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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ЕГ – експериментальна група

ЗМІ – засоби масової інформації

КГ – контрольна група

ЦПО – центр позашкільної освіти
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасна епоха позначена загостренням

багатьох  соціально-економічних суперечностей,  нестійкістю та  різноманітністю

орієнтацій і установок особистості. Це привносить у життя певну напруженість та

викликає появу негативних тенденцій у процесі соціалізації дитини.

Закладена в сучасних державних документах (Закони України „Про освіту”,

„Про дошкільну освіту”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-

2021  роки,  Концепція  дошкільного  виховання  в  Україні,  Державна  цільова

соціальна програма дошкільної освіти на період до 2017 року, Базовий компонент

дошкільної освіти (2012 р.),  Національна програма виховання дітей і  учнівської

молоді в Україні) методологія освіти надає пріоритетності соціально розвиненій

особистості,  переосмисленню  та  перегляду  основних  чинників  соціалізації

дитини, вивченню механізмів „входження” дитини в суспільство, формуванню та

накопиченню в дошкільників первинного соціального досвіду.

Аналіз  стану  наукової  розробки  досліджуваної  проблеми  доводить,  що

проблему  формування  первинного  соціального  досвіду  дитини  науковці

розглядають  у  загальному  контексті  її  соціалізації.  Серед  учених,  які  суттєво

вплинули  на  дослідження  процесу  соціалізації  особистості  на  різних  етапах  її

розвитку,  –  Ю. Богинська,  Р. Вайнола,  І. Звєрєва,  Н. Заверико,  А. Капська,

Л. Коваль,  Н. Лавриченко,  Л. Мардахаєв,  А. Мудрик,  І. Рогальська,  С. Савченко,

С. Харченко.

Питання,  що  стосуються  соціалізації  дітей  з  урахуванням  вікових

особливостей,  розглядали  В. Абраменкова,  К. Альбуханова-Славська,

Л. Варяниця,  Н. Гавриш,  Н. Голованова,  О. Кононко,  С. Курінна,  О. Малахова,

А. Сазонова.

На значущість і необхідність оволодіння насамперед соціальним досвідом як

таким,  що  відрізняє  людське  існування  від  тваринного,  указували  провідні

психологи  (Л. Виготський,  В. Войтко,  А. Запорожець,  Г. Костюк,  О. Лактіонов,

О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн).
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З кожним роком зростає кількість дослідників (вітчизняних і зарубіжних),

які звертаються до вивчення категорії соціального досвіду і визнають його одним

із  важливих  компонентів  соціалізації,  що  визначає  її  спрямованість  та

інтенсивність  у  привласненні  соціальних  знань  та  застосуванні  їх  у  різних

життєвих ситуаціях.

Системний аналіз наукової літератури з означеної вище проблеми дозволив

виявити, що в працях науковців проаналізовано: формування соціального досвіду

в різних соціальних умовах, зокрема в умовах комплексу „школа – дитячий садок”

(К. Попова),  у  сім’ях  із  різним  рівнем  адаптованості  (І. Ющенко);  засоби

формування соціального досвіду, такі, як іграшка (С. Онощенко), медіа-продукція

(Ю. Назарук);  соціальний досвід як умова виховання й розвитку дітей, зокрема

морально-духовного  розвитку  (Т. Поніманська),  економічного  виховання

(Г. Григоренко, А. Сазонова). Р. Калько розглянула соціальний досвід у контексті

вивчення соціокультурного досвіду. 

Родина,  дошкільний  навчальний  заклад,  дитяче  співтовариство  на  етапі

дошкільного дитинства  є  первинними інститутами соціалізації,  кожен з  яких у

сучасному  суспільстві  набув  специфічних  ознак.  Вирішальну  роль  у  процесі

формування первинного соціального досвіду, на думку багатьох провідних учених

(Г. Бєлєнька,  О. Богініч,  С. Захаренко,  Н. Захарова,  З. Кісарчук,  Т. Кравченко,

Т. Крюкова, М. Машовець, І. Трубавіна, Н. Уманець), відіграє родина, бо саме тут

відбувається соціальне становлення особистості, закладаються основи первинного

соціального досвіду.

Аналіз науково-педагогічної  літератури дозволив констатувати, що процес

формування  первинного  соціального  досвіду  дошкільників  на  сьогодні  є

маловивченим. 

Проблема,  на  нашу  думку,  полягає  у  втраті  важливих  інструментів

формування  соціального  досвіду  дитини  у  зв’язку  з  об’єктивним скороченням

простору  дитинства,  яке  є  наслідком  зменшення  закладів  позашкільної  освіти,

згорнення дворових товариств дітей, обмеження дорослими свободи їхніх дій, що

зумовлено гіпертрофованим культивуванням ідеї безпеки життєдіяльності  тощо.
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Можливості  зменшуються,  що  негативно  позначається  на  входженні  дітей  у

великий  соціум.  Тож  питання  про  об’єднання  зусиль  родинного  і  суспільного

виховання  задля  формування  первинного  соціального  досвіду  дошкільників

вимагає теоретичної та технологічної розробленості.

Аналіз теоретико-методологічних розробок у галузі соціальної педагогіки,

вивчення  досвіду  їхньої  практичної  реалізації  виявив  протиріччя між:

необхідністю здійснення цілеспрямованого процесу соціалізації в умовах ДНЗ та

низьким рівнем зазначеного процесу, який відрізняє пріоритетність накопичення

дошкільниками  соціальних  знань  та  уявлень  порівняно  з  набуттям  реального

соціального  досвіду  дитини;  потребою  в  осучасненні  процесу  формування

соціального  досвіду  в  дошкільників  і  відсутністю  педагогічних  технологій

занурення  в  досвід  проживання  соціальних  ситуацій;  потужним  виховним

потенціалом  сім’ї  як  інституту  формування  соціального  досвіду  дітей  та

неорієнтованістю значної кількості батьків на його ефективне використання. 

Актуальність порушеної  проблеми, її  соціальна й педагогічна значущість,

виявлені  протиріччя  та  відсутність  у  вітчизняній  соціально-педагогічній  науці

цілісного  дослідження,  яке  б  розкривало  теоретичні  та  практичні  аспекти

системної  роботи  з  формування  первинного  соціального  досвіду  дитини

дошкільного віку, зумовили вибір теми дослідження  „Формування первинного

соціального  досвіду  дитини  у  процесі  взаємодії  суспільного  і  родинного

виховання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є

частиною  науково-дослідної  роботи  кафедр  теоретичних  та  методичних  основ

фізичного  виховання  і  реабілітації,  соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи

ДВНЗ  „Донбаський  державний  педагогічний  університет”  (м. Слов’янськ),

затверджена вченою радою Слов’янського державного педагогічного університету

(протокол №5 від 12.01.2012 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації

наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №4

від 24.04.2012 р.).
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Об’єкт  дослідження  –  процес  формування  соціального  досвіду  дітей

старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – комплекс соціально-педагогічних умов формування

первинного  соціального  досвіду  дітей  у  взаємодії  родини  та  дошкільного

навчального закладу.

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити

комплекс  соціально-педагогічних  умов  формування  первинного  соціального

досвіду дітей у взаємодії родинного і суспільного виховання.

Гіпотеза дослідження  ґрунтується на припущенні про те, що формування

первинного  соціального  досвіду  дитини  в  процесі  взаємодії  родинного  і

суспільного  виховання  буде  успішним  у  спеціально  створених  соціально-

педагогічних умовах, що мають реалізуватися в комплексі і передбачають:

- функціонування дошкільної установи як відкритої соціально-педагогічної

системи;

- поетапну зміну форм і методів взаємодії педагогів і батьків, спрямовану на

формування первинного соціального досвіду;

- реалізацію спільно з батьками й вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; 

- упровадження циклу інтегрованих занять з практикою занурення дітей у

ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими.

Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези визначено  завдання

дослідження: 

1. На  основі  аналізу  та  узагальнення  філософської,  психологічної,

соціально-педагогічної  літератури  уточнити  сутність  поняття  „первинний

соціальний досвід” дитини.
2. З’ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці

роботи дошкільних навчальних закладів.

3. Визначити  компоненти,  критерії,  показники  та  рівні  сформованості

соціальної  досвідченості  дітей  старшого  дошкільного  віку  як  базової  категорії

первинного соціального досвіду.
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4. Теоретично обґрунтувати, змоделювати та експериментально перевірити

комплекс  соціально-педагогічних  умов  формування  первинного  соціального

досвіду  старших  дошкільників  у  процесі  взаємодії  родинного  і  суспільного

виховання.

Методологічну  основу  дослідження становлять:  культурологічний,

системний, компетентнісний і діяльнісний методологічні підходи; філософські й

соціально-педагогічні  положення  про  розвиток  особистості  у  відкритому

соціальному середовищі; сучасні теорії соціально-педагогічної діяльності; наукові

концептуальні підходи до організації суспільної дошкільної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять праці, присвячені проблемам

теорії  та  методики  соціальної  педагогіки  (О. Безпалько,  М. Галагузова,

Н. Заверико, А. Капська, О. Караман, С. Коношенко, О. Кузьміна, С. Омельченко,

А. Рижанова);  сутності  соціалізації,  її  природи  та  механізмів  (Б. Ананьєв,

С. Батенін,  Г. Батищев,  Ю. Богинська,  Н. Гавриш,  Н. Голованова,  І. Звєрєва,

Т. Кравченко,  С. Курінна,  Л. Мардахаєв,  А. Мудрик,  І. Рогальська,  С. Савченко,

С. Харченко,  Л. Цибулько  й  ін.); закономірностям  формування  особистості  в

дошкільному  дитинстві  (Л. Артемова,  А. Богуш,  Л. Божович,  Л. Виготський,

Н. Гавриш,  О. Кононко,  Г. Костюк,  Т. Поніманська);  виховному  впливу  сім’ї

(Т. Алексєєнко,  А. Макаренко,  В. Постовий,  С. Русова,  М. Стельмахович,

В. Сухомлинський,  І. Трубавіна  та  ін.);  взаємодії  освітніх  закладів  і  родини  у

вихованні  (Г. Бєлєнька,  І. Бех,  Р. Буре,  Н. Виноградова,  Л. Врочинська,

Т. Жаровцева,  Л. Загік,  О. Запорожець,  В. Котирло,  Г. Лактіонова,  Т. Маркова,

М. Машовець, Ж. Петрочко, О. Усова).

Відповідно  до  визначених  завдань  було  застосовано  такі  методи

дослідження: теоретичні:  аналіз,  порівняння  й  узагальнення  наукових джерел

дали  змогу  сформувати  уявлення  про  актуальність  проблеми,  ступінь  її

дослідження,  сприяли  визначенню  сутності  поняття  „первинний  соціальний

досвід” дітей дошкільного віку та соціально-педагогічних умов його формування;

теоретичне  моделювання  було  застосовано  в  процесі  розробки  соціально-

педагогічних  умов  формування  первинного  соціального  досвіду  старших
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дошкільників; емпіричні:  бесіди,  анкетування,  опитування,  спостереження,

вивчення  досвіду  родинного  виховання,  діагностичні  методики  дали  змогу

з’ясувати  особливості  сформованості  первинного  соціального  досвіду  старших

дошкільників  та  рівень  обізнаності  педагогів  і  батьків  стосовно  означеної

проблеми;  педагогічний  експеримент  (констатувальний,  формувальний,

порівняльний)  був  застосований  для  перевірки  ефективності  розробленого

комплексу  соціально-педагогічних  умов  формування  первинного  соціального

досвіду  старших  дошкільників  у  процесі  взаємодії  дошкільного  навчального

закладу  і  родини;  методи  математичної  статистики були  використані  для

обробки експериментальних даних й аналізу динаміки досліджуваних явищ.

Експериментальною базою дослідження було обрано дошкільні навчальні

заклади  м. Слов’янська:  № 4  „Квітонька”,  № 6  „Сонечко”,  № 30  „Казка”;

м. Дзержинська:  ДНЗ № 9  „Веселка”;  м. Краматорська:  ДНЗ № 60  „Журавлик”,

ДНЗ № 67  „Сонячний”;  смт  Донське  Волноваського  району  Донецької  області:

ДНЗ № 72 „Теремок”.  На різних  етапах  у  дослідженні  брали участь  220 дітей

старшого дошкільного віку, 240 батьків і 35 педагогів ДНЗ.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
- уперше визначено,  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально

апробовано  комплекс  соціально-педагогічних  умов  формування  первинного

соціального досвіду дитини в процесі взаємодії родинного і суспільного виховання

(функціонування  дошкільної  установи  як  відкритої  соціально-педагогічної

системи; поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків, спрямована

на формування первинного соціального досвіду; реалізація спільно з батьками й

вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; упровадження циклу інтегрованих занять з

практикою  занурення  дітей  у  ситуації,  що  вимагають  активної  взаємодії  з

іншими); визначено структурні компоненти, критерії, показники та виявлено рівні

сформованості соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку; 
- уточнено й  теоретично  обґрунтовано  сутність  і  структуру  поняття

„первинний соціальний досвід”; удосконалено форми й методи роботи з дітьми та

батьками  щодо  формування  первинного  соціального  досвіду  старших

дошкільників; 
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-  набули подальшого розвитку положення про соціалізацію дітей, форми і

методи  взаємодії  дошкільного  навчального  закладу  та  родини  в  процесі

соціалізації дошкільників.

Практичне значення дослідження полягає в розробці методики вивчення

особливостей  прояву  соціального  досвіду  дітей  старшого  дошкільного  віку  і

комплексу  соціально-педагогічних  умов  поетапного  формування  первинного

соціального досвіду дітей у процесі організованої взаємодії та спілкування дітей,

педагогів  і  батьків.  Методичні  матеріали,  розроблені  автором,  можуть  бути

застосовані в практиці роботи дошкільних навчальних закладів, а також під час

проведення занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Експериментальні матеріали  впроваджено в практику роботи дошкільних

навчальних  закладів  м. Слов’янська:  № 4  „Квітонька”  (довідка  № 83  від

23.04.2015 р.),  № 6  „Сонечко”  (довідка  № 75  від  30.04.2015 р.),  № 30  „Казка”

(довідка №117 від 17.04.2015 р.);  м. Дзержинська:  ДНЗ № 9 „Веселка”  (довідка

№ 02-15/18 від  27.04.2015 р.);  м. Краматорська:  ДНЗ № 60 „Журавлик” (довідка

№67К-тм  від  20.04.2015 р.),  ДНЗ  № 67  „Сонячний”  (довідка  №14  від

29.04.2015 р.); смт Донське Волноваського району Донецької області: ДНЗ № 72

„Теремок” (довідка № 02-15/2 від 14.04.2015 р.).

