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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

В умовах розбудови української державності надзвичайно 

актуальною э проблема соціалізації особистості дітей, оволодіння ними 

соціальним досвідом, що зумовлено пошуком оптимальних шляхів 

підготовки їх до життя у оновленому соціально-економічному 

середовищі. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві – це 

важлива соціально-педагогічна проблема, від вирішення якої залежить 

усвідомлення дитиною себе як особистості, своєї самоцінності та інших 

людей, розвиток у дітей уміння адекватно орієнтуватися у доступному 

суспільному довкіллі, уміння виражати почуття і ставлення до 

соціального світу відповідно до культурних традицій суспільства. 

Оскільки зміст діяльності педагога визначається проблемами кожної 

конкретної особистості, то пріоритетною лінією соціально-педагогічної 

діяльності з дітьми дошкільного віку визначено: формування у дітей 

уміння встановлювати контакти з людьми і діяти в різноманітних 

комунікативних ситуаціях та реалізовувати способи поведінки, що 

дозволяють дитині самореалізуватися. 

Для повноти здійснюваного аналізу феномена «соціалізація» із 

площини педагогічного розмаїття було виокремлено ті дослідження, у 

яких, на нашу думку, подано вичерпні результати. Серед науковців, які 

додали фундаментальних наукових знань у досліджувану проблему:  

В. Бочарова, Т. Василькова, Ю. Василькова, М. Галагузова, Ю. Гапон,  

Н. Голованова, Н. Заверико, А. Капська, Л. Коваль, Н. Лавриченко,  

С. Литвиненко, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко.  

Головними теоретичними постулатами взято положення про 

соціалізацію як: 1) процес розвитку людини у взаємодії з навколишнім 

світом (А. Мудрик); 2) мету і специфічну діяльність педагогічного 

суб’єкта, тобто як особливу педагогічну дію (Н. Лавриченко); 3) цілісний 

соціально-педагогічний феномен, що має специфічні педагогічні ознаки: 

мету, зміст, форми й технології реалізації, кінцевий результат – рівень 

соціалізованості особистості (С. Савченко). 



м. Ужгород, 23-24 червня 2017 р. │ 89 

 

Головною метою цієї роботи є обґрунтування особливостей процесу 

соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, а також висвітлення 

окремих аспектів соціально-педагогічної діяльності з дітьми у 

дошкільних закладах освіти як умови розвитку компетентності в аспекті 

соціалізації особистості на етапі дошкільного дитинства.  

Під впливом дошкільного навчального закладу в дитини формується 

свідоме ставлення до себе як до самостійної особистості, рівної з іншими 

людьми, відбувається становлення позитивного образу «Я», формування 

почуття гідності та власної значущості для інших людей. Виокремлення 

теорії соціалізації як самостійної галузі дослідження, відбулося у 

середині XX століття і було підготовлене науковими доробками 

філософів, соціологів, психологів, культурологів, які по-різному 

розглядали питання соціального становлення особистості, внаслідок чого 

підходи до осмислення закономірностей, механізмів, результатів цього 

процесу у різних науках є неоднозначними, подекуди навіть 

протилежними. Вивчення процесу соціалізації у межах різних наукових 

галузей зумовлене глибиною її об’єктивного змісту і багатством 

структурно-функціональних взаємозв’язків у суспільному житті [8]. 

Серед основних специфічних рис дошкільного дитинства 

виокремлюють такі: 1) дитина-дошкільник як особистість перебуває на 

етапі становлення, дозрівання і розвитку; формування основ особистісної 

активності, самостійності, ініціативності, відповідальності та 

особистісного становлення; 2) самоцінність цього періоду визначається 

наявністю дитячої субкультури; 3) дошкільний вік (3-6 років) пов’язаний 

з домінуванням ігрової діяльності; 4) дитячі види діяльності мають 

специфічний характер і формують головні досягнення дитини у її 

фізичному, психічному та соціальному розвитку, завжди відповідають 

інтересам і потребам дитини; 5) це сенситивний період для первинної 

соціалізації особистості; 6) період формування ціннісного ставлення до 

природи, культури, людей і самого себе, орієнтації на світ людей, 

осягнення змісту і форм людських стосунків; 7) висока емоційна 

насиченість усіх сфер життєдіяльності дитини, її допитливість, 

безпосередність, оптимізм як важлива передумова для емоційно-

практичного пізнання довкілля і самої себе. 8) чутливість до соціально-

психологічних механізмів навіювання, наслідування; поєднання 

інтеріоризаційних та екстеріоризаційних механізмів ідентифікації. Ці 

механізми соціалізації дають дитині можливість розвиватися, 

рефлексувати і відповідати соціальним очікуванням суспільства [5].  

