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Нині перед національною освітою стоїть питання надзвичайної 

складності: в складних соціально-економічних умовах забезпечити процес 
успішної соціалізації її вихованців, оскільки зміст діяльності 
загальноосвітньої школи має відображати матеріальні і духовні вартості 
нашого суспільства. Основне призначення її в тому, щоб дати підростаючому 
поколінню основи знань, формувати духовні цінності, патріотичні погляди, 
виховувати освічених людей, здатних до активного відтворення соціального 
досвіду. Розкутість особистості учня, повага до його гідності і самостійності, 
звернення до витоків народного життя, творче використання в практиці 
роботи загальноосвітніх шкіл різних видів та форм предметно-
перетворювальної діяльності - ось дійові фактори, які забезпечать 
соціалізацію майбутнього громадянина вільної незалежної держави, який у 
своїй життєдіяльності керуватиметься кращими загальнолюдськими та 
культурно-національними цінностями, ідеалами, переконаннями. 

Соціалізація як процес засвоєння і відтворення індивідом соціального 
досвіду, свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя 
суспільства. Соціалізація відбувається в процесі спільної життєдіяльності і 
спілкування в певному соціокультурному середовищі. Її продуктами 
виступають особистісні смисли, що визначають ставлення індивіда до світу, 
соціальна позиція, самосвідомість, ціннісно - смислове ядро світогляду та 
інші компоненти індивідуальної свідомості, зміст яких вказує на те, що 
особистість бере для себе із соціального досвіду, скільки бере і як психіка їх 
перетворює, якого значення їм надає. 

Одним із важливих чинників соціалізації особистості є її здатність до 
предметно-перетворювальної діяльності. Вивчення масового і 
перспективного педагогічного досвіду свідчить, що трудова діяльність 
школярів відноситься до важливих сфер життєдіяльності, які впливають на їх 
соціальний розвиток як у позитивному, так і в негативному аспектах, 
оскільки досить часто вона здійснюється на інтуїтивному рівні, виходячи з 
індивідуального досвіду людини і здорового глузду. Саме тому в сфері 
спільної праці та спілкування учнів з учителями та ровесниками виникають 
конфлікти, формуються негативні особистісні якості школярів, укріплюються 
навички асоціальної поведінки. Звідси випливає, що проблема соціалізації 
учнів є актуальною для педагогіки як в теоретичному, так і в практичному 
аспектах. 

Варто зазначити, що проблема соціалізації особистості досліджується 
останнім часом досить активно в різних науках. У сучасній філософській 
літературі (М.С.Каган, В.Г.Афанасьєв, Л.П.Буєва, Ю.Д.Прилюк) 
досліджується роль діяльності у формуванні та розвитку особистості. При 
цьому висвітлюються такі аспекти, як соціалізуюча та індивідуалізуюча 



функції діяльності, розробляється проблема співвідношення суспільних 
відносин, діяльності та спілкування. 

У психології склалося кілька підходів щодо дослідження феномена 
соціальної групи. Найбільш детально розроблений і представлений в ряді 
робіт підхід до соціальної групи як важливого чинника організації людської 
діяльності (Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, А.В.Петровський). 

Педагогіка виділила соціалізацію як окрему теоретичну проблему в 90-х 
роках (Л.І.Новикова, О.В.Киричук, Х.Й.Лійметс, О.В.Сухомлинська, 
О.Я.Савченко та ін). Ученими-педагогами досліджується ряд аспектів 
соціалізації школярів у процесі пізнавальної діяльності (Г.І.Щукіна, 
М.Д.Виноградова, В.В.Котов), під час організації предметно-
перетворювальної діяльності школярів (О.М.Коберник, Г.Є.Левченко, 
Д.О.Тхоржевський та ін.). 

У педагогів прийнято вважати, що діяльність – це специфічна форма 
активності, в якій людина задовольняє свою потребу в діях. У такій дії люди 
прагнуть досягнути спільного результату в діяльності, для отримання чи 
передачі знань. У процесі життєдіяльності проявляється соціальна 
комунікація, здійснюється обмін повідомленнями, знаннями, матеріальними 
цінностями тощо між людьми. Саме тому предметно-перетворювальна 
діяльність як один із провідних видів життєдіяльності школярів носить 
соціальний характер. Усяка трудова діяльність соціальна за своєю природою, 
тобто предмети матеріального світу створюються в процесі діяльності людей, 
спрямованої на пізнання об’єктивного світу і пошук шляхів та способів 
перетворення навколишньої дійсності.  

