
Інна Печенко  
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  
ОСОБИСТОСТІ В  ДИТИНСТВІ 

 
Проблема ціннісного ставлення до дитини апелює до сучасної 

педагогічної парадигми, науково-світоглядні засади якої визначають зміну 
уявлень про особистість, яка, крім соціальних якостей, наділяється 
суб’єктними властивостями. Виходячи з цього, орієнтирами педагогічної 
діяльності стають закони духовного, соціального, фізичного розвитку, 
процеси та зміни, що відбуваються у внутрішньому світі дитини, набутий 
нею соціальний досвід. З ціннісного ставлення до дитини випливає потреба 
всебічного вивчення феномена дитинства загалом та соціально-педагогічного 
супроводу дитини в ході її соціалізації, зокрема, – цьому і присвячені основні 
положення пропонованої статті. Зазначимо, що дитинство як соціально-
культурний феномен та особливо значущий віковий період є предметом 
полідисциплінарного дослідження, у зв’язку з чим окреслилися психолого-
педагогічний, історичний, соціогенетичний, кроскультурний та 
етнографічний аспекти його вивчення у вітчизняній та зарубіжній науці 
(Ф.Арієс, І.Бех, А.Богуш, Д.Ельконін, Е.Еріксон, В.Давидов, Л.Демоз, 
В.Кудрявцев, І.Кон, Т.Кочубей, В.Мухіна, Н.Побірченко, Л.Обухова, 
М.Осоріна, Ж.Піаже, Д.Фельдштейн та ін.). Серед наукових розробок 
виокремився і такий аспект дослідження дитинства, як розвиток і соціалізація 
дітей, способи їхньої життєдіяльності, стосунки зі світом дорослих, соціальні 
інституції виховання (І.Бех, А.Богуш, А.Капська, О.Кононко, В.Кузь, 
А.Мудрик, Л.Обухова, Т.Поніманська, Ю.Приходько, О.Сухомлинська, 
О.Савченко). 

Сучасні науковці одностайно вважають дитинство унікальним за своїм 
значенням періодом, у якому закладаються основи особистості, окреслюється 
загальний напрям у формуванні її моральних і соціальних установок. 
Важливість цього періоду полягає у „підготовці більш загальних, вихідних 
людських знань і умінь, психічних якостей і властивостей особистості, які 
потрібні кожній людині для життя в суспільстві. До них належать оволодіння 
мовою, використання предметів добробуту, розвиток орієнтування у просторі 
і часі, розвиток людських форм сприймання, мислення, уяви тощо, 
формування основ взаємовідносин з іншими людьми, початкове залучення до 
творів літератури і мистецтва” [6, 47]. У період дошкільного дитинства 
закладаються основи соціального, емоційного, вольового, пізнавального 
розвитку, відбувається процес „вростання” у світ людської культури, 
актуалізація власних потенцій, формується здатність дитини усвідомлювати 
себе, навколишній світ і взаємодіяти з ним. 

Світ постає у людській свідомості у процесі її особистісного 
становлення, через його розуміння, тлумачення й емоційне переживання на 
підставі ідеалів і переконань, установок особистості і суспільства, життєвих 
цілей. Відтак, це завжди життєвий світ людини, її бачення об’єктивної 



реальності на основі власного перебування в ній. Завдяки цьому формується 
картина світу, що обумовлює перетворення життєвого простору, адже 
людина не лише існує в системі суспільних і природних зв’язків, вона 
певним чином розуміє, переживає і конструює цю систему, визначає себе в 
ній. Людина осягає навколишню дійсність у вигляді пізнання, пояснення, 
переживання, воління та інших духовних станів, на які вона здатна. Картина 
світу дозволяє людині практично взаємодіяти з об’єктами і явищами 
дійсності завдяки усвідомленню власного культурного досвіду. Складність 
картини світу підсилюється тим, що розгортання життєвого шляху 
відбувається не просто у спільній для багатьох людей соціальній реальності, 
а в тому життєвому світі, який творить кожна людина індивідуально. 
Життєвий світ виникає внаслідок складної взаємодії зовнішнього 
практичного світу буття людини і її внутрішнього, психологічного світу. 
Життєвий світ – це та особистісна реальність, через яку пролягає 
індивідуальний життєвий шлях. Саме цей світ окреслює просторово-часові 
виміри, в яких розгортається життя людини [8, 97]. 

