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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ПРОСОЦІАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Статтѐ присвѐчена характеристиці організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечуять ефективність процесу формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної 
школи. Обґрунтуваннѐ виділених умов здійсняютьсѐ на основі аналізу психолого-
педагогічної літератури, результатів експериментальної роботи, а також вікових 
особливостей учнів основної школи. Авторкоя розглѐдаятьсѐ такі організаційно-
педагогічні умови: розробка навчально-методичного комплекту «Вчимосѐ жити разом»; 
підготовка координаторів проекту «Вчимосѐ жити разом» до формуваннѐ 
просоціальної поведінки учнів основної школи; створеннѐ системи науково-методичного 
супроводу формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної школи. 

Ключові слова: педагогічна умова, організаційно-педагогічна умова, 
просоціальна поведінка, учні основної школи, педагогічні технології, інформаційно-
комунікаційні технології.      

 
Постановка проблеми. В останні роки у вітчизнѐних та зарубіжних 

дослідженнѐх проблема формуваннѐ просоціальної поведінки учнів 
закладів загальної середньої освіти набуваю особливої актуальності. У 
Концепції Нової української школи зазначено, що в найближчій 
перспективі найбільш успішними на ринку праці будуть фахівці, ѐкі вміять 
навчатисѐ впродовж життѐ; критично мислити; ставити цілі та досѐгати їх; 
спілкуватисѐ в багатокультурному середовищі; працявати з іншими на 
результат; піклуватисѐ про інших; проѐвлѐти турботу та співчуттѐ; 
попереджати і розв’ѐзувати конфлікти; досѐгати компромісів; поважати 
закони; дотримуватисѐ прав лядини та володіти іншими сучасними 
вміннѐми (Концепціѐ Нової української школи, 2016).  

Міністр освіти і науки Л. Гриневич підкресляю, що головним 
елементом сучасної освіти маять стати нові методики і технології навчаннѐ 
дітей. Особливістя цих методик маю стати не репродукціѐ знань, а діалог із 
учнем, відтак необхідно навчити дітей думати, критично аналізувати, 
висловлявати своя позиція. 

Підлітковий вік ю періодом, сприѐтливим длѐ формуваннѐ 
досліджуваного нами феномена. Дитина починаю сприймати і переживати 
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себе в ѐкості «соціального індивіда», і в неї виникаю потреба в новій життювій 
позиції в суспільно значущій діѐльності. Критичність мисленнѐ, соціальна 
активність, загостреннѐ внутрішньоособистісних протиріч, прагненнѐ до 
самовизначеннѐ створяять необхідні умови длѐ формуваннѐ ѐкостей, 
притаманних просоціальній поведінці (Белкина, 2017). 

З оглѐду на зазначене вище, виникла необхідність створеннѐ 
організаційно-педагогічних умов із формуваннѐ просоціальної поведінки 
учнів основної школи.  

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм проблеми 
формуваннѐ просоціальної поведінки й розробки педагогічних технологій 
учнів ЗЗСО займаятьсѐ вітчизнѐні вчені О. Єжова, Л. Калашникова, 
В. Кириченко, І. Мельник, В. Нечерда, Т. Тарасова, Т. Федорченко та інші.  

Проаналізувавши роботи дослідників, можна виділити 
найпопулѐрніші технології у формуванні просоціальної поведінки учнів 
ЗЗСО, а саме: ігрова технологіѐ, технологіѐ арт-терапії, бібліотерапіѐ, 
казкотерапіѐ, тренінгова технологіѐ, театральна технологіѐ. 

Констатуячи велику кількість досліджень із проблеми формуваннѐ 
просоціальної поведінки, необхідно зазначити, що в середній школі 
недостатньо уваги приділѐютьсѐ формування просоціальної поведінки 
засобами ІКТ. В освітньому процесі використовуютьсѐ дуже мала кількість 
сучасних педагогічних технологій, спрѐмованих на формуваннѐ 
просоціальної поведінки. 

Саме тому, зважаячи на викладене вище, метою статті ю визначеннѐ 
організаційно-педагогічних умов формуваннѐ просоціальної поведінки 
учнів основної школи засобами ІКТ.  