У нашому розумінні предметно-перетворювальна діяльність – це 
діяльність, яка спрямована на перетворення предметів матеріального світу. У 
спільній суспільно значущій предметно-перетворювальній діяльності разом з 
іншими людьми формуються уявлення людини про себе, осмислення своїх 
дій, вчинків і результатів праці. 

З педагогічного погляду соціалізація є процесом цілеспрямованої 
підготовки молоді до активної участі в соціальному житті, до виконання 
головних соціальних функцій, яка грунтується на формуванні соціальних 
якостей особи. Педагогів цікавить соціалізація особистості, яка розвивається. 
Тому в центрі уваги ставиться вплив різних суспільних факторів (мікро-, 
мезо-, макро-). 

Окремі вчені розглядають соціалізацію як соціально-педагогічне явище 
прилучення учнів до суспільства (Р.Г.Гурова, В.О.Сухомлинський). Існує 
погляд науковців на соціалізацію як на загальний механізм соціального 
наслідування (М.В.Дьомін, М.П.Дубінін), явище соціалізації співвідносять з 
безпосереднім, самостійним, іноді спонтанним засвоєнням людиною 
життєвого досвіду, набуттям соціальних якостей (І.С.Кон, В.М.Шепель). У 
деяких працях учених розвивається ідея про соціалізацію як взаємодію 
індивіда із зовнішнім світом (Є.Ф.Рибалко). 

І нарешті, соціалізація трактується як процес засвоєння й активного 
відтворення індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв’язків і 



взаємин, які справджуються у спільній діяльності та спілкуванні [10]. Ми 
погоджуємося з цим твердженням, але вважаємо за необхідне наголосити на 
тому, що соціалізуючись, учень не тільки збагачується суспільним досвідом, 
але й реалізує себе як особистість своїм впливом життєвих обставин і людей, 
які його оточують. Підгрунтям соціального досвіду школярів є їхні власні дії 
в різних життєвих ситуаціях, переживання цих ситуацій, роздуми над 
вчинками інших людей, а також досвід людей у трудовій діяльності. 

Соціалізація особистості є інтегральною, динамічною, виховуваною 
якістю особистості, яка в своєму формуванні має багатоетапний і 
багатофакторний характер та проявляється в турботі про колектив у процесі 
досягнення ним суспільно-вагомих цілей, в осмисленні значення діяльності 
на користь сім’ї, колективу, позитивному емоційному ставленні до неї і до її 
членів, а через них - до суспільства в цілому, прагненні і готовності діяти, 
керуючись інтересами сім’ї, колективу, в спрямованості на оцінку власної 
поведінки і діяльності з точки зору цінностей і норм сім’ї. 

Отже, соціалізація особистості становить собою безперервний процес 
засвоєння індивідом упродовж усього життя соціального досвіду, норм, 
систем соціальних ролей, культурних цінностей того суспільства, до якого 
він належить. Водночас процес соціалізації містить формування власної 
системи ціннісних орієнтацій і соціальних установок, вироблення 
практичних навичок і реалізацію їх у конкретній діяльності [10]. 

Соціалізація в її основній, найістотнішій характеристиці – це оволодіння 
особистістю соціальним досвідом, яке проходить у дитини двома 
взаємозв’язаними шляхами. Перший шлях – шлях стихійної практики, коли 
учень, завдяки властивій йому активності засвоює відповідний тип відносин, 
що склався в суспільстві. Другий шлях – це організоване соціальне навчання, 
тобто цілеспрямований, спеціально організований процес формування 
певного соціального досвіду. Обидва шляхи мають бути органічно 
пов’язаними, доповнювати один одного.  