Апробація  результатів  дослідження. Результати  й  висновки  виконаної

роботи  обговорені  й  позитивно  оцінені  на  засіданнях  кафедр  теоретичних  та

методичних  основ  фізичного  виховання  і  реабілітації  ДВНЗ  „Донбаський

державний  педагогічний  університет”  (2012-2014  рр.).  Основні  положення

дисертації  представлені  на  Міжнародних науково-практичних  конференціях  і

педагогічних  конгресах:  „Теоретико-методичні  засади  передшкільної  освіти  в

сучасному  освітньому  просторі”  (Миколаїв,  2012);  „Актуальні  проблеми

підготовки педагогічних кадрів для дошкільної освіти” (Рівне-Кременець, 2012);

„Розвиток  особистості  в  умовах  трансформаційного  суспільства”  (Київ,  2012);

„Розвиток особистості в сучасному медіа-просторі” (Луганськ, 2013); „Соціально-

педагогічна  парадигма виховання:  сутність та шляхи реалізації”  (Ніжин,  2014);

„Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности”
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(Улан-Удэ,  2014);  „Психолого-педагогічний  і  соціальний  супровід  дитинства  в

освітньому  просторі:  проблеми  та  перспективи”  (Слов’янськ,  2015);

Всеукраїнських  науково-практичних конференціях і  семінарах: „Образ дитини у

вітчизняних і зарубіжних дослідженнях” (Харків, 2011); „Соціологія – соціальна

робота – регулювання соціальних проблем” (Львів, 2012); „Психолого-педагогічні

засади  діяльності  вчителя:  історія,  теорія,  практика”  (Херсон,  2012);  „Науково-

педагогічна  спадщина  А.С.Макаренка  і  сучасність”  (Старобільськ,  2013);

„Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною” (Запоріжжя, 2014).

Публікації.  Основні  положення  і  висновки  дисертаційного  дослідження

викладено в 17 одноосібних наукових публікаціях автора, з них 10 – у фахових

виданнях  України,  1  –  у  зарубіжному  науковому  виданні,  5  –  у  збірниках

матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 1 – в

інших виданнях.

Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  зі  вступу,  двох

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних

джерел  (317  найменувань,  із  них  8  –  іноземною мовою)  та  10  додатків  на  24

сторінках. Робота містить 10 таблиць, 6 рисунків. Загальний обсяг дисертації –

259 сторінок. Обсяг основного змісту дисертації становить 203 сторінки.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО

ДОСВІДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Характеристика  первинного  соціального  досвіду  в  загальному

контексті соціалізації дитини 

Осмислення  проблеми  формування  первинного  соціального  досвіду

особистості має ґрунтуватися на розкритті сутності та механізмів соціалізації як

системного утворення, важливим елементом якої він є. 

Теоретико-методологічне  підґрунтя  нашого  дослідження  визначила

сукупність  наукових  підходів:  системний,  діяльнісний,  культурологічний,

компетентнісний, на основі яких було визначено суть і різні шляхи формування

соціального  досвіду  дитини  старшого  дошкільного  віку  у  взаємодії  родини  та

дошкільного закладу. Обґрунтуємо їх вибір.

Використання  системного  підходу в  дослідженні  передбачило  розгляд

спеціальних понять і методів, урахування певних принципів, які становлять його

термінологічну  складову.  Систему,  головне  поняття  цього  підходу,  традиційно

трактують як сукупність елементів, взаємопов’язаних між собою, що утворюють

певну цілісність,  єдність. Структуру педагогічної системи науковці розглядають

не  як  звичну  суму  компонентів,  а  як  сукупність  взаємопов’язаних  між  собою

засобів,  методів і процесів, що має нові якісні ознаки, необхідні для створення

організованого,  педагогічно  виваженого  впливу  на  соціальне  становлення

особистості дитини (В. Афанасьєв, І. Блауберг, І. Зязюн, В. Садовський, Е. Юдін).

Орієнтування  на  системний  підхід дозволяє  глибше  дослідити  процес

формування соціального досвіду дітей дошкільного віку як підсистему в системі

соціалізації  особистості;  ефективніше  впливати  на  нього  через  інституції

соціалізації  (дошкільний  заклад,  родина,  однолітки).  Соціальний  досвід  як

система  має  такі  структурні  складові:  функції,  механізми,  шляхи  оволодіння,

джерела,  компоненти,  педагогічні  характеристики,  які  буде  розкрито  нижче.
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Водночас соціальний досвід – підсистема в системі соціалізації особистості, яку

провідні  вчені  визначають  як  двобічний  процес,  залучаючись  до  якого  індивід

засвоює  соціальний  досвід,  інтегрується  в  соціальне  середовище,  у  систему

соціальних зв’язків,  а  також активно відтворює ці  зв’язки,  реалізуючи себе  як

особистість (О. Безпалько, Н. Голованова, І. Звєрєва, О. Кононко, А. Мудрик) [37;

69; 111; 138; 195].

Вибір серед методологічних підходів  діяльнісного  зумовлений розумінням

досвіду як філософського, психологічного, педагогічного та соціального поняття,

що не існує поза діяльністю. Суть діяльнісного підходу розкрито в дослідженнях

Б. Ананьєва,  Л. Виготського,  І. Гальперіна,  О. Запорожця,  О. Леонтьєва,

С. Рубінштейна та  ін.  [62;  106;  169].  У цілеспрямованому процесі  формування

соціальних  уявлень  дошкільників  діяльнісний  підхід  забезпечить  не  лише

опанування дитиною певною системою знань, але й формування вміння на основі

засвоєних знань та способів діяльності самостійно орієнтуватися як у знайомій,

так  і  в  незнайомій  ситуації  та  збагачувати  власний  досвід  через  взаємодію  з

іншими людьми. 

Провідним  видом  діяльності  в  дошкільному  віці  є  ігрова  діяльність,  але

формування  соціального  досвіду  відбувається  й  в  інших  видах  діяльності

(пізнавальній,  предметно-практичній,  художній,  спілкуванні),  до  яких  активно

залучають  дітей  (Л. Виготський,  Д. Ельконін,  Р. Жуковська,  О. Леонтьєв  та  ін.).

Безперечним є висновок Г. Щукіної,  яка вважає,  що розвиток дитини полягає в

якісній зміні видів діяльності внаслідок ускладнення цілей, завдань, предметних

дій, операційної й мотиваційної сторін кожного з видів, а також унаслідок зміни

самої  позиції  дитини,  яка,  нагромаджуючи  досвід,  стає  більш  активною  й

самостійною [304].

Отже,  діяльнісний  підхід передбачає  повноцінне  залучення  старших

дошкільників  до  процесу  формування  соціального  досвіду,  при  цьому

максимально враховуючи духовний потенціал і власні сили дитини, стимулюючи

її творчі здібності, забезпечуючи активну позицію в засвоєнні нових знань під час

взаємодії з дорослими.
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Вибір  культурологічного підходу як методологічного підґрунтя зумовлений

наміром забезпечити входження дитини у світ культури, що передбачає засвоєння

нею  духовно-культурних  надбань  людства,  дає  змогу  використовувати

особистісний  потенціал,  формувати  почуття  причетності  дитини  до  певної

культури.  Суть  культурологічного  підходу  відображено  в  дослідженнях

Г. Аванесової, І. Беха, Г. Драча, Б. Єрасова, В. Розіна, О. Флієра.

Культурологічний підхід,  на  думку І. Беха,  є  визначальним для сучасного

освітнього  простору,  тому  що  передбачає  визнання  людини  повноправним

суб’єктом культури [40]. Сучасний дошкільний заклад у взаємодії з родиною має

бути  спрямований  на  загальнолюдські  цінності,  створення  цілісного

соціокультурного  простору  для  повноцінного  соціального  зростання  та

формування соціального досвіду дитини.

Вагоме  значення  для  нашого  дослідження  має  також  компетентнісний

підхід,  основні  положення  якого  розкрито  в  роботах  А. Андреєва,  І. Звєрєвої,

І. Зимньої,  Е. Іванової,  І. Осмоловської,  А. Сбруєвої  [21;  111;  247].  Теоретичне

обґрунтування  компетентнісного  підходу  як  методологічної  основи  організації

дошкільної  освіти  вперше  було  висвітлено  в  Базовому  компоненті  дошкільної

освіти [34]. Зокрема, в ньому визначений найголовніший пріоритет у навчально-

виховному процесі у дошкільному закладі – озброєння дітей наукою життя. Згідно

з Базовим компонентом дошкільної освіти життєво компетентною дитиною можна

вважати  ту,  яка  має  досвід  розв’язання  життєвих  проблем,  адекватно,

конструктивно  й  ефективно  поводиться  та  ухвалює  свідоме  рішення  в  різних

життєвих  ситуаціях,  є  в  них  активним  суб’єктом,  проявляє  власне  „Я”,

задовольняє соціальні та індивідуальні потреби [34]. 

Застосування  компетентнісного  підходу  в  дослідженнях  науковців  (І. Бех,

І. Зарубінська, О. Кононко, І. Рогальська) дає змогу осмислити специфіку процесу

формування соціального досвіду, який ми розглядаємо у взаємодії суспільного і

родинного  виховання  [40;  107;  138;  241].  Учені  наголошують  на  тому,  що

компетентнісний підхід орієнтує на підготовку до розв’язання соціальних проблем

у  майбутньому,  передбачає  не  стільки  використання  засвоєних  знань,  скільки
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готовність  до  випереджаючих,  нетрадиційних  дій,  яка  є  результатом  досвіду

особистості  [107,  с. 53].  Організацію  освітнього  процесу  в  межах

компетентнісного  підходу  спрямовано  на  підготовку  дитини  до  дій  у  різних

ситуаціях  сучасного  швидкозмінного  соціального  світу  та  прийняття  найбільш

доцільного  для  дитини  рішення.  Так,  академік  І. Бех  зазначав,  що  молоде

покоління поступово зіткнеться з необхідністю оволодіння наукою виживання на

основі  розвитку  соціально-психологічних  засобів  пристосування  до  всіляких,

зокрема  й  екстремальних,  ситуацій  в  умовах  постійно  змінного  сучасного

соціального середовища [40]. 

У  нашому  дослідженні  ми  спираємося  на  висновки  науковців  стосовно

компетентнісного підходу і вважаємо, що для сучасних дошкільників важливішим

є власний досвід,  ніж досвід  старшого покоління.  Отже,  необхідно  створити  в

дошкільному закладі умови для набуття дітьми досвіду проживання і розв’язання

різних  життєвих  ситуацій,  вправляння  в  самостійному  знаходженні  найбільш

доцільних та раціональних рішень у заданих чи реальних обставинах.

Спирання  на  теоретико-методологічні  засади  передбачає  формування

понятійного  поля  дослідження,  у  якому  центральне  місце  посідає  категорія

„соціалізація”.  Найбільш докладно, на нашу думку, суть і структуру соціалізації

розкрив А. Мудрик. Він подав процес соціалізації як єдність чотирьох складових:

–  стихійна соціалізація в процесі стихійної взаємодії людини із суспільством та

стихійного впливу на неї різних, зазвичай різноспрямованих обставин життя;

– відносно керована соціалізація в процесі та результаті впливу з боку держави на

обставини життя тих або інших категорій громадян;

– відносно  соціально  контрольована  соціалізація в  процесі  планомірного

створення суспільством і державою умов для виховання людини;

– більш або менш свідома самозміна людини [195, с. 52]. 

За  логікою  нашого  дослідження  вважаємо  за  доцільне  звернутися  до

проблеми  співвідношення  процесів  соціалізації  особистості  та  соціального

досвіду і розкрити сутність та механізми соціалізації як системного утворення. 
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Провідні  науковці  (О. Безпалько,  Н. Голованова,  І. Звєрєва,  А. Капська,

О. Кононко,  А. Мудрик,  С. Омельченко,  С. Харченко  та  ін.)  визначили

соціалізацію  як  двосторонній  взаємозумовлений  процес  взаємодії  людини  й

соціального  середовища,  що  передбачає  її  залучення  до  системи  суспільних

відносин через засвоєння як соціального досвіду, так і самостійного відтворення

цих відносин, під час яких формується унікальна, неповторна особистість [37; 69;

111; 117; 138; 195; 205; 290]. 

Автори  вказали  на  взаємопов’язаність  і  взаємозалежність  процесів

соціалізації  та  формування  соціального  досвіду  особистості.  Так,  А. Мудрик

зауважив,  що соціальний досвід  є  одним  із  важливих компонентів  соціалізації

людини та багато в чому визначає її  спрямованість та інтенсивність. У процесі

соціалізації  відбувається  накопичення  соціального  досвіду,  що  і  сприяє

соціалізації людини [92, с. 39]. 

З’ясування  педагогічної  сутності  категорії  соціалізації  привертало  увагу

багатьох  дослідників  сьогодення  (В. Болгарина,  Т. Василькова,  М. Галагузова,

Н. Голованова, Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, Н. Лавриченко, М. Лукашевич,

А. Мудрик, О. Рассказова, С. Савченко, C. Харченко та ін.) [69; 99; 111; 116; 168;

179; 193; 235; 245; 290].

Найбільш  ґрунтовно  теорію  соціалізації  розробив  А. Мудрик,  який

трактував  поняття  соціалізації  як  процес  розвитку  людини  у  взаємодії  з

навколишнім  світом  та  як двобічний  процес,  залучаючись  до  якого  індивід,  з

одного боку, засвоює соціальний досвід, інтегруючись у соціальне середовище, у

систему  соціальних  зв’язків,  а  з  другого  –  активно  відтворює  ці  зв’язки,

реалізуючи себе як особистість [196, с. 47]. 

Аналіз  трактування  категорії  соціалізації в  різноманітних  джерелах  дав

змогу виокремити такі визначення цього терміна:

– „процес залучення індивіда до системи суспільних відносин, формування його

соціального досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості” [70, с. 314];

- „розвиток людини протягом усього життя в процесі  засвоєння та відтворення

культури суспільства” [212, с. 266]; 
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- „процес  залучення  людини  в  соціальну  практику,  набуття  нею  соціальних

якостей,  засвоєння  суспільного  досвіду  і  реалізація  власної  сутності  через

виконання певних ролей у практичній діяльності” [261, с. 180-181]; 

- „процес  засвоєння  та  активного  відтворення  індивідом  системи  соціальних

зв’язків, стосунків у його власному досвіді” [232, с. 350]; 

- „процес, який уможливлює існування суспільства і передавання його культури

від покоління до покоління” [268, с. 341]. 

Отже,  попри  різні  підходи  до  тлумачення  категорії  „соціалізація”  автори

єдині  в  тому,  що  поняття  „соціалізація”  та  „соціальний  досвід”  мають  тісний

зв’язок. 

Свідченням  величезного  інтересу  до  проблеми  соціалізації  особистості  є

значна  кількість  кандидатських  та  докторських  дисертацій,  монографічних

досліджень,  присвячених  різним  її  аспектам  упродовж  останніх  років.  Чільне

місце серед них посідають праці І. Звєрєвої і С. Харченка, присвячені основним

напрямкам  соціальної  роботи  з  дітьми  та  молоддю  в  Україні,  які  закладають

методологічні  основи  соціально-педагогічних  досліджень  стосовно  різних

аспектів соціально-педагогічної роботи з дітьми і молоддю [111; 290]. Особливу

значущість  для  нашого  дослідження  має  ґрунтовний  історико-логічний  та

порівняльний  аналіз,  зроблений  науковцями  щодо  відображення  процесів

соціалізації  у  філософії,  соціології,  психології,  педагогіці;  розкриття  сутності,

структури, етапів та різновидів соціалізації. 