Методи дослідження. Під час роботи були застосовані такі методи: 
аналіз вітчизнѐної психолого-педагогічної літератури; спостереженнѐ; 
педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ визначеннѐ організаційно-
педагогічних умов формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної 
школи нами було проаналізовано: понѐттѐ «педагогічні умови» та 
«організаційно-педагогічні умови». 

У педагогіці існуять різні підходи до визначеннѐ змісту понѐттѐ «педа-
гогічні умови». Так, В. Андрююв (2000) розумію педагогічні умови ѐк результат 
цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ й застосуваннѐ елементів змісту, 
методів, а також організаційних форм навчаннѐ длѐ досѐгненнѐ цілей.  

Під терміном «педагогічна умова» розуміять також: сукупність 
об’юктивних можливостей змісту, методів, організаційних форм і 
матеріальних можливостей здійсненнѐ педагогічного процесу, що 
забезпечую успішне досѐгненнѐ поставленої мети (Бражнич, 2001). 

Дослідник Є. Ганін (2003) під понѐттѐм «педагогічні умови» розумію 
сукупність взаюмопов’ѐзаних умов, необхідних длѐ забезпеченнѐ 
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цілеспрѐмованого виховного й освітнього процесів. 
Оскільки предметом нашого розглѐду ю органiзаційно-педагогічні 

умови, зупинимосѐ більш детально саме на їх аналізі. Більшість авторів 
дотримуютьсѐ позицiї щодо тлумаченнѐ умов ѐк обставин педагогiчного 
процесу, необхідних длѐ досѐгненнѐ його мети.  

Т. Вдовичин (2013) розумію організаційно-педагогічні умови ѐк 
сукупність факторів, що забезпечуять регуляваннѐ, взаюмодія об’юктів і 
ѐвищ педагогічного процесу длѐ досѐгненнѐ поставленої мети, 
удосконаляять міжособистісні стосунки учасників педагогічного процесу 
длѐ вирішеннѐ конкретних дидактичних завдань, сприѐять активізації 
навчально-пізнавальної діѐльності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, 
ініціативності, професійного інтересу; О. Єжова (2014) розумію їх ѐк 
обставини, що сприѐять упорѐдкованості, узгодженості взаюмодії суб’юктів 
педагогічного процесу, ѐкі спільно реалізуять певну програму або мету; 
О. Войцехівський (2011) тлумачить їх ѐк взаюмопов’ѐзані обставини і 
способи організації педагогічного процесу, ѐкі утворяять певну систему й 
визначаять ефективність функціонуваннѐ цього процесу; В. Кириченко 
(2012) вбачаю в них сукупність обставин певного процесу, створеннѐ і 
впровадженнѐ ѐких обумовляю досѐгненнѐ його кінцевої мети та 
забезпечую результативність використаннѐ обраних способів реалізації. 

Ми поділѐюмо думку науковців лабораторії фізичного розвитку та 
здорового способу життѐ, ѐкі зазначаять, що організаційно-педагогічні 
умови – це «сукупність взаюмопов’ѐзаних обставин, ѐкі забезпечуятьсѐ на 
управлінському рівні длѐ досѐгненнѐ запланованої мети і стосуятьсѐ 
управліннѐ педагогами та їх професійноя діѐльністя, а також учнѐми та їх 
діѐльністя. Організаційно-педагогічні умови можуть стосуватисѐ ресурсів, 
науково-методичного забезпеченнѐ та моніторингу здійсняваного 
педагогічного процесу» (Кириченко та ін., 2016). 

Результати проведених нами досліджень свідчать, що ефективність 
досліджуваного процесу з урахуваннѐм сучасних умов життѐ може бути 
досѐгнута при використанні комплексу організаційно-педагогічних умов, 
першоя з ѐких ю розробка навчально-методичного комплекту «Вчимосѐ 
жити разом». 

При розробці навчально-методичного комплекту нами 
враховувалисѐ: 

- вікові особливості учнів основної школи; 
- основні вимоги до навчальної літератури; 
- відповідність сучасним тенденціѐм удосконаленнѐ виховного та 

освітнього процесу. 
Навчально-методичний комплект «Вчимосѐ жити разом» складаютьсѐ з 

програми та посібника длѐ вчителѐ, практикуму длѐ учнів, збірки 
мультимедійних презентацій і відеоматеріалів. Всі виданнѐ ю українськоя та 
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російськоя мовами у друкованому та електронному варіантах. 
Програма з розвитку соціальних навичок учнів основної та старшої 

школи в курсі «Основи здоров’ѐ» складаютьсѐ з поѐснявальної записки та 
програми тренінгового курсу «Вчимосѐ жити разом». 