У процесі як стихійного, так і цілеспрямованого процесу соціалізації 
відбувається соціальний розвиток особистості школяра. Виходячи з цього, 
необхідно забезпечити кожному вихованцеві умови для самостійної, творчої 
предметно-перетворювальної діяльності для включення його у навчально-
виховний процес як суб`єкта соціалізації. Цей вид діяльності 
характеризується насамперед тим, що завершується предметним 
результатом, матеріальним продуктом. Саме через результат, продукт праці 
людина опосередковано взаємодіє з іншими, набуває соціального досвіду, що 
й зумовлює зміст і форми ставлення її до них. 

Усвідомлюючи надзвичайно велику роль предметно-перетворювальної 
діяльності, як тут не згадати класика вітчизняної педагогіки – 
К.Д.Ушинського. Визначаючи роль праці в її психічному і виховному 
значенні, він вважав, що “вільна праця потрібна людині сама по собі, для 
розвитку і підтримання в ній почуття людської гідності”, що лише особиста 
праця вихованця має життєво-важливе значення, адже “праця – особиста, 
вільна праця – це є життя” [9, 106-108]. 



Звідси логічно випливає висновок, що саме виховання, якщо воно бажає 
щастя людині, повине готувати її не для щастя, а для праці, розвинути в 
дитині звичку і любов до праці, дати їй можливість відшукати для себе 
працю в житті. 

Саме в умовах предметно-перетворювальної діяльності, учень здатний 
до дії, до усвідомлення своєї свободи творити світ, ставити мету, обирати 
способи поведінки і спілкування з оточуючими, взаємозбагачуючи досвід 
діяльності. Її структура має двоєдину природу: суб`єкт пізнає і перетворює 
себе не тільки у світі предметів, а й у світі людей. 

Окреслюючи соціалізуючий характер предметно-перетворювальної 
діяльності учнів загальноосвітньої школи, необхідно дотримуватися тих 
принципів її організації, що визначені видатним українським педагогом 
В.О.Сухомлинським і які залишаються актуальними і для сучасної 
національної школи. До таких належать: раннє залучення учнів до 
продуктивної праці, висока моральна основа і суспільно-корисна значущість 
трудової діяльності школярів; максимальне наближення праці дітей до праці 
дорослих; творчий характер праці; наступність змісту трудової діяльності, 
відповідних умінь і навичок; постійність продуктивної праці для дітей [8]. 

Виходячи з цих принципів, надзвичайно важливим є забезпечення 
соціальних завдань організації предметно-перетворювальної діяльності:1) 
оволодіння школярами основними сферами життєдіяльності сучасної 
людини; 2) турбота про здоров`я і домашній побут; 3) виховання 
бережливого ставлення до результатів праці людей; 4) уміння переборювати 
труднощі, доводити розпочату справу до завершення; 5) формування звички 
щоденно виконувати певні трудові доручення: 6) охорона природи і 
навколишнього середовища: 7) збереження і примноження художніх, 
наукових, технічних цінностей; 8) ознайомлення з масовими професіями. 

У процесі організації предметно-перетворювальної діяльності необхідно 
враховувати специфічні особливості організації сучасного промислового та 
сільськогосподарського виробництва, нові економічні реформи, природне та 
виробниче оточення загальноосвітньої школи, особливості праці й побуту 
жителів села й міста; результати психолого-педагогічної діагностики 
трудової активності, способи реалізації основних функцій цього виду 
діяльності – пізнавальної, виховної, розвивальної, комунікативної, ціннісно-
орієнтаційної тощо. 

Найбільш ефективною предметно-перетворювальна діяльність, як 
показали спеціальні дослідження, буде тоді, коли вона 
характеризуватиметься комплексністю, достатньою складністю, 
спиратиметься на особливості й можливості кожного вихованця. 

Організовуючи предметно-перетворювальну діяльність, насамперед слід 
включати учнів у діяльність високого рівня складності, бо діяльність, 
позбавлена фізичних, інтелектуальних, моральних, психологічних утруднень, 
гальмує розвиток самостійності, ініціативи, творчості, гасить діяльні інтереси 
школярів. Водночас, організація діяльності, що вимагає в розумній дозі 
напруження фізичних і психічних сил школярів, зіштовхує їх з реальними 



життєвими труднощами – створює умови для випробування своїх сил, 
стимулює виявлення їхніх прихованих можливостей. 