Різні елементи процесу соціалізації досліджені в докторських дисертаціях:

соціальне  мікросередовище  (В. Бочарова);  умови  соціалізації  різних  категорій

суспільства та специфіка впливів тих чи тих чинників на особливості  перебігу

цього  процесу  (Н. Голованова,  А. Капська,  С. Курінна,  Л. Міщик,  А. Мудрик,

Н. Філіпов та ін.);  науково-теоретичні  засади соціалізації  студентської  молоді  в

позанавчальній  діяльності  в  умовах  регіонального  освітнього  простору

(С. Савченко),  теоретико-методичні  основи  соціально-педагогічної  роботи  з

сім’єю (І. Макаренко, І. Трубавіна) [51; 69; 116; 163; 196; 245; 280].

17

17



У дисертаційному дослідженні зроблено аналіз різних аспектів соціалізації

сучасної  молоді,  зокрема  політичної  соціалізації  молоді  (Н. Дембицька,

Я. Подолян  та  ін.);  розкрито  соціально-педагогічні  основи  соціалізації  молоді

промислового регіону (П. Плотніков);  діагностовано соціально-виховний процес

як  умову  соціалізації  студента  вищого  навчального  закладу  (Ж. Баб’як)  та

соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у виховному процесі

вищого навчального закладу (О. Сєвастьянова). Автори досліджень наголосили на

ролі  попереднього,  первинного  соціального  досвіду,  який  значно  зумовлює

позицію людини в її дорослому житті [79; 222; 220; 30; 255].

Значним є внесок вітчизняних науковців, які дослідили процес соціалізації

дітей  шкільного  віку:  докладно  розроблено  теоретико-методичні  засади

соціалізації  дітей  шкільного  віку  у  взаємодії  сім’ї  і  школи  (Т. Кравченко).

Особливу  цінність  для  нашого  дослідження  представляють  розроблені  автором

концептуальні  підходи  до  визначення  сутності  соціалізації  особистості  та

ґрунтовний аналіз взаємозв’язку процесів соціалізації і виховання [152].

Досліджено процес соціалізації особистості молодшого школяра в процесі

ігрової діяльності (Ю. Богинська); проаналізовано педагогічні умови соціалізації

молодших  школярів  у  стосунках  з  однолітками  (О. Малахова);  розроблено  та

впроваджено  технологію  формування  соціокультурного  досвіду  молодших

школярів  засобами  театральної  педагогіки  (Р. Калько);  соціально-педагогічні

умови захисту  дитинства  в  загальноосвітній  школі  представлені  в  дослідженні

О. Караман, особливий інтерес для нас представляє розроблена автором модель

соціального зростання сучасного школяра [47; 183; 115; 120]. 

Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку

є предметом вивчення дослідниці Ю. Куряти, значущим для нашого дослідження є

проаналізовані  автором  чинники  та  інші  суттєві  характеристики  процесу

соціалізації  особистості.  Педагогічні  умови  соціалізації  обдарованих  учнів  у

навчально-виховному  середовищі  загальноосвітнього  навчального  закладу

розроблені  в  науковій  роботі  Н. Завгородньої.  Автори  зазначених  досліджень

указали на надзвичайну роль умов життєдіяльності школярів і роль соціального
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досвіду,  з  яким вони приходять до школи [166; 98].  Цю думку підкреслюють і

дослідники,  які  аналізують  процес  соціалізації  молоді  в  країнах  далекого

зарубіжжя:  Н. Лавриченко  (країни  Західної  Європи),  Л. Гордієнко

(Великобританія), О. Заболотна (США), О. Яременко (країни Бенілюксу) [168; 72;

96; 308].

Поняття  „соціалізація”  в  теорію  і  практику  дошкільної  освіти  ввійшло

порівняно  недавно.  Для  розуміння  нашої  проблеми  звернемося  до  загальних

положень,  розроблених  провідними  українськими  вченими.  Науковці

(Л. Артемова,  А. Богуш,  Л. Варяниця,  Н. Гавриш,  Н. Кирста,  Л. Кононко,

Т. Кравченко,  С. Курінна,  В. Кузь,  Н. Лисенко,  Т. Поніманська,  І. Рогальська

(Печенко) та ін.) визначили соціалізацію як набуття дошкільниками соціального

досвіду, що здійснюється через діяльність, спрямовану на орієнтування в ситуації,

пристосування  до  навколишнього;  як  історично  зумовлений  процес  входження

дитини у світ конкретних соціальних зв’язків і освоєння соціокультурного досвіду,

засвоєння  цінностей,  норм  поведінки  та  активної  власної  діяльності  й

спілкування. 

Аналіз дисертацій і монографій дозволив з’ясувати, що їхні автори вивчали

різні  аспекти  процесу  соціалізації  дітей  дошкільного  віку.  Вагомим  внеском  у

розробку проблеми соціалізації дошкільників є наукова діяльність І. Рогальської

(Печенко).  Її  кандидатська  дисертація  формує  цілісне  уявлення  про  сутність

соціалізації  дітей  п’яти-шести  років,  дає  об’єктивні  характеристики  процесу

формування  соціальної  компетентності,  розкриває  тенденції  її  розвитку,  що

представляє цінність для нашого дослідження[215].

Теоретичне  узагальнення  й  нове  розв’язання  проблеми  соціалізації

особистості  в  дошкільному  віці  представлено  в  докторській  дисертації

І. Рогальської.  Стрижнем  наукового  дослідження  вченої  є  модель  соціально-

педагогічного  супроводу  соціалізації  особистості  в  дошкільному  дитинстві  як

процесу  особистісної  взаємодії  між  тим,  хто  супроводжує,  і  тим,  хто  цього

потребує  [242].  Для  нашого  дослідження  особливо  значущими  були:  докладна

характеристика  процесу  соціалізації  особистості  в  дошкільному  дитинстві  та
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розроблена  авторкою  експериментальна  модель  соціально-педагогічного

супроводу соціалізації особистості в дошкільному дитинстві.

Особливості  соціалізації  дітей  шести-семи  років  у  різних  умовах

життєдіяльності  досліджено  в  дисертації  С. Курінної,  значущість  дослідження

полягає  в  розробленій  авторській  методиці  соціалізації  дітей,  яка  базується  на

всебічному збагаченні культурних уявлень та соціального досвіду за допомогою

спеціально розробленої методики [163].

Проблемі  ранньої  соціалізації  індивіда  як  особистості  присвячена  робота

М. Семенової,  яка  також  має  особливе  значення  для  нашого  дослідження,  бо

розглядає  важливі  аспекти забезпечення  педагогічного впливу на соціалізаційні

процеси в молодшому дитинстві [251]. 

С. Семчук дослідила ЗМІ як потужний фактор соціалізації сучасних дітей

дошкільного  віку,  визначила  провідні  групи  факторів,  що  впливають  на

соціалізацію дошкільників у контексті впливу ЗМІ [253]. 

Важливим у контексті нашої наукової роботи є монографічне дослідження

„Діти  і  соціум:  особливості  соціалізації  дітей  дошкільного  та  молодшого

шкільного  віку” (А. Богуш,  І. Варяниця,  Н. Гавриш,  С. Курінна  та  ін.),  зокрема

представлені  авторами  теоретико-методологічні  засади  проблеми  соціалізації  в

онтогенезі,  характеристика  особливостей  соціального  розвитку  дітей  у  різних

умовах життєдіяльності та дитячої субкультури як важливого фактору соціалізації

дошкільнят [85].

Значущими  для  осмислення  суті  соціального  досвіду  є  ідеї  Н. Захарової

щодо ігрових засобів оптимізації соціальної адаптації дітей старшого дошкільного

віку  до  дошкільного  навчального  закладу,  зокрема  авторська  соціально-

педагогічна технологія оптимізації адаптаційного процесу дошкільників, в основу

якої покладено використання адаптаційно-розвивального потенціалу різних видів

ігрової  діяльності:  сюжетно-рольових,  театралізованих,  рухливих  ігор,  ігрових

вправ та етюдів [110]. Деякі з авторських форм роботи ми запозичили для своєї

експериментальної частини.
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Системне  поняття  „соціалізація  особистості”  тісно  пов’язане  з  іншими

категоріями,  а  саме:  „виховання”,  „розвиток”,  „формування”,  іноді  навіть

відбувається підміна понять „соціалізація”, „виховання”, „соціальне виховання”.

На це вказує Н. Голованова: одні автори просто скасовують виховання і все, що

його попередньо стосувалося, називають соціалізацією, витісняючи таким чином

звичні  і  зрозумілі  поняття  в  педагогіці;  інші  вважають  за  соціалізацію  лише

громадянське  і  моральне  виховання,  намагаючись  усі  проблеми,  пов’язані  зі

зміною життєвих цінностей, розв’язувати засобами соціалізації; треті відносять до

соціалізації всі стихійні, педагогічно необґрунтовані впливи на дитину, виводячи

соціалізацію  за  межі  предмета  педагогіки  [68, с.  23].  У  контексті  нашого

дослідження вважаємо за необхідне розмежувати ці поняття та водночас показати

їхню взаємодію. 

Справедливим  є  твердження  Н. Лавриченко  стосовно  того,  що  поняття

соціалізації є „органічним елементом концептуальної системи педагогіки і тісно

пов’язане з поняттями, які відображають явища розвитку, формування і виховання

особистості” [168, с. 63].

На  думку  С. Харченка,  „...ідея  виховання  повинна  бути  зорієнтована  на

встановлення  взаємозв’язку  соціалізації  та  спеціально  організованого

педагогічного процесу” [290, с. 26 ].

Доведенню  того,  що  виховний  процес  має  вирішальне  значення  для

результатів  соціалізації  присвятили  праці  О. Газман,  Ю. Гордін,  Т. Кравченко,

А. Мудрик, С. Савченко, С. Шашенко та ін. [66; 152; 195; 245]. 

Переконливою та зваженою видається позиція О. Газмана щодо взаємозв’язку

понять  соціалізація  й  виховання  [66].  Автор  уважає  виховання  провідним

чинником соціалізації особи, яка формується під впливом зовнішніх (соціалізація)

і внутрішніх (індивідуалізація) процесів.  Т. Кравченко також розглянула процеси

соціалізації і виховання як діалектично взаємопов’язані, які взаємно зумовлюють і

доповнюють один одного [152, с. 93].

Особливий інтерес викликає позиція А. Мудрика, який визначає розвиток  -

загальним процесом становлення людини; соціалізацію – розвитком, зумовленим
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конкретними  соціальними  умовами;  виховання  –  відносно  соціально

контрольованим процесом розвитку людини в процесі її соціалізації [195, с. 48].

Узагальнений аналіз досліджень (А. Ананьєва, Н. Голованової, Н. Заверико,

І. Звєрєвої,  А. Капської,  А. Мудрика,  І. Огороднікова  та  ін.),  дозволив  дійти

висновку,  що під  поняттям  „виховання”  слід  розуміти  цілеспрямований  процес

формування  в  особистості  певних  рис  і  якостей,  завдяки  чому  вона  опановує

культуру і стає повноцінним членом суспільства [68; 99; 111; 116; 195].

„Розвиток”  розуміємо  як  процес,  що,  як  і  соціалізація,  відбувається

впродовж  усього  життя  людини  під  впливом  стихійних  і  цілеспрямованих

процесів. Проте, на відміну від соціалізації, що полягає в соціальному становленні

особистості,  розвиток охоплює і  соціальні,  і  біологічні,  і  психологічні  сторони

цього процесу. 

Уважаємо,  що  процес  соціалізації  найбільш  точно,  порівняно  з  іншими

поняттями,  відображає  взаємозв’язок індивіда  і  суспільства,  унаслідок  чого

відбувається  розвиток  як  індивіда,  так  і  суспільства.  У  контексті  дослідження

вважаємо необхідним розглянути структуру соціалізації докладно.

Аналіз  соціально-педагогічної  літератури  виявив  єдність  у  розумінні

науковцями  чинників  соціалізації,  забезпечену  факторною  теорією

соціалізаційного процесу А. Мудрика, в основі якої лежить ідея про залежність

ходу й результатів соціалізаційного процесу від тих умов і чинників, у яких вона

відбувається.  Це  надзвичайно  важливо,  бо,  знаючи  безпосередньо  умови  й

чинники, від яких залежить процес соціалізації, педагог дістає можливість дії на

них  для  зміни,  корекції,  активізації.  А. Мудрик  виділяє  чотири  групи

соціалізаційних чинників (факторів): перша – мегачинники (космос, планета, світ);

друга – макрочинники (країна, етнос, суспільство); третя – мезочинники (регіон,

місто,  селище);  четверта  –  мікрочинники  (сім’я,  сусіди,  однолітки,  виховні

організації та ін.) [196]. Особливий інтерес для нашого дослідження мають саме

мікрочинники соціалізації, адже йдеться про дітей дошкільного віку, соціальний

простір яких є досить обмеженим.
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Структурними елементами соціалізації виступають також етапи та стадії

соціалізації.  Є різні  підходи до визначення  етапів соціалізації  особистості:  так

званий діяльнісний (Л. Виготський, Д. Ельконін,  О. Леонтьєв)  [62;  169],  коли  в

основу періодизації  покладають діяльність людини з виробництва матеріальних

благ і відтворення роду, та віковий, пов’язаний з віковою періодизацію з моменту

народження людини до смерті (Е. Еріксон, А. Мудрик) [316; 196]. 

Наявний також інший погляд, коли на діяльнісну періодизацію накладають

вікову:  1)  ранній  етап  –  від  народження до  вступу  до  школи;  2)  навчання  –  з

моменту вступу до школи; 3) соціальна зрілість; 4) завершення життєвого циклу –

з моменту закінчення трудової діяльності.

І, нарешті, останній підхід до розподілу етапів процесу соціалізації, згідно з

яким  виокремлюють  первинну  (підготовчу)  і  вторинну  (активну)  соціалізації

(О. Безпалько,  А. Капська,  Н. Лавриченко).  Первинна  соціалізація  індивіда

пов’язана з його дитинством, вторинна соціалізація – це наступний процес,  що

дозволяє вже соціалізованому індивіду входити в нові сектори соціуму [36; 116;

168].

Уважаємо, що всі ці підходи до визначення етапів соціалізації правомірні, бо

кожен вік супроводжується певним провідним видом діяльності.