Посібник длѐ вчителѐ з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи 
здоров’ѐ» (основна і старша школа) складаютьсѐ з двох частин. 

У Частині 1 наведено концепція предмета «Основи здоров’ѐ», 
принципи навчаннѐ на засадах життювих навичок, рекомендації з 
організації та ресурсного забезпеченнѐ тренінгів, опис найпоширеніших 
інтерактивних методів. 

У Частині 2 подано розробки уроків-тренінгів, що реалізуять 
компетентністний підхід і спрѐмовані на розвиток життювих навичок. 

Практикум длѐ учнів із розвитку соціальних навичок у курсі «Основи 
здоров’ѐ» (основна і старша школа) містить навчальні завданнѐ длѐ 
організації різних форм роботи на уроках-тренінгах. 

Створеннѐ навчально-методичного комплекту забезпечую 
оптимальне поюднаннѐ зусиль педагога й учнѐ в освітньому та виховному 
процесі. Під час здійсненнѐ ѐкісної підготовки учнів, науково-методичне 
забезпеченнѐ освітнього та навчального процесу сприѐтиме розвиткові в 
учнів основної школи соціальних навичок, а саме: ефективного 
спілкуваннѐ, співчуттѐ, поваги до прав лядини, роботи в команді, 
конструктивного вирішеннѐ конфліктів і їх запобіганнѐ, протистоѐннѐ 
негативним соціальним впливам, переговорам, медіації, примирення, що 
ю підґрунтѐм формуваннѐ просоціальної поведінки. 

Тематика поваги до прав лядини, гендерної чутливості й активної 
діѐльності на благо інших лядей із числа близького оточеннѐ, місцевої 
громади чи громадѐн усіюї країни ю наскрізноя длѐ всього циклу 
(Воронцова та ін., 2017). 

Поюднаннѐ традиційних методів навчаннѐ й сучасних інформаційних 
технологій дозволѐю зробити процес навчаннѐ мобільним, строго 
диференційованим та індивідуальним. 

Саме за допомогоя інтерактивних та інформаційно-комунікаційних 
технологій відбуваютьсѐ ѐкісне засвоюннѐ, осмисленнѐ учнѐми 
пропонованого матеріалу на всіх рівнѐх пізнаннѐ (знаннѐ, розуміннѐ, 
емоційна оцінка, застосуваннѐ), що безпосередньо впливаю на загальну 
успішність навчально-виховної роботи. Найціннішим ю обмін різним 
досвідом, відмінними поглѐдами, різним світосприйнѐттѐм. Таким чином, 
учасники, взаюмодіячи один із одним, обміняятьсѐ інформаціюя, 
аналізуять, моделяять ситуації, спільно шукаять шлѐхи розв’ѐзаннѐ 
проблем, взаюмозбагачуятьсѐ. Інтерактивні та інформаційно-комунікаційні 
технології даять можливість задіѐти не лише розум лядини, але і її емоції, 
вольові ѐкості, спонукати до творчості – тобто залучити до процесу цілісний 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcOWdDeEVRMm9aSzA
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcOWdDeEVRMm9aSzA
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потенціал особистості (Кириченко та ін., 2016). 
На нашу думку, саме створеннѐ такого навчально-методичного комп-

лекту, ѐкий об’юдную інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології, 
допоможе учнѐм виробити власну модель просоціальної поведінки. 

Важливоя умовоя формуваннѐ просоціальної поведінки учнів 
основної школи ю формуваннѐ готовності педагогів до цього процесу. Тому 
другоя організаційно-педагогічноя умовоя визначено підготовку 
координаторів проекту «Вчимосѐ жити разом» до формуваннѐ 
просоціальної поведінки учнів основної школи.  

Учителя самому потрібно зрозуміти важливість просоціальних увчинків 
і необхідність формуваннѐ просоціальної поведінки учнів. Професійно-
педагогічна просоціальна поведінка маю бути спрѐмована, перш за все, на 
створеннѐ максимально сприѐтливих умов длѐ творчої самореалізації 
особистості учнѐ, а також на розширеннѐ й укріпленнѐ міжособистісних 
контактів та встановленнѐ відносин із оточуячими лядьми. 