Отже, введення категорії „життєвий світ”, що забезпечує справжню 
цілісність людини і світу, дає змогу вивчати психологічну реальність, у 
межах якої і розгортається кожне людське життя. За твердженням 
Т.М.Титаренко, життєвий світ „як специфічне відношення між світом 
зовнішнім, практичним, емпіричним і світом внутрішнім, ціннісним, 
ідеальним передбачає наявність деякої дистанції, певного „зазору”, що 
забезпечує їх незлиття, нетотожність” [10, 173]. Автор вважає, що зникнення 
цієї дистанції призводить до появи особистісних відхилень різної глибини та 
стійкості. Зокрема, „зміщення у бік зовнішнього, соціально зумовленого, 
суспільно детермінованого ніби позбавляє людину відповідальності, 
децентрує її життєвий світ, роблячи його інфантильним, конформним, 
гнітюче екстернальним.” Інша протилежність – „зсув у бік внутрішнього, 
занурення в ідеальне, суб’єктивне ставить у залежність від індивідуальних 
особливостей перцепції, вроджених властивостей нервової системи, стану 
здоров’я тощо. Відхилення, що виникають, проявляються у сенситивності, 
асенізації, аутизації, відособленості, надмірній інтернальності” [10, 173]. 
Автор зауважує, що життєвий простір також може звужуватися до 
„організмового”, коли поведінкою починають керувати інстинкти, 
примітивні потреби. Як наслідок – зростає егоцентризм, збільшується 
дистанція, що віддаляє людину від інших, згасає взаєморозуміння [10, 174]. 
Причинами таких відхилень, на думку автора, є „превалювання передусім 
біологічних або соціологічних детермінант розвитку особистості та 
гальмування спонтанного процесу саморозгортання, саморозвитку” [10, 176]. 
Наш науковий інтерес до основних положень цього дослідження пов’язаний з 
обґрунтуванням автором життєвого світу особистості у дошкільному 
дитинстві. Так, життєвий світ дитини-дошкільника визначається як більш-
менш стабільний та автономний. Цьому сприяють „егоцентризм 
психологічного простору та циклічність психологічного часу”. Світ, який 
структурується у дошкільному віці, автор характеризує як „несуперечливий і 



монолітний, цілісний, синкретичний” [10, 186]. Будь-які суперечності 
залишаються для дошкільника суто зовнішніми, такими, що не сприймаються 
на особистому рівні. Рефлексивна структура дуже проста, уявлення про себе 
знаходяться на початковому етапі становлення. Цілісність просторово-
часової структури – це початкова недиференційованість, синкретизм, у якому 
до певного часу не вичленовуються окремі функції. Передумовами для 
виникнення особистісних дисгармоній у цей час є уповільнення швидкості 
перетворення життєвого світу через різні несприятливі умови, як от: штучне 
стимулювання розвитку дитини без урахування її реальних можливостей та 
обмежень. Такі впливи на дитину можна порівняти із впливами на рослину, 
яку штучно тягнуть догори, щоби прискорити її ріст. Рослина за такого 
втручання, звичайно, зів’яне; дитина закріплює особистісні дисгармонії 
демонстративного типу. Наслідки такої ранньої „кристалізації” здатні 
зберігатися на всіх подальших вікових етапах життя людини, виявляючись у 
сприйнятті себе як унікальної постаті, а інших – як фону, на якому 
розгортається дійство її життя. Поведінка такої людини зосереджена на собі, 
на власних планах, інтересах, пріоритетах; рішення її імпульсивні, часто 
спрямовані на задоволення якоїсь однієї яскравої потреби, по-дитячому 
нестерпного бажання [10, 188]. Резюмуючи, зазначимо, що це положення 
автора особливо важливе для нашого дослідження, оскільки дозволяє нам 
розробляти педагогічні технології, орієнтовані на формування соціального 
образу світу дитини, що засновується на гармонії та єдності пізнання і 
емоційно-оцінного ставлення до нього. Адже саме особистісні цінності є тією 
важливою ознакою, відповідно до якої будується життєвий світ особистості. 

