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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
 
Докорінні зміни, що сталися в суспільстві, зумовили взяти курс на 

гуманізацію і демократизацію загальної освіти, на формування особистості 
як найвищої цінності суспільства, на її соціалізацію. Соціалізація як процес 
засвоєння і відтворення індивідом соціального досвіду свідчить про нор-
мальне, безболісне входження людини в суспільне життя.  

Особливістю молодшого шкільного віку є наявність в учнів потреби 
в спілкуванні з дорослими й ровесниками, в спільній діяльності з ними. 
Тому так важливо з приходом дитини до школи, створювати умови для її 
спілкування як з дорослими, так і ровесниками в усіх видах їх діяльності. 
Тільки через діяльність в колективі кожний його член входить у 
суспільство. Активна участь дитини в навчальній діяльності є однією з 
першооснов формування її соціальної активності.  

Психологи досліджують також групове й колективне спілкування 
вікові особливості спілкування, спілкування школярів із учителями. 

Проблема формування соціально-комунікативої активності 
вивчається протягом 30-и років, на сьогоднішній день досліджень, 
проблемі розвитку даного виду життєвої активності в учнів початкових 
класів немає.  

Соціальна активність представлена передусім самодіяльністю особи, 
що має самостійну силу реагування й виявляється в вільній, свідомій, 
внутрішньо необхідній діяльності [1].  

Соціально-комунікативна активність виявляється в бажанні налаго-
дити стосунки з оточуючими людьми, допомогти, підтримати їх, в 
прагненні особисто виявляти турботу, що знаходить реалізацію у взаємодії 
з іншими індивідами.  

На початковому етапі свого розвитку міжособистісне спілкування в 
класному колективі є складовим елементом діяльності. Спілкування в нав-
чально-виховному колективі виконує предметно-перетворювальну 
функцію. Вона виявляється в піклуванні про ровесників, старших і молод-
ших за себе [3]. 

Спілкування й поведінка в конкретній соціальній ситуації, дає 
можливість виділити чотири основні її компоненти: афективний, 
когнітивний, аксіологічний, праксеологічний. 

Афективний компонент соціальної активності визначає емоційне 



ставлення особистості до спілкування, діяльності та життєвих потреб.  
Когнітивний включає обсяг соціальної інформації як результату 

пізнання особистістю явищ дійсності, законів природи й суспільства.  
Аксіологічний компонент – спрямованість соціальних орієнтацій, які 

проявляються в характері інтересів, ідеалів, устремлінь.  
Праксеологічний забезпечує формування виконавських, 

управлінських, організаторських умінь і навичок, необхідних для 
здійснення навчально-пізнавальної, трудової, соціально-комунікативної, 
громадської діяльності. 

Структура соціально-комунікативної активності дає змогу глибше 
зрозуміти динаміку протягом перебування дитини в навчально-виховному 
закладі.  

Основними завданнями соціально-комунікативної діяльності, що 
мають бути вирішеними на уроках у початкових класах, є: 

− підвищення загальної культури особистості; 
− включення учнів у процес взаємодії з оточуючими людьми для 

потреби у спілкуванні; 
− розвиток техніки спілкування і взаємодії, здібностей, почуттів; 
− формування риторичних знань, умінь і навичок підвищення 

мовленнєвої культури. 
Процес моделювання та організації соціально-комунікативної 

діяльності школярів виконує такі виховні функції: 
− нормативну; 
− пізнавальну; 
− емоційну; 
− актуалізуючу. 
Виховні функції спілкування відіграють особливу роль: 
− у житті та діяльності учнівського; 
− у процесі соціалізації особистості. 
Спілкування – важлива детермінанта емоційних станів людини. Воно 

емоційно забарвлене – від ніжності до ненависті, завдяки чому в процесі 
спілкування люди передають не тільки текст, а й емоційний підтекст. Це 
важлива роль емоційної функції спілкування. 

Учитель повинен розв’язати три проблеми: створити в колективі 
можливості для інтенсивного, змістовного спілкування; вчити дітей 
спілкуватися; встановити довірливий контакт зі школярами.  

Спілкування є групове: в кожний момент одного, хто говорить, слу-
хають двоє, троє і навіть багато людей.  

Робота учнів у парах змінного складу є колективною формою 
організації процесу навчання [2]. Для вчителя є найважчим організувати на 
своїх уроках таку роботу.  

Така навчальна діяльність молодших школярів – це основний засіб 



інформативного й емоційного впливу на дітей, важливий засіб обміну 
інтелектуальними та моральними цінностями. Спілкування з ровесниками 
вільне. У процесі висловлення учень вчиться формулювати речення, вира-
жають свою думку.  

Інтерактивні технології навчання, дозволяють реалізувати природне 
прагнення до спілкування. 
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