Із метоя формуваннѐ готовності педагогів до формуваннѐ 
просоціальної поведінки учнів основної  школи нами було здійснено 
підготовку педагогів через тренінгову та дистанційну форми навчаннѐ 
(дистанційний курс).  

Розглѐнемо длѐ початку тренінгову форму навчаннѐ. 
Важливоя умовоя ефективності формуваннѐ просоціальної поведінки 

учнів основної школи виступаю навчальна підготовка педагогів шлѐхом 
тренінгової форми навчаннѐ. В інформаційному суспільстві педагог стрімко 
втрачаю монополія на володіннѐ знаннѐми, та й сама інформаціѐ стаю 
миттюво доступноя кожному, хто маю доступ до мережі Інтернет. Натомість 
усе більшого значеннѐ набуваять так звані «м’ѐкі навички», до ѐких належать 
здатність мислити критично та креативно, аналізувати проблеми й 
генерувати рішеннѐ, ефективно спілкуватисѐ і налагоджувати стосунки, 
попереджувати та конструктивно розв’ѐзувати конфлікти, володіти собоя й 
керувати стресами. Однак, ці навички складно розвинути в межах 
традиційного уроку, тому останнім часом активні та інтерактивні методи 
навчаннѐ, ѐкі часто об’юднуять спільноя назвоя «тренінг», набуваять усе 
більшої популѐрності. 

Метоя тренінгу ю підготовка педагогів-координаторів до організації і 
здійсненнѐ формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної школи. 

Програма складаютьсѐ з чотирьох сесій, кожна з ѐких маю своя мету і 
конкретний зміст, що логічно продовжую зміст попереднього блоку та 
розкриваютьсѐ відповідно до завдань програми.  

Блок 1. Відкриттѐ тренінгу. Знайомство учасників/представленнѐ 
тренерів, презентаціѐ цільових оріюнтирів тренінгу. 
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Блок 2. Методичний інструментарій формуваннѐ просоціальної 
поведінки учнів основної школи. 

Блок 3. Модельна демонстраціѐ уроку-тренінгу відповідно до 
опорного плану його проведеннѐ.  

Блок 4. Презентаціѐ учасниками одніюї вправи з уроку-тренінгу та 
завершеннѐ тренінгу. 

Зміст першого блоку «Відкриттѐ тренінгу» спрѐмований на 
знайомство учасників одне з одним за допомогоя вправи «Портрет по 
колу», презентації мети й очікуваних результатів тренінгу та з’ѐсуваннѐ 
очікувань «Пісочний годинник». 

Зміст другого блоку «Методичний інструментарій формуваннѐ 
просоціальної поведінки учнів основної школи» висвітляю концепція, зміст 
і методику викладаннѐ тренінгового курсу «Вчимосѐ жити разом»; етапи 
розвитку, актуальні проблеми й завданнѐ зони найближчого розвитку учнів 
основної школи; повідомленнѐ-демонстрація «Засоби ІКТ у формуванні 
просоціальної поведінки учнів основної школи». Другий блок містить такі 
активності: робота в групах, групова дискусіѐ. 

Зміст третього блоку «Модельна демонстраціѐ уроку-тренінгу відпо-
відно до опорного плану його проведеннѐ» спрѐмовано на ознайомленнѐ 
учасників із інноваційними формами роботи з дітьми, відпрацяваннѐ 
підходів і методів формуваннѐ просоціальної поведінки учнів із доведеноя 
ефективністя. Основними активностѐми третього блоку ю: стартові завданнѐ, 
інформаційні повідомленнѐ, роботи в групах, мозковий штурм, руханки, 
переглѐд відео та мультимедійних презентацій, підсумкові завданнѐ та інші. 

Зміст четвертого блоку «Презентаціѐ учасниками одніюї вправи з 
уроку-тренінгу та завершеннѐ тренінгу» дозволѐю спробувати учасникам 
випробувати себе в ролі тренера та обговорити організаційно-методичні 
аспекти впровадженнѐ програми «Вчимосѐ жити разом». 

Наступноя формоя навчаннѐ длѐ педагогів ю дистанційний курс 
«Вчимосѐ жити разом».  

Метоя он-лайн курсу з підготовки педагогів «Вчимосѐ жити разом» ю 
посиленнѐ професійної компетентності педагогічних працівників щодо 
методики формуваннѐ в дітей і підлітків соціальних навичок. 

