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The author analyzes psycho-pedagogical research on the problem of measuring the levels of readiness for 
professional self-realization of the individual, the selection of methods for their determination, characteristics of 
the main criteria and indicators of readiness for professional self-realization of future engineers, taking into ac-
count the specifics of future professional activities. The research presents its own point of view regarding the cri-
teria and indicators of future engineers' readiness for professional self-realization. Motivational-professional is 
specified; cognitive-practical; reflexive-personal criteria with indicators of readiness of future engineers for pro-
fessional self-realization. The indicators of the above-mentioned criteria of readiness of future engineers for pro-
fessional self-realization are revealed: the identification of interest in the future profession, the desire to know 
and reveal their own potential opportunities in vocational training, in particular in the process of educational 
practice; knowledge of the essence of the professional self-realization of the engineer; ability to: plan, design, col-
laborate. The article presents the qualities that future engineers must possess, in particular: purposefulness, com-
municative, emotional stability, responsibility, independence, inventiveness, ability to cooperate and resolve con-
flict situations in production on the basis of reflection and formed adequate self-esteem. The results of the survey 
are presented in order to determine the state of preparedness of future engineers for professional self-realization 
in the process of educational practice. The reasons of lack of readiness of future engineers for professional self-
realization in the process of educational practices are revealed. It is expedient in the future to monitor the state of 
preparedness of future engineers for professional self-realization before and after conducting training practices.  
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ПРОБЛЕМА НАБУТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ УЧНЯМИ  
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 
У статті розглядається значення набуття соціального досвіду учнями основної школи як важливо-

го регулятора соціальної поведінки. Визначено особливості психіки й схарактеризовано зміни, які відбу-
ваються в соціальному житті дітей підліткового віку. Особлива роль у процесі набуття соціального 
досвіду відводиться позакласній виховній роботі, яка не тільки сприяє розв’язанню питання зайнятості 
учнів у вільний час, але також створює підґрунтя для загальнокультурного розвитку. Визначено умови, 
на базі яких здійснюється позакласна виховна робота. Виділено завдання позакласної роботи, спрямова-
ної на набуття соціального досвіду учнями основної школи.  

Ключові  слова :  соціальний досвід, позакласна виховна робота, шкільне середовище, учні основної 
школи.  Швидкі темпи зміни соціального середовища, у межах якого функціонує дитина, призводять до виникнення суперечності між об’єктивною потре-бою суспільства в соціалізованих громадянах та наявним рівнем сформованості в дитини соціаль-ного досвіду. Підліток не встигає підготуватися до життя в безперервно мінливому світі. Тому завдання щодо впорядкування накопиченого ним досвіду покладаються на школу, основним джере-лом формування соціальних знань, умінь та нави-чок у якій виступає позакласна виховна робота.  

Соціальний досвід підростаючого покоління у своїх працях розглядають О. Алєко, І. Бех, Т. Білан, Н. Голованова, М. Даурова, О. Іванова, Т. Кухарен-ко, Г. Марчук, О. Назарук, І. Неясова, В. Орел, А. По-ліщук, Л. Сафронова, І. Стародубцева та інші дослі-дники. Проте аналіз останніх досліджень та публі-кацій показує, що питанню набуття соціального досвіду учнями основної школи в позакласній виховній роботі не було приділено увагу. Корис-ними для нас є публікації О. Буковської, В. Вер-бицького, Л. Сафронової, Н. Устинової, якими  
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розкрито формування соціального досвіду підліт-ків. Розвиток соціального досвіду в умовах школи досліджували Д. Алфімов, О. Архипов, С. Архипова, А. Карпов.  Метою статті є аналіз проблеми набуття соці-ального досвіду учнями основної школи в умовах позакласної виховної роботи.  Під кутом зору нашого наукового пошуку со-ціальний досвід ми розглядаємо як результат за-своєння індивідом під час активної взаємодії з навколишнім світом сукупності існуючих у суспі-льстві норм, зразків поведінки, способів мислен-ня, засобів спілкування, цінностей, сформованих у ході соціокультурного розвитку [1, 10].  Не можна не враховувати весь спектр соціа-льних інститутів, які впливають на набуття підлі-тком соціального досвіду (сім’я, школа, позашкі-льні освітньо-виховні установи, засоби масової інформації тощо). Проте звертаючись до думки Н. Заверико щодо того, що у школі відбувається пе-редача соціального досвіду учням, створення не-обхідних сприятливих умов для повноцінної cамореалізації, саморозвитку особистості, її само-актуалізації у близькoму оточенні, самовиховання у напрямку, бaжаному для суспільства; активіза-ція усіма суспільними засобами інтелектуального, емоційного, морального, кyльтурного, фізичного та інших напрямків розвитку особистості [5, 104], доходимо висновку, що саме школа може здійсни-ти такий вплив найбільш повно та коректно.  Процес навчання у школі або іншому освіт-ньому закладі характеризується набуттям дити-ною переважно академічних знань та необхідних для їх засвоєння й використання вмінь. Проте в той же час їй необхідно набувати певних система-тизованих соціальних знань, умінь і навичок, які доповнять соціальний досвід, отриманий дити-ною стихійно, і забезпечать їй більш ефективне засвоєння соціальних норм, ролей, установок і цінностей. Особливо важливими такі знання, вміння і навички стають у тих випадках, коли ди-тині необхідна спеціальна допомога в її соціаліза-ції [10, 111]. Зважаючи на це, освітній процес має організовуватися таким чином, щоб сукупність навчальної інформації про навколишній світ отримувалася у гармонійному поєднанні з інфор-мацією, пов’язаною з особистісним становленням, із процесом удосконалення поведінки дитини, її моральної свідомості.  Для більш детального вивчення питання про процес набуття соціального досвіду учнями осно-вної школи необхідно звернутися до розгляду особливостей психіки й надати характеристику змінам, які відбуваються в соціальному житті ді-тей даної вікової групи.  

