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ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛІЗУЮЧУ ФУНКЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
 СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ 

Перебудова соціально-політичних принципів існування посідає чільне 
місце в творенні умов суспільного та особистого життя. Поряд з колективною 
та суспільною індивідуальна мета життя особистості все частіше почала 
визнаватися суспільством, а різноманітність форм життя та свободи вибору 
людиною свого життєвого шляху стали нормою людського існування. За 
таких умов школа є життєво необхідним інститутом  для виживання людства. 
Нова школа, школа ХХІ століття, покликана формувати новий тип мислення, 
нову свідомість, нове розуміння людиною свого місця в суспільстві, житті. 
Соціальна орієнтованість сучасної школи на розвиток творчих можливостей 
дітей, їх талантів та обдарованості, висуває принципово нові вимоги до 
вчителя, його професійної компетентності, рівня освіти та загальної 
культури, здатності до творчої діяльності, адже від нього залежить 
формування соціально-активної особистості і створення сприятливих умов її 
розвитку. 

Зміна парадигми освіти зумовила зміну ідеалу педагога. Як зазначають 
науковці, зокрема відомий вчений І.А. Зязюн, відбувається перехід від 
“людини освіченої” до “людини культурної”. Тобто від людини, що 
опанувала і використовує досягнення соціуму, до людини, яка поєднує у 
своїй свідомості різні культури, орієнтованої на іншу людину, схильної до 
діалогу з нею [1, 7]. 

Оскільки педагогу належить провідна роль у формуванні та розвитку в 
кожної особистості відповідних знань, активної життєвої позиції, 
громадянськості, найголовнішою його метою стає: добре зорієнтуватися в 
різноманітних педагогічних технологіях; сформувати свою думку і зуміти 
відстояти її; вірно оцінити свої можливості; бути готовим до прийняття 
відповідних рішень. Практична реалізація цих завдань залежить від учителя, 
який: 

- впевнено орієнтується в соціальних та природних явищах, феноменах 
науки та культури; 

- глибоко усвідомлює роль і місце освітніх процесів та систем у 
світовому культурному руслі, його історичних закономірностях та етнічних 
формах; 

- має глибокі теоретичні знання та досконалу практичну підготовку. 
Як наголошується у державній програмі “Вчитель”, саме через 

діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 
інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і 
техніки, збереження і примноження культурної спадщини [2, 2]. 

Важливим фактором діяльності вчителя є його соціалізуюча функція – 
надання учням взірців гуманістичних відносин як органічно притаманного 



сучасній людині засобу існування в соціумі, оволодіння досвідом вирішення 
між особистісних конфліктів на конструктивній основі [3, 30]. 

Процес шкільної соціалізації молодого покоління тісно пов’язаний з 
адекватністю використання учасниками педагогічного процесу ролей вчителя 
та учня. Зокрема, дедалі більшого значення набуває поєднання суто 
функціональних ролей вчителів та вихованців із міжособистісними ролями, 
що є засадовою передумовою педагогічного співробітництва, співдії та 
діалогу між учнем як суб’єктом соціалізації та вчителем як її агентом [4, 20]. 

Коли йдеться про соціальний аспект виховання дитини, то останній 
дасть змогу їй взяти на свої плечі відповідальність за саму себе, і  дозволить 
не лише пристосуватися до майбутніх змін, а й зуміти впорядкувати їх, 
керувати ними. 

Тому дитина мусить мати ті ж самі мотиви до творення добра і 
керуватися тими ж принципами в школі, що й дорослі в суспільному житті. 
Інтелектуальний та емоційний інтерес до суспільного добробуту – це 
прагнення до суспільного облаштування прогресу [5, 11-14]. 

Вчитель початкової ланки освіти володіє найбільш розвиненими 
професійно-предметними, особистісними індивідуально-психологічними 
характеристиками та комунікативними якостями. Тому його робота має 
своєрідний характер: для дітей молодшого шкільного віку він стає головним 
наставником, найближчою людиною, яка вводить їх у світ життя, науки, 
допомагає розібратись у складних ситуаціях оточуючого світу, навчає жити 
та працювати у новому для  них соціумі, є організатором їхньої діяльності. 

