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виховуючого простору етнокультурної взаємодії з підлітками та їхнім 

оточенням.  

Апробацію розробленої програми та її методичного забезпечення 

реалізовано в ході експериментального дослідження шляхом реалізації трьох 

соціально-виховних проєктів, що впроваджено у 2019- 2021 роках на базі двох 

спеціалізованих соціальних інституцій: проєкт «Етносвіт» на базі Благодійної 

організації благодійного фонду (БОБФ) «Карітас-Харків» для підлітків із сімей 

переселенців із зони АТО та проєкти «Настільні ігри замість гаджетів» і 

«Природа - наш спільний дім» Харківського обласного благодійного фонду 

«Соціальна служба допомоги» в умовах проєкту «Дитяче містечко «Отрадне» 

для підлітків, що залишилися без батьківського піклування. 

Результати діагностування, що проведено під час контрольного етапу 

дослідження, дозволили виявити значне підвищення загального рівня 

соціальної вихованості підлітків після запровадження розроблених проєктів в 

експериментальній групі порівняно з контрольною майже на 30 % та 

підтвердити ефективність усіх розроблених заходів та їхню практичну дієвість 

у процесі соціального виховання підлітків етнопедагогічними засобами в 

умовах спеціалізованих соціальних інституцій. 
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У сучасних умовах пріоритетним завданням освіти в Україні, у тому 

числі і початкової її ланки, є формування соціально зрілої, творчої, 

інтелектуально розвинутої особистості. Визначальним у процесі становлення та 

розвитку особистості є соціальне виховання через його спрямованість на 

формування в дитини ієрархії соціальних цінностей, соціальних якостей, 

просоціальної поведінки. Дієвим засобом соціально-виховного впливу на 

людину впродовж життя є гра, ефективне використання якої в процесі 

соціального виховання підростаючого покоління здатне активізувати 

соціальний розвиток дітей з метою підвищення рівня їхньої соціальності. Тому 

ефективність формування творчої, інтелектуально розвинутої особистості 

молодших школярів можна значно підвищити через впровадження в соціально-

виховний процес закладів загальної середньої освіти (надалі – ЗЗСО) ігрової 

діяльності, зокрема на основі використання інтелектуальних ігор. 

Установлено, що питання соціального виховання молодших школярів 

засобами інтелектуальних ігор у ЗЗСО розкрито в різних аспектах: соціальні 

аспекти виховання (А. Дистервег, Е. Дюркгейм, А. Мудрик, А. Рижанова, 

Г. Селевко та ін.); психосоціальні особливості дітей молодшого шкільного віку 

(Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін та ін.); форми та методи 
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соціально-виховної роботи (О. Безпалько, М. Васильєва, І. Звєрєва, А. Капська 

та ін.), зокрема у ЗЗСО (О. Василенко, Ю. Клочан, В. Лебедев, С. Мукомел та 

ін.); особливості соціального виховання учнів молодшої школи (В. Давидов, 

Д. Ольшанський, А. Тадаєва та ін.); інтелектуальні ігри як засіб соціального 

виховання, їх особливості (І. Романова, Н. Єсіна, О. Кість, Б. Нікітін та ін.). При 

цьому констатовано, що проблема соціального виховання дітей молодшого 

шкільного віку засобами інтелектуальних ігор у ЗЗСО не отримала достатнього 

висвітлення в соціально-педагогічній літературі, бракує теоретико-методичних 

розробок. 

У визначеному контексті з’ясовано, що в молодшому шкільному віці 

розпочинається власне шкільна соціалізація дитини, зокрема її початковий етап 

(у наукових джерелах характеризується як початок соціального навчання). 

Соціально-педагогічним завданням шкільної соціалізації на цьому етапі, серед 

інших, є створення умов для інтелектуального розвитку дитини, який 

відбувається за ще низького рівня розвитку довільних процесів: уваги, 

сприймання, пам’яті тощо. Тому опанування програмного матеріалу потребує 

від дитини значних вольових зусиль, багаторазового виконання різних варіантів 

вправ для його засвоєння. Саме тоді інтелектуальна гра, «запобігаючи 

психічному перевантаженню дитини, допомагає реалізувати навчальну мету 

значно швидше й міцніше, ніж будь-який інший педагогічний засіб» [2]. 

При цьому, інтелектуальна гра – це «гра, в якій поєднання 

інтелектуальних емоцій і розумових операцій під час вирішення низки 

проблемних ситуацій, що виникають в процесі гри, дозволяє удосконалювати 

інтелектуальну самостійність індивіда» [1, с. 164]. У ході такої гри в учня 

виникає мотив, сутність якого – успішно вирішити ігрове завдання або 

виконати ігрову роль. А, отже, все, що допомагає успішному виконанню 

завдання чи ролі, має для учня особливе значення і якісно ним усвідомлюється. 

Саме тому мета інтелектуальних ігор, за О. Кість, – «формування в учнів 

уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, пропагування 

наукових знань і розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності, 

виявлення обдарованих і талановитих дітей, розвиток творчої активності дітей, 

стимулювання розвитку інтелектуальних і пізнавальних можливостей дітей, 

організація дозвілля учнів» [2]. 

Вважаємо, що своєрідність інтелектуальної гри як засобу соціального 

виховання полягає в тому, що вона дає змогу фахівцям ефективно здійснювати, 

насамперед, розвиток розумових здібностей, формування рис, властивостей 

особистості і взаємин дітей в доступній і привабливій для них ігровій формі. У 

ході такої гри, поступово засвоюючи послідовність розумових дій, дитина 

опановує уміння аналізувати, систематизувати інформацію, узагальнювати, 

робити обґрунтовані висновки, мислити логічно, формулювати судження тощо. 

При цьому слід зауважити, що кожна інтелектуальна гра (із надзвичайно 

широкого їх діапазону (шахи, шашки, нарди, го, танграм та ін.)) має свої 

особливості, які, за І. Романовою, «мають бути враховані під час використання 

їх у навчальному процесі» [3, с. 65]. 
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Узагальнюючи, зазначимо, що, на нашу думку, ефективність процесу 

соціального виховання молодших школярів у ЗЗСО можна значно підвищити, 

якщо інструментарій соціально-виховної роботи урізноманітнити 

інтелектуальними іграми. 
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Дестабілізація соціально-економічної ситуації, знецінення морально-

духовних ідеалів, послаблення соціально-виховного впливу окремих соціальних 

інституцій (сім’ї, закладів освіти, дитячих та молодіжних громадських 

об’єднань) і суспільства в цілому негативно впливають на процес соціалізації 

молодого покоління. Результатом цього стає активізація різних форм 

поведінкових відхилень, у тому числі формування в підлітків схильності до 

суїцидальної поведінки. За статистикою, кожного року в Україні зчиняється 

близько 35 дитячих самогубств на 100 тис. населення; при цьому майже 85% 

підлітків хоча б раз у житті думали про самогубство. 

Установлено, що групу ризику щодо формування схильності до 

суїцидальної поведінки, насамперед, складають старші підлітки. Адже старший 

підлітковий вік є одним з найскладніших періодів розвитку людини, протікання 