Підліток виходить за межі молодшого дитин-ства, займає нову життєву позицію та переходить на новий щабель виконання суспільно значимої діяльності, яка являє значний матеріал для задо-волення пізнавальних інтересів дитини. Ці інте-реси виступають як виникнення в дитини потре-би в засвоєнні знань про соціальні явища. Кожен день перебування у школі ставить учня в умови нових відносин, дає поштовх до розвитку актив-ності, школяр може побачити, що не всі його дії і способи їх здійснення сприймаються однаково: одні з них підтримуються, заохочуються, інші за-бороняються, викликають осуд. Він сам починає прагнути одних дій, утримуватися від інших. У підлітковому віці контроль за тим, до якої з цих груп він віднесе ті чи інші дії, спираючись на авто-ритет референтної для себе групи, є особливо ва-жливим.  У підлітка найгостріше виявляється потреба у вільній самореалізації, адже саме в цей час шко-ла починає сприйматися ним як регламентована навчальна діяльність, з’являється почуття дорос-лості, яке впливає на зміст життєдіяльності підлі-тка та водночас підліток відчуває себе залежним від свого оточення – батьків, вчителів, родичів – і намагається звільнитися від цього шляхом утвер-дження свого «Я» [9, 51].  З цього можна зробити висновок, що побудо-ва виховного процесу з підлітками вимагає від дорослих (педагогів, батьків, громади) великого такту і вміння, адже підлітковий вік є надзвичай-но важливим періодом становлення громадянина, періодом, який визначає подальше спрямування розвитку особистості. Учні основної школи – це та категорія дітей, які незабаром встануть перед вибором щодо свого подальшого життя. Вибір цей полягає у відповіді на питання: продовжувати навчання у старших класах чи ні? Школа зобов’я-зана підготувати учнів як до цього вибору, так і до подальшої взаємодії за її межами. Дитина має бути готовою до різкої зміни місця, оточення та вимог до неї. Навіть якщо вона продовжує навчан-ня у школі, дитині слід обрати профільний клас, де на неї чекає зустріч із новими учнями та впли-вами, які вони здійснюють. Ефективній адаптації до зміни умов оточення сприятиме вже набутий учнем у школі соціальний досвід. Він допоможе дитині побудувати адекватну співпрацю з новими людьми і стане базою для подальшого накопичен-ня соціального досвіду та застосування його у власній життєдіяльності.  Проте слід враховувати той факт, що навіть двоє дітей, які мали однакове виховання і навча-лися в одній школі, матимуть не однаковий дос-від. Це обумовлене безмірною різноманітністю 
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речей та явищ, що сприймаються ними в оточую-чому світі. Так, В. Орел звертає увагу на те, що са-ма собою цілеспрямованість впливу в процесі ви-ховання (як керованого компоненту соціального розвитку) не завжди гарантує досягнення запла-нованого результату. Пояснюється це тим, що в особистості, яка підпадає під виховний вплив, вже можуть бути наявні певні установки, які вироби-лися в неї під впливом соціального середовища і є відмінними від тих, які ставляться за виховну ме-ту. Водночас не можна розглядати соціалізацію як механічне відображення безпосереднього соціа-льного досвіду. Для неї є характерною суб’єктив-ність сприйняття: одні й ті самі процеси і явища можуть формувати в людей різний соціальний досвід [7, 149]. Тобто навіть у разі, коли не відбу-вається опору виховному впливу, перешкода мо-же проявлятися у вигляді установок, сформова-них в особистості під дією зовнішніх умов.  Ще раніше філософ К. Гельвецій звертав ува-гу на те, що ті самі речі збуджують в нас різні вра-ження залежно від часу, коли їх нам показано – цим і обумовлена розумова різноманітність, яка спостерігається в людей, які згодовані в тій самій країні, виховані в тих самих звичках і звичаях, ма-ли до того ж приблизно ті самі речі перед очима [3, 32]. Коли дитина йде до школи, вона вже має певний багаж знань і досвід – її пам’ять вже обтя-жена поняттями, випадково чи цілеспрямовано набутими. Саме тому діти й виявляють різне став-лення до навчання, більше чи менше прагнення до вивчення певних наук; уже набуті поняття змі-шуються зі спільно набутими в школі, але з цього поєднання виходить різний результат.  Така нестабільність набуття соціального досві-ду ставить до педагогів особливі вимоги, які поля-гають у чітко скоординованій діяльності, здатності до своєчасного реагування на кореляції у засвоєнні соціального досвіду учнівським колективом та окремими індивідами. Тут варто звернутися до думки Н. Устинової, яка зазначає, що формування соціального досвіду підлітків, як організована суку-пність різних форм навчально-виховної діяльності, вимагає постійного духовного самовдосконалення особистості, розвитку комунікативних компетент-ностей конкурентоспроможного керівника даного процесу, культурного потенціалу сучасного підліт-ка як соціально мобільної, компетентної особистос-ті, найвищої цінності нації, відповідних управлінсь-ких, науково-методичних, організаційних рішень, і, у свою чергу, базується на засадах неперервності та послідовності психолого-педагогічного супрово-дження підлітка [12, 382].  Але впливає на набуття соціального досвіду конкретним індивідом у шкільному середовищі 