Якщо комплексно підійти до навчально-виховної роботи вчителя 
початкових класів, то він послідовно, систематично здійснює фізіологічний, 
розумовий, трудовий, моральний, естетичний та фізичний розвиток дітей, 
вчить дитину програмувати власну діяльність та передбачати її результати і 
наслідки. 

Особистість вчителя починає активно формуватися в період вузівського 
навчання. Процес її становлення визначається насамперед пізнанням 
особистої діяльності, зокрема соціально-педагогічної. Ефективність 
останньої залежить від міри усвідомлення її майбутнім учителем, адже, як 
зазначають науковці, однією із професійних функцій учителя початкової 
школи є здійснення соціально-педагогічної функції, яка передбачає: 
усвідомлення своєї ролі та значущості як педагога України, співвідношення 
педагогічної діяльності з інтересами держави; виявлення соціальної 
активності, спрямованої на вирішення проблем захисту дитинства, 
оздоровлення та розвитку дітей [6, 97]. 

Доцільним було б наголосити на якостях особистості, що визначають 
соціальну зрілість вчителя: це усвідомлення соціальної, моральної та 
професійної відповідальності перед суспільством за наслідки своїх дій; 
вдосконалення морального, духовного, культурного, соціального розвитку, 
його реалізація; наявність особистого ставлення до проблем сучасності; 
вміння спілкуватися з людьми та самостійно реалізувати творчий потенціал. 



Роль вчителя як агента соціалізації полягає в створенні необхідних 
комунікативних і морально-психологічних умов для індивідуального й 
соціального розвитку вихованців (як інтелектуального, так і духовного), а 
також у здатності підтримувати високу мотивацію цього розвитку та 
суспільного дорослішання [4, 250]. 

Свідома та цілеспрямована соціалізація особистості розглядається 
вченими як невід’ємний елемент навчально-виховного процесу, а також як 
особлива педагогічна дія, тобто передача соціального досвіду, наукових 
знань та мистецтва суспільного життя. Звідси педагогічна діяльність – це 
єдність догляду й піклування, освіти, виховання та соціалізації [4, 64]. 

Сучасний учитель в навчально-виховному процесі має керуватися 
керуватися наступними установками: зрозуміти почуття та думки учня, 
сприймати його як особистість, бути відкритим по відношенню до нього, 
зробити учня повноправним учасником обговорення проблем у процесі 
групової та індивідуальної роботи, при аналізуванні її результатів, у  
плануванні подальших дій. Зміст соціалізуючої діяльності вчителя 
визначається єдністю суспільних завдань та ролей, виконуваних ним. 
Успішність її виконання залежить від фахової кваліфікації та особистості 
вчителя, він формує у дітей базові цінності та орієнтири, допомагає 
оцінювати існуючі норми, дотримуватися загально визначених правил та 
визнавати  авторитет дорослого, формувати мотивацію дитячої поведінки. 
Оскільки процес соціалізації дитини починається в сім’ї, то вчитель (після 
батьків та вихователів)  є однією з ключових фігур,  яка відповідає за 
успішність такого процесу. Учитель є незамінним учасником останнього, при 
цьому враховуються тривалість, взаємність та значущість його стосунків із 
вихованцями. Адекватність та ефективність впливу педагога на вихованців 
забезпечується (за належного рівня майстерності та суспільного престижу) 
його позицією не тільки помічника, а й незалежного та авторитетного арбітра 
між дитиною та об’єктивними ситуаціями і потребами її розвитку [ 4, 238-
240]. 

Основними напрямками соціально-педагогічної діяльності педагога є 
інформаційно-просвітницька, соціально-трудова, соціально-культурна, 
соціально-просвітницька, благодійницька, соціальна, суспільна. 

Найгостріше заявляють про себе всезагальні суспільні проблеми – 
демографічні, економічні, соціально-культурні, сімейно-побутові тощо, які 
яскраво проявляються у середовищі сільської школи. Її функціонування 
проходить в особливих умовах сільського побуту, а багаторівнева та 
профільна диференціація та індивідуалізація навчання висувають особливі 
вимоги до особистості сільського вчителя. 