В.С.Мухіна влучно зазначила, що у кожної дитини є своє дитинство і 
формується власне уявлення про світ. „Це уявлення, – вказує автор, – 
звичайно ж, ще не цілісне: воно сформоване у вигляді мозаїки доповнюваних 
і суперечливих образів, знань, емоцій” [7, 11]. Автор стверджує, що старший 
дошкільник „пам’ятає себе в минулому, усвідомлює в сьогоденні і проектує 
себе в майбутньому”. Минуле, окрім різноманітних спогадів, залишає дитині 
такий її стан, який вона називає „коли я була маленькою”. На думку Мухіної, 
це дуже важливо для психологічного самопочуття дитини – „бути 
маленькою”, адже тепер вона уже здатна розуміти погане і добре, здатна 
правильно себе поводити. Разом з тим, дитина прагне бачити себе і в 
майбутньому: „Коли я виросту великою”. Отже, „судження дитини про 
минуле, теперішнє і майбутнє дають їй можливість і усвідомити себе в 
минулому та сьогоденні, і уявити в майбутньому. Перспектива, яка 
відкривається перед дитиною в житті, стає її надбанням і визначає 
особливості розвитку її особистості” [7, 22]. 

Погоджуючись із зазначеним вище, разом з тим, зауважимо, що 
картина світу будується у дитячій свідомості, перш за все, під впливом 
позицій, що властиві дорослим, які впливають на неї. Світ дорослих 
традиційно визнається володарем дитини і її життя. Малюк приходить у цей 
„дорослий світ” і вимушений жити у тому складному, проблемному, повному 
протиріч життєвому просторі, який для нього створюють декілька близьких 



дорослих. Саме цей світ, „а не фізичну реальність із властивими для неї 
температурними, звуковими, світловими та іншими властивостями слід 
розглядати в якості зовнішніх умов, що сприяють зародженню особистості”, 
– вважають психологи. Новий зміст психічного життя дитини формується у 
процесі виховання. На думку Г.С.Костюка, „дитина не сама пізнає 
навколишній світ, а за допомогою дорослих. Вона має справу не тільки з 
предметами і явищами цього світу, а й готовими результатами історичного 
розвитку людського пізнання” [3, 127]. Саме цим пояснює психолог 
можливість пізнання дитиною не тільки тих об’єктів, з якими вона стикається 
безпосередньо у своїй діяльності, але й відсутніх: вона „може пізнати минуле 
своєї країни і всього людства, пізнати закони явищ об’єктивної дійсності, над 
відкриттям яких працювала наукова думка багатьох людських поколінь” [3, 
127]. 

Продовжуючи цю думку, психолог В.Т.Кудрявцев вважає, що на 
картину світу, яка формується у дітей, значною мірою впливає світ дорослих. 
Саме вони визначають „загальну соціально-педагогічну установку світу 
дорослих на світ дитинства, застосовуючи принцип доступності”. У 
результаті перспектива дитячого розвитку стає штучно звуженою 
суб’єктивними уявленнями дорослого про той чи інший предмет і можливі 
способи його розкриття дитині. При цьому, як зазначає психолог, 
використані способи не завжди адекватні. Зміст і форми педагогічної роботи 
в дошкільних закладах не забезпечують справжнього розвитку дітей, бо у 
своїй сутності дублюють досвід, який дитина набула або може набути сама у 
повсякденному житті. Під час занять і поза ними знаходять своє логічне 
продовження і культивуються ті буденні способи світовідношення, які 
дитина стихійно засвоїла в сім’ї, у повсякденному спілкуванні з 
представниками інших мікросоціальних середовищ. Ця буденність, на думку 
психолога, є визначальною рисою традиційного змісту навчання і виховання 
дітей в умовах дошкільного закладу. Можна погодися з твердженням 
В.Т.Кудрявцева про те, що традиційна психолого-педагогічна „профанація 
дитячого розвитку, яка знаходить своє вираження в дидактичному принципі 
доступності, суперечить навіть його природному спонтанному ходу” [5, 82]. 
Психолог, посилаючись на дослідження Ж.Паже та інших учених, стверджує, 
що „дитяче світобачення – глобальне, йому притаманний свого роду 
„космологізм” [5, 82]. На думку багатьох учених, саме культуровідповідні 
способи осягнення таємниць світу, його цілісності, місця особистості в ньому 
найбільш доступні дитячому сприйняттю і мисленню. Про уміння бачити 
світ „по-людському”, що є „з самого початку свідомого буття продуктом 
людських взаємовідносин”, писав В.О.Сухомлинський: „Уміння бачити світ 
по-людському залежить від того, які люди виховують дитину в ранньому 
дитинстві, що бачать у навколишньому світі вони, як учать бачити свого 
вихованця” [9, 518]. 