не тільки педагог – особистість також зазнає впли-ву учнівського колективу. Позитивного вектору такий вплив набуває у тому разі, коли кожен учень займає місце, адекватне своїм можливостям, набу-ває значущої ролі. Це призводить до розвитку в нього почуття власної гідності, вміння з повагою ставитися як до себе, так і до оточуючих, їх вподо-бань, думок, результатів праці. Завдяки цьому ди-тина без зайвих спонукань починає слідувати встановленим у суспільстві нормам моралі.  Так як школа є тим життєвим простором ди-тини, де вона не тільки готується до життя, але й живе, прокладаючи в її межах свою дорогу, то ро-бота, спрямована на керівництво набуттям дити-ною соціального досвіду, має плануватися так, щоб сприяти становленню особистості як творця та проектувальника життя, гармонізації її стосун-ків із оточуючими людьми (педагогами, родиною, іншими учнями), керуючись ідеями самоцінності дитини. І саме позакласна виховна робота стає для цього найбільш придатним полем.  Позакласна виховна робота є складовою час-тиною навчально-виховного процесу школи, здій-снюваною поза навчальним планом у позауроч-ний час, у якій органічно поєднуються різні фор-ми освітньої діяльності з організацією змістовно-го дозвілля учнів. Це не тільки сприяє розв’язан-ню питання їх зайнятості у вільний час, але також створює підґрунтя для загальнокультурного роз-витку. Важливий аспект виховної роботи полягає в розвитку у дітей здібностей до вирішення твор-чих задач, внесенні елементу новизни у процес звичної діяльності та її результати.  У ході виховної роботи педагогом здійсню-ється реалізація комплексу організаційних і педа-гогічних завдань, розв’язання яких має на меті забезпечити оптимальний розвиток особистості учня, вибір методів і форм виховання учнів у від-повідності з поставленими завданнями та процес їх реалізації. Цією роботою передбачається орга-нізація спільної діяльності педагогів і учнів, регу-лювання відносин соціальних інститутів, які знач-но впливають на дитину [4, 103]. Тому успіх поза-класної виховної роботи значною мірою залежить від того, наскільки вдало педагогам вдасться до-сягти поставлених завдань та організувати про-дуктивну взаємодію в ній.  Отже, у процесах формування мислення, цін-ностей, навичок соціальної взаємодії, виховання моральних якостей учнів вирішальною є роль пе-дагога. Він постає генератором і джерелом ідей, якими керується інший суб’єкт педагогічного про-цесу – учень. Педагогічна майстерність вчителів та соціального педагога обумовлює спрямування учнів на належний навчальний лад. У такому разі 
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їх завдання стають і завданнями учнів, тому що мають єдину мету. Відповідно, прагнення обох названих суб’єктів до однієї мети прискорює її досягнення.  Форми організації позакласної виховної робо-ти, спрямованої на набуття соціального досвіду учнями, поділяють на колективні, групові та інди-відуальні. За Л. Петриченко, до колективних форм роботи відносяться тижні з різних предметів, те-матичні вечори, вечори запитань і відповідей, розважальні вечори й ранки, конференції, конкур-си, зустрічі з видатними людьми, фестивалі, олім-піади та ін. До групових форм належать огляди новин, гуртки художньої самодіяльності, години класного керівника, походи, екскурсії, змагання, вікторини, конкурси тощо. Індивідуальна виховна робота включає позакласне читання, гру на му-зичних інструментах, колекціонування, вишиван-ня, малювання та ін. [8, 73–74].  Визначені положення щодо позакласної вихо-вної роботи, дають змогу стверджувати, що вона здійснюється на базі таких умов: 
– педагогічна спрямованість і суспільно не-обхідний характер; 
– розширення інтересів учнів (певні види діяльності – особливо довготривалі – ча-сом переростають у захоплення); 
– поглиблення знань учнів (продовжується процес пізнання, розширюється предмет-не поле діяльності); 
– виховання самостійності, активності та співробітництва (дитина отримує можли-вість залучитися до творчої праці, предме-тно-перетворювальної діяльності);  
– динамічність (поступова зміна та розви-ток характеристик учнів); 
– організація вільного часу; 
– варіативність – зміна видів діяльності, організаційних форм; 
– позаурочний характер занять (відсутність суворої регламентації; відсутність суворо-го обліку знань, умінь, навичок; гнучкий позаурочний режим, який надає можли-вість забезпечити масові заходи, зручний доступ учням різних класів у позаурочний час).  Розглядаючи виховний процес з позиції цін-нісного ставлення до людей, варто звернути увагу на те, що в підлітковому віці зростає цінність дру-жби, відбувається емансипація від впливу дорос-лих, розширення набуває сфера соціального спіл-кування, засвоюються соціальні цінності, на осно-ві яких формуються соціальні мотиви поведінки, виникає критичне ставлення як регулятор пове-дінки [4, 16]. Процес соціалізації в підлітковому віці виявляє потяг дитини до самоствердження в соціальному середовищі. Саме тому, як зазначає 