Є кілька поглядів на виокремлення якісних стадій соціалізації. Нам імпонує

підхід Н. Заверико, яка, спираючись на концепцію персоналізації А. Петровського,

виділила  3  стадії  соціалізації:  адаптація  (відбувається  засвоєння  норм  і

цінностей об’єднання однолітків, до якого належить особистість, унаслідок чого

особистість  і  об’єднання  „пристосовуються  одне  до  одного”),  індивідуалізація

(особистість  намагається  виділитися  і  звернути  на  себе  увагу,  відбуваються

пошуки способів реалізації свого неповторного „Я”) та  інтеграція  (відбувається

взаємопроникнення  особистісних  якостей  членів  групи,  кожна  особистість

розкриває себе і відчуває свою необхідність у спільній справі) [99].

За логікою дослідження вважаємо за необхідне звернутися до визначення

механізмів процесу  соціалізації.  А. Мудрик  механізми  соціалізації  поділив  на:

традиційні (стихійне засвоєння індивідом норм, еталонів поведінки, поглядів, які
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притаманні  його  найближчому  оточенню  і  в  яких  переломлюється  соціальна

реальність  конкретного  суспільства);  інституційні  (реалізуються  в  процесі

взаємодії  особи  з  інститутами  суспільства,  унаслідок  чого  відбувається

накопичення індивідом певних знань і досвіду соціально схвалюваної поведінки);

стилізовані (діють у межах певної субкультури); міжособистісні (діють у процесі

спілкування  особи  із  суб’єктивно  значущими  для  неї  людьми)  і  рефлексивні

(внутрішній  діалог,  завдяки  якому  індивід  розглядає,  оцінює,  приймає  чи

заперечує  ті  чи  ті  цінності,  властиві  різним  інститутам  суспільства,  групам

однолітків та значущих інших) [196, с. 40 – 41]. 

У працях З. Фройда, С. Беличєвої, В. Москаленко визначено такий механізм

соціалізації,  як  соціальна  ідентифікація,  тобто  ототожнення  індивідом  себе  з

іншими  людьми,  групами  та  об’єднаннями,  що  дає  йому  змогу  оволодівати

новими  видами  соціальної  діяльності,  соціальних  норм  і  цінностей.  У  роботі

С. Розум до таких механізмів належать  наслідування,  ідентифікація,  заохочення,

покарання, дитяча гра [243, с. 294]. 

Понятійне  поле  нашого  дослідження  утворене  низкою  понять,  що  є

елементами  соціалізації:  „соціальна  роль”,  „соціальні  норми”,  „соціальна

поведінка”,  „соціальна  свідомість”,  „соціальний  досвід”,  „соціальні  стосунки”,

„агенти соціалізації”. Коротко розкриємо їх.

У процесі соціалізації особистість приміряє на себе і виконує різні соціальні

ролі, набуваючи завдяки цьому можливості для самовиявлення. Учені визначили

соціальну  роль як  стереотипну  модель  поведінки  людини,  яка  задається  її

соціальною позицією в системі соціальних або міжособистісних відносин, ланка,

що пов’язує особистість і групу, спосіб входження особистості в групу. Скільки

існує груп (великих і малих, реальних чи умовних), до участі в яких залучається

індивід, стільки ж він має і соціальних ролей (іноді – більше, якщо в одній групі

йому доводиться виконувати не одну, а кілька ролей) [73, с. 325]. 

Без  формування  ролей  неможливе  формування  соціальної  поведінки  (як

прояву високого рівня соціалізованості),  важливим показником якої є адекватна

рольова  поведінка.  Успішність  людини  в  соціальних  контактах,  рівень  її
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самооцінки  і  самодостатності,  гармонійний  психологічний  стан,  сформована

система  цінностей  зумовлюють  репрезентацію  різних  способів  соціальної

поведінки. Вона регулюється не лише індивідуальною та суспільною свідомістю, а

й соціальними інститутами, правовими нормами, мораллю. 

Процес  соціалізації  неможливий  без  знання  й  дотримання  соціальних

норм, які визначають правила, що містять вимоги суспільства, соціальної групи

до  поведінки  особи,  групи  в  їхніх  взаємостосунках  одне  до  одного,  до

соціальних  інститутів,  суспільства  загалом.  Якщо  „норма”  –  це  зразок

поведінки, то „соціальна норма” – це зразок і правила поведінки в суспільстві

[152, с. 55]. Мотиваційний механізм дії соціальних норм на особистісному рівні

визначає єдність трьох моментів: 1) знання соціальної норми та її усвідомлення;

2) бажання  реалізації  (мотив);  3) сама  дія,  тобто  реальна  поведінка.  Вплив

соціальних  норм  на  особистість  відбувається  винятково  через  її  внутрішні

фактори  –  інтелектуальні,  емоційні  та  вольові,  соціально  ціннісні  орієнтації,

оцінні критерії, погляди і прагнення [213]. 

Важливою  ознакою  й  водночас  результатом  процесу  соціалізації  є

соціальна  свідомість,  завдяки  якій  індивід  виробляє  систему  поглядів  на

дійсність, здійснює своєрідну теоретизацію способу власного життя, розробляє

його  концепції.  Основна  функція  соціальної  свідомості  –  забезпечення

самовизначення  людини,  її  індивідуального  поступу  в  суспільстві,  сприяння

усвідомленню нею свого життєвого шляху (О. Кононко). 

Соціалізаційні процеси відбуваються в соціальних стосунках, адже в процесі

їхньої реалізації індивід з індивідом не просто зустрічаються, виявляючи певне

ставлення  один  до  одного,  ці  індивіди  зустрічаються  як  представники  певних

соціальних груп. Залежно від видів діяльності індивіда соціальні стосунки можуть

бути  функціонально-рольовими,  емоційно-ціннісними  та  особистісними

(І. Звєрєва, А. Капська). 

Соціалізація здійснюється під дією впливів, які  надходять від конкретних

осіб і  задають певні параметри уявленням, настановам, переконанням індивіда,

його  ціннісним  орієнтаціям.  Такі  особи  називаються  агентами соціалізації.
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Агентом  може  бути  будь-яка  соціалізована  людина,  яка  сприяє  формуванню  в

дитини  суб’єктивної  соціальності,  почуття  належності  до  соціального  світу.

Найважливішими  агентами  соціалізації  дітей  дошкільного  віку  є  батьки,  рідні

дитині люди (бабусі, дідусі, брати і сестри). Агентами соціалізації дитини також є

педагоги дошкільного закладу, однолітки, сусіди. 

Кінцевим  результатом  процесу  соціалізації  особистості  в  конкретний

відрізок  часу  є  її  соціалізованість та  накопичення  й  активне  відтворення

особистістю  соціального  досвіду  (Н. Голованова,  Н. Заверико,  І. Звєрєва,

А. Капська, О. Кононко, А. Мудрик) [69; 99; 111; 116; 138; 193]. До компонентів

соціалізованості особистості  науковці  зараховують:  соціальну  обізнаність,  як

наявність  у  особистості  необхідного  рівня  знань  стосовно  соціальних  норм,

цінностей, форм поведінки, моделей соціальних відносин,  загальноприйнятих у

цьому  суспільстві;  соціальну  досвідченість,  як  володіння  дитиною  досвідом

соціально прийнятої  в  суспільстві  моделі  поведінки,  певних соціальних норм і

цінностей, одержаних із власного досвіду та соціальну компетентність.

До  категорії  соціальної  компетентності  у  своїх  дослідженнях  зверталася

низка сучасних дослідників (М. Докторович, О. Кононко, В. Кузьменко, Г. Марчук,

Т. Поніманська та ін.) [87; 138; 160; 188; 226]. У визначенні дефініції „соціальна

компетентність”  звернемося  до  наукових  праць  М. Докторович,  яка  трактувала

„соціальну  комптентність”  як  соціально  набуту  здатність  особистості  гнучко

орієнтуватися  в  мінливих  соціальних  умовах  та  ефективно  взаємодіяти  із

соціальним  середовищем  [87].  Ми  солідарні  із  вченою  стосовно  того,  що

соціальна компетентність змінюється протягом життя і залежить від розвитку в

особистості  соціальної  обізнаності  та  соціального  досвіду.  Отже,  щодо  дітей

дошкільного віку ця характеристика виправдана.

Резюмуючи, дійшли висновку про неможливість відокремлення зазначених

категорій  (соціальна  обізнаність,  соціальна  досвідченість,  соціальна

компетентність) з огляду на їхню взаємозалежність.

Узагальнення розуміння сутності та структури соціалізації представлене в

схемі (рис 1.1).
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                                Види та механізми 

Етапи та стадії

Рис. 1.1. Сутність та структура соціалізації особистості на етапі
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 дошкільного дитинства
Базовими для нашого дослідження стали висновки та теоретичні положення

науковців,  які  визначають  соціальний  досвід  головним  компонентом  процесу

соціалізації,  підсистемою в  системі  соціалізації,  а  також кінцевим  результатом

цього  процесу  (А. Богуш,  Н. Гавриш,  Н Голованова,  Л. Кононко,  Т. Кравченко,

В. Кузь,  С. Курінна,  А. Мудрик,  І. Рогальська  та  ін.)  [49;  63;  69;  139;  152;

158; 163; 195; 241].

За  логікою  нашого  дослідження  вважаємо  доцільним  надати  докладну

характеристику  досвіду,  як  однієї  з  провідних  категорій  філософії,  психології,

педагогіки і соціальної педагогіки зокрема. 

Схематично загальну характеристику категорії досвіду можна представити

так (рис. 1.2):

Рис. 1.2. Загальні підходи до визначення сутності категорії „досвіду”

Досвід є однією із фундаментальних категорій філософії, він завжди був у

центрі уваги філософів різних часів і шкіл. Аналіз наукових досліджень дозволив

нам  виокремити  найбільш  загальні  філософські  тлумачення  категорії  „досвід”,

наявні в різних інтерпретаціях філософів:

28

28



 досвід  людини  поєднує  чуттєве  та  раціональне,  тобто  всі  відчуття  і

переживання, а також трактування й усвідомлення чуттєвого досвіду (філософи

античної і середньовічної філософії – Платон, Аристотель та інші);

 досвід  ґрунтується  на  уважному  спостереженні  й  особливо  на

самоспостереженні.  Приклад  людино-центристського  трактування  досвіду

(мислителі Ренесансу - Мішель де Монтень та інші);

 досвід є головним продуктом розуму, результатом діяльності духу, з нього

починається  все  пізнання,  досвід  є  завжди  особистим  надбанням  людини,

пов’язаним з її внутрішнім світом (німецька класична філософія – І. Кант);

 досвід  можна  представити  як  процес  одержання  нових  знань  під  час

власної діяльності (німецька класична філософія - Г. Гегель);

 досвід як джерело життєтворчості людини (український філософ XVIII ст.

Г. Сковорода); 

 досвід  як  організація  експериментів  людини  з  життям,  переживання  й

проживання життєвих проблемних ситуацій (американський філософ і педагог ХХ

ст. Джон Дьюї);

 досвід у сукупності різних змістовних значень: діяльності, аналогами якої

є „випробовування”, „експеримент”, „аналіз”; результату – „багажу знань, умінь і

навичок”, що визначає „досвідченість” людини; процесу – „впливу”, „засвоєння”,

„організації поведінки” (англійський філософ ХХ ст. Б. Рассел).

У  контексті  нашого  дослідження  філософські  тлумачення  досвіду  мають

важливе  значення  і  знаходять  своє  продовження в  розвідках  психологічного  та

соціально-педагогічного трактування досвіду.

До  проблеми  досвіду  постійно  звертається  психологічна  наука. Про

необхідність  оволодіння  насамперед  соціальним  досвідом  як  таким,  що

відокремлює  людське  існування  від  тваринного,  твердили  провідні  вчені

(Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.). Вони зазначали, що

на відміну від видового досвіду, природженого, генетичного, соціальний досвід –

це втілене в продуктах матеріального та духовного виробництва, узагальнене та

символічне культурологічне суспільне уявлення про світ та людину [62; 169]. 
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У психологічних  дослідженнях  досвід  розглядали  як  складову  структури

особистості, а його формування як один із напрямків особистісного становлення й

розвитку  людини.  Вважається,  що  досвід  є  особливою  „призмою”,  через  яку

особистість  сприймає,  оцінює  будь-який  соціальний  вплив,  визначає  його

значущість для себе. Із психологічного погляду, досвід є стійким комплексом, який

синтезує не всі знання, переживання, практичні дії, а саме ті, що набули особливої

значущості  для  людини  [148,  с.13-14  ].  Тому  досвід  є  рушійною  силою

саморозвитку  й  саморегуляції  людини,  бо  все,  що  вона  здобуває  в  процесі

життєдіяльності  та  взаємодії  з  іншими,  діагностується  через  досвід  і  набуває

особистісного сенсу або ні. Ми підтримуємо думку психологів, що саме досвід

забезпечує активність людини як суб’єкта власної діяльності й розвитку.

Для розуміння нашої проблеми важливими є погляди Л. Виготського, який

виділив і  проаналізував три самостійні  типи досвіду:  історичний,  соціальний і

подвоєний. Дослідник наголошував на зв’язку історичного досвіду із соціальним,

уважав, що поряд з історичним має бути поставлений досвід соціальний, досвід

інших  людей,  що  входить  дуже  значним  компонентом  до  поведінки  людини.

Трактуючи історичний досвід, учений зазначав: „Усе наше життя, праця, поведінка

ґрунтуються  на  використовуванні  досвіду  попередніх  поколінь,  досвіду,  який

передається  від  батька  до  сина.  Цей  досвід  умовно  назвемо  історичним”  [62,

с. 84].  Виготський  також  увів  поняття  „соціальний  досвід”,  джерелом  якого  є

життєдіяльність особи в реальний час і в конкретному соціальному оточенні. Він

вважав, що історичний досвід – це той самий соціальний, але у вимірі історичних

подій, змін розвитку.

За  К. Платоновим  у  структурі  особистості  виокремлюють  чотири

підструктури  (спрямованість  особистості,  досвід,  підструктура  психічних

процесів  та  підструктура  біопсихічних  властивостей  особистості).  Зокрема,

підструктура  досвіду  містить  знання,  уміння,  навички  та звички,  і  набувається

досвід у процесі навчання та виховання. Провідним у набутті досвіду є соціальний

чинник [219].
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Учені  визначили  діяльність  головною складовою психолого-педагогічного

механізму соціального досвіду, на їхню думку, діяльність являє собою й спосіб, і

умову,  і  форму  вираження  культурно-історичного  відтворення  соціального

досвіду.  Нагромадження  дитиною  самостійно  й  під  керівництвом  дорослих

необхідного  соціального  досвіду  сприяє  розкриттю  вікового  потенціалу

дошкільника, успішній підготовці до навчання в школі, а пізніше – до дорослого

життя (Г. Батищев, Л. Виготський, О. Леонтьєв) [62; 169].

Значущими  психологічними  положеннями  для  усвідомлення  сутності

категорії досвіду є такі:

- на психологічному рівні досвід визначає все те, що людина переживає й

оцінює як особистісно значуще для неї в процесі взаємодії із середовищем;

- саме досвід є умовою й результатом активності  особистості  як суб’єкта

власного розвитку;

- досвід  є  головним критерієм відбору вагомих і  необхідних впливів для

особи, саме в досвіді нагромаджуються тільки значущі для неї її здобутки.