Зміст он-лайн-курсу складаютьсѐ з 5 модулів і 23 тем, завдань длѐ 
самоперевірки, тестів длѐ модульного й підсумкового оціняваннѐ. 

Модуль 1 «Вступ. Роль освіти в адаптації тимчасово переміщених 
осіб» спрѐмований на осмисленнѐ педагогами таких тем, ѐк проблеми 
адаптації тимчасово переміщених дітей у приймальних громадах та освіта 
ѐк важливий інструмент консолідації суспільства. 

У наступному модулі «Тренінговий курс «Вчимосѐ жити разом» 
розкриваютьсѐ інформаціѐ про проект, програму тренінгового курсу та 
місце курсу в програмі предмета «Основи здоров’ѐ». 

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/15/50
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/15/50
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
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Модуль 3 «Методологіѐ викладаннѐ курсу «Вчимосѐ жити разом» 
ознайомляю педагогів із понѐттѐм «життюві навички», складом і 
класифікаціюя життювих навичок, інтерактивними методами навчаннѐ, 
змістом і структуроя тренінгу, ресурсним забезпеченнѐм тренінгу.  

За допомогоя модуля «Етапи психосоціального розвитку дітей та 
молоді» педагоги маять можливість пригадати особливості розвитку дітей 
початкової, основної та старшої школи. 

Модуль 5 «Етапи формуваннѐ психосоціальних компетентностей 
(життювих навичок) учнів» сприѐю усвідомлення педагогами необхідності 
розвитку життювих навичок: ефективної комунікації, самоконтроля, 
емпатії, кооперації, розв’ѐзаннѐ проблем і ухваленнѐ рішень, запобіганнѐ 
ескалації та розв’ѐзаннѐ конфліктів, неагресивної впевненості, 
самоусвідомленнѐ й самооцінки, протидії булінгу, керуваннѐ стресами. 

Таким чином, зміст кожного модулѐ відповідаю конкретним цілѐм та 
завданнѐм і розкриваю сутність певних напрѐмів підготовки педагогів до 
формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної школи. 

Післѐ завершеннѐ курсу педагоги отримаять відповідний сертифікат, 
що засвідчуватиме його проходженнѐ.  

В Україні он-лайн курси поступово стаять альтернативоя формальній 
освіті. Головна особливість сучасної освіти полѐгаю в тому, що акценти 
навчаннѐ поступово переносѐтьсѐ з педагогів на учнів. Відповідно 
зміниласѐ й методика викладаннѐ. Ефективна освіта стала неможливоя 
без інтенсивного використаннѐ в навчальному процесі технологій 
дистанційного навчаннѐ.  

Іншим прикладом успішного масового впровадженнѐ дистанційного 
навчаннѐ ю курс із перепідготовки вчителів длѐ початкової школи згідно з 
Концепціюя Нової української школи, що наразі набув великої 
популѐрності. Він ю одним із обов’ѐзкових етапів підвищеннѐ кваліфікації 
вчителів, ѐкі набиратимуть перший клас у 2018 році. 

Наступноя організаційно-педагогічноя умовоя, що мала сприѐти 
досѐгнення цілей дослідженнѐ, ю створеннѐ системи науково-методичного 
супроводу формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної школи. 

Процеси модернізації змісту освіти, нові вимоги до професійної 
діѐльності педагога спонукаять сьогодні до пошуку нових підходів в 
організації методичної роботи, використаннѐ можливостей інтернету длѐ 
збагаченнѐ ресурсами й налагодженнѐ оперативного зворотнього зв’ѐзку, 
забезпеченнѐ системної наукової підтримки інноваційного пошуку 
педагогів-практиків. 

Науково-методичний супровід може бути представлений ѐк процес 
неперервної взаюмодії суб’юктів щодо пошуку, обґрунтуваннѐ, практичного 
впровадженнѐ, апробації нових підходів до вирішеннѐ проблеми форму-
ваннѐ просоціальної поведінки учнів основної школи (Кириченко та ін., 2016). 
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На сьогодні актуальним напрѐмом у системі освіти ю розвиток 
інформаційного освітнього простору. Тому взаюмодіѐ та діѐльність всіх 
структур і підсистем освіти відбуваютьсѐ в умовах активного навчаннѐ та 
використаннѐ ІКТ. Основноя формоя взаюмодії педагогів у віртуальній 
площині ю дистанційна, а ефективними засобами виѐвилисѐ групи та 
сторінки в соціальних мережах, блоги, форуми, електронне листуваннѐ, 
мультимедійні курси. 

