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СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

Анотація. У статті представлено цілісний погляд на особливості формування соціальної активності ді-
тей у період дошкільного дитинства. Окреслено категорійно-поняттєве поле дослідження, з урахуванням 
якого уможливлюється теоретичне обґрунтування детермінант та умов розгляду соціального контексту 
активності дітей. Визначено зміст конструкту «соціальна активність дітей дошкільного віку». У чинних 
Програмах розвитку дітей виокремлено показники, що відображають пізнавальний, емоційно-мотивацій-
ний та поведінковий аспекти соціальної активності. Акцентовано на використанні потенціалу ігрової вза-
ємодії для формування соціальної активності дошкільників. Констатовано, що прагнення до співпраці, 
партнерства, емоційна насиченість контактування завдяки отриманню ролі та її реалізації, емоційне тло 
здобутків у грі та ігровому спілкуванні сприяють особистісному та соціальному розвиткові дошкільника.
Ключові слова: соціальна активність, соціалізація, соціальний розвиток, ігрова діяльність, ігрова 
взаємодія.
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SOCIAL CONTEXT OF PRESCHOOL CHILDREN'S ACTIVITY:  
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF DEVELOPMENT

Summary. The article presents a holistic view of development peculiarities of social activity of children dur-
ing preschool period. It is noted that the social context of activity is poorly understood and therefore needs 
research given the importance of children's development of social skills, their motivation to establish ade-
quate relationships with the environment, successful life. We propose our own view on the theoretical and 
applied aspects of the formation of social activity and the leading type of activity for preschool children is game.  
The categorical-conceptual field of research is outlined, with the help of which the theoretical substantiation of 
determinants and conditions of consideration of a social context of activity of children is possible. The content 
of the construct «social activity of preschool children» has been determined. It is proposed to consider it as an 
integral characteristic: internally conditioned (initiative) and externally represented (behaviour). The current 
Programs for the Development of Preschool Children identifies indicators that reflect the cognitive, emotional, 
motivational and behavioral aspects of social activity. Emphasis is placed on using the potential of play inter-
action for the formation of social activity of preschool children. The socializing influence of the game is consid-
ered in the context of development and activity approaches, where the main attention is focused on the form 
of social activity, namely – the initiation and implementation of children's communication during the play.  
The game contributes to the manifestation and formation of the following parameters of social activity: initia-
tive, social sensitivity, emotional attitude to partners in joint activities. It is stated that the desire for coopera-
tion, partnership, emotional saturation of contact through obtaining a role and its implementation make play 
activities a sphere of personal and social development of the preschooler. The importance of the management 
of the game by adults is pointed out, in particular, the creation of conditions for children to learn about reality 
and encourage them to transform / create it, which is not possible without social activity.
Keywords: social activity, socialization, social development, game activity, game interaction.

Постановка проблеми. Сучасні уявлен-
ня про особливості активності дітей та її 

роль в опануванні довкілля засвідчують потребу 
окреслення провідних чинників, завдяки яким 
особистість соціалізується. Означене вказує на 
внутрішньо зумовлені дії дітей, що визначають-
ся потребами, прагненнями та мотивами, водно-
час акцентує на зовнішньо орієнтованих чинни-
ках, які спеціально використовуються дорослими 
з метою активізації здатності дітей виявляти за-
цікавленість тими предметами, а згодом і сто-
сунками між людьми, засвоєння яких є підґрун-
тям для адаптації в складному світі. Соціальна 
активність – важливий показник особистісних 
змін та позитивних зрушень у психічному розви-
ткові дитини. Наслідування дій інших на основі 
спостереження за ними, засвоєння різних видів 
діяльності – це етапи зростання не тільки мож-
ливостей дитини, але й усвідомлення нею влас-
них здатностей, що неодмінно позначаються на 

сприйманні себе в соціумі. Поряд із засвоєнням 
соціального досвіду в дитини поступово під впли-
вом контактування з дорослим та однолітками, 
спільної діяльності виникає здатність використо-
вувати його (досвіду) для вирішення елементар-
них завдань, які становлять основу життя та ді-
яльності. З огляду на викладене, дослідження 
наявних особливостей, взаємозалежностей, що 
спонукають / ускладнюють прояв соціальної ак-
тивності дошкільників, визначення пріоритет-
них напрямків формування самостійної та ініці-
ативної дитини в контактуванні з ровесниками, 
ми вважаємо важливим науково-прикладним 
завданням.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасні наукові розвідки, зокрема, дослі-
дження А. Богуш та Н. Гавриш [2], О. Кононко 
[5], О. Рейпольської [10], І. Рогальської-Яблон-
ської [8] та інших доводять значущість розгляду 
результатів та ефектів соціалізації дитини, які 
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уможливлюють успішність її соціальної адап-
тації, соціального розвитку, сприяють набуттю 
соціальної компетентності та забезпечують її 
соціальну зрілість. Розширюють уявлення про 
соціальну активність дослідження соціального 
розвитку дітей (Т. Поніманська, І. Дичківська, 
О. Козлюк та ін. [11]). Ґрунтовний аналіз цього 
феномену дав змогу науковцям констатувати: со-
ціальний розвиток спричиняє зміни в поведінці 
поряд з активізацією пізнавального (інформова-
ність), ціннісного (формування елементів став-
лення), емоційно-оцінного (емпатія та рефлек-
сія, зіставлення) аспектів. 