Дитина – максимально „соціальна істота” (Л.С.Виготський). Для неї є 
характерною гостро специфічна потреба в іншій людині. Саме тому будь-яке, 
навіть найпростіше ставлення дитини до зовнішнього світу виявляється 



завжди відношенням, заломленим через ставлення до іншої людини. Тому, як 
зазначає І.Бех, домогтися, щоб вихованець сприймав і переживав світ людей 
очима педагога, – головне виховне завдання. До кінця дошкільного 
дитинства кожна дитина створює власну картину світу, засновану на 
широкому розмаїтті образних уявлень про Світ Природи, Світ Культури, 
Соціальний Світ Людей, Світ власного „Я”. За Базовим компонентом 
дошкільної освіти, ці світи є „основними, специфічними, домірними одна 
одній, збалансованими між собою сферами життя” [2, 47]. Єдність цих світів 
формує у дитини уявлення про світ як цілісність і є основою дитячого 
світогляду. „Передчасне виведення з життєвого контексту, введення 
маленької дитини у штучно створений дорослими світ освітніх галузей 
гальмує у неї розвиток цілісної картини світу...”, вважає О.Кононко [2, 46]. 
Ми також вважаємо, що доцільно до визначення змісту дошкільної освіти 
ставитися з позицій того, якою мірою він сприяє створенню у дітей цілісної 
картини світу. 

Отож, першою сферою життєдіяльності, означеною у Базовому 
компоненті дошкільної освіти, є сфера „Природа”, „оскільки природа існує і 
за відсутності в ній людини, а остання є її часткою”. У цій сфері закладено 
дві змістові лінії – свого роду напрями розвитку особистості дошкільника: 
„Природа планети Земля” і „Природа Космосу”. 

Наступною є сфера „Культура”, у якій виділено змістові лінії 
„Предметний світ”, „Світ гри,” „Світ мистецтва”. Інтегроване поняття 
„культура” уособлює досвід дошкільника, характер осмислення і відчуття 
ним навколишньої дійсності, здатність дитини регулювати власну активність 
суспільно схвалюваними засобами. 

Третьою зі сфер, що закладена у Базовому компоненті дошкільної 
освіти, є сфера „Люди”, що окреслена змістовими лініями „Сім’я. Родина”, 
„Інші люди”, „Людство”. Цією сферою окреслено матеріал, присвячений 
проблемі спілкування, формування у дошкільника соціальної 
компетентності. Врахування авторами особливостей сучасної дитини 
дозволило їм вчасно ввести у сферу „Люди” новий зміст роботи з 
дошкільниками – „розвиток уміння диференціювати людей за ознаками віку, 
статевої належності, спорідненості, емоційної привабливості”. Всі ці уміння є 
важливими складниками особистісного зростання дитини. Такі незвичні для 
дошкільного виховання поняття, як „ототожнення статі із соціальними 
ролями”, „стосунки з дітьми ідентичної і відмінної статі,” „байдуже 
ставлення”, „неприязнь”, що ввійшли до Базового компонента дошкільної 
освіти, є надзвичайно важливими для входження дошкільника у соціум. Цією 
сферою також передбачене ознайомлення дітей з такими категоріями, як 
держава, народ, суспільство, звичайно, в доступних для дошкільника межах, 
що сприятиме підвищенню загального рівня культури та соціалізації як такій. 