Зазначимо, що він працює в умовах підвищеного соціального контролю; 
мистецтво спілкування із сільською аудиторією носить особливий характер: 
місцеві жителі в будь-який період доби та в будь-якому місці можуть 
звернутися за допомогою до вчителя. 

Отож, від сільського вчителя вимагається спеціальна професійна 
підготовка та особливі особистісні якості. Щодо особистісних якостей це: 



висока моральність, чіткі ціннісні орієнтири, авторитет, добре володіння 
словом, уміння вести розмову, переконувати, сперечатися, намагатися 
показати широту інтересів та знань, аби у людей з’явилося бажання 
спілкуватися. 

Специфічна особливість роботи сільського вчителя  пов’язана з 
психологічною готовністю до виконання своїх професійних обов’язків. 
Практика показує, що тільки знання особливостей місцевого життя, їх 
дотримання та вміння використовувати їх в педагогічній праці допоможе 
педагогові успішно  пристосуватися до реалій  сільської місцевості. За таких 
обставин доцільним було б наголосити на умовах, в яких має працювати 
сучасний сільський педагог. Насамперед він працює в атмосфері пониженої 
соціальної активності людей, втрати багатьох культурних та духовних 
традицій, підвищення рівня зайнятості людей у домашньому господарстві 
тощо. 

Тому людина, яка добре знає специфіку та побут сільського життя 
особисто, добре розуміється на шляхах його соціального складу та традицій, 
зможе ефективно працювати. 

Робота вчителя в сільському соціальному середовищі потребує певних 
особистісних якостей. Відповідно є потреба в створенні моделі ідеального 
сільського вчителя початкової школи. Він повинен володіти певними 
особистісними характеристиками, індивідуальними властивостями: бути 
гуманістом, особистістю тактовною, високоморальною, поважати людей, 
дотримуватися професійно-педагогічної спрямованості у роботі, отримувати 
задоволення від праці, прагнути допомогти людині. В буденному розумінні 
педагогічна спрямованість трактується нами як любов до дітей. Вона виникає 
в процесі допрофесійної підготовки та розвивається в період професійної 
підготовки, а незабаром стає провідною збуджуючою силою педагогічного 
самовдосконалення. 

Необхідною рисою сільського педагога є наявність в нього особистого 
захоплення (глибоких знань та вмінь у якій-небудь окремій діяльності (спорт, 
художня творчість, фольклор, музична чи художня творчість, городництво, 
садівництво та ін.)), широкої ерудиції та загальнокультурної підготовки. 

Діяльність педагога в соціальній сфері включає в себе систему виховних 
практичних заходів, педагогічних та соціальних дій, спрямованих на: а) 
виховну допомогу людині в моральному, психічному, фізичному, 
інтелектуальному, естетичному, соціальному розвиткові, духовному 
вдосконаленні; б) гуманізацію відносин у соціумі та оздоровлення 
навколишнього середовища; в) задоволення життєво необхідних потреб 
людини та вирішення її соціальних проблем.  

Одним із заходів, спрямованих на модернізацію системи підготовки 
педагогічних працівників є поліпшення культурологічної, мовної, психолого-
педагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів 
початкових класів [2, 3]. 

Отже, важливими рисами сучасного педагога є здатність до діалогу 
ментальностей, діалогу культур, самопізнання, культурологічного 



осмислення завдань освіти в цілому, самоусвідомлення соціокультурного 
змісту власної професійної діяльності, а також глибокі знання із 
людинознавчих дисциплін та вміння використовувати їх у професійній 
діяльності. 

В час розширення інформаційного простору вчитель перестає бути 
єдиним джерелом інформації для учнів, тож відповідно важливою є 
постановка питання, щодо того, яким має бути педагог, щоб діти зацікавлено 
прагнули до спілкування з ним. Ми бачимо його внутрішньо багатою 
особистістю з високим рівнем розвитку духовних потреб та інтенсивності їх 
виявлення у творчій діяльності.  

“Без перебільшення можна сказати, що інколи одне слово, сказане 
вчителем першокласникові в ту хвилину, коли його чутливе серце довірливо 
відкрите перед людьми, вирішує долю дитини на все життя” [7, 450]. 
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