Важливо в процесі педагогічного моделювання змісту і під час 
безпосередньої організації предметно-перетворювальної діяльності 
забезпечити наступність різних її видів і форм, щоб зміст праці дітей 
молодшого шкільного віку поглиблювався і розширювався в середніх і 
старших класах, бо це даватиме їм змогу опанувати нові і більш складні 
трудові вміння і навички, оволодіти системою ціннісних орієнтацій. 

Великий виховний вплив на учнів справляє праця, яка має багато 
спільного з продуктивною працею дорослих. А урізноманітнення видів праці 
не тільки відповідає природі дитини – прагнення до змін, – а й сприяє кращій 
підготовці учнів до свідомого вибору професій. Разом з тим різноманітна 
трудова діяльність учнів сприяє фізичному, психічному і духовному 
розвитку. 

Суспільно корисна трудова діяльність робить учнів активними членами 
колективу, породжує органічний зв`язок з ним. Цей зв`язок у процесі 
колективної діяльності здійснюється не лише опосередковано, а й через поділ 
трудових функцій між її учасниками. Тут педагогічно доцільними будуть такі 
види суспільно корисної праці, де є велика кількість операцій, де можна 
провести найповніший розподіл трудових функцій між її учасниками. У 
процесі виконання колективного завдання між учнями виникають стосунки 
взаємної відповідальності, взаємного контролю, формуються почуття 
обов`язку і відповідальності. 

Завдяки організації колективної трудової діяльності є можливість 
випробувати кожного учня в ролі організатора, щоб він набув досвіду 
керівника, а також у ролі виконавця, коли учень, зважаючи на інтереси 
колективу, вчиться невимушено підкорятися своїм однокласникам, 
виконувати їхні вимоги. 

Зрозуміло, що зміст предметно-перетворювальної діяльності учнів у 
загальноосвітній школі значною мірою визначається програмами з трудового 
і професійного навчання, предметів шкільного компонента, що можуть 
вводитися і вибиратися школою, виходячи з регіональних, національних 
особливостей, наявності педагогічних кадрів, навчально-матеріальної бази, 
бажання учнів. До таких курсів можна віднести основи економічних знань, 
основи екології, основи вибору професії, охорона життя і здоров`я дітей, 
профільні спецкурси тощо. 

Програмами з трудового навчання передбачено вивчення технічної, 
сільськогосподарської, побутової праці, що забезпечує формування техніко-
технологічних та економічних знань, практичних умінь і навичок роботи з 
різними матеріалами, інструментами, машинами і механізмами, виховання 
культури праці, інтересу до різних видів трудової діяльності. 

Не менш значущою умовою ефективності предметно-перетворювальної 
діяльності, що має бути врахованою при її плануванні, організації з метою 
соціалізації школярів, є диференціація змісту трудової діяльності та 
розподілу обов`язків з погляду статевої належності. Зміст та завдання 



трудового навчання мають бути диференційованими, грунтуватися на 
національних українських традиціях. 

Важливість гурткової роботи, на відміну від уроків трудового навчання, 
в тому, що вона сприяє вибору роду трудової діяльності, дає вчителям 
можливість визначити нахили та індивідуальні здібності дітей. Праця в 
гуртках привчає учнів свідомо ставитися до теоретичних узагальнень, до 
вивчення причинно-наслідкових зв`язків між явищами, допомагає розвивати 
конструкторські й організаторські навички, стимулює раціоналізаторство і 
винахідництво, формує інтерес до сільськогосподарської і технічної праці. 

Клуби, наукові товариства є теж важливою формою організації 
позакласної роботи школярів, де вони вчаться конструювати, моделювати, 
експериментувати, здійснювати науковий пошук і водночас проявляти 
соціальну активність. Окрім цього, конструкторсько-технічна діяльність – 
один із небагатьох видів діяльності, який дає змогу краще підготувати учнів 
до безболісного входження в самостійне життя, тобто забезпечити процес 
соціалізації. Цей вид предметно-перетворювальної діяльності вчить учнів 
працювати інтелектуально та фізично, а найголовніше, помиляючись, 
виправляти себе і йти далі. Помилка учня під час його творчої праці, має 
мати не репресивний, караючий характер, а стимулюючий. У зв`язку з 
новими вимогами сьогодення конструкторсько-технічна діяльність має бути 
наповнена новим змістом. Більше уваги повинно надаватися вивченню 
роботи з ЕОМ, а також моделюванню різних видів технічної діяльності. 