Загальнонауковий погляд на процес соціа-
лізації дітей дошкільного віку доповнено кон-
кретно-прикладним. Варті уваги напрацювання 
сучасників щодо ролі гри у соціалізації та соці-
альному розвиткові дитини дошкільного віку 
(Т. Піроженко з колегами [2], Л. Седлецька [9]); 
формування соціальної (Н. Кубата, М. Айзенбарт 
[7]), соціально-комунікативної компетенції до-
шкільників засобами ігрової діяльності (О. Квас, 
М. Айзенбарт [4]), розвитку соціального інтелек-
ту (С. Харченко [12]).

Значущість соціальних аспектів становлення 
особистості дитини-дошкільника засвідчена «Ба-
зовим компонентом дошкільної освіти» (2012 р.). 
Зокрема, в інваріантній складовій виокремлено 
освітню лінію «Дитина в суспільстві», де зміст осві-
ти представлено категорією «Люди» (дорослі, діти, 
група) та окреслено сутність соціально-комуніка-
тивної компетентності [1]. Отже, на рівні норма-
тивних документів акцентовано на актуальності 
розвитку спілкування дітей, їх здатності контак-
тування з різними категоріями людей, що, своєю 
чергою, сприятиме конструктивній (продуктивній) 
соціалізації дошкільнят у суспільстві. Підтвер-
дженням цьому є й виокремлення, як актуально-
го, питання забезпечення соціально-морального 
здоров’я, що міститься в «Концепції освіти дітей 
раннього та дошкільного віку» (2020 р.). Спеціаль-
ним предметом розгляду в ній став опис ознак соці-
ального здоров’я. Зокрема, стверджується, що воно 
«визначає здатність дитини контактувати з одно-
літками та дорослими в різних життєвих ситуаці-
ях. Пріоритетом для соціально здорових дітей є не-
стресовий стиль життя» [6, с. 28].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значну увагу до 
питань соціалізації та ролі активності, конкрети-
зованої у різних видах діяльності дітей у цьому 
процесі, більш детального розкриття вимагає ви-
вчення впливу та можливостей гри у формуван-
ні соціального контексту їх поведінки.

Мета статті – окреслити значущі теоретико-
прикладні аспекти розгляду питань формування 
соціальної активності дошкільників у провідно-
му для них виді діяльності – грі. Для досягнення 
означеного було сформульовано такі завдання: 
а) окреслити предметне поле досліджуваної про-
блеми; б) дати визначення соціальної активності 
дітей дошкільного віку як педагогічного фено-
мену; в) проаналізувати Програми розвитку ді-
тей дошкільного віку з урахуванням критеріїв 
та показників соціального контексту активності 
дошкільників; г) обґрунтувати значущість враху-
вання потенційних можливостей ігрової взаємо-
дії у формуванні соціальної активності дітей. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
соціальної активності – предмет дослідження ба-
гатьох галузей людинознавства. Особливо акту-
альною вона є для сфери психолого-педагогічно-
го знання, адже розкриває ті засадничі аспекти 
соціалізації особистості, які, з одного боку, забез-
печують оптимальну адаптацію до умов життєді-
яльності особистості, а з іншого, створюють під-
ґрунтя для активного пізнання довкілля, його 
перетворення, творчого розв’язання пізнаваль-
них та життєвих завдань, набуття значущих для 
житєздійснення компетенцій.

Психолого-педагогічна проблематика соціаль-
ної активності представлена низкою категорій, 
розкриття змісту яких створює предметне поле 
нашого дослідження (рис. 1). Йдеться про такі 
поняття: «розвиток», «соціалізація» («соціальний 
розвиток», «соціальний досвід», «роль»), «діяль-
ність» («провідний вид діяльності»), «спілкуван-
ня». Аналіз їх сутнісних ознак засвідчив, що ди-
тина, стимульована середовищем як предметним, 
так і соціальним, виявляє зацікавленість тим, що 
відбувається навколо неї, а це, своєю чергою, сти-
мулює її ініціативність, самостійність, творчість.