Для  розуміння  сутності  досвіду  з  погляду  педагогічної  науки вважаємо

необхідним проаналізувати досвід у єдності понять: життєвий досвід, особистісний

та індивідуальний досвід.

У наукових дослідженнях досвід, що формується протягом багатогранного

життя  людини  під  впливом  розмаїття  її  практичної  діяльності,  визначають  як

життєвий (О. Бєлкін, В. Ковальов, К. Платонов, Н. Свініна, А. Фурман) [38; 219;

248].  Досліджуючи  життєвий  досвід,  Н. Свініна  зауважила,  що  формування

життєвого  досвіду  відбувається  із  перших  секунд  входження  дитини  в  життя,

протягом життя він збагачується і реконструюється. Життя на її думку – тривалий

життєвий досвід, у якому зафіксований унікальний процес розвитку особистості

[248].  Він  містить  події,  що  відбуваються  з  людиною  в  конкретний  момент  і

відкладаються в її пам’яті у формі вражень, відчуттів, суджень. Людина виявляє і

визначає себе в досвіді. 

Цілісна  система  поглядів  на  роль  життєвого  досвіду особистості  в

освітньому  процесі  висвітлена  в  теорії  вітагенного  навчання  (О. Бєлкін,
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А. Фурман). Теорія вітагенного навчання ґрунтується на тому, що досвід виконує

не лише допоміжну, але й самостійну освітню функцію, що дозволяє здійснити в

педагогічному  процесі  прогностичну  діяльність  переносу  тенденції  розвитку  в

минулому  на  майбутній  досвід  життя,  створити  умови  для  ефективного

співвіднесення  теоретичних  знань,  одержаних  під  час  освітнього  процесу,  з

реаліями життя [38].

Кожний  сучасний  педагог  має  зрозуміти  в  палітрі  досвіду  вихованця  ті

проблеми,  які  є  важливими  для  його  розвитку,  але  ще  ним  не  усвідомлені  як

особистісно значущі.  Важливого значення життєвому досвіду надавав видатний

педагог Ш. Амонашвілі, який уважав, що піклування кожного педагога повинно

полягати  в  допомозі  дитині  збагатитися  життєвим  досвідом  дитинства,  він

зауважив:  чим  багатогранніший  у  дитини  життєвий  досвід  дитинства,  тим

успішніше можна вплітати в нього багатющий досвід людства [20].

Саме  досвід  утворює  те  смислове  поле,  у  якому  тільки  і  можуть

співпрацювати  вихователь  і  вихованець,  учитель  та  учень.  Зі  свого  боку

вихованець  пропонує  свій  досвід,  педагог  „прочитує”  та  інтерпретує  його  й

ураховує в доборі пізнавально-виховних завдань. Так відбувається обмін досвідом,

у якому й набуває ціннісного характеру педагогічна взаємодія.

Узагальнюючи  вищезазначене,  розуміємо  життєвий  досвід як  основу

становлення,  розвитку  особистості,  її  самовираження  й  самоствердження,  що

триває протягом усього життя людини в процесі різноманітної діяльності.

Особистісний  та  індивідуальний  досвід,  на  нашу  думку,  є  складовими

життєвого досвіду, його неодмінними структурними компонентами.

Специфіка  особистісного  досвіду,  на  думку  дослідника  В. Сєрікова,

виявляється  в  наявності  одночасно  змістовного  („будівельний  матеріал”

особистісних  функцій,  властивостей  індивіда)  й  процесуального  (зміна

„хвилювань”,  суб’єктивна  активність  вихованця)  аспектів  [254,  с.  35].  Учений

зауважив,  що  особистісний  досвід,  по-перше,  завжди  є  невіддільним  від

особистості:  чи  як  ціннісна  установка,  яка  в  неї  склалася,  чи  в  процесі

переживання,  переосмислення  і  т.  ін.;  по-друге,  не  може  бути  представленим,
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заданим до початку тієї ситуації, у якій особистість стикається зі значущим для

неї явищем чи подією. Цей досвід – певне власне життя особистості,  яке може

бути пов’язане з виконанням предметної діяльності (виконанням завдань, вправ,

розв’язанням  проблем,  спілкуванням  і  т.п.),  а  може  протікати  і  незалежно  від

цього  [254,  с. 54].  Науковець  наполягав  на  тому,  що  оволодіння  особистісним

досвідом виражається не в предметних знаннях і вміннях, а у формі особистісних

світоглядних  диспозицій,  ціннісних  орієнтацій,  вистражданих  особистістю

життєвих смислів, які стали невід’ємною суттю її Я-концепції [254, с. 35].

Процес накопичення особистого досвіду дітей дошкільного віку докладно

представлений у працях О. Кононко. Вона виокремила такі чинники накопичення

особистого досвіду: власна індивідуальна практика дитини (успішна, неуспішна);

оцінні  судження  авторитетних  дорослих  (позитивні,  суперечливі,  негативні);

оцінки  однолітків,  з  якими  дитина  сперечається  і  порівнює  себе.  Завдяки

особистому  досвіду  в  дитини  створюється  власна  картина  світу.  Причому

О. Кононко наполягала на пріоритетності саме цього завдання перед „гонитвою за

науковістю і глибиною знань з тих чи інших предметів”. Саме тому важливо, щоб

батьки  та  педагоги  не  ігнорували  досвід  дитини,  а  спиралися  на  нього  та

створювали умови для його подальшого накопичення та збагачення [134, с. 92].

Близькою до поняття  „особистісний досвід”  у  наукових працях є  й  інша

дефініція  –  „індивідуальний  досвід”.  Хоч  ці  поняття  взаємозв’язані,  їхня

відмінність  є  очевидною,  бо  вони  засвідчують  різні  духовні  виміри  людини

(особистість,  індивідуальність)  та  способи  її  буття.  Формування  особистості  й

відповідно – особистісного досвіду відбувається в процесі  соціалізації  людини,

що  означає  оволодіння  різними  видами  суспільно-практичної  діяльності,

соціальними  функціями,  ролями,  нормами,  виробленими  в  суспільстві.

Особистісний  досвід  людини  засвідчує,  наскільки  її  позиція,  вибір  вчинків

відповідають  моральним  цінностям,  суспільним  ідеалам,  а  поведінка  є

самостійною,  відповідальною  й  соціально  значущою.  Становлення

індивідуальності  та  вироблення  індивідуального  досвіду  є  процесом

індивідуалізації людини як вияву активності, спрямованої на виокремлення свого

33

33



„Я”  із  системи  соціальних  ролей  і  взаємин,  усвідомлення  й  пошук  власної

унікальності, неповторності, самобутності.

Отже, з погляду педагогічної  науки, досвід особистості  охоплює її  набуті

знання, почуття, уміння, навички й звички та є важливим надбанням дитини, який

педагог  завжди  повинен  ураховувати,  узгоджувати  з  ним  науковий  матеріал,

пропонований під час навчання. У педагогічних дослідженнях досвід особистості

розглядають і  як  результат,  і  як джерело,  умову організації  виховного процесу.

Процеси навчання й виховання не є дієвими, якщо нові впливи, інформація не

узгоджені з досвідом дітей, набутим раніше.

Особливої уваги заслуговує аналіз досвіду та його структурних компонентів

з боку соціальної педагогіки. Ми поділяємо позицію дослідників, які вважають,

що оволодіння кожною людиною соціальним досвідом визначає суть її соціалізації

в  процесі  взаємодії  із  середовищем через виконання різних соціальних ролей і

типів  діяльності  (Н. Голованова,  О. Кононко,  А. Мудрик  та  ін.).  У  загальному

значенні соціальний досвід людини засвідчує її соціальну сутність, ставлення до

суспільства,  природи,  людей,  самої  себе  внаслідок  оволодіння  нормами,

цінностями суспільства. Досвід людини формується не в соціальному вакуумі, а в

процесі  взаємодії  особистості  із  соціальним середовищем й іншими людьми як

представниками різних соціальних груп через участь у діяльності та спілкуванні,

що виражають головні способи соціального життя людини. Соціальний досвід є

результатом соціалізації й виховання, його людина набуває протягом усього життя

в процесі як стихійної соціалізації, так і соціально контрольованої [69; 138; 195]. 

Таке  розуміння  суті  соціального  досвіду  збігається  із  тлумаченням,  яке

запропонував Л. Мардахаєв. Науковець окреслив соціальний досвід, як сукупність

практично засвоєних соціальних знань, умінь, навичок; соціальну зміну людини,її

становлення  та  подальше  вдосконалення  під  впливом  взаємодії  її  із

соціокультурним середовищем життєдіяльності, з іншими людьми, з навколишнім

світом у  культуровідповідних сферах життєдіяльності,  відтворення нею певних

соціальних явищ, процесів на практиці для пізнання й перетворення соціальної

дійсності. Він сприяє соціальній зміні людини, її становленню і вдосконаленню як
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особистості,  а  також засвоєнню  нею культури  життєдіяльності,  що  склалася  в

соціумі.  За  допомогою  соціального  досвіду  культура  передається  від  одного

покоління до іншого [92, с. 39]. Учений наголосив, що формування соціального

досвіду відбувається в межах відповідних видів діяльності людини з урахуванням

її віку: навчання, праця, спілкування, дозвілля. У дитячому віці основним видом

діяльності дитини, вважає науковець, є гра, через яку вона розвивається, пізнає,

набуває досвіду спілкування, накопичує досвід вираження емоцій і  формування

відносин. По суті це  основний засіб формування соціального досвіду дитини. Як

форма  умовної  діяльності  людей  гра  виступає  ідеальним  феноменом  людської

культури.  У  ній  діти  умовно  моделюють  навколишнє  середовище,  у  якому

перебувають, і розв’язують складні проблеми, що виникають у них. Групова гра

передбачає  імітацію  рольової  поведінки  учасників,  вона  має  не  лише

конструктивну функцію в її сценарії, а й сприяє формуванню соціально ціннісних

якостей  особистості,  розвитку  соціального  досвіду.  Під  її  впливом  змінюється

позиція  особистості  в  колективі,  коригуються  взаємовідносини  в  спільній

діяльності,  зникає  сором’язливість,  скутість,  розгубленість,  змінюються  риси

характеру учасників [92, с. 41].

На  вплив  і  значення  соціального  досвіду  для  становлення  особистості

вказував А. Макаренко, який наголошував, що поведінка є результатом складних

процесів:  усвідомлення,  знання,  сили  звички,  пристосовуваності,  сміливості,

прийняття себе, здоров’я та, найголовніше, соціального досвіду [181].

Психологічне обґрунтування соціального досвіду надав Л.Виготський, який

указував, що набуття соціального досвіду поступово відбувається в найближчому

колі дитини – сім’ї, дошкільному закладі, потім класі початкової школи, – яке і

становить  простір  для  процесу  соціалізації  61,  с. 119.  Отже,  джерелом

соціального досвіду, на думку Л. Виготського, є життєдіяльність особи в реальний

час і в конкретному соціальному оточенні. 

У численних працях сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники зверталися

до вивчення категорії соціального досвіду стосовно дітей дошкільного віку. Серед

засобів формування соціального досвіду дошкільників С. Онощенко виокремила
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дитячу  іграшку,  яка  втілює в  собі  досвід,  накопичений  людством  у  суспільно-

історичній практиці, та є одним із важливих факторів соціалізації дитини [206].

Проблему трансляції соціального досвіду в сім’ї  з  різним рівнем адаптованості

вивчала  І. Ющенко  [306].  Дослідниця  К. Попова  звернулася  до  формування

соціального досвіду дітей в умовах комплексу „школа - дитячий садок” [228].

Для розуміння нашої проблеми важливими є праці Т. Поніманської, у яких

ідеться про формування соціального досвіду дітей як основи морально-духовного

розвитку  особистості  [227].  До  категорії  соціального  досвіду  у  своєму

дослідженні,  присвяченому  первинному  економічному  досвіду,  звернулася

А. Іванова [112]. Соціальний досвід як головний чинник набуття соціалізованості

особистості  молодшого  школяра  розглянула  О. Малахова  в  дослідженні,

присвяченому педагогічним умовам соціалізації дітей на етапі переходу до школи

[183]. Г. Марчук проаналізувала компоненти соціального досвіду дошкільників у

педагогічному  процесі  дошкільного  закладу  та  визначила  соціальний  досвід

основою  соціальної  компетентності  особистості  [189].  До  педагогічних  умов

формування  соціального  досвіду  дітей  звернулася  у  своїх  працях  А. Поліщук

[223].  У  контексті  вивчення  соціокультурного  досвіду  молодших  школярів

дослідила соціальний досвід Р. Калько [115].

Розглянемо  головні  структурні  складники  та  характеристики  соціального

досвіду. 

У визначенні  шляхів набуття дитиною соціального досвіду спираємося на

висновки  Н. Голованової,  яка  виокремлює  різні,  але  взаємопов’язані  шляхи

оволодіння дитиною соціальним досвідом:

– імпритинг (від англ. іmprint – зберігати, закарбовувати) – дія закладених

у людській природі соціальних інстинктів. Людина успадковує деякі „знання”

про  світ  як  сукупність  пристосувальних  досягнень  попередніх  поколінь,

накопичених у процесі еволюції. Навіть у найперші періоди життя, коли активна

діяльність  у  соціумі  ще  неможлива,  дитина  спроможна  швидко

пристосовуватися до умов життя, до людей; 
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–  стихійна  соціалізація.  Дитина  вибудовує  своє  життя  як  життя  члена

людського співтовариства і самостійно опановує соціальний досвід. При цьому

вона  не  пасивно  підпорядковується  впливу  навколишнього  середовища,  а

залучається  разом  з  іншими  людьми  до  поведінкових  актів,  які  сприяють

освоєнню  соціального  досвіду.  У  стихійному  механізмі  дитину  соціалізують

традиції  етносу,  спосіб  життя  сім’ї,  рольові  відносини  й  залежності  в

референтній групі; 

–  цілеспрямована  соціалізація,  яка  передбачає  репрезентацію  дитині

нормативного,  спеціально  дібраного  (відповідно  до  культури  суспільства)

соціального досвіду. Цілеспрямована соціалізація реалізується в організованій

системі виховання і навчання дітей, де означений досвід узагальнений у змісті

навчально-виховного  процесу,  підручниках,  іграх,  запрограмованих  виховних

ситуаціях [68, с. 269].

