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Виховання громадянина завжди було в епіцентрі уваги педагогічної 

науки і практики. Останнім часом воно набуває нового звучання у зв’язку 
із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до 
самореалізації в змінному соціумі. Водночас в умовах глобальної екологі-
чної і духовної кризи проблема співжиття людей на гуманістичних засадах 
набуває значення категоричного імперативу збереження життя на Землі і 
людини як духовної особистості. Відтак перед вихователем постає завдан-
ня – закріпити найбільш стабільні духовні якості соціуму, що передбачає 
формування ціннісних орієнтацій людини, починаючи з довкілля, адже 
процес соціалізації особистісні саме в цьому віці найінтенсивніший і най-
результативніший. 

Соціальна компетентність передбачає наявність в особистості здат-
ності: 

− аналізувати механізми функціонування соціальних інститути сус-
пільства, визначаючи своє місце в ньому, та проектувати стратегії свого 
життя з урахуванням інтересів і потреб різню соціальних груп, індивідів, від-
повідно до соціальних норм і правил, наявних в українському суспільстві; 

− продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та ко-
манди, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 
підтримувати взаємини та керувати власною соціальною поведінкою; 

− застосувати технології трансформації та конструктивного 
розв’язання конфліктів, досягати консенсусу; 

− спільно вивчати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізо-
вувати соціальні проекти і стратегії індивідуальних та колективних дій, 
брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання; 

− визначати мету комунікації, застосовувати ефективні стратегії 
спілкування. Залежно від ситуації, вміти емоційно налаштовуватися на 
спілкування з іншим.  

Загальні підходи до формування соціальної компетентності дитини 
визначаються принципами гуманізації виховання – олюдненні вихованих 
стосунків, визнанні цінності дитини як особистості, її значущості суспіль-
стві, заснованої на усвідомленні своїх зв’язків з оточуючими людьми і в 
цілому – місця в людстві. Такий підхід відповідає загальній меті виховання 
– формуванню цілісної, гуманної особистості, орієнтованої на відтворення 
цінностей національної та загальнолюдської культури у творчій життєдія-
льності, саморозвиток і моральну саморегуляцію поведінки [9]. 

Питання про співпрацю дошкільного, закладу з родинами вихован-
ців завжди було і залишається надзвичайно важливим для дошкільної пе-



дагогіки. Адже першою фазою соціалізації дитини є виховання у сім’ї. Тут 
дитина встановлює свої перші зв’язки з іншими людьми, з рідними. 

Другою фазою соціалізації є формування початкових соціальних 
зв’язків дитини поза межами родини. Такі зв’язки діти встановлюють з од-
нолітками й новими дорослими в дошкільному закладі. Саме в дошкільно-
му закладі вони набувають важливого суспільного досвіду, основних знань 
і вмінь, необхідних для подальшого життя серед людей, залучаються до 
різних видів діяльності. 

Перебування дитини в людському оточенні сприяє становленню со-
ціального досвіду, соціальної компетентності, досвідченості, (обізнаності; 
у дошкільника формуються певна соціальна поведінка, здатність бути аде-
кватним ситуації, вимогам і сподіванням авторитетних дорослих; розви-
ваються соціальні потреби, здібності, мотиви поведінки та діяльності. Зна-
чення соціального розвитку для особистісного становлення полягає, пере-
дусім у формуванні соціальної компетентності гарантує усвідомлення ди-
тиною того, як слід себе поводити, щоб бути гармонійною, співзвучною з 
іншими, почувати себе в будь-якому товаристві комфортно. Формування 
соціальної компетентності дошкільника розпочинається в родині та продо-
вжується в дошкільному закладі. Тому соціальний розвиток дитини зале-
жить від спільних зусиль батьків та педагогів. Вирішальним чинником ро-
звитку людини є соціальний. Він охоплює декілька складників, зокрема: 
соціально-побутове оточення родини; діяльність дошкільних виховних за-
кладів (дитячі ясла, садки); діяльність загальноосвітніх навчально-
виховних закладів; функціонування дитячих позашкільних виховних уста-
нов (дитячі бібліотеки, театри, будинки дитячої та юнацької творчості; 
спортивні школи, музичні й художні школи тощо); засоби масової інфор-
мації (радіо, телебачення, книги, газети, журнали); природа та ін. [8]. Соці-
альний вплив тих, хто нас оточує, може активно відбиватися на соціально-
му розвитку дитини, сприяти формуванню тих особливостей, якостей, по-
ведінки. Застосовуючи у навчальному процесі ділові ігри, конкурси, зма-
гання, ситуації колективного розв’язання педагогічної проблеми, ми вихо-
дили з думки В.Мясищева про те, що сама по собі діяльність людини – гра, 
навчання, праця – для формування психічних якостей і рис характеру лю-
дини може виявитись процесом нейтральним, якщо між учасниками не ор-
ганізовано стосунки, котрі вимагають співробітництва, співтворчості, вза-
ємодопомоги, колективізму, якщо не відбувається постійне підкріплення 
ходу діяльності своєрідним стимулюванням взаємовідносин, що спонука-
ють до моральних вчинків і виправданих стосунків.  

Ігрові дії дітей соціальні за своєю спрямованістю. У них відобража-
ються досвід і культура народу, вони завжди активно спрямовані на пред-
мет або людину, з якою дитина вступає в контакти. Відомий психолог 
Д.Б. Ельконін зазначав, що гра є арифметикою соціальних взаємин. У реа-
льній дійсності взаємини між людьми закриті для дитини матеріальними 



предметами, з якими діють люди, у грі вони вперше відкриваються, отже, 
гра – найважливіше джерело формування соціальної свідомості дошкіль-
ника. В цьому її основна функція і значення для розвитку особистості ди-
тини. Найбільші можливості формування дитячого товариства забезпечу-
ються ігровою діяльністю дітей. Саме в ній найповніше активізується їхнє 
суспільне життя. 

Отже, проблема формування в дитини з перших років його життя та-
ких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з моральних 
принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, так і на практиці ви-
ховання підростаючого покоління. У нашому суспільстві ці відносини ха-
рактеризуються дружним співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням 
людей один про одного, взаємодопомогою. 
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