Отже, середовище розвитку особистості є зміс-
том її соціалізації, усвідомленням свого соціаль-
ного «Я», а це уможливлює забезпечення педа-
гогічно обґрунтованих розвивальних умов для 
навчання та виховання дитини. Не потрібно за-
бувати, що виховуючи надто адаптовану людину, 
можна одержати інфантильну особу, не здатну 
протистояти життєвим змінам. Тому в системі ви-
ховання варто створити таке середовище розви-
тку, де б процес соціалізації передбачав активне 
залучення дитини до саморозвитку, самовизна-
чення, самотворення. З огляду на це виховні цілі 
педагогів потрібно розглядати з урахуванням со-
ціального досвіду дитини як основи її соціалізації.

Різноспрямованість досліджень, що презен-
тують феномени соціалізації та ту активність, 
яка сприяє перетворенню дитини з об’єкта впли-
ву в суб’єкт пізнання, виховання та розвитку  
[2; 5; 8; 10; 11], спонукала нас уточнити визна-
чення цього педагогічного явища. Отже, соці-
альну активність дітей дошкільного віку роз-
глядаємо як специфічну форму ініціювання 
дитиною власних дій, діяльності, спілкування, 
а також поведінку, які актуалізують сферу 
соціальних відносин, сприяють набуттю соці-
ального досвіду, вказують на свідоме, вибірко-
ве ставлення до реальності на основі пізнання 
життєвих обставин та супроводжують фор-
мування дошкільної зрілості.

З огляду на завдання дослідження ми проана-
лізували представленість показників соціальної 
активності у Програмах розвитку дітей дошкіль-
ного віку («Українське дошкілля», «Дитина в до-
шкільні роки», «Я у світі», Парціальна програма 
з розвитку навичок ефективної взаємодії дітей від 
4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»). На нашу 
думку, їх зміст потрібно розглядати з урахуван-
ням пізнавального (інтелектуального), емоційно-
мотиваційного та поведінкового складників соці-
альної активності. Такий структурований підхід 
дав змогу конкретизувати: які знання про стосун-
ки, співдію діти втілюють у поведінці та спільній 
діяльності, а також що їх мотивує до цього і яким 
є емоційне тло контактування. 



«Young Scientist» • № 8 (84) • August, 2020

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

19

Сукупна характеристика проаналізованих Про-
грам уможливлює формулювання такого висновку: 
у змісті та провідних лініях акцентовано на різних 
аспектах соціалізації дитини, а саме: набуття нею 
соціального досвіду, контактування з оточенням, 
формування адекватних реакцій на стимули соці-
уму, становлення відповідних якостей особистості. 
З огляду на це, стверджуємо, що в умовах закла-
ду дошкільної освіти педагоги створюють умови 
та використовують відповідні засоби формуван-
ня соціальної активності дітей, що простежується 
в попередньо окреслених напрямках роботи, та ре-
алізують це важливе завдання шляхом організації 
спільної діяльності дітей, їх спілкування, контак-
тування, які забезпечують пізнавально-емоційно-
поведінковий аспект сприймання навколишньої 
дійсності, формування ставлення до неї та набут-
тя визначених життєвих компетенцій. Окреслені 
ознаки визнаємо пріоритетними для дослідження 
ролі ігрової діяльності у формуванні соціальної ак-
тивності дітей дошкільного віку.

Закономірно, що у грі дитина знайомиться 
з усіма сферами життя, різноманітними видами 
діяльності людей та стосунками, які опосередко-
вують діяльність. Уважаємо, що залучення дити-
ни до ігрової діяльності, крім загальновизнаного 
впливу на її всебічний розвиток, потрібно роз-
глядати в контексті детермінації тих зрушень, 
які викликає ігрова ситуація. Йдеться про сис-
темне бачення гри, синтез у ній трьох зв’язаних 
складників. Саме вони забезпечують інтегрова-
ний вплив на дитину. Йдеться про: 1) стани, які 
переживає дитина в грі; 2) спілкування та кон-
тактування, які створюють середовище для роз-
гортання ігрової діяльності; та 3) власне ігрові 
дії, об’єднані сюжетом (чи правилами, ролями, 
наявними іграшками (їх замінниками)), завдяки 
яким гра набуває завершеного вигляду.