Педагогічний  підхід  до  характеристики  соціального  досвіду,  зауважила

дослідниця Н. Голованова, полягає в тому, щоб обґрунтувати суттєві ознаки його

прояву  в  діяльності,  поведінці,  судженнях  дітей  і  визначити  педагогічні  умови

процесу становлення соціального досвіду [69, с. 172]. Не можна не погодитися з

думкою  дослідниці,  яка  переконливо  доводить:  те,  що  вміщено  в  поняття

„соціальний досвід”,  значною мірою умовне, ніколи повністю не реалізується в

просторі  та  часі  із  минулого  в  майбутнє,  від  батьків  до  дітей.  Н. Голованова

виокремила механізми становлення соціального досвіду дитини та зазначила, що

дитина соціалізується і набуває особистого соціального досвіду:

 у процесі різноманітної  діяльності, засвоюючи значний фонд соціальної

інформації, умінь та навичок;

 у процесі виконання різноманітних  соціальних ролей,  засвоюючи моделі

поведінки;

 у процесі формування самосвідомості дитини;

 у  процесі  соціальних  стосунків,  спілкування  з  людьми  різного  віку,  у

межах різноманітних соціальних груп, засвоюючи соціальні символи, установки,

цінності.
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На  думку  Н. Голованової,  соціальний  досвід  –  це  завжди  результат  дій

дитини,  активної  взаємодії  з  навколишнім  світом.  Набути  соціального  досвіду

означає не просто засвоїти суму відомостей, знань, навичок, зразків, а оволодіти

тим способом діяльності та спілкування, результатом якого він є [69, с. 173]. 

Погоджуємося  з  думкою  О. Кононко,  яка,  підтримуючи  дослідження

Н. Голованової,  доводить,  що  набуття  дитиною  реального  соціального  досвіду

відбувається тільки в процесі її практичної взаємодії з будь-якими суб’єктами чи

об’єктами  навколишньої  реальності,  у  практичному  спілкуванні,  взаємодії  та

різноманітній діяльності.  Проте накопичення соціального досвіду можливе не в

будь-якій  діяльності,  бо  добре  відомо,  що  дитина  може  відвідувати  значну

кількість  занять,  виконувати  певні  завдання,  маніпулювати  предметами,  та  при

цьому зовсім не збільшувати свій соціальний досвід. Дослідниця переконує, що

успішно соціалізує лише діяльність, яка відповідає таким педагогічним умовам:

 відтворює життєві ситуації, спирається на дитячі враження від реального

повсякденного життя;

 викликає  особисту  зацікавленість  дитини,  розуміння  нею  соціальної

значущості результатів своєї діяльності;

 спонукає дитину до активних дій, пов’язаних із плануванням діяльності,

обговоренням  різних  варіантів  участі,  розподілом  ролей,  відповідальністю,

самоконтролем та самооцінкою;

 передбачає необхідність взаємодопомоги, підтримки, викликає потребу в

співпраці [ 138, с. 52].

Зважаючи  на  значення  соціальної  ролі  особистості як  механізму

становлення соціального досвіду зазначимо, що від самого народження дитина є

носієм ролей і  вчиться  їх  виконувати.  Цей тривалий процес оволодіння роллю

проходить  три стадії:  імітація  ролі,  гра  в  роль,  рольове наповнення  поведінки.

Діти дуже часто демонструють показову поведінку в присутності дорослих, але

без педагогічного контролю „забувають” свою зразкову поведінку. Н. Голованова

доводить, що позитивна поведінка дітей виявляється нестійкою не через слабкий
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педагогічний контроль,  а  через недосконале засвоєння тієї  соціальної  ролі,  для

якої властива така поведінка [68, с. 273].

Спираючись  на  дослідження  О. Кононко  ми  вважаємо,  що  становлення

соціального  досвіду  дитини  прямо  залежить  від  того,  наскільки  свідомо  вона

ставиться до соціальної ролі особистості. Якщо дошкільник може поставити себе

на місце іншої людини, уявляє, як він виглядає на її думку, можна вважати, що він

прийняв соціальну роль особистості.  Важливо, щоб у п’ять-шість років дитина

була  здатна  організувати  свою  поведінку  відповідно  до  норм  тієї  чи  іншої

соціальної групи [138, с. 52].

Важливим  елементом,  який  визначає  загальний  механізм  становлення

соціального досвіду дошкільника, на думку О. Кононко, є його  самосвідомість,

без  якої  не  відбудеться  ні  пізнання  дитиною  соціального  світу,  ні  соціальне

самовизначення в цьому світі. Соціальний досвід, закодований у соціальній ролі,

присвоюється дитиною лише в разі усвідомлення нею своєї взаємодії із соціумом

[138, с. 54].

Наступним  елементом  психолого-педагогічного  механізму  становлення

соціального досвіду дитини є її  соціальні стосунки, у яких дитина співвідносить

себе  з  дійсністю.  Соціальні  стосунки  виявляються  у  всіх  видах  діяльності

дошкільника:  грі,  спілкуванні,  праці,  навчанні.  Соціальні  стосунки  дитини

виявляються  в  кількох  аспектах,  це  можуть  бути:  функціонально-рольові,

емоційно-оцінні та особистісно-смислові стосунки.

У  контексті  нашого  дослідження  вважаємо  доцільним  звернутися  до

соціально-педагогічних характеристик структури соціального досвіду. Доцільною

видається структура, яку запропонувала Н. Голованова. Дослідниця, ґрунтуючись

на  розумінні  соціалізації  як  процесу  самостійного  вибудовування  дитиною

соціального  досвіду,  виокремила  такі  суттєві  педагогічні  характеристики  його

структури: змістовний, позиційно-оцінний і функціональний.

Змістовний аспект системи соціального досвіду дитини передається через

матеріальний  і  когнітивно-аксіологічний  зміст  її  діяльності  та  виявляється  в

уявленнях  про головні життєві цінності. Головним об’єктом уваги в дослідженні
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змістовної сторони соціального досвіду дітей є їхня мовна комунікація. Поняття

чи судження,  висловлені дитиною, уважає Н. Голованова,  вже нібито означає  її

вчинок, навіть не здійснений, а наявний у майбутньому… [69, с. 189].

Позиційно-оцінний аспект системи соціального досвіду дитини виявляється

через  тенденцію  прояву  рефлексивної  позиції  особистості,  її  активності,

готовності до самовизначення в різних життєвих ситуаціях.

Дослідниця  вважає,  що  позиційно-оцінний  аспект  системи  соціального

досвіду дитини можна виявити, якщо запропонувати дитині описати саму себе,

розповісти про свої проблеми, висловити свої судження з приводу альтернативних

суджень  чи  суперечливих  ситуацій.  Прояви  позиційно-оцінного  аспекту

виявляються за допомогою проективних опитувальників, наприклад „Коли я буду

дорослим…”, „Я дуже люблю…”, „Найбільше я боюся…”, методик шкалювання

особистісних якостей, словесних автопортретів [69, с. 191].

Слушною є думка дослідниці  стосовно того,  що індивідуальна специфіка

прояву  позиційно-оцінного  аспекту  соціального  досвіду  конкретної  дитини  є

похідною  не  стільки  від  її  соціального  оточення,  від  тих  форм  матеріальної  і

духовної культури, які їй адресовані, скільки від того:

– яку позицію в контексті життєдіяльності вона займає;
– як співвідносить себе з дійсністю;
– яка ступінь її соціальної активності;
– у якій мірі виявляється розуміння свого внутрішнього світу;
– наскільки сформовані її соціальні установки на себе.

Функціональний  аспект  системи  соціального  досвіду,  за  переконанням

ученої, визначається тим, як у дитини складається той чи той стиль життя. Адже

безсумнівним є твердження,  що різні  стилі  життя  здатні  сприяти,  чи,  навпаки,

перешкоджати повноцінному соціальному становленню особистості. Накопичення

необхідного соціального досвіду перетворюється в індивідуальний стиль життя,

який регулює ставлення дітей до дорослих та один до одного,  до соціальних і

культурних сторін життя, до праці та побутового спілкування [69, с. 196].

Поділяємо позицію Н. Голованової, яка, розглядаючи прояви в дітей того чи

того  стилю  життя,  зауважила,  що  дитина  ні  фізично,  ні  економічно,  ні
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психологічно  ще  не  здатна  існувати  без  дорослих:  її  уявлення,  переживання,

звички похідні від світу дорослих. А стиль життя завжди складається в той період,

коли  дитина  повністю  впевнена  в  підтримці  з  боку  оточення,  насамперед

дорослих, особливо батьків.

Аналіз структури соціального досвіду не буде повним без характеристики

функцій  та  стадій  соціального  досвіду.  Значення  накопиченого  досвіду  для

ефективної  діяльності  суб’єкта виходить із  тих функцій,  що виконує досвід.  У

нашому  дослідженні  спираємося  на  функції,  які  виокремив  дослідник

В. Карагодін.  Науковець  визначив  такі  функції  досвіду:  „прагматичні”

(регулятивна, цілепокладання, детермінувальна, практична, контролювальна), які

допомагають  суб’єкту  визначати  цілі  та  досягати  конкретних  результатів;

„гносеологічна”  (евристична,  критеріально-пояснювальна,  оцінювальна,

доказова),  що  дозволяють  одержувати  й  перевіряти  необхідну  для  наступної

діяльності  інформацію;  „світоглядно-ідеологічна”  (морально-виховна)  та

„соціально-регулювальна”  (комунікативна,  соціально-адаптивна,  соціально-

управлінська),  важливі  для  формування  якостей  суб’єкта  та  його  соціальних

взаємодій [118].

Науковці  довели,  що  для  організації  навчально-виховного  процесу

значущими є поступовість, поетапність процесу опанування соціальним досвідом

(Н. Голованова,  Л. Мардахаєв,  А. Мудрик,  І. Чорний)  [69;  196;  265;  295].

Спираючись на класифікацію І. Чорного, визнаємо, що особистість проходить такі

стадії в  засвоєнні  соціального  досвіду:  а)  стадія  інтеріоризації,  коли  суб’єкт

сприймає  схему  діяльності  зовнішнім  способом,  поступово  перетворюючи її  у

внутрішній план; б) стадія ідентифікації, коли суб’єкт діяльності засвоїв дії, але не

настільки,  щоб  виконувати  їх  автономно;  а  він  сам  виступає,  як  жива  схема

діяльності; в) стадія екстеріоризації, коли суб’єкт здатний рефлексувати власний

досвід як схему діяльності, відтворювати в уяві, а потім передавати свій досвід

іншому суб’єкту [295].

Цілком  обґрунтованим  є  виокремлення  такого  компонента  в  структурі

соціального  досвіду  як  джерела досвіду.  Уважаємо  слушною  позицію
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Н. Голованової стосовно того, що  джерелами соціального досвіду є: особисті дії

дітей у різних життєвих ситуаціях і переживання цих ситуацій, роздуми стосовно

вчинків інших людей і їхніх переживань і, нарешті, опосередкований досвід інших

людей,  укладений  у  творах  художньої  літератури,  зображувального  мистецтва,

кіно, перероблений і „присвоєний” [69, с.187]. 

Отже,  первинний соціальний досвід –  це  слід,  що  на  початковому  етапі

онтогенезу залишає у свідомості, душі та поведінці дитини практика проживання

різних соціальних ситуацій; це сукупність соціальних уявлень, знань, переживань,

способів  діяльності  особистості,  що в  процесі  активної  взаємодії  з  довкіллям,

іншими людьми стає особистісним надбанням людини, збагачуючи її внутрішній

світ.

Соціальний досвід дитини – це не те, що вона знає та пам’ятає, тому що

прочитала, вивчила, а те, що вона пережила, і цей досвід постійно визначає її дії

та  вчинки.  Оволодіти  соціальним досвідом –  не  лише засвоїти  певні  соціальні

норми,  правила,  зразки,  а  вміти  й  бути  готовим  реалізовувати  їх  у  реальному

житті,  у  реальних  стосунках:  розв’язувати  складні  ситуації,  домовлятися  між

собою, ініціювати чи підкорятися, уміти перемагати та програвати тощо. 

Оцінити  рівень  сформованості  соціального  досвіду  неможливо  без

виокремлення його  компонентів.  Погоджуємося з науковцями (Н. Головановою,

П. Горностай,  Т. Титаренко)  у  визначенні  соціального  досвіду  як  багаторівневу

єдність  пізнавального,  аксіологічного,  комунікативного,  емоційно-ціннісного  та

поведінкового компонентів її життєдіяльності [68; 73]. 

Водночас слушною є розроблена В. Краєвським і Ю. Лернером компонентна

структура соціального досвіду, що складається із:

– системи  знань,  що  виражає  різні  сфери  матеріальних  і  культурно-

духовних здобутків суспільства;

– досвіду виконання різноманітних видів суспільно-практичної діяльності,

що виявляється в загальних та спеціальних уміннях, навичках;

– досвіду творчого ставлення до дійсності;
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– досвіду  емоційно-ціннісного  ставлення  до  дійсності,  представленого  в

соціальних нормах, культурно-історичних, моральних цінностях [170].

На думку С. Онощенко, компонентами соціального досвіду мають бути:

– інформаційно-орієнтаційний (знання про навколишні об’єкти соціальної

дійсності  предметно-змістовного  та  функціонального  характеру,  знання  про

головні соціальні ролі людини і норми соціальної взаємодії);

– мотиваційно-потребовий (інтерес  до  соціальної  сфери  життєдіяльності

дорослих, суспільна мотивація в ситуації вибору);

– діяльнісний (навички  інструментального  характеру  –  оперування

предметами, навички рольового функціонування і соціальної взаємодії) [206].

Вітчизняні науковці (О. Кононко, Г. Марчук та ін.) представили соціальний

досвід  у  сукупності  таких  компонентів:  мотиваційного  (сукупність  соціальних

потреб, інтересів, що проявляється в прагненні дітей до участі в нових соціальних

відносинах,  у  потребі  спілкування  з  дітьми  та  дорослими),  когнітивного

(соціальні  знання  про  „світ  людей”,  що  проявляються  в  уявленнях  дітей,

судженнях) та  діяльнісного (навички, соціальні відносини, практична готовність

до певної поведінки, тобто реалізація уявлень, норм, що склалися) [189].

Ураховуючи  наукові  підходи  до  визначення  компонентної  структури

соціального  досвіду,  у  контексті  нашого  дослідження  виокремлюємо  такі

компоненти первинного соціального досвіду:

–  Соціально-когнітивний компонент  (знання про головні соціальні ролі та

усвідомлення  власної  соціальної  ролі;  знання  про  норми  і  правила  соціальної

взаємодії.).

Старші  дошкільники  мають  виявляти  спостережливість,  кмітливість,

допитливість;  уміти  використовувати  побачене  й  почуте  раніше,  самостійно

доходити  висновків.  Вони  повинні  планувати  свою  пізнавальну  діяльність  і

проявляти інтерес до дослідництва, експериментування. Їм належить оволодівати

прийомами узагальнення, класифікації, порівняння й зіставлення.
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–  Емоційно-ціннісний компонент (уміння  відчувати  та  вербалізувати

власний емоційний стан; адекватне оцінювання та реакція на емоції оточуючих;

прояви інтересу до довкілля та самого себе).