Системно-цілісний підхід забезпечує орієнтацію на цілісне 

розуміння дитини як об’єкта і суб’єкта соціалізації, а також комплексне 

вивчення найістотніших закономірностей розвитку процесів виховання 

та соціалізації як єдиного цілого з позицій системного аналізу [3].  
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Компетентнісний підхід становить цілісну систему визначення мети, 

завдань, змісту, організаційного і технологічного забезпечення 

соціальної компетентності особистості у дошкільному дитинстві, 

дозволяє найточніше визначити змістові лінії та логіку введення дитини 

у суспільне довкілля, спрямовує на формування соціальної 

компетентності дітей, необхідної для забезпечення їхньої 

життєдіяльності в соціумі. Особливість соціально-педагогічного підходу 

полягає у погляді на соціалізацію як на складний процес залучення 

особистості до соціального життя, у результаті чого вона отримує та 

змінює свій соціальний статус і соціальну роль, формує власний 

духовний світ та індивідуальність [8].  

На період старшого дошкільного віку дитину характеризують такі 

здобутки: психофізіологічні, соціальні, особистісні досягнення в 

розвитку, відносна автономність та самостійність дитини у поведінці, 

сформовані навички самообслуговування, організація та характер 

спільної діяльності, співпраці з однолітками та дорослими. Ці 

новоутворення засвідчують становлення компетентної особистості [1].  

Таким чином, соціальний розвиток особистості є взаємопов’язаним 

процесом соціалізації-індивідуалізації дитини дошкільного віку, який, з 

одного боку, містить засвоєння соціокультурного досвіду у вигляді 

правил, норм, способів поведінки, еталонів дії і взаємодії людей у 

соціумі, а з іншого – розвиває сутнісне «Я» дитини, її індивідуальність та 

неповторність, надає певної автономності та незалежності від соціуму, 

здатності гармонійно та ефективно адаптуватися до нових умов постійно 

змінюваного соціального середовища. Виокремлено підходи процесу 

соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, а саме: соціальної 

адаптованості з показниками – ставлення дитини до нових соціальних 

умов, особливості емоційного стану дитини, домінування настанов на 

взаємодію з дітьми; соціальної активності з показниками – наявні прояви 

ініціативності, активності, самостійності; соціальної компетентності з 

показниками – соціальний інтелект як здатність вирішувати соціальні 

проблеми у запропонованих ситуаціях, ціннісні орієнтації дітей та їхні 

духовні потреби, сформованість соціальних норм поведінки дитини.  

Соціально-педагогічний супровід соціалізації особистості у 

дошкільному дитинстві синтезується навколо таких принципів: 

принципу пріоритету інтересів дитини, принципу балансу як 

оптимального співвідношення процесів індивідуалізації та соціалізації в 

їх єдності та відмінності, принципу звернення на позитивне, принципу 

соціальної відповідності, принципу комплексного підходу і принципів 

діадичної взаємодії та відкритості супроводу.  
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БІЛІНГВІЗМ В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНО-МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

У даний час ми переживаємо початок нової культури людства. 

Культура третього тисячоліття – це культура синтезу. Сьогодні, коли 

змішання народів, мов і культур досягло небаченого розмаху, коли 

зв’язки в політичній, економічній, науковій, виробничій спортивній і т.д. 

сферах лише поглиблюються з кожним днем, особливої актуальності 

набувають проблеми білінгвізму в міжкультурному спілкуванні. 

Сучасна наука нараховує безліч трактувань поняття «білінгвізм». 

Згідно зі загальноприйнятим уявленням, білінгвізм (двомовність) – це 

вільне володіння двома мовами одночасно. Класичним визначенням 

білінгвізму можна вважати визначення У. Вайнрайха. У своїй відомій 

праці «Мовні контакти» він стверджує, що «практику почергового 