М. Бабкіна, необхідності набуває зорієнтування підлітка на соціальне утвердження в процесі на-вчально-виховної діяльності, в якій він набуває певних знань і норм суспільної поведінки [2, 7]. Проведення спеціально організованої діяльності, спрямованої на допомогу учням основної школи в набутті соціального досвіду, викликає у них ба-жання й інтерес до засвоєння знань про взаємовід-носини з іншими людьми в суспільстві та викорис-тання їх у соціальній практиці, що, у свою чергу, підвищує ефективність виховного процесу, успіш-ність набуття позитивного соціального досвіду.  Л. Стародубцева відзначає, що успішність та результативність процесу формування соціально-го досвіду підлітків залежить від таких показни-ків, як ступінь участі педагогічних працівників у його формуванні; ступінь засвоєння соціальних знань, умінь і навичок; рівень розвитку самосвідо-мості підлітка; ступінь прояву у підлітка активної позиції стосовно свого близького оточення. У ціло-му ж результативність процесу формування соціа-льного досвіду підлітків безпосередньо залежить від осмисленого й цілеспрямованого соціального виховання [11, 3]. Педагог, вибираючи з тих чи інших джерел соціальні ідеї, обробляє їх, трансфо-рмує через призму власного соціального досвіду і, як результат, надає їм потрібної педагогічної фор-ми і включає у процес виховання [6, 23]. Адже ви-ховання досягає своєї мети лише тоді, коли спря-мує діяльність особистості на пізнання і перетво-рення як навколишнього світу, так і самої себе.  Отже, можемо виділити завдання позакласної роботи, спрямованої на набуття соціального дос-віду учнями основної школи: 
– засвоєння соціальних знань, умінь і нави-чок; 
– підвищення солідарності до соціального середовища; 
– розвиток навичок міжособистісної взаємо-дії; 
– стійка спрямованість на дотримання вста-новлених у суспільстві норм; 
– закріплення та збагачення знань щодо соціально важливих рис характеру; 
– готовність до застосування соціального досвіду на практиці; 
– розширення світогляду учнів, формування його морального, емоційного та вольового компонентів; 
– виховання поваги до загальнолюдських цінностей і вироблення на їх основі влас-них ціннісних орієнтирів; 
– формування стійкої потреби в самостійно-му пізнанні навколишнього світу; 
– виховання інтересу до національних тра-дицій.  
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Оскільки засвоєний особистістю соціальний досвід допомагає в урегулюванні суспільного життя, сприяє встановленню якісно нових стосун-ків між людьми та групами, пошуку якіснішого та змістовнішого способу життя, то набуття його учнями основної школи є важливою проблемою сьогодення. Проте науковий аналіз висвітленої 