Діти  старшого  дошкільного  віку  мають  знати  назви  основних  емоцій

(інтерес,  радість,  подив,  горе,  гнів,  страх,  сором,  провина)  та  вміти  їх

розпізнавати;  установлювати  зв’язки  між  життєвими  подіями,  переживаннями

людини та виразами її  обличчя,  поведінкою; керуватися в поведінці совістю як

внутрішньою етичною інстанцією.

–  Соціально-комунікативний компонент  (уміння  адекватно  і  доречно

спілкуватися  в  різних соціальних ситуаціях  (висловлювати  свої  думки,  наміри,

бажання,  прохання),  усвідомлення  етичних  норм  спілкування,  уміння

орієнтуватися в ситуації спілкування).

Діти  повинні  проявляти  комунікативну  активність,  ініціативність,

стриманість у спілкуванні, культуру мовленнєвої комунікації; використовувати як

мовні,  так  і  позамовні  (міміка,  жести,  рухи)  та  інтонаційні  засоби  виразності,

форми ввічливості (мовленнєвий етикет).

–  Діяльнісно-поведінковий  компонент (соціальна  активність;  навички

рольового функціонування; навички соціальної взаємодії з дітьми та дорослими).

Дошкільники мають навчитись узгоджувати свої  дії,  поведінку з  іншими;

уміти  уникати  конфліктів,  діяти  конструктивно та  доцільно  в  різних  життєвих

ситуаціях; реалізувати на практиці засвоєні соціальні уявлення. 

Процес соціалізації дитини розпочинається з народження і продовжується в

дошкільному  дитинстві  як  надзвичайно  відповідальному  етапі  для  всього

наступного  соціального  життя  людини.  Значущість  періоду  дошкільного

дитинства в процесі соціалізації важко переоцінити. Дошкільний вік є первинним

етапом  становлення  дитини  як  суб’єкта  пізнання,  спілкування  та  будь-якої,

зокрема  й  соціальної  діяльності  загалом  (А. Богуш,  Р. Буре,  Н. Гавриш,

О. Кононко,  В. Кузьменко,  С. Кулачківська,  С. Курінна,  Г. Люблінська,

І. Рогальська, Т. Піроженко та ін.).  Це період початкової соціалізації особистості,

залучення  до  світу  культури,  загальнолюдських  цінностей,  час  встановлення
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початкових  відносин  із  провідними  сферами  буття.  Особливості  фізичного,

психічного,  соціального розвитку проявляються у своєрідності  способів і  форм

пізнання та діяльності дошкільника [49; 85; 142; 159; 163; 242].

Слушною є думка О. Богдановської, яка вважає, що базові норми, засвоєні в

ранньому дитинстві, майже не змінюються протягом усього життя [46, с. 100]. Із

раннього віку дитина включається  в  систему взаємозв’язків  з  іншими людьми.

Характер взаємин дошкільника з різними дорослими визначається, з одного боку,

стилем  поведінки  батьків  і  вихователів  стосовно  дитини,  з  іншого  –  стилем

поведінки дитини стосовно дорослих. Поступово, на основі досвіду спілкування з

людьми,  у  дітей  розвивається  соціальне  сприйняття,  тобто  вміння  враховувати

почуття і бажання інших людей, мотиви їхніх вчинків.

Первинними інститутами соціалізації на дошкільному етапі є сім’я, дитячий

садок, дитяче співтовариство. Вирішальну роль у процесі соціалізації дитини на

цьому етапі, на нашу думку, відіграє, звичайно, сім’я. У дослідженнях С. Курінної,

І. Макаренко,  В. Паніної,  І. Рогальської  зазначено,  що  діти,  які  виховуються  в

умовах навіть дуже гарного дитячого будинку, не можуть самостійно набути тих

необхідних  для  процесу  соціалізації  якостей  та  досвіду,  які  набувають  діти  в

умовах родини.

Узагальнення  філософських,  психологічних  та  соціально-педагогічних

поглядів  на  проблему формування  соціального  досвіду  дітей  дало  змогу  дійти

певних висновків.

Досвід, як спосіб і чинник пізнання, є однією із фундаментальних категорій

філософії.  Філософське  трактування  досвіду  пов’язане  із  сукупністю  уявлень,

знань, переживань, способів діяльності людини, що в процесі активної взаємодії

особистості з довкіллям, іншими людьми стає особистісним надбанням людини,

збагачуючи її внутрішній світ.

З  погляду  психології,  досвід  є  стійким  комплексом,  що  синтезує  знання,

переживання, практичні дії, що набули особливої значущості для людини, і тому

стає рушійною силою саморозвитку й саморегуляції людини.
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Науковці  (О. Безпалько,  Н. Голованова,  І. Звєрєва,  А. Капська,  О. Кононко,

Л. Мардахаєв,  А. Мудрик,  І. Рогальська,  С. Харченко  та  ін.)  вказали  на

взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів формування соціального досвіду

й соціалізації особистості. Соціальний досвід як структурний компонент у системі

соціалізації  є  її  провідною  соціально-педагогічною  характеристикою,  а  також

кінцевим результатом. Але соціальний досвід є також і самостійною системою з

властивими  їй  структурними  складовими:  механізмами,  характеристиками,

функціями, стадіями, джерелами, компонентами.

Вивчення  вітчизняних  і  зарубіжних  соціально-педагогічних  досліджень  з

означеної  проблеми  дозволило  виявити,  що  науковці  звертаються  до  категорії

соціального  досвіду  і  досліджують  такі  аспекти  проблеми:  формування

соціального  досвіду  в  різних  соціальних умовах,  зокрема,  в  умовах  комплексу

„школа-дитячий  садок”  (К. Попова),  в  сім’ях  із  різним  рівнем  адаптованості

(І. Ющенко);  засоби  формування  соціального  досвіду,  такі,  як  іграшка

(С. Онощенко),  медіа-продукція  (Ю. Назарук);  соціальний  досвід  як  умова

виховання  й  розвитку  дітей,  зокрема,  морально-духовного  розвитку

(Т. Поніманська), економічного виховання (Г. Григоренко, А. Сазонова).

Зроблений аналіз сучасних досліджень дозволив нам констатувати,  що на

сьогодні  проблема  формування  первинного  соціального  досвіду  дошкільників

залишається  маловивченою.  Поза  увагою  науковців  залишилося  питання

формування первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у

взаємодії родинного і суспільного виховання.

Під первинним соціальним досвідом ми розуміємо слід, що на початковому

етапі  онтогенезу  залишає  у  свідомості,  душі  та  поведінці  дитини  практика

проживання різних соціальних ситуацій.

Зазначені  висновки  створюють  наукове  підґрунтя  для  теоретичного

обґрунтування  взаємодії  родинного  і  суспільного  виховання  у  формуванні

соціального досвіду дитини, яке буде розкрито в наступному підрозділі.

46

46



1.2. Феномен  взаємодії  родинного  і  суспільного  виховання  в  процесі

формування первинного соціального досвіду дитини

Особистість  дитини  з  раннього  дитинства  підпадає  під  вплив  різних

факторів  соціалізації.  А. Мудрик умовно поділяє  їх  на такі  групи:  мегафактори

(космос, планета, світове співтовариство); макрофактори (етнос, країна, держава);

мікрофактори (родина, заклади навчання та виховання, осередок ровесників).

У численних дослідженнях учені розглядали родину як соціальний інститут

з правами та обов’язками перед державою (Г. Лактіонова, Т. Семигіна, Т. Шеляг);

важливу  соціальну  систему  (Ю. Акименко,  Т. Алексєєнко,  Г. Бевз,  Г. Радчук,

В. Сатір,  Н. Шевченко);  первинний  колектив,  головний  фактор  соціалізації

зростаючої  особистості  та  осередок  виховання  (О. Безпалько,  Р. Вайнола,

Н. Захарова, І. Звєрєва,  Г. Іващенко, О. Кляпець, Б. Ковбас, О. Кононко, В. Костів,

В. Кравець, Т. Кравченко, Т. Крюкова, М. Машовець, І. Рогальська, В. Семиченко,

В. Солодников, В. Столін, І. Трубавіна, Н. Уманець) [16; 36; 54; 109; 111; 127; 140;

151; 152; 190; 239; 279]. 

Ми  також  переконані,  що  найважливішими  для  дошкільників  є  фактори

макрорівня: родина, дошкільний навчальний заклад, група дітей дошкільного віку,

різноманітна  спільнота  людей,  у  межах  якої  діти  спілкуються  з  різними

категоріями  людей,  набувають  соціального  досвіду,  конструюють  образ

соціального світу.

Підтримуємо  позицію  О. Кононко,  яка  твердить,  що  сім’я  –  не  тільки

перший,  а  й  найголовніший,  незамінний  інститут  соціалізації  дитини  перших

років життя, основне завдання якого – навчити дитину жити в злагоді з довкіллям і

згоді  з  собою,  створити  сприятливі  умови  для  її  особистісного  становлення,

вправляти  в  умінні  розгортати  конструктивну,  створювальну,  гуманістично

спрямовану життєдіяльність [140, с. 5].

З прадавніх часів сім’ю вважають необхідною умовою людського існування.

Головні природні вихователі дитини – батьки. Роль сім’ї в суспільстві незрівняна

за  своєю  силою  з  жодними  іншими  соціальними  інститутами,  адже  саме  тут
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формується  й  розвивається  особистість  людини,  відбувається  оволодіння  нею

первинним  соціальним  досвідом  і  соціальними  ролями,  необхідними  для

повноцінного життя дитини в суспільстві (Г. Авдіянц, М. Аккерман, Г. Бєлєнька,

М. Бикова, О. Богініч, Т. Глухова, С. Голод, А. Даник, С. Захаренко, А. Капська). 

Перший соціальний досвід маля набуває в родині, яка об’єднує найрідніших

людей спільними переживаннями, любов’ю, турботою, обов’язками. Саме тут у

дитини  формується  відчуття  власної  значущості,  закладаються  основи  почуття

гідності;  справжня родина дає малечі відчуття захищеності  – таке важливе для

розвитку  самостійності,  впевненості,  задоволення  потреби  в  соціальній

відповідності вже в дитинстві. 

Українці завжди розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – як

святий обов’язок батьків. Саму ж родину вважали головним передавачем надбань

попередніх поколінь. „Серцевиною етнопедагогіки кожного народу, – наголошував

М. Стельмахович,  –  є  сімейне  виховання  як  одна  із  форм  соціалізації

підростаючого покоління в суспільстві, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії

батьків з об’єктивним впливом сімейного побуту” [269, с. 5]. 

У  пошуках  нових  шляхів  розв’язання  проблеми  соціального  становлення

особистості сучасна педагогічна наука звертається до різних джерел, зокрема й до

прогресивного  досвіду  педагогів,  філософів,  митців  минулого.  У  своїх  працях

видатні  особистості  обґрунтували положення стосовно провідної ролі родини в

соціальному,  пізнавальному,  естетичному  та  фізичному  розвитку  дитини,

залученні  її  до  загальнолюдських  цінностей  (Я. Коменський,  П. Лесгафт,

А. Макаренко,  О. Одоєвський,  І. Песталоцці,  С. Русова,  Ж. Руссо,  Г. Сковорода,

В. Сухомлинський, Л. Толстой, К. Ушинський та ін.) [133; 171; 182; 244; 260; 273;

281].

У працях Я. Коменського (ХVІІ ст.) і Г. Сковороди (ХVІІІ ст.) оформилися

основні ідеї теорії родинного виховання, які не втратили актуальності в умовах

сьогодення.  Сім’я,  за  їхніми  переконаннями,  виступає  джерелом  формування

громадянських і патріотичних почуттів [133; 260].
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Так,  видатний  педагог  Я. Коменський  вимагав  від  батьків,  насамперед,

глибокої поваги до дитини, уваги до її особистості. Ставлення до дитини повинно

бути  пройняте  ласкою,  але,  водночас,  суворістю.  Я. Коменський  дорікав  тим

батькам, які не виконують свого обов’язку в розумовому й моральному вихованні

дитини  і  задовольняються  лише  тим,  що  годують  її,  одягають  і  т.  ін.;  він

сповідував  принцип  єдності  всієї  системи  навчання  та  виховання,  де  кожна

наступна ланка пов’язана з попередньою.

Перша ланка – материнська школа. За Я. Коменським, це сім’я, де проходить

життя  дитини  до  шести  років,  а  головне  її  призначення  полягає  в  захисті  від

шкідливих  впливів  з  одночасним  створенням  надійного  фундаменту  для  всієї

системи  наступного  виховання  і  навчання.  Найважливішою  умовою

функціонування такого фундаменту є ставлення батьків до дітей і використання

розумних методів впливу. „Для батьків, – переконував педагог, – діти повинні бути

миліші й дорожчі, ніж золото і срібло, перли та дорогоцінне каміння” [133, с. 203].

Розвиток педагогічної  думки і,  зокрема, поглядів на родинне виховання у

ХVІІІ столітті відбувається під впливом діяльності Г. Сковороди. Його ідеї щодо

виховання,  особливо в сім’ї,  поглибивши думки Я. Коменського,  багато  в чому

випередили свій час. Важливе місце в роботах Г. Сковороди відведене питанням

значення та створення сім’ї,  її  ролі для майбутнього дітей, майбутнього країни.

Г. Сковорода  переконував,  що  значною  мірою  забезпечення  щасливого

проживання  дітьми  своєї  долі  залежить  від  батьків:  від  того,  якими  батьки  їх

народять,  які  будуть  сформовані  риси  характеру,  яку  професію  допоможуть

обрати, на який життєвий шлях їх спрямують.

Активне виховання дитини, на думку мислителя, слід розпочинати з першим

ковтком материнського молока.  Він  різко виступав проти матерів,  які  віддають

своїх дітей на виховання годувальницям, бо такі „напівматері” не лише втрачають

найсприятливіший час впливу на дитину, а й руйнують дитяче здоров’я. Матері,

які віддають дітей на виховання іншим, як зозулі, що підкладають яйця в гнізда

інших  птахів,  з  перших  днів  життя  гублять  у  них  почуття  дитячої  любові  до

батьків, а звідси і до батьківщини.

49

49



Г. Сковорода  неодноразово  наголошував,  що  саме  „батьки  є  нашими

найкращими  вчителями”  [260,  с.  363],  тому  ніяка  зайнятість  батьків  не  може

звільнити  їх  від  батьківського  обов’язку  виховувати  і  навчати  власних  дітей.

Мислитель  твердив,  що  якщо  батьки  зуміли  виховати  в  дитини  самостійність

мислення,уміння знаходити правильний шлях у житті, працьовитість, то їх дитина

матиме міцну основу для подальшої добудови своєї особистості.

У  ХІХ  столітті  погляди  на  родинне  виховання  відображені  не  лише  в

педагогічних,  а  й  у  прозових  і  поетичних  творах  видатних  письменників.  У

художніх  текстах  І. Котляревського,  Т. Шевченка  ідеї  родинного  виховання

базуються на народному розумінні сімейного щастя, ролі сім’ї у вихованні дітей

[149; 302].