У навчальних закладах, розташованих у сільській місцевості, особливу 
увагу слід зосередити на вивченні інфраструктури агропромислового 
комплексу, технічного обладнання, що застосовується в сільському 
господарстві, а також моделюванні ситуацій, котрі б відтворювали можливі 
випадки реального життя. 

Упровадження в сільськогосподарське і переробне виробництво нової 
техніки і технології, як вітчизняної, так і зарубіжної, і пов`язана з цим 
комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, 
супроводжується скороченням частки ручної і зростання питомої ваги 
розумової праці. Село сьогодні відчуває не тільки потребу в різноробочих, 
механізаторах, операторах машинного доїння, а все відчутніше зростає попит 
на економістів, менеджерів, програмістів, інженерно-технічних працівників, 
що створює сприятливі об`єктивні умови для узгодження природних 
обдарувань сільських дітей з кадровими потребами місцевих господарств. 

Культивування різних форм організації сільськогосподарського 
виробництва надає учням можливість спробувати себе не тільки у 
виробничих бригадах, а й в орендному і сімейному підряді, в учнівських 
кооперативах, малих підприємствах тощо і власним розумом оцінити 
позитивні й негативні сторони кожної з форм, творчо підійти до їх вибору. 
Дія цього чинника на організацію предметно-перетворювальної діяльності 
значно підсилюється в зв`язку з впровадженням різних форм власності на 
землю, розвитком фермерських господарств. А це в свою чергу веде до 



перетворення самого школяра, його свідомості, ставлення до знарядь праці, 
результатів діяльності як важливого показника його соціалізації. 

Тому нагальною потребою є підготовка підростаючого покоління до 
життя і праці в нових умовах. А, отже, й мета, й зміст суспільно-корисної 
праці повинні відповідати сучасним вимогам, ринковій економіці. Завдання 
суспільно-корисної праці – готувати школярів до трудової діяльності, 
забезпечити правильність вибору майбутньої професії, запобігти 
безболісному входженню молоді у світ дорослих та сприяти найшвидшій 
адаптації у нових економічних умовах. Особливо ж необхідно передбачити 
ознайомлення з основами сучасної економіки, метою, принципами, 
завданнями та методами економічної діяльності учнів сільських 
загальноосвітніх шкіл. Та найскладнішим завданням є формування за 
допомогою суспільно-корисної праці рис підприємливої людини, що 
спрямовує свою діяльність не лише на власне збагачення, а й на підвищення 
добробуту всього суспільства. 

Під час колективної трудової діяльності з дорослими школярі набувають 
соціально-психологічного досвіду праці та спілкування в умовах ринку. 
Старшокласники мають змогу в процесі суспільно корисної праці оцінити 
свої реальні можливості, набути досвіду задоволення матеріальних і 
духовних потреб, переконатися, що не тільки гроші можуть бути мотивом 
трудової діяльності. 

Особливе місце в системі суспільно корисної трудової діяльності 
старших школярів посідає організація продуктивної праці, участь в якій дає 
можливість не тільки наочно ознайомитися з сучасним виробництвом, 
технікою, механізацією, технологією та організацією праці в промисловості 
та сільському господарстві, а й застосувати свої знання, практичні вміння і 
навички. Найбільше задовольняють учнів старшого шкільного віку, 
наприклад в сільськогосподарському виробництві, такі види механізованої 
праці, які насичені інженерно-технічним змістом у рослинництві, 
тваринництві, по ремонту машин, у процесі переробки і збереження 
сільськогосподарської продукції. 

Дослідницька робота на пришкільній ділянці, полях учнівської 
виробничої бригади, шкільного колгоспу, полях і фермах колективних 
сільськогосподарських підприємств теж реально забезпечує соціалізацію 
учнів, розвиває їх пізнавальну і трудову активність, озброює дослідницькими 
методами, залучає до сільськогосподарської науки, формує самостійність, 
наполегливість, допитливість, прагнення до нового, професійні інтереси, 
творчі здібності. 