Особливі характеристики гри, які уможлив-
люють її розгляд як провідного виду діяльності, 
пов’язують із соціалізувальним впливом на влас-

тивості особистості дитини. Загальновідомо, що 
успішно соціалізує та діяльність, яка:

– відтворює життєві ситуації, спираючись на 
дитячі враження;

– сприяє виникненню зацікавленості дитини 
та усвідомлення нею суспільної значущості отри-
маних результатів;

– пропонує дитині активні дії, з плануванням 
різних варіантів участі, з відповідальністю, із са-
моконтролем та оцінкою;

– припускає взаємодопомогу, викликає потре-
бу в співпраці.

Основу нашого дослідження складають розви-
вальний та діяльнісний підходи, а поняття «соці-
альна активність» (у формовияві – спілкування, 
контактування) та «гра» є категоріями, що позна-
чають види діяльності в розвитку людини. Так, 
спілкування є актуальним, як єдиний доступний 
спосіб взаємодії з дорослим і через нього зі сві-
том, а гра – у той момент, коли дитина починає 
самостійно взаємодіяти з довкіллям. Змістові 
зміни активності, що спостерігаються в дошкіль-
ному дитинстві, особливо, старшому дошкільно-
му віці, уможливлюють висновок про взаємодію 
«гри» і «спілкування», де провідним видом діяль-
ності науковців вважають ігрову, а спілкування 
розглядають як основну потребу. 

Особливий потенціал, на думку Т. Піроженко, 
має досвід спільної з однолітками гри. Авторка 
визнає, що «у багатьох ситуаціях взаємодії між 
однолітками відбувається перетин смислових 
просторів учасників, що призводить до створен-
ня нового смислового простору, який сприяє по-
родженню, кристалізації нового смислу [3, с. 7], 
однак у разі розходження позицій виникає по-
треба узгоджувати умови розгортання ігрової си-
туації, домовлятися, або ж розв’язувати пробле-
му цивілізованими способами.

Отже, розквіт ігрової діяльності, її збагачення 
новими сюжетами та змістом, прагнення до співп-
раці, партнерства, емоційна насиченість контак-

 
Рис. 1. Поняттєве поле дослідження категорії «соціальна активність дитини-дошкільника»
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тування завдяки отриманню ролі та її реалізації, 
емоційне тло здобутків у грі та спілкуванні – усе 
це робить ігрову діяльність сферою особистісного 
та соціального розвитку дошкільника. Вона, з од-
ного боку, сприяє задоволенню провідних потреб 
віку та адекватному психічному розвиткові дити-
ни, а з іншого – стимулює появу нових утворень 
(у вигляді знань, ставлень, дій) та розширює мож-
ливості здійснення дитиною своїх задумів.

Висновки і пропозиції. Соціальна актив-
ність – важливий показник особистісних змін 
та позитивних зрушень у психічному розвиткові 
дитини. Наслідування дій інших на основі спосте-
реження за ними, засвоєння різних видів діяль-
ності – це етапи зростання не тільки можливостей 
дитини, але й усвідомлення нею власних здатнос-
тей, що неодмінно позначаються на сприйманні 
себе в соціумі. Поряд із засвоєнням соціального 
досвіду в дитини поступово під впливом контак-
тування з дорослим та однолітками, спільної ді-
яльності виникає здатність використовувати його 
(досвіду) для вирішення елементарних завдань, 
які становлять основу життя та діяльності.

Соціальну активність в ігровій діяльності, що 
представлена цілісно в системі «стан – спілкуван-

ня – діяльність», можна розглядати з урахуван-
ням усіх визначених науковцями структурних 
елементів – пізнавального, емоційно-мотивацій-
ного та поведінкового. Ігрова ситуація відтворює 
наявні та / або оптимальні відносини між людь-
ми у відомих дітям сферах діяльності, що сприяє 
ознайомленню з сутнісними характеристиками 
дій дорослого (пізнавальний компонент), їхніми 
мотивами, емоційним тлом контактування або 
виконання дій (емоційно-мотиваційний) та їх ре-
алізацією (поведінковий компонент). Керівництво 
грою з боку дорослого – не тільки формування 
в дітей адекватних сюжету та ролі ігрових дій, але 
і створення розвивального середовища, у якому 
дитина набуває досвіду «бути та діяти як дорос-
лий». Означене вказує на, з одного боку, створення 
умов для пізнання дітьми реальності, а з іншого – 
на спонукання їх до її перетворення / творення, що 
не можливі без соціальної активності.

Перспективним вважаємо дослідження рівнів 
прояву соціальної активності дітей в ігрових си-
туаціях та апробацію методичних приймів керів-
ництва іграми дошкільників з метою формуван-
ня конкретних показників соціального контексту 
їх ігрової взаємодії.
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