проблеми, які до моменту участі 
в групі з певних причин не обговорювалися. 
Такі відносини дають змогу ефективно впли-
вати на підвищення рівня моральної вихова-
ності учнів;

2) активність учня, адже учасники залу-
чаються до спеціально розроблених вправ та 
ігор. Це інтенсивне включення в груповий про-
цес із метою активного «вдивляння», «вслу-
хання», «вчування» в самого себе, у партнера, 
у групу загалом. Багато оцінок і суджень за 
можливості повинні виходити не від педагога, 
а від самих учасників;

3) творча позиція: у ході занять учасники 
усвідомлюють, виявляють, «відкривають» уже 
відомі ідеї й закономірності, а головне – свої 
ресурси, можливості та особливості;

4) діалогічність, адже продуктивна вихов-
на робота педагога зі школярами можлива 
лише в ситуації діалогу. Реалізація цього прин-
ципу створює в групі атмосферу безпеки, від-
критості, довіри;

5) усвідомлення поведінки: у процесі 
занять імпульсивна спочатку поведінка учас-
ників стає під кінець більш об’єктивною. Уні-
версальним засобом об’єктивації поведінки є 
зворотний зв’язок;

6) емоційність, якій сприяють заняття з 
музичним супроводом класичною музикою 
на початку занять, під час письмових відпо-
відей на запитання тестів, написання тво-
рів-мініатюр;

7) толерантність (розуміння учасниками 
інших позицій, терпимість до протилежних 
думок учасників групи, ненав’язування своєї 
думки). Цей принцип спрямований на збере-
ження довірливих стосунків та розуміння під 
час співпраці.

Програма занять для учнів 4–6 класів скла-
дається із 17 занять, упродовж яких учні отри-
мують певний соціальний досвід, формують 
власну життєву позицію, розвивають соціаль-
ну активність. Спочатку в них виробляється 
відповідне ціннісне ставлення до предмета чи 
явища, а потім освоюються адекватні способи 
поведінки в цій ситуації.
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У тематиці занять тренінгів простежується 
лінія, спрямована від усвідомлення та ціннісно-
го прийняття себе й цінностей навколишнього 
світу до ціннісного усвідомлення себе в соціу-
мі. Тому основну частину тренінгу займає нав-
чання рефлексії, поступового, дедалі глибшого 
усвідомлення себе, що є основою успішності. 
Потім відводиться час на вироблення соціаль-
них навичок, тактик ефективної взаємодії з 
оточенням з урахуванням отриманої інформа-
ції й досвіду. Далі відбувається відпрацювання 
навичок у вирішенні власних проблем.

Методичні засоби, що дають змогу най-
більш ефективно впливати на емоційну сферу 
школярів, – це самотестування, ігри, психоло-
гічні вправи, творчі етюди, ведення щоденни-
ка, а також різний ілюстративний матеріал.

Після проведення циклу занять, які були 
спрямовані на формування ціннісних орієнта-
цій учнів 4–6 класів, було проведено повторну 
діагностику. Повторні результати опитування 
«Оцінка психологічного клімату в колективі» 
дали такі результати: 32% учнів мають висо-
кий рівень сприятливості й соціально-психо-
логічного клімату в колективах, 59% – середній 
рівень, 9% – низький рівень сприятливості, а 
початковий рівень несприятливості відсут-
ній. Проведена діагностика за методиками 
Г. Урунтаєвої «Незакінчена розповідь» (для 
4 класів) та методикою М. Рокича (для 5–6 кла-
сів) показала, що в експериментальних класах  
36% учнів мають високий статус соціально орі-
єнтованих цінностей у системі ціннісних орі-
єнтацій, 51% – середній рівень, 13% – низь-
кий рівень, а початковий рівень відсутній. 
Діагностика за шкалою дитячої Я-концепції 
Пірса-Харріса та діагностикою емоційної спря-
мованості особистості Б. Додонова (у модифі-
кації Є. Горєлової) після закінчення занять за 
соціальною програмою «Ціннісні орієнтири» 
кардинально змінила ставлення учнів до себе, 
ровесників, старших, навколишньої дійсно-
сті: позитивно-оптимістичне ставлення тепер 
мали лише 42% учнів; ситуативно визначене 
оптимістичне чи песимістичне ставлення до 
себе, ровесників, старших, навколишньої дійс-
ності – 54% респондентів; переважно негатив-

не ставлення до себе, ровесників, старших, 
навколишньої дійсності – 4% учнів. За мето-
дикою «Діагностика емпатії» А. Меграбян та 
М. Епштейн більшість дітей мають виражену 
глибину емоційної емпатії (62%), 33% – яскра-
ву вираженість емпатії, і лише 5% опитаних 
дітей мають невиражену глибину сформовано-
сті емоційної емпатії. Учні зазначали, що готові 
допомогти ближнім, заспокоїти, вибачитися, 
порадіти за перемоги інших, чого раніше не 
завжди робили.

Порівняльні результати свідчать про ефек-
тивність застосованої соціальної освітньої 
програми «Ціннісні орієнтири» для учнів 
4–6 класів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, проведене дослідження довело ефек-
тивність упровадження в освітній процес соці-
альної програми «Ціннісні орієнтири» з метою 
формування ціннісних орієнтацій учнів як осно-
ви соціальної активності. Експериментально 
підтверджено, що система тренінгових занять, 
спрямована на розвиток і виховання життєво 
необхідних особистих та соціальних ціннос-
тей, здатна виступити одним із дієвих засобів 
у справі соціалізації учнів 4–6 класів.