Мережеві спільноти ѐк інноваційна форма організації методичної 
роботи базуютьсѐ на принципах відкритого доступу до інформації; 
самостійного вибору форм і методів навчаннѐ; співпраці з колегами з 
інших закладів загальної середньої освіти, підвищеннѐ кваліфікації шлѐхом 
мережевого обміну інформаціюя і створеннѐ юдиного інформаційного 
освітнього середовища. 

Науково-методичний супровід здійснявавсѐ за наступними 
напрѐмами. 

Інформаційний  спрѐмований на наданнѐ потрібної інформації в 
разі виникненнѐ певних ускладнень щодо впровадженнѐ програми у 
виховний та освітній процес. Інформаційний супровід здійснявавсѐ такими 
засобами ІКТ: сторінка в соціальній мережі Facebook «Вчимосѐ жити 
разом», блоги, форум, електронне листуваннѐ.   

Задлѐ інформаційного супроводу нами було створено спільноту 
«Вчимосѐ жити разом» у соціальній мережі Фейсбук і організовано її 
модерація. Контент сторінки наповнявавсѐ адміністратором цікавими 
темами про освіту, вихованнѐ, різними вправами. Також педагоги 
розміщували коротку інформація про проведені уроки-тренінги, ѐкі 
впроваджувалисѐ за проектом «Вчимосѐ жити разом» та фотографії до них, 
виховні та благочинні акції, обмінявалисѐ досвідом впровадженнѐ програми 
«Вчимосѐ жити разом». При виникненні в роботі педагогів деѐких ускладнень 
у приватних повідомленнѐх надаваласѐ допомога у виглѐді рекомендацій, 
додаткової літератури, посилань на цікаві освітні сайти. 

Наступним засобом в інформаційному супроводі ю блог. За 
допомогоя блогів педагоги мали можливість ділитисѐ своїми думками, 
досвідом роботи, враженнѐми. Блоги розміщувалисѐ на порталі 
превентивної освіти й поширявалисѐ на сторінку «Вчимосѐ жити разом». 

Оперативно вирішувати ускладненнѐ, що виникали під час 
упровадженнѐ програми, дозволѐло електронне листуваннѐ з педагогами. 
При проведенні начального тренінгу длѐ педагогів ми залишили 
електронну адресу, за ѐкоя можна було звертатисѐ по допомогу чи за 
консультаціѐми в разі необхідності.  

Останнім засобом в інформаційному супроводі ю форум. Длѐ підтримки 
педагогів у підготовці до формуваннѐ просоціальної поведінки учнів основної 
школи та впровадженні програми «Вчимосѐ жити разом» було створено 
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форум «Мультимедійний курс (обговореннѐ)». На форумі можна ѐк писати 
приватні повідомленнѐ, так і створявати загальні теми длѐ всіх. Кожне 
повідомленнѐ на форумі маю свого автора, тему і власний вміст. Як правило, 
форуми розділѐятьсѐ на теми, і кожна відповідь ю частиноя загального 
відкритого обговореннѐ певної теми. Всі, кого цікавить певна інформаціѐ, 
можуть зручно й швидко переглѐнути її на форумі. Особливістя форуму ю те, 
що необов’ѐзково потрібно відповідати в реальному часі. Теми й відповіді 
зберігаятьсѐ протѐгом необмеженого періоду часу.  

Аналітико-діагностичний супровід здійснявавсѐ за допомогоя 
системи моніторингу процесу впровадженнѐ й оціняваннѐ результатів. 
Длѐ цього був створений спеціальний сайт. Кожен педагог мав свій логін та 
пароль, за ѐким він отримував доступ до власного кабінету. За допомогоя 
цього сайту педагоги отримали можливість завантажувати свої звіти, 
фотографії та відео проведених уроків-тренінгів. Також, щоб дізнатисѐ про 
ѐкість розроблених матеріалів, педагогам надаваласѐ анкета зворотнього 
зв’ѐзку до кожного уроку, ѐкі потім всі збиралисѐ та оброблявалисѐ длѐ 
вдосконаленнѐ посібників. Науково-методичний супровід педагогів через 
мережеву взаюмодія активізую їх творчу діѐльність, спонукаю їх до розвитку 
і саморозвитку, підвищую професійну компетентність. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, комплексна реалізаціѐ виділених нами організаційно-педагогічних 
умов сприѐтиме підвищення готовності педагогів до формуваннѐ 