Остання, четверта сфера „Я Сам” є новим здобутком, і виокремлення її 
пов’язане з особистісно зорієнтованою педагогікою, яка спрямовує фахівців 
на актуалізацію становлення дитячого „Я”, суб’єктивних сил дошкільника, 
розвиток життєдайного самоставлення, при якому дитина виявляє до себе 



інтерес, орієнтується у своїх чеснотах і вадах, поважає і цінує себе, може 
більш-менш реалістично себе оцінювати, відстоювати власну гідність тощо. 
Змістові лінії цієї сфери окреслюють „Я-фізичне,” (кожна істота має тіло), 
„Я-психічне” (кожна істота має своє внутрішнє психічне життя) та „Я-
соціальне” (кожна істота виконує певні соціальні ролі). Змістова лінія „Я-
психічне” має велике значення у становленні особистості, оскільки мова йде 
про внутрішній світ дитини, що є важливим регулятором її життєдіяльності. 
Як відомо, внутрішній світ дитини, „хоч і відображає об’єктивні умови її 
існування у зовнішньому навколишньому світі, разом з тим є відносно 
автономним щодо останнього. Ця автономність стає важливою лише завдяки 
активності, яка постійно проявляється дитиною, і спрямована на 
самопізнання і самоутвердження в навколишньому соціальному 
мікросередовищі” [4, 42]. За цією логікою, перша частина матеріалів 
змістової лінії „Я-психічне” спрямована на розвиток свідомості дитини, що 
орієнтує на вироблення у неї творчого ставлення до світу, здатності 
експериментувати, об’єктивно оцінювати свої досягнення та прорахунки. 
Друга частина матеріалів спрямована на розвиток самосвідомості, важливими 
складниками якої є: власне ім’я, самооцінка дитини, прагнення бути 
визнаною іншими, ставлення до себе як представника певної статі, уявлення 
про себе в часі, ставлення до своїх прав та обов’язків. Третя, остання сфера 
життєдіяльності „Я сам” – „Я соціальне” – пов’язана з розвитком у 
дошкільників умінь, які забезпечать дитині гармонійне, спокійне входження 
у соціум, а саме: „пристосування до життя у нових умовах, комунікативні 
здібності, вміння адекватно поводитися з рідними та незнайомими людьми, 
налагоджувати групову взаємодію, визначати свій статус у групі однолітків, 
орієнтуватися у визначенні авторитетності тієї чи іншої людини, розуміти 
чужу точку зору, регулювати спільну з іншими діяльність, виробляти певну 
позицію щодо асоціальних вчинків, коректно розв’язувати спірні питання, 
керуватися совістю як внутрішньою етичною інстанцією” [1, 55]. Саме ця 
сфера вперше апелює до категорії соціалізації і визначає її змістові 
характеристики у дошкільному дитинстві: орієнтація в основних моральних 
цінностях і вимогах, прийняття їх, керування ними у своїх вчинках, легке 
включення в життя групи, опанування типових для неї норм, здатність 
функціонувати, вміння відстоювати власні інтереси” [1, 18]. Звичайно, цим 
переліком не обмежується багатоаспектний процес соціалізації особистості в 
дошкільному дитинстві, та і сам термін є більш широким, проте розуміння 
значущості цього процесу, виділення його як основного призначення 
дошкільного навчального закладу є важливою ознакою перетворення всього 
освітнього процесу на педагогіку соціалізації. За такого підходу виховання як 
механізм соціалізації покликане створити дитині умови вибудовування 
власної картини світу, тобто створити розвиваючий потенціал соціального 
простору, що полягає у пробудженні і спрямуванні саморуху, саморозвитку, 
самостійної діяльності дитини, її пізнавальної активності, творчої ініціативи 
у формуванні основ її світогляду. При цьому важливо, щоб соціальний світ 
особистості дитини-дошкільника формувався цілком свідомо, був заснований 