Тому в процесі педагогічного моделювання та організації 
сільськогосподарського дослідництва мають вирішуватися такі важливі 
завдання: наукове, навчальне, виховне, виробниче. Єдність цих завдань 
успішно вирішується за умови, коли тематика досліджень буде вибиратися на 
основі загальної тематики разом із спеціалістами сільського господарства, 
коли враховуються потреби місцевих господарств, перспективи їх розвитку, 
охоплюються різні галузі сільськогосподарського виробництва. Необхідно 



також доносити до свідомості учнів господарсько-економічне значення 
кожного досліду, актуального для місцевого колективного господарства; 
залучати школярів до активної участі в підготовці до проведення дослідів 
(планування роботи, консультації з науковими співробітниками, 
спеціалістами сільського господарства, вивчення спеціальної літератури, 
підготовка матеріалів і т.д.). 

Сьогодні з’являються нові форми організації предметно-
перетворювальної діяльності школярів, їх зміст наповнюється новим 
економічним і соціальним спрямуванням. Це шкільні мікроферми, учнівські 
колгоспи, арендні бригади, шкільні кооперативи, трудові асоціаці тощо. 

Важливим видом предметно-перетворювальної діяльності школярів, яка 
сприяє соціалізації учнів, формуванню у них таких загальнолюдських 
цінностей як доброта, милосердя, цінність життя, добротворчість та інші є 
природоохоронна робота, де зміст природоохоронної діяльності передбачає 
не лише знання елементарних екологічних понять чи термінів, розуміння 
природних взаємозв`язків, а й безпосередню природоохоронну діяльність, 
спрямовану на збереження екологічної рівноваги та природних ресурсів. 
Загальноосвітні навчальні заклади, що розташовані в сільських районах і 
готують своїх вихованців до роботи в агропромисловому комплексі, мають 
зосередити свою роботу на поліпшенні природоохоронної діяльності та 
відновленні рівноваги екосистем. Адже в сільськогосподарській діяльності 
людини важливі такі проблеми, як контроль за чисельністю видів, підтримка 
оптимальних умов між видами, що використовуються в сільському 
господарстві або оберігаються як рідкісні. 

Велике значення у вихованні учнів має колективна трудова діяльність, в 
процесі якої формується почуття обов`язку перед суспільством. Тому в 
системі таких видів суспільно-корисної праці учнів, як благоустрій школи, 
міста й села, створення матеріальних цінностей для підшефного дитячого 
садка, важливе місце мають посісти й нові види предметно-перетворювальної 
діяльності: милосердна і благочинна, які мають безпосередній вплив на 
формування ціннісних орієнтацій учнів. Їх участь у благочинній діяльності 
передбачає надання допомоги слабшим, людям похилого віку, хворим, 
догляд за малюками тощо. В.О.Сухомлинський зазначав, що піклування про 
людей - найдіяльніший, невтомний душевний стан, який скрізь знаходить 
собі об`єкт для застосування [8]. Піклування про оточуючих є ефективним 
стимулом не тільки трудової, а й інших видів активності, де воно виступає і 
як причина, і як результат. Більше того, на цьому грунті виникають і 
розвиваються високі гуманні загальнолюдські цінності, громадянські 
почуття. Милосердна діяльність має на меті участь у добровільних 
жертовних діях – шляхом відмови собі в чомусь задля інших (матеріальні 
пожертви на користь бідних, на національні і громадянські справи, затрати 
часу і зусиль на такі цілі тощо).  

У праці на користь інших в учнів формуються стосунки товариськості, 
доброзичливості, усвідомлюються обов’язки щодо інших, розвиваються 
відносини співробітництва і взаємодопомоги. 



Загальна характеристика основних видів предметно-перетворювальної 
діяльності свідчить, що саме цей вид діяльності сприяє не тільки закріпленню 
нових знань, умінь та  навичок школярів, виховує світоглядні, естетичні 
якості, формує політехнічну культуру, психологічно і практично готує учнів 
до праці, а й забезпечує формування загальнолюдських і культурно-
національних цінностей, стимулює творчі процеси, розвиває художній смак, 
справляє вагомий вплив на соціалізацію особистості сільського школяра. 
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