Видатним представником української інтелігенції кінця ХVІІІ - початку ХІХ

століття,  у  творах  якого  з  новими  відтінками  пролунали  проблеми  родинного

виховання, був І. Котляревський. Він показав прагнення батьків прищепити дітям

такі риси характеру, як доброта, чесність, справедливість, працелюбність. У його

творах розкриті погляди народу на сімейне життя, виховання дітей [149].

До проблем родинного виховання звертався у своїй творчості й Т. Шевченко.

Значну увагу в ній приділено питанням дитинства, взаємовідносин між батьками й

дітьми,  сім’єю  і  суспільством,  турботи  про  дітей,  зв’язку  поколінь.  Чи  не

найперший в Україні Т. Шевченко заговорив про роль жінки-матері як першого

вихователя  дітей,  виступаючи  проти  мамок,  няньок;  засуджуючи  матерів,  які

зневажливо ставляться до своїх материнських обов’язків. „Бідні бездушні матері!

Ви свій  обов’язок,  свій  святий обов’язок  передаєте  найманій гувернантці  і  ще

гірше  –  сільській  безграмотній  бабі”  [302,  с. 268].  Ідеал  матері  є  у  творчості

Т. Шевченка майже незмінним. Незалежно від соціального становища вона завжди

прекрасна у своєму материнстві.

Розвиток  педагогічних  поглядів  на  родинне  виховання  в  ХІХ  столітті

відбувається  під  впливом  О. Духновича,  К. Ушинського,  П. Лесгафта.

О. Духнович і  К. Ушинський наголошували на  батьківській  відповідальності  за

дошкільний період, як надважливий у житті кожної особистості. 
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К. Ушинський зауважував, що вся духовна мудрість, усі громадські ідеали,

весь  досвід,  що  його  набуло  суспільство,  передаються  дітям  через  сім’ю:

„Суспільне  виховання  є  для  народу  його  сімейним  вихованням”  [281,  с. 107].

Учений  відзначав  природну  талановитість  народних  педагогів  (матері,  батька,

бабусі, дідуся), які були для дитини головними вихователями. „Природні російські

педагоги,  –  зазначав він,  –  бабуня,  мати,  дід,  що не злазить  з  печі,  –  розуміли

інстинктивно й знали з досвіду, що моральні сентенції дають більше шкоди, ніж

користі, та що мораль полягає не в словах, а в самому житті сім’ї, що охоплює

дитину з усіх боків і звідусіль, щохвилини проникає в її душу” [282, с. 428].

Розробці  теоретичних  засад  сімейного  виховання,  яке  б  формувало

гармонійну,  високоморальну,  творчу  особистість  значну  увагу  приділяв

П. Лесгафт, який заклав основи наукової системи сімейного виховання. У своїй

фундаментальній праці „Сімейне виховання дитини і його значення” П. Лесгафт

визначив цілі, завдання, зміст, методи та принципи сімейного виховання. Першим

принципом правильного сімейного виховання він уважав чистоту, як обов’язкову

умову  розвитку  здорової  дитини.  Другим  постулатом  виховання,  на  думку

П. Лесгафта, є повна відсутність свавілля в діях вихователя. Послідовність слова і

діла,  їхня  нерозривність  і  правдивість  під  час  спілкування  з  дитиною складає

третю суттєву вимогу до сімейного виховання, адже правдивість дитини багато в

чому залежить від щирості близьких людей, які її оточують. Якщо дитина „скрізь

зустрічає тільки брехню, невпевненість і протиріччя, то як вона може привчитися

до  правди”  [171,  с. 53].  Нарешті,  четвертий  принцип  –  визнання  особистості

дитини від самого народження.

На відміну від попередників, П. Лесгафт активно відстоював недопущення

покарання,  особливо  фізичного,  що було поширеним у сім’ях  і  школах у  ХІХ

столітті.  Нам  імпонують  погляди  П. Лесгафта  про  необхідність  підвищення

педагогічної  культури,  освітнього  рівня  батьків.  З  погляду  науковця,  батьки

повинні бути уважними до дитини, завжди намагатися з’ясувати мотиви кожного

вчинку,  уникати  поспішного  звинувачення  й  засудження.  Любов  до  дитини,  за
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переконанням педагога,  повинна стати  стимулом до морального вдосконалення

самих батьків. 

До плеяди видатних представників педагогічної думки першої половини ХХ

століття,  у  роботах  яких  розглянуто  проблеми  родинного  виховання,  можна  з

упевненістю  зарахувати  П. Блонського,  В. Вернадського,  А. Макаренка,

С. Шацького [45; 270; 182; 298].

Спираючись  на  власний  родинний  досвід,  досягнення  наукової  думки,

В. І. Вернадський  окреслив  проблему  сімейного  виховання  в  контексті

загальнолюдського розвитку; першочергового значення вчений надавав самоосвіті

батьків [270]. 

В. Вернадський  чітко  визначив  „педагогічне  поле”,  у  якому  в  родині

відбувається процес формування особистості. Воно охоплює різні напрями впливу

на  дітей  –  родові,  історичні,  культурні,  політичні,  особистісні.  Тільки  вдале

поєднання цих векторів відповідно до вікових особливостей за умови збереження

свободи  і  людської  гідності,  на  думку  вченого,  здатне  зробити  дієвим  та

завершеним сімейний виховний вплив [270].

Пропагуючи пріоритетність сім’ї в реалізації виховних завдань, С. Шацький

наголошував  на  спільності  дій  школи  та  сім’ї,  на  керівній  ролі  навчального

закладу: „Школа повинна не йти від сім’ї, а зуміти побудувати план роботи з нею”

[298, с. 197]. Завдання школи полягають у тому, щоб залучити сім’ю до загальної

спільної роботи.

Зауважимо,  що  проблеми  сім’ї  як  вагомого  інституту  соціалізації  були

предметом гострої дискусії у 20-ті роки ХХ століття, про що свідчать педагогічні

праці  тогочасних  новаторів  у  педагогічній  галузі  Г. Ващенка,  А. Макаренка,

Я. Мамонтова, І. Огієнка, С. Русової, Я. Чепіги та інших.

Чітке обґрунтування вирішальної ролі сім’ї в процесі первинної соціалізації

здійсним А. Адлер. Він зазначав, що генеральним чинником в умовах первинної

соціалізації  є  мати,  яка  є  першим  взірцем  людських  стосунків.  На  його

переконання, у перші роки життя в дитини формується так званий „прототип” чи
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ранній  варіант  особистості.  У  дошкільний  період  дитинства  встановлюються

спрямованість і орієнтованість усього життя індивіда [310].

Особливе місце у формуванні теорії та практики родинного виховання у ХХ

столітті  посідає  педагогічна  творчість  А. Макаренка.  Педагог  зробив  значний

внесок  у  розв’язанні  проблеми  соціалізації  особистості  в  родинному  колі  (хоч

термін „соціалізація”  у  своїх працях не  використовував).  А. Макаренко  звертав

увагу  на  значення  соціального  досвіду  і  був  переконаний,  що  поведінка  є

результатом  складних  процесів:  усвідомлення,  знання,  сили  звички,

пристосовуваності,  сміливості,  прийняття  себе,  здоров’я  та,  найголовніше,

соціального досвіду.

А. Макаренко порушив низку проблем сімейного виховання, залежних від

структури  сім’ї,  ролі  батька  і  матері  у  вихованні,  видів  авторитету  батьків,

взаємозв’язку школи й сім’ї тощо. 

„Виховання  дітей  –  найважливіша  галузь  нашого  життя,  –  відзначав

А. Макаренко.  Наші  діти  –  це  наша старість.  Правильне  виховання  –  це  наша

щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це

наша  вина  перед  всією  країною.  Виховувати  дитину  правильно  і  нормально

набагато легше, ніж перевиховувати” [182, с. 359].

Педагог переконував, що, звертаючись до дітей із певними вимогами, батьки

можуть розраховувати на їх виконання тільки тоді, коли ті побачать, що подібні

вимоги батьки ставлять і до себе: „Батьківська вимога до себе, батьківська повага

до своєї сім’ї,  батьківський контроль над кожним своїм кроком – ось перший і

найголовніший метод виховання” за А. Макаренком [181, с. 12].

Цієї  ж  думки дотримувалася  і  С. Русова  щодо соціалізуючої  ролі  сім’ї  в

період дошкільного дитинства.  Педагог уважала сімейне виховання природною,

найбільш  впливовою  і  постійно  діючою  ланкою  національного  виховання.

С. Русова надавала великого значення батьківському укладу, способу життя всіх

членів родини, які є для дитини першими соціальними педагогами; звертала увагу

на велику силу зразка тих людей, кого дитина любить, хто турбується, плекає її

[244, с. 66]. 
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Розвиток  поглядів  на  родинне  виховання  в  70-х  роках  минулого  століття

відбувався  під  впливом ідей В. Сухомлинського.  Суспільне виховання,  цінність

якого  проголошена  в  педагогічній  науці,  у  Павлиській  школі  набувало  нового

змісту і стало шкільно-сімейним, яке „не лише дозволяє добре виховувати молоде

покоління,  але  одночасно  стає  найважливішою умовою вдосконалення  обличчя

сім’ї, батька і матері” [271, с. 21]. 

Педагог зазначав, що становлення особистості дитини відбувається під дією

різноманітних, прямих чи опосередкованих впливів школи, сім’ї, громадськості й

оточення, адже „… виховує кожна хвилина життя і кожний куточок землі, кожна

людина, з якою особистість спілкується часом ніби випадково, мимохідь” [272,

с. 39].  „У  сім’ї,–  зазначав  В. Сухомлинський,  –  закладаються  коріння,  з  якого

виростають  потім  і  гілки,  і  квіти,  і  плоди.  Сім’я  –  це  джерело,  водами  якого

живиться повноводна річка нашої держави” [273, с. 22].

У 80-х – 90-х роках минулого століття та на початку ХХІ століття проблеми

родинного  виховання  і  соціалізації  особистості  в  сім’ї  одержали  подальший

розвиток. Розробляли педагогічні основи, шляхи і форми взаємодії сім’ї та школи.

У  дисертаційних  дослідженнях  К. Журби,  Т. Кравченко,  І. Сіданич  продовжено

пошук і вияв резервів удосконалення й підвищення ефективності виховної роботи

з  дітьми,  попередження  та  подолання  помилок.  Значна  увага  приділена  також

проблемі оптимізації взаємодії, розгляду структури, розподілу обов’язків, ролей,

завдань і функцій учасників взаємодії [95; 152; 257]. 

У  другій  половині  ХХ  століття  особливу  увагу  приділено  дослідженню

принципів,  форм  і  методів  роботи  з  сім’єю  (Ш. Амонашвілі,  Е. Арнаутова

Т. Кравченко, С. Ладивір, Т. Маркова, Ю. Хамяляйнен та ін. [20; 25; 152; 185; 293].

Аналіз  праць  із  проблем  родинного  виховання  цього  періоду  засвідчив,  що

дослідники значну увагу зосередили на підвищенні педагогічної культури батьків.

Для  цього  в  працях  Т. Алексєєнко,  І. Гребінникова,  В. Котирло,  Л. Лисенко,

І. Нестайко,  В. Макарова,  Є. Сермяжко,  В. Постового  було  надано  рекомендації

щодо  підготовки  дітей  до  школи,  проведення  відкритих  занять  для  батьків,
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проведення  батьківських  зборів,  розглянуто  роль  батьків  у  патріотичному,

трудовому, естетичному, фізичному вихованні своїх дітей [17; 74; 150; 198; 229].

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття деякі аспекти родинного виховання

було  розглянуто  в  контексті  проблем  соціалізації,  зокрема  проблем

неблагополучної  сім’ї,  захисту  дітей  від  домашнього  зла  та  насилля

(О. Арсентьєва,  З. Байорюнас,  Т. Бессонова,  М. Бешкетникова,  М. Буянова,

О. Гуляр,  Т. Гущина,  Ф. Думко,  А. Захарова,  І. Звєрєва,  О. Караман,  Т. Колесіна,

Р. Овчарова,  Л. Олиференко,  М. Тоторкулова,  С. Хлєбнік,  Н. Щербак,

П. Щербань). Основними напрямами педагогічних досліджень цього періоду були

виховні аспекти: виховання поваги до батьків (О. Петренко, Л. Повалій); трудове

виховання  в  сім’ї  (Н. Лавриненко,  О. Максимчук,  Л. Руденко);  використання

можливостей етнопедагогіки (Л. Петрук, Г. Сутріна, О. Ярошинська).

Проблема соціалізації дитячої особистості в родині залишається відкритою

й затребуваною сучасними дослідниками. Так, вивчаючи особливості соціалізації

дітей шести-семи років у різних умовах життєдіяльності,  С. Курінна визначила

сім’ю  одним  із  найважливіших  інститутів  соціалізації  особистості  [163].

Т. Кравченко  здійснила  докладний  аналіз  сім’ї  як  середовища,  у  якому

відбувається соціалізація дитини [152].  До специфіки функцій сучасної сім’ї як

соціального інституту виховання звернулася у своїх дослідженнях Л. Лісіна [176].

І. Трубавіна  розглянула  сім’ю  як  об’єкт  соціальної  педагогіки та  розробила

теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім’єю [280]. 

Цінним у контексті нашої роботи є дослідження І. Рогальської „Теоретико-

методичні  засади  соціалізації  особистості  у  дошкільному  дитинстві”,  в  якому

дослідниця обґрунтовує вирішальну роль сім’ї у процесі соціалізації і формуванні

соціального досвіду особистості [242].

Слушною  є  думка  І. Рогальської,  яка  визначає  сім’ю  найважливішою

соціальною  інституцією  на  етапі  дошкільного  дитинства  та  найунікальнішим

мікросоціумом  функціонування  дитини.  Дослідниця  наголосила,  що  роль  сім’ї

виняткова і незамінна, особливо на етапі раннього та дошкільного дитинства, у
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період так званої „первинної соціалізації”, оскільки в дитини протягом її перших

років життя домінують соціалізаційні впливи сімейного оточення [242, с. 117]. 

Сім’я  є  основним  посередником  у  комунікації,  спілкуванні  індивіда  із

зовнішнім  соціальним  середовищем,  іншими  інститутами  соціуму.  За  потреби

сім’я здійснює захист індивіда від несприятливих впливів сторонніх суспільних

структур і підтримує його на всіх фазах соціалізації. 

Серед  параметрів,  за  якими відрізняються  сім’ї,  науковці  виділяють такі:

соціально-культурний (освітній рівень батьків, їхня участь у житті суспільства);

соціально-економічний  (статус  батьків,  майнові  характеристики  сім’ї);  техніко-

гігієнічний (умови проживання, особливості стилю життя сім’ї);  демографічний

або  структура  сім’ї  (велика  сім’я,  нуклеарна;  повна  або  неповна;  бездітна,

однодітна, багатодітна) [3, с. 34]. 

Дослідники  Б. Ковбