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ФОрМуВання сОціальнОї ідентичнОсті  
та сОціальнОї КОМпетентнОсті учніВ пОчатКОВОї ШКОли

анотація. У статті здійснено аналіз процесу формування соціальної ідентичності учня як результат вза-
ємодії між суспільством і особистістю та соціальної компетентності дитини, як усвідомлення своєї прина-
лежності до певної соціальної групи, співвіднесення особистості із цінностями, соціальними стандартами 
сучасного українського суспільства в умовах навчально-виховного процесу початкової школи. Теоретично 
обґрунтовано та висвітлено проблему формування соціальної ідентичності особистості та її соціальна ком-
петентність в умовах сучасної початкової школи. Наголошено на тому, що проблема формування соціаль-
ної ідентичності та соціальної компетентності учнів початкової школи є інтегративною за своїм характе-
ром, а її реалізація має сприяти гармонізації процесу навчання, виховання та розвитку особистості учня. 
Автори звертають увагу на те, що у контексті активної демократизації українського суспільства соціальна 
ідентичність стає одним із важливих аспектів формування особистості дитини, а, отже, для її формування 
у відборі змісту освіти необхідні знання, які відображають усі види соціального досвіду, а також їх осо-
бистісно-ціннісне спрямування. 
Ключові слова: ідентичність, соціальна ідентичність, освітня галузь, компетентність, соціальна 
компетентність. 
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fOrmAtiOn Of sOciAl idEntity And sOciAl cOmpEtEncE  
Of primAry schOOlchildrEn

summary. The article gives the analysis of the process of formation of the social identity of the pupil as  
a result of interaction between society and personality. It also analyses the process of formation of the social 
competence of a child as an awareness of his or her belonging to a particular social group, correlation of person-
ality with values, with social standards of modern Ukrainian society in the context of the educational process 
of primary school. The problem of formation of social identity and social competence of the personality within 
a modern primary school is theoretically substantiated and revealed. It is emphasized that the problem of 
formation of primary schoolchildren’s social identity and social competence is integrative in its nature and its 
implementation should facilitate the harmonization of the process of education, upbringing and development 
of the personality of the pupil. The authors point out that social identity becomes one of the important aspects 
of the formation of a child's personality in the context of active democratization of Ukrainian society. There-
fore, the formation of social identity requires the selection to the content of education such knowledge that 
reflect all types of social experience, as well as their personal and valuable orientation. At the same time, the 
socialization of a child is based on the formation of the concept of the Human «Ego» including ideas about one's 
abilities, appearance, physical strength, social significance, position in the family, in the class, among people, 
one's national identity and one's roots. It is detected in the person’s actions, in one’s positions, assessments, 
experiences, character traits, understanding them from the standpoint of morality, personal beliefs. The arti-
cle reveals the importance of the use of the innovative educational technologies focused on the activities and 
personal creativity of pupils; in particular, work in groups, participation in social projects, role-playing games, 
doing collective tasks. All of these elements make possible the implementation of an activity approach in the 
educational process. Authors see further tasks of their research in the development of the technology of the 
formation of primary schoolchild’s social identity on the basis of personality-oriented approach and implemen-
tation of the developed model into the practice of education.
Keywords: identity, social identity, educational field, competence, social competence.

Постановка проблеми. Економічні, по-
літичні та соціальні трансформації, які 

відбулися в Україні за останні роки, викликали 
значні зміни в умовах і напрямах соціалізації 
молодого покоління. Реалії сьогодення потребу-
ють від особистості навичок швидкої адаптації 
до різноманітних явищ соціального середовища, 
вмінь приймати самостійні відповідальні рішен-
ня та долати життєві перепони, активізувати 
особистісний потенціал для самореалізації та са-
моствердження у різноманітних сферах людської 
життєдіяльності. Процес оновлення сучасної по-
чаткової школи розпочався із запровадження но-
вого Державного стандарту початкової загальної 

освіти [1]. Зміна освітньої парадигми, відобра-
жена у Законі України «Про освіту», обумовлює 
формування цінностей і необхідних для успіш-
ної самореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до свідомо-
го суспільного вибору та спрямування своєї ді-
яльності на користь іншим людям і суспільству, 
підвищення освітнього рівня громадян задля за-
безпечення сталого розвитку України та її євро-
пейського вибору [3]. Тому процес формування 
соціальної ідентичності як результат взаємодії 
між суспільством і особистістю та соціальна ком-
петентність дитини, як усвідомлення своєї при-
належності до певної соціальної групи, співвід-
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несення особистості із цінностями, соціальними 
стандартами суспільства є актуальною пробле-
мою для дослідження та реалізації. 

аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що дослідження соціальної ідентичності 
має значне наукове надбання в контексті різних 
напрямків соціально-гуманітарних наук. Зокре-
ма, це праці З. Фройда, який започаткував со-
ціопсихологічний напрям дослідження. На його 
думку ідентичність – це внутрішній світ, емоційні 
сили людини. Соціальний аспект ідентифікації – 
це прийняття соціальних норм як власних уста-
новок, як формування здатності до ототожнення 
з певною соціальною групою [9, с. 425–440]. Роз-
глядаючи проблему соціальної ідентичності на 
рівні соціальних груп Е. Фромм визначив понят-
тя соціального характеру, як сукупності рис, які 
є у більшості членів певної групи, і виникають 
внаслідок спільного способу життя та спільних 
переживань [10, с. 230]. Е. Еріксон обґрунтував 
багаторівневу структуру соціальної ідентичності 
та визначив її як почуття органічної належності 
індивіда до певної епохи [11, с. 675–679].

Проблема соціальної ідентичності є надзви-
чайно актуальною і для вітчизняної наукової 
думки. Варто відзначити монографію М.Т. Сте-
пико «Українська ідентичність: феномен і засади 
формування» де розглядається українська іден-
тичність як комплексне утворення таких скла-
дових як національна, етнічна та громадянська 
[8]. Актуальні аспекти соціальної ідентичності 
висвітлені у наукових дослідженнях Л.П. На-
горної «Регіональна ідентичність: український 
контекст» [6], М.А. Козловця «Феномен націо-
нальної ідентичності: виклики глобалізації» [5]. 
Проблеми соціальної ідентичності розглянуто 
у працях А.Ф. Карася [4] та Н.П. Гапон [2]. Про-
цес соціальної ідентифікації індивіда в соціо-
культурному контексті розкритий у монографії 
О.Б. Сінькевич «Соціальні практики масової 
культури: ідентифікаційний дискурс» [7]. Зокре-
ма феномен соціальної ідентичності визначено 
як «трирівневу структуру, котра включає в себе 
соціально-значущі ознаки: 

– духовно-ментальні елементи (самооцінка 
та самоусвідомлення індивіда; ціннісно-нор-
мативні установки, переконання та орієнтації; 
стиль та спосіб життя; групова свідомість як 
атрибут колективної ідентичності);

– соціальні елементи (статусна позиція ін-
дивіда в групі та відповідний набір рольових 
функцій; сукупність соціальних зв’язків, котрі 
формують поведінковий аспект ідентичності, як 
продукт соціалізації); 

– матеріально-економічні елементи (доходи, 
власність, товари, котрі споживає індивід і котрі 
дають йому можливість демонструвати свою со-
ціально-статусну приналежність [7, с. 177].

Проблеми соціалізації учнів початкової 
школи досліджують Т. Кравченко, В. Кравець, 
А. Капська, Н. Лавриченко, Л. Яценко та ін., до-
слідження різних аспектів формування соціаль-
ної компетентності містяться у роботах А. Бочаго-
вої, М. Докторович, А. Мудрик, Т. Самгіної та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
проблеми. Актуальність проблеми зумовлена 
об'єктивною потребою та соціальною вагою про-
цесу формування соціальної ідентичності та со-

ціальної компетентності школярів для сучасного 
українського суспільства. Недостатня її розро-
бленість у педагогічній науці, обмежені можли-
вості традиційної виховної системи й нагальна 
потреба впровадження в шкільну практику ви-
значили тему дослідження. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
та висвітлення проблеми формування соціаль-
ної ідентичності особистості та її соціальна ком-
петентність в умовах сучасної початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«ідентичність» в особистісному контексті розумі-
ємо як унікальність. «Компетентність» розгляда-
ємо як здатність приймати рішення й нести від-
повідальність за їх реалізацію у різних галузях 
людської діяльності, сукупність фізичних та ін-
телектуальних якостей людини і властивостей, 
необхідних для самостійного й ефективного вихо-
ду з різних життєвих ситуацій, створення відпо-
відних умов конструктивної взаємодії з іншими. 
Соціальна ідентичність, як наслідок взаємодії 
між суспільством і особистістю, є усвідомленням 
своєї приналежності до певної соціальної гру-
пи, ототожненням з цінностями та соціальними 
стандартами суспільства, визнанням своєї при-
належності до певної системи соціальних об’єктів 
при збереженні унікальності власного «Я». Під 
соціальною компетентністю розуміємо здатність 
особистості продуктивно співпрацювати з різни-
ми партнерами у групі та команді, виконувати 
різні ролі та функції у колективі. Соціальна іден-
тичність та соціальна компетентність особистості 
формується у процесі соціального виховання яке 
спрямоване на забезпечення гармонії суспільних 
і особистих інтересів, балансу між відповідаль-
ністю суспільства перед особистістю і особистості 
перед суспільством шляхом безпосередніх люд-
ських відносин, а також за допомогою спеціально 
створених для цієї мети суспільних інститутів.

Проблема формування соціальної ідентичнос-
ті та соціальної компетентності учнів початкової 
школи є інтегративною за своїм характером. Вона 
передбачає підготовку дітей до елементарного 
спілкування на міжкультурному рівні в типових 
ситуаціях на основі комунікативного мінімуму по-
чаткової школи, який повинен включати певний 
обсяг країнознавчих та культурологічних знань. 
Реалізація цієї проблеми має сприяти гармоні-
зації процесу навчання, виховання та розвитку 
особистості учня. Новий Державний стандарт 
початкової освіти визначає як одну із ключових 
соціальну компетентність, пов’язану з ідеями 
демократії, справедливості, рівності, прав люди-
ни, добробуту та здорового способу життя, усві-
домленням рівних прав і можливостей, повагу 
до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних 
ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дис-
кримінації, цінувати культурне розмаїття різних 
народів та ідентифікацію себе як громадянина 
України. Держстандартом, зокрема, визначено 
мету громадянської та історичної освітньої галузі: 
«формування… власної ідентичності та готовності 
до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим 
і сучасним життям, толерантного ставлення до 
оточуючих, набуття досвіду життя в соціумі з ура-
хуванням демократичних принципів» [1]. 

Вік початкової школи характеризується но-
вою соціальною ситуацією розвитку, радикаль-
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ною зміною місця дитини в системі суспільних 
стосунків. Соціальна компетентність передбачає 
свідоме і несвідоме ставлення до виконання осо-
бистістю її життєвих і соціальних ролей, вона 
пов'язана з самовдосконаленням людини. Вва-
жаємо, що вчителю початкових класів важливо 
зосередити зусилля на оволодінні учнями техно-
логіями життєвого успіху, вмінням контактувати 
з батьками, рідними, вчителями, однолітками 
та іншими людьми. Також надзвичайно важли-
вими є розвиток уміння управляти собою, ста-
вити мету, визначати сенс життя, попереджати 
і розв'язувати життєві конфлікти. У навчально-
виховному процесі початкової школи необхідно 
забезпечити умови для стимулювання процесу 
духовного самовдосконалення, самовиховання, 
потреби допомагати іншим людям, оволодіння 
механізмами саморегуляції. Окреслені положен-
ня є основою для розроблення концепції розвит-
ку соціальної ідентичності та формування соці-
альної компетентності дітей в умовах навчання 
початкової школи.

У контексті активної демократизації україн-
ського суспільства соціальна ідентичність стає 
одним із важливих аспектів формування осо-
бистості дитини. Для її формування у відборі 
змісту освіти необхідні знання, які відображають 
усі види соціального досвіду, а також їх особис-
тісно-ціннісне спрямування. Чіткий перехід до 
суб’єкт-суб’єктних відносин, що дозволяє учневі 
реалізовувати свій потенціал та розвивати са-
мобутні особливості, є основною тенденцією роз-
витку сучасної шкільної освіти. За таких умов 
дитина виступає суб’єктом соціальної практики, 
тобто використання набутих знань про спосо-
би соціальної активності у знайомих, змінених, 
нових педагогічних ситуаціях впливатиме на 
розвиток досвіду індивідуальної творчої діяль-
ності. Соціалізація особистості як процес постає 
єдністю соціально-психологічної адаптації та ак-
тивності. Доцільним, на нашу думку, є моделю-
вання життєвих ситуацій, що ґрунтується на вза-
ємодії учнів, їх співробітництві та кооперації, 
дає змогу задіяти не лише свідомість учня, але 
і його почуття, емоції, вольові якості. Такі техно-
логії навчання дозволяють: моделювати реалії 
соціокультурної ситуації, спільно вирішувати 
соціальні проблеми, застосовувати рольові ігри, 
створювати атмосферу співробітництва при під-
готовці і презентації соціальних проектів, спри-
яти розвитку соціальної компетентності під час 
дебатів, формувати власну систему цінностей по-
рівнюючи реалії різних культур.

Соціалізація дитини, що передбачає усвідом-
лення особливості і неповторності кожної лю-
дини, ґрунтується на формуванні поняття про 
Людське «Я», яке виражається у рисах харак-
теру, поведінці та вчинках. На основі «образу 
Я» людина будує свої стосунки з іншими людь-
ми, протиставляє себе іншим, але і нерозривно 
пов’язує себе з іншими. Вона може ставитись до 
себе так само, як і до інших: поважати і знева-
жати, любити і ненавидіти, розуміти і не розу-
міти себе. «Я-образ» включає уявлення про свої 
здібності, зовнішність, фізичну силу, соціальну 
значущість, становище в сім’ї, в класі, серед лю-
дей, свою національну приналежність, свої ко-
рені тощо. Реально «Я» виявляється у вчинках 

людини, в її позиціях, оцінках, переживаннях, 
у рисах характеру. Кожна людина контролює 
свої дії, осмислює їх з позиції моралі, особистих 
переконань свого «Я». Правильність оцінок, сер-
йозне ставлення до думки людей і групи допо-
магають вдосконалювати характер, виховувати 
такі якості, як власну гідність, скромність, са-
мокритичність, самодисципліну тощо. Ставлен-
ня до самого себе багато в чому визначає прояв 
характеру: скромність, самокритичність повинні 
поєднуватись з почуттям гідності та усвідомлен-
ня своєї користі. 

Важливе завдання початкової школи – ви-
ховувати в дітях моральне почуття, вести їх до 
справжньої духовності. У моральному вихован-
ні слід спиратися на гуманістичну ідею про те, 
що людині від природи притаманне прагнення 
до добра, правди і краси. Навчально-виховний 
процес початкової школи має забезпечити фор-
мування у них системи моральних цінностей. Зо-
крема це: абсолютні цінності – загальнолюдські 
цінності, що мають універсальне значення та не-
обмежену сферу застосування (доброта, правда, 
любов, чесність, гідність та ін.); національні цін-
ності – є значущими для однієї нації, проте їх 
не завжди поділяють інші (патріотизм, почуття 
національної гідності, історична пам'ять тощо); 
громадянські цінності – ґрунтуються на визна-
нні гідності людей і характерні для демократич-
них суспільств (зокрема, права і свободи людини, 
обов’язки перед іншими людьми, ідеї соціальної 
гармонії, поваги до закону); сімейні цінності – 
моральні основи життя сім’ї (стосунки поколінь, 
закони подружньої вірності, піклування про ді-
тей, пам'ять про предків та ін.). Сім’я є первин-
ним фактором і середовищем соціалізації осо-
бистості. Моральні стосунки в сім’ї накладають 
відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив 
пов'язаний, по-перше, із сильними переживан-
нями, по-друге, вони постійні, по-третє, у них за-
кладаються підвалини всіх моральних ставлень 
до суспільства, до праці, до інших людей. Най-
ефективнішим періодом у житті людини щодо 
формування моральних рис і якостей, що пояс-
нюється віковими потребами й особливостями 
дітей, є вік початкової школи: зміна соціальної 
ситуації розвитку; перебудова всієї системи жит-
тєвого ставлення дитини до середовища, яке її 
оточує; активне формування самооцінки як ком-
понента самосвідомості; емоційна вразливість, 
розвиток соціальних емоцій; відповідність віку 
до формування моральних норм шляхом наслі-
дування поведінкових моделей дорослих, особ-
ливо вчителя тощо. Надзвичайно важливим 
є створення в класі атмосфери морально-психо-
логічного комфорту або етичного тла навчання 
і виховання школярів (доброзичливість, взаємо-
розуміння, співробітництво). У віці початкової 
школи у дітей активно розвиваються соціальні 
емоції: самолюбство, почуття відповідальності, 
довіри до людей, здатність співчувати. Щоб ці 
соціальні емоції збагачувались, обов’язок вчите-
ля – робити процес навчання радісним, емоційно 
приємним; створювати і формувати в дитячому 
колективі взаємини співпереживання, взаємо-
підтримки, розуміння і співчуття. 

Формування соціальної ідентичності та со-
ціальної компетентності учнів залежить від тих 
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освітніх технологій, які використовують педаго-
ги в процесі навчання. Основу освітнього про-
цесу мають становити інноваційні технології, зо-
рієнтовані не тільки і не стільки на знаннєвий 
компонент, скільки на діяльність та особисту 
творчість. Важливу роль відіграє й опертя на 
життєвий досвід школярів. Важливим фактором 
соціалізації особистості, формування соціальної 
ідентичності та компетентності є її самореаліза-
ція через групу. Група – це та соціальна ніша, 
що забезпечує певний рівень комфорту, дозво-
ляє учням набути навичок, які необхідні для 
спілкування та співпраці, стимулює роботу ко-
мандою. Ідеї, котрі виробляються в групі, допо-
магають учасникам бути корисними одне одно-
му, висловлення думок допомагає їм відчути свої 
можливості та утвердитись у них. Моделювання 
ситуацій справжнього спілкування і організації 
взаємодії учнів у групах (у парах, у невеликих 
групах) має на меті спільне вирішення комуніка-
тивних задач. Методи навчання, які ґрунтуються 
на взаємодії учнів, їх співробітництві та коопера-
ції, дають змогу задіяти не лише свідомість учня, 
але і його почуття, емоції, вольові якості. Ство-
рення відповідної соціокультурної ситуації дає 
можливість залучити учнів до активного вико-
ристання певних соціальних та культурних на-
вичок, допомагає їм зрозуміти особливості нового 
для них соціокультурного простору. Пропонуючи 
дітям такі форми роботи ми даємо їм можливість 
отримати нові враження, набути соціального до-
свіду і спілкування один з одним не так, як в ході 
звичайного шкільного життя. Ми можемо допо-
могти дітям відчути єднання з іншими, учити 
співчуттю, допомогти справлятися зі своїми стра-
хами і стресом, показати як можна жити без на-
сильства, відкрити для себе мистецтво досягати 
внутрішньої гармонії й урівноваженості, розви-
нути в дітях почуття гумору тощо.

Формування ціннісних орієнтацій школяра 
багатоаспектне. Вчитель допомагає дитині роз-
крити неоднозначність впливу різноманітних 
умов, поєднати в єдине ціле множини процесів 
та накопичувати якомога більше прикладів та-
ких діяльностей, які формують досвід: описа-
ти гарне в іншій людині; дати характеристику 
партнеру, визначити функцію об’єкта; розгорну-
ти критичну характеристику явища, спробувати 
на щось подивитись з іншого боку, з іншої точки 
зору; передбачити різні варіанти розвитку по-
дій тощо. Формуванню компетентності у певній 
сфері життя передує етап практичної або творчої 
самореалізації учня. Це можуть бути презента-
ції соціальних проектів, участь у колективних 
справах, іграх тощо. Лише через подолання піз-
навальних утруднень, проблем, через власні дії 
учень набуває соціального досвіду. Навчальні 
завдання мають бути спрямованими на органі-

зацію пошуково-дослідницької роботи. Доцільно 
пропонувати для розв’язання прогностичні зада-
чі типу: «Що буде, якщо…»; проектні завдання, 
які потребують планування спільних дій, роз-
поділу ролей і досягнення бажаного результату. 
Таким чином діяльність учнів спрямовується на 
спільне вироблення правил, створення власного 
життєпису, накопичення інформації про людей, 
які досягли успіхів ужитті. Серед різноманітних 
форм і методів соціального виховання важливе 
місце посідає гра як природний для школярів 
вид діяльності, де вони не тільки відображають 
реальне життя, а й перебудовують його, аналі-
зують поведінку героїв. Так, в особливих ігрових 
умовах дитина має змогу моделювати систему 
соціальних відносин у наочно діючій формі, роз-
вивати орієнтування в них. Обмаль досвіду вза-
ємин потребує створення спеціальних виховних 
ситуацій, «запрограмованих» переживань. Під 
час обговорення ситуації перед школярами по-
стає проблема морального вибору, що дає змогу 
їм можливі мотиви вчинків, поведінки, готує до 
вияву культури взаємин, спілкування у реально-
му житті. 

Висновки і пропозиції. Отже, одним із 
важливих завдань сучасної початкової школи 
є створення оптимальних умов для соціального 
становлення й саморозвитку молодого поколін-
ня. Процес формування соціальної ідентичності 
надає людині можливість відчувати себе мораль-
но, соціально, політично, юридично дієздатною 
та захищеною. Повноцінне формування особис-
тості школяра не може позитивно реалізовува-
тися без соціокультурної основи. Всебічне вихо-
вання підростаючої особистості в наш час не має 
сенсу без соціальної компетентності. Ефектив-
ність виховання багатьох особистісних характе-
ристик визначається реалізацією у виховному 
процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого 
в структурі особистості виникають і закріплюють-
ся передусім ті новоутворення, у «конструювання» 
яких дитина вкладає свої почуття, власну працю, 
енергію, конкретну дію, проявляючи цілеспрямо-
вану активність. Результативність формування 
соціальної компетентності школярів досягаєть-
ся завдяки реалізації педагогічних технологій 
з урахуванням наступних педагогічних умов: осо-
бистісно-орієнтований підхід до виховання; вра-
хування психологічних особливостей розвитку 
дітей; забезпечення можливостей прояву усвідом-
лених знань і набутих якостей у поведінці; підви-
щення професійної компетентності вчителів.

Розроблення технології формування соціальної 
ідентичності учнів початкової школи на основі осо-
бистісно-орієнтованого підходу, впровадження роз-
робленої моделі в практику навчання та виховання, 
а також з’ясування педагогічних умов її ефектив-
ності – подальші завдання нашого дослідження. 
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