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Вступ 

Актуальнiсть дослiдження. Вiдродження соцiальної педагогiки в кiнцi 

XX ст. об’єктивно вiдображає потребу часу у вiдкритостi та взаємодiї 

педагогiки та соцiального середовища. Tака взаємодiя є основою для 

формування теоретичної та практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi. 

Основне середовище практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi – 

загальноосвiтнi навчальнi заклади. Донедавна в загальноосвiтнiх навчальних 

закладах функцiї соцiального педагога певною мiрою виконували класнi 

керiвники, вихователi груп продовженого дня, тренери та керiвники гурткiв, 

заступники директорiв, а виховна дiяльнiсть на рiвнi мiкрорайону 

виконувалась лише частково i також за рахунок зусиль педагогiчних 

працiвникiв загальноосвiтнiх закладiв. 

Проте соцiально-педагогiчна робота є сукупнiстю практичних засобiв 

та методiв допомоги людям (в першу чергу дiтям) на iндивiдуальному рiвнi, 

рiвнi сiм’ї та громади мiкрорайону, тобто в безпосередньому середовищi їх 

перебування. Особливим середовищем для соцiально-педагогiчного впливу у 

навчально-виховнiй сферi є групи подовженого дня. Оскiльки група 

продовженого дня є однiєю iз форм виховання дiтей i допомагає органiзувати 

найсприятливiшi умови для їхнього вiдпочинку, навчання i виховання, 

поєднання навчально-виховної та соцiально-педагогiчної роботи на уроках i в 

позаурочний час. Саме поєднання навчальної та дозвiллєвої дiяльностi в 

умовах групи подовженого дня дозволяє проваджувати ефективну соцiально-

педагогiчну дiяльнiсть з дiтьми. 

Дослiдженням проблем соцiально-педагогiчної дiяльностi у навчально-

виховнiй сферi займались чимало вiтчизняних науковцiв, серед яких 

Г. А. Воронiна, I.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, Л.I. Мiщик, Р.В. Овчарова, 

П.А. Шептенко та iн. Проте специфiка соцiально-педагогiчної дiяльностi в 

умовах груп подовженого дня залишається малодослiдженою. Саме тому 



нами визначено тему дослiдження: «Соцiально-педагогiчний змiст дiяльностi 

груп продовженого дня». 

Об’єкт дослiдження – дiяльнiсть груп продовженого дня. 

Предмет дослiдження – соцiально-педагогiчна дiяльнiсть в умовах 

групи продовженого дня. 

Мета дослiдження – дослiдити соцiально-педагогiчну складову 

дiяльностi груп продовженого дня. 

Завдання дослiдження: 

1. Проаналiзувати базовi категорiї дослiдження та сутнiсть дiяльностi 

груп продовженого дня. 

2. Охарактеризувати сутнiсть та особливостi соцiально-педагогiчної 

дiяльностi в умовах групи продовженого дня. 

3. Дослiдити вплив групи подовженого дня на формування соцiальних 

навичок молодших школярiв. 

4. Розробити програму соцiально-педагогiчної дiяльностi в умовах групи 

продовженого дня. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано аналiз науково-теоретичних джерел, 

систематичне спостереження, анкетування, тестування, статистичнi методи 

кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi ЗHЗ №30 м. Житомир. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму соцiально-педагогiчної дiяльностi в умовах групи продовженого 

дня. 

Апробація результатів дослідження. Результати 

дослiдженняопублiкованi у збiрнику наукових праць:  

Ковтонюк О.А. Соціально-педагогічний зміст діяльності груп 

продовженого дня// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: [збiрник наукових 



робiтвикладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – Житомир : вид-во 

ЖДУ iм. I. Франка, 2015. – С.89-90. 

Взяла участь у тренінгу з  планування діяльності та відпрацювання 

навичок, необхідних для розробки та втілення різних форм ініціативи  

«Університет, дружній до сім’ї», який проводився у межах проекту «Рівні 

можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ», 

що впроваджується Сумським державним університетом за підтримки 

Європейського Союзу (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, 13 травня 2015 р., м. Житомир). 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (61 найменування). Робота викладена на 53 сторiнках 

друкованого тексту та 7 сторiнках додаткiв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальнi висновки 

1. Проаналiзовано базовi категорiї дослiдження та сутнiсть дiяльностi 

груп продовженого дня, з'ясовано особливостi соцiально-педагогiчної 

дiяльностi в умовах групи продовженого дня. 

Група продовженого дня – одна iз основних форм навчально-виховної 

роботи з дiтьми в ЗHЗ, яка допомагає органiзувати найсприятливiшi умови 

для їхнього вiдпочинку, навчання i виховання, поєднання навчально-виховної 

роботи на уроках i в позаурочний час. Вона забезпечує, враховуючи вiковi 

особливостi, розумовий, моральний, естетичний, фiзичний, духовний 

розвиток дiтей, створює умови для органiзацiї їх продуктивної працi, 

вiдкриває можливостi всебiчного виявлення i розвитку iндивiдуальних  

здiбностей, запитiв та iнтересiв дiтей. Дiяльнiсть групи подовженого дня, 

через чергування навчальної, творчої та фiзкультурно-оздоровчої форм 

роботи, безпосередньо впливає i на процес соцiалiзацiї дiтей, тобто реалiзує 

соцiально-педагогiчну складову. 

