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У сучасних умовах нестабільності 
та невпевненості особливої уваги за-
слуговує поліпшення здатності людей 
до ефективної міжособистісної взає-
модії. І чим раніше людина зможе опа-
нувати основні норми та правила по-
ведінки в суспільстві, тим легшим та 
продуктивнішим буде її становлення 
гідним представником своєї держави. 
Наскрізне завдання виховної діяльнос-
ті школи з учнями підліткового віку 
полягає у засвоєнні ними зразків по-
ведінки, цінностей та способів мислен-
ня, які інтегруються в їх соціальному 
досвіді.

Мета статті – визначити принципи 
формування соціального досвіду учнів 
підліткового віку в умовах позакласної 
виховної роботи.

Взаємодія дитини з навколишнім 
світом може бути як стихійною, так і 
спеціально організованою, бути пря-
мим або побічним продуктом певних 

видів діяльності. У нашому досліджені 
саме цілеспрямовану взаємодію пока-
зано через поняття «формування со-
ціального досвіду». Тобто під форму-
ванням соціального досвіду ми розу-
міємо спеціально організований про-
цес скерування й упорядкування 
стихійно здобутого соціального досві-
ду, створення сприятливих умов для 
засвоєння й осмислення індивідом 
знань про соціальні явища, соціальних 
умінь та навичок, установок, прийня-
тих у суспільстві, та вираження їх у 
практиці суспільного життя.

Підліткове спілкування здійсню-
ється в безлічі площин, завдячуючи 
чому позакласна робота дає змогу зба-
лансувати в них почуттєвий та смис-
ловий початок, оскільки саме цей ас-
пект слабко розвинутий у підлітків. 
Позакласна робота є формою «рухли-
вою», на відміну від відносно «нерухо-
мої» статичної форми уроків із базо-

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ 
УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ПОЗАКЛАСНОЇ 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Атрошенко Т.Ю.
аспірант,  
Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького

Анотація: У статті розглядається поняття «формування соціального до-
свіду» та особливості позакласної роботи з підлітками. Визначаються принци-
пи формування соціального досвіду учнів підліткового віку в умовах позакласної 
виховної роботи.

Ключові слова: соціальний досвід, позакласна виховна робота, підлітковий вік.
Keywords: social experience, extracurricular educational work, adolescence.



106 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

вих навчальних предметів, сприяє гар-
монізації раціональної та емоційної 
сторін особистості підлітків [2,  185]. 
Тому можемо сказати, що вона здій-
снюється на базі таких умов, як погли-
блення знань учнів щодо навколиш-
нього світу, суспільно необхідний ха-
рактер, виховання активності та само-
стійності, організація вільного часу, 
позаурочний характер занять тощо.

Проведення спеціально організова-
ної діяльності з формування в учнів 
підліткового віку соціального досвіду 
викликає у них бажання й інтерес до 
набуття знань про взаємовідносини з 
іншими людьми в суспільстві, вико-
ристанню їх у соціальній практиці, що, 
у свою чергу, підвищує ефективність 
виховного процесу, успішність форму-
вання позитивного соціального досві-
ду [1, 95].

Для ефективного засвоєння підліт-
ками соціального досвіду педагогові 
необхідно дотримуватися низки прин-
ципів. Отже, до принципів формуван-
ня соціального досвіду учнів підлітко-
вого віку в умовах позакласної вихов-
ної роботи можемо віднести такі:

1) інтеграція учнів у виховний про-
цес (створення цілісного виховного 
середовища, вироблення в дитини 
стійкого інтересу до участі в позаклас-
ній роботі);

2) єдність виховання та самовихо-
вання (формування в учня мотивації 
діяти згідно із загальнолюдськими 
нормами моралі, усвідомлення та при-
йняття дитиною вимог до її діяльності, 
критична оцінка своєї поведінки);

3) аксіологічна обумовленість (орі-

єнтація на цінності, які сприятимуть 
задоволенню потреб дитини, форму-
ванню її загальних світоглядних орієн-
тирів, приведення у відповідність осо-
бистих запитів і норм дитини з норма-
ми й запитами суспільства);

4) єдність засвоєння загальнолюд-
ських і національних цінностей (фор-
мування загальнолюдських цінностей 
з урахуванням особливостей україн-
ської культури та здатністю виділити її 
з масової культури);

5) демократизація педагогічного 
процесу (оновлення змісту навчально-
виховного процесу зі встановленням 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між педа-
гогами й учнями, звернення до осо-
бистості учня, виключення формаліз-
му з освітнього процесу);

6) варіативність позакласних захо-
дів (проведення різноманітних заходів 
з метою всебічного охоплення особис-
тості виховним впливом, а також по-
передження втомлюваності учнів від 
одноманітності позакласної роботи);

7) добровільність участі (не приму-
совий характер залучення учнів до 
позакласної роботи, вільний вибір 
ними різних видів діяльності);

8) активність особистості (форму-
вання в дитини потреби до зміни со-
ціальної дійсності, до саморозвитку, 
оточення учня такими способами ді-
яльності, що дають змогу активно про-
являти свої сили);

9) гармонізація шкільного та ро-
динного виховного впливу (приве-
дення у відповідність вимог школи та 
сім’ї через педагогізацію батьків, вза-
ємодію в розробці та виконанні рі-
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шень, залучення батьків до участі 
в позакласній роботі);

10) врахування вікових та індиві-
дуальних особливостей учня (вибір 
форм та методів формування соціаль-
ного досвіду, зважаючи на специфічні 
утворення, притаманні підлітковому 
віку, а також на особливості характеру, 
інтереси, переживання та наявні соці-
альні знання й навички конкретної 
особистості).

Отже, можемо констатувати: школа 
має достатньо можливостей для здій-
снення заходів з формування соціаль-
ного досвіду учнів, проте використан-
ня для цього лише навчальної діяль-
ності не дасть позитивних результатів. 
Тому об’єктивна потреба суспільства в 
соціалізованих громадянах може бути 
реалізована за допомогою залучення 
до цього процесу виховних ресурсів 
позакласної роботи та дотримання пе-

дагогами під час її здійснення виділе-
них принципів.
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