на наукових уявленнях про картину світу, на гуманістичних за замістом 
стосунках з дорослими як невід’ємний компонент процесу самореалізації і 
неодмінна умова культури суспільства. Зміст і характер соціального світу, 
який завжди створюється дитиною, у якому вона живе і в якому діє, який 
творить із свого досвіду, намірів, вибудуваних образів, залежить від 
духовних цінностей, що культивуються соціальним довкіллям. Цей 
соціальний світ багатогранний і різноманітний, характеризується 
протиріччями і складністю, що є підґрунтям для розвитку активності дитини 
в процесі його пізнання і розуміння. Завдяки власній активності дитина 
взаємодіє з навколишнім світом, перетворює і присвоює його. Саме таке 
розуміння повною мірою висвітлює процес соціалізації, оскільки дитина з 
перших моментів свого життя здатна перетворювати світ, і їй необхідні 
відповідні умови для цього. Однією з таких умов ми вважаємо організацію 
соціального простору дитинства. Під ним розуміємо простір як фактор 
життєдіяльності дитини, в якому на основі моделювання світу забезпечується 
соціальний розвиток особистості, творче ставлення до життя, центр 
світовідчуттів та світобачень дитини як основа творення власної картини 
світу, що дозволяє задовольняти її потреби в контактах із соціальним 
довкіллям. Вважаємо, що такий соціальний простір необхідно створити в 
кожній родині і в кожній освітній установі. Саме від наповненості 
соціального простору залежить те, яка картина світу буде у дитини 
сформована. При цьому неприпустимо створювати простір, беручи за основу 
лише зручність і комфорт дорослих. Для нас принципово важливо не 
ототожнювати простір приміщення дошкільної установи із соціальним 
простором дитинства. Соціальний простір дитинства – це світ дітей, де 
кожному надається право створювати власну картину світу на основі 
існуючих тут можливостей. Пропонуємо розглядати його як простір 
життєдайності дитини, як соціокультурний феномен, який задає процес 
соціалізації особистості дитини. Соціальний простір дитинства поділяємо на 
певні сфери, виділяючи наступні їхні складові: природне довкілля; соціальне 
довкілля, до якого ми відносимо світ дорослих та світ дітей; 
культурологічний епіцентр змісту дошкільної освіти; цілісна картина світу, 
яка відображена у дитячій субкультурі. Соціальний простір дитинства, таким 
чином, визначає якість і специфіку соціалізації особистості дитини, що 
дозволяє нам зробити висновок про необхідність соціально-педагогічного 
супроводу, який би відповідав сучасним вимогам педагогічної науки і 
забезпечував позитивну соціалізацію особистості в дошкільному дитинстві. 
Педагогам важливо мати на увазі, що картина соціального світу в досвіді 
дитини повинна бути достатньо адекватною реальності, тобто найважливіші 
соціальні явища, події, реалії необхідно наповнювати ціннісним змістом. 
Лише така педагогічна стратегія може слугувати достатньо узгодженому або 
спільному вибудовуванню соціальної дії. Важливо, щоб дорослі розуміли і 
враховували почуття дитини і ситуацію існування дитини як особистості у 
певний момент, сприяли створенню бажаної картини світу, над якою працює 
дитина. Розуміння дитини – це довгострокова стратегія соціально-



педагогічного супроводу соціального зростання дитини і вибудовування нею 
свого життєвого світу. Необхідним елементом соціально-педагогічного 
супроводу є поціновування індивідуальності кожної дитини, підтримка і 
розвиток її успішного соціального світу. Первинна соціалізація дозволяє 
готувати дитину до подальшого дорослого життя, яке істотно відрізняється 
від її теперішнього у соціальному плані. Соціально-педагогічний супровід 
соціалізації дозволить забезпечити духовно-практичне ставлення дитини до 
світу, що базується на творчому пошуку, креативності, постійній 
інтерпретації набутого соціального досвіду і реалізується у міжособистісних 
комунікативних стосунках дитини зі світом дорослих та світом дітей. 

Для нашого дослідження було важливим розглянути саме ці підходи, 
що дозволило визначити гіпотезу і вибудувати логіку її доведення, 
опираючись на діалектичну теорію пізнання. 
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