В нормативно-правовому забезпеченнi дiяльностi груп продовженого 

дня не передбачено окремої штатної одиницi соцiального педагога. Проте 

соцiально-педагогiчний змiст дiяльностi груп продовженого дня реалiзується 

двома основними шляхами: через роботу соцiального педагога ЗHЗ, на базi 

якого органiзована група продовженого дня, та, через соцiально-педагогiчну 

складову дiяльностi вихователя групи продовженого дня. Однак, робота 

соцiального педагога загальноосвiтнього навчального закладу, на базi якого 

функцiонує група продовженого дня передбачає необхiднiсть: виявляти сiм’ї 

та окремих дiтей,якi потребують соцiального захисту; встановлювати 

причини утруднень, конфлiктiв, що виникають у навчальнiй та 

позанавчальнiй сферi, у сiм’ї та iн.; сприяти розв’язанню цих труднощiв та 

конфлiктiв i гарантувати соцiальний захист; надавати допомогу в сiмейному 

вихованнi, дiяльностi вихователя групи продовженого дня; проведення 

психолого-педагогiчних та соцiально-педагогiчних консультацiй з 



вихователем, батьками та самими дiтьми, що вiдвiдують групу продовженого 

дня. 

2. Дослiджено вплив групи подовженого дня на формування соцiальних 

навичок молодших школярiв. 

Орiєнтуючись на аналiз науково-теоретичних джерел, нами було 

розроблено програму емпiричного дослiдження, яке спрямоване на те, щоб 

дослiдити вплив групи подовженого дня на формування соцiальних навичок 

молодших школярiв, що становить соцiально-педагогiчний змiст її 

дiяльностi. Вiдповiдно до цiєї програми, нами було розроблено, на основi 

«Методики реєстрацiї соцiальної активностi дитини» (МЕРАС) Р. Овчарової 

(версiя для молодших школярiв), бланк спостереження для реєстрацiї 

соцiальної активностi дитини в процесi занять групи продовженого дня. 

Спостереження проводилось протягом 5 занять ГПД. За його результатами 

майже для половини дослiджуваної групи школярiв є характерною 

неадекватна активнiсть (соцiальна занедбанiсть), кожен третiй учень, навпаки 

є адекватно активним та проявляє соцiальну суб’єктивнiсть, а кожен п’ятий 

школяр – характеризується адаптивною активнiстю, тобто соцiальною 

готовнiстю до певних дiй або бездiяльностi. Вiдповiднi результати можна 

пояснити цiлим рядом причин, серед яких найбiльш реальними, на нашу 

думку, є стиль сiмейного виховання, вплив оточення i т.п.  

Кардинально рiзним є сприйняття ГПД батьками та педагогами. Як 

видно з дiаграми, у батькiв домiнує сприйняття ГПД як соцiально-побутової 

iнституцiї (переважає сприйняття як iнструмента додаткової освiти дiтей та 

догляду за ними). У педагогiв ж домiнуючим є сприйняття ГПД як 

соцiалiзучої та розвиваючої iнституцiї (переважає бачення мети ГПД у 

творчому розвитку дiтей та формуваннi у них навичок самостiйної 

дiяльностi). Вiдповiдна розбiжнiсть пов’язана з безпосереднiми 

суб’єктивними цiлями, якi «переслiдують» батьки та педагоги, пiдтримуючи 

дiяльнiсть ГПД. 



За результатами емпiричного дослiдження можна узагальнити, що, не 

зважаючи на вiдмiннiсть у поглядах щодо базових функцiй групи 

продовженого дня, i батьки, i педагоги вiдзначають позитивну роль ГПД не 

тiльки у навчаннi дiтей, а й у розвитку їх соцiальних та творчих компетенцiй. 

Tобто, i опитанi педагоги, i опитанi батьки вiдзначають позитивний 

соцiалiзуючий вплив ГПД на особистiсть молодшого школяра. Якiсна оцiнка 

респондентiв та кiлькiснi результати емпiричного дослiдження дозволяють 

говорити про пiдтвердження гiпотези дослiдження. 

3. Розроблено програму соцiально-педагогiчної дiяльностi в умовах групи 

продовженого дня. 

Оскiльки дiяльнiсть груп продовженого дня насичена навчальною, та 

iнодi творчою активнiстю, ми вирiшили спрямувати програму на розвиток 

соцiально-педагогiчної складової дiяльностi ГПД у системi взаємовiдносин 

«сiм’я-школа». Соцiально-педагогiчну дiяльнiсть в межах роботи групи 

продовженого дня здiйснюють власне соцiальний педагог ЗHЗ та вихователь 

ГПД. Мета програми:створення умов для розвитку творчої взаємодiї школи й 

сiм’ї, що сприяють самовизначенню й самореалiзацiї школяра з ГПД. 

Очiкуванi результати її реалiзацiї: змiцнення взаємин  ГПД, школи загалом i 

родини, що сприяють самовизначенню й самореалiзацiї школярiв; 

сформована система цiннiсних вiдносин мiж ГПД, школою й родиною; 

оволодiння батьками новими психолого-педагогiчними знаннями, вмiннями 

та навичками; встановлення взаєморозумiння батькiв i дiтей; створення 

комфортних сприятливих умов для розвитку дитини; профiлактика 

формування шкiдливих звичок i правопорушень у дiтей у пiслянавчальний 

час (завдяки ефективнiй зайнятостi в ГПД); полiпшення мiжособистiсних 

взаємин мiж педагогами й батьками; формування системи творчої взаємодiї 

педагогiв, батькiв як соцiальних партнерiв. 

Hа нашу думку, реалiзацiя цiєї програми соцiально-педагогiчної 

дiяльностi в умовах групи продовженого дня сприятимеуспішній соцiалiзацiї 

дiтей. 
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