просоціальної поведінки учнів основної школи, а в учнів  розвитку 
навичок ефективного спілкуваннѐ, поваги до прав лядини, роботи в 
команді, почуттѐ соціальної спільності з лядьми, досвіду розуміннѐ й 
оцінки самого себе та інших лядей, накопиченнѐ досвіду соціально 
значущої діѐльності. Упровадженнѐ запропонованих організаційно-
педагогічних умов зможе забезпечити позитивні зміни в організації 
освітнього процесу та сприѐтиме підвищення ефективності формуваннѐ 
просоціальної поведінки учнів основної школи. 
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РЕЗЯМЕ 
Хомич Елена. Организационно-педагогические условиѐ в формировании 

просоциального поведениѐ учащихсѐ основной школы средствами информационно-
коммуникационных технологий. 

Статьѐ посвѐщена характеристике организационно-педагогических условий, 
обеспечиваящих эффективность процесса формированиѐ просоциального поведениѐ 
учащихсѐ основной школы. Обоснование выделенных условий осуществлѐетсѐ на основе 
анализа психолого-педагогической литературы, результатов экспериментальной 
работы, а также возрастных особенностей учащихсѐ основной школы. Автором 
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рассматриваятсѐ следуящие организационно-педагогические условиѐ: разработка 
учебно-методического комплекта «Учимсѐ жить вместе»; подготовка координаторов 
проекта «Учимсѐ жить вместе» к формирования просоциального поведениѐ учащихсѐ 
основной школы; создание системы научно-методического сопровождениѐ 
формированиѐ просоциального поведениѐ учащихсѐ основной школы.  

Ключевые слова: педагогическое условие, организационно-педагогическое 
условие, просоциальное поведение, ученики основной школы, педагогические 
технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

SUMMARY 
Khomych Elena. Organizational-pedagogical conditions in the formation of prosocial 

behavior of students in the secondary school through using information and communication 
technologies.  

The article is devoted to the description of organizational-pedagogical conditions that 
ensure the effectiveness of the process of formation of prosocial behavior of students in the 
secondary school. The purpose of the article is to determine organizational-pedagogical 
conditions in the formation of prosocial behavior of the students of the secondary school using 
ICT. In order to achieve the aim of research the author used the following methods: analysis of 
domestic psychological and pedagogical literature; observation; pedagogical experiment. 

The substantiation of the selected conditions is based on the analysis of psychological and 
pedagogical literature, the results of experimental work, and the age characteristics of students 
in the secondary school. The author considers the following organizational and pedagogical 
conditions: development of a toolkit “Learn to live together”; preparation of the coordinators of 
the project “Learn to live together” for the formation of the prosocial behavior of the students of 
the secondary school; creation of a system of scientific and methodological support for the 
formation of prosocial behavior of students of the secondary school.  

The “Learn to live together” toolkit consists of a teacher program and manual, a 
workshop for students, a collection of multimedia presentations and video materials. All 
editions are in Ukrainian and Russian in printed and electronic versions. 

In order to form the readiness of the teachers to form the prosocial behavior of the 
students of the secondary school, we have trained teachers through full-time training and 
distance learning (distance course). 

The purpose of the full-time training is to train coordinator teachers to organize and 
implement the formation of prosocial behavior of students in the secondary school. 

The purpose of the online training course for teachers “Learn to live together” is to 
increase professional competence of the pedagogical staff regarding the methodology of 
forming social skills for children and adolescents. 

Today, the actual direction in the educational system is development of the 
informational educational space. Therefore, the interaction and activity of all structures and 
subsystems of education takes place under conditions of active learning and use of ICT. The 
main form of interaction of teachers in the virtual plane is distance course. And social 
networks, groups and pages at social networks, blogs, a forum, e-mail, multimedia course 
have proved themselves as an effective means. 

Key words: pedagogical condition, organizational and pedagogical condition, 
prosocial behavior, pupils of the secondary school, pedagogical technologies, information 
and communication technologies. 

 