проблеми дає підстави визначити її недостатньо розробленою у теорії та методиці педагогічної науки. Перспективи подальших розвідок поляга-ють у визначенні та обґрунтуванні умов форму-вання соціального досвіду підлітків у позакласній виховній роботі, розробці практичних засад їх реалізації в освітньому середовищі.  
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Атрошенко Т. Ю. Проблема приобретения социального опыта учениками основной школы в 
условиях внеклассной воспитательной работы 

В статье рассматривается значение приобретения социального опыта учениками основной школы 
как важного регулятора социального поведения. Определены особенности психики и охарактеризованы 
изменения, которые происходят в социальной жизни детей подросткового возраста. Особенная роль в 
процессе приобретения социального опыта отводится внеклассной воспитательной работе, которая 

Тетяна АТРОШЕНКО Проблема набуття соціального досвіду учнями основної школи в умовах  позакласної виховної роботи 



27 №  4  ( 5 9 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 7  

не только способствует решению вопроса занятости учеников в свободное время, но также создаёт 
основу для общекультурного развития. Определены условия, на базе которых осуществляется внекласс-
ная воспитательная работа. Выделены задания внеклассной работы, направленной на приобретение 
социального опыта учениками основной школы.  

Ключевые  слова :  социальный опыт, внеклассная воспитательная работа, школьная среда, уче-
ники основной школы. 

 

Atroshenko T. Problem of acquiring social experience by pupils at general school in condition of 
extracurricular educational work 

The rapid pace of change in the social environment where the child functions, leads to a contradiction be-
tween the objective need of a society in socialized citizens and the existing level of social experience in a child. 
Instead, the task of order accumulated of teenagers’ experience is based on the school, as the main source of for-
mation of social knowledge, abilities and skills in which extracurricular educational work is done.  

Social experience of the younger generation in their works is considered by O. Aleko, I. Beh, T. Bilan, 
N. Golovanova, M. Daurova, O. Ivanova, T. Kukharenko, G. Marchuk, O. Nazaruk, I. Neiasova, V. Orel, A. Polischuk, 
L. Safronova, I. Starodubtseva and other researchers. However, the issue of acquiring social experience by teenag-
ers of general school in extracurricular educational work was not paid attention.  

The purpose of the article is to analyze the problem of acquiring social experience by pupils at general school 
in conditions of extracurricular educational work.  

The educational process must be organized in such a way that the complex of educational information about 
the surrounding world is obtained in a harmonious combination with information related to personal develop-
ment, with the process of improving the child's behavior, her moral consciousness. The construction of the educa-
tional process with teenagers requires from adults (teachers, parents, community) a great deal of tact and ability, 
because adolescence is an extremely important period of becoming a citizen, a period that determines the further 
direction of personality development.  

In extracurricular educational work various forms of educational activity are organically combined with the 
organization of meaningful leisure activities of pupils, which not only promotes the solution of their employment 
issues in their free time, but also creates the basis for general cultural development.  

The task of extracurricular work directed to acquiring social experience by pupils at general school is distin-
guished.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 
 

У статті розглянуто поняття «психологічна готовність» та «мотиваційна готовність до служби 
в армії». Проаналізовано рівень дослідження проблеми у сучасній науці. Визначені структурні складові 
психологічної готовності молоді до військової служби, що включають мотиваційний, пізнавальний, емо-
ційний і діяльнісний компоненти. Охарактеризовано особливості мотиваційної готовності молоді до 
військової служби, до захисту Вітчизни з метою проведення подальшої психологічної підготовки.  

Ключові  слова :  психологічна готовність, готовність до військової служби, мотиваційна готов-
ність до служби в армії, військова служба, студентська молодь.  Питання патріотичного виховання молоді, підготовка до захисту Вітчизни, повернення до перевірених сторіччями основ українського патрі-отизму, зміцнення патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, до культури, до своєї Вітчизни є як і раніше актуальними питаннями.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства патріотичне виховання набуває у сво-єму змісті нових якісних змін. Усвідомлення укра-їнським народом духовної спадщини свого мину-лого, своєї історичної долі, свого майбутнього як держави зі своїми власними законами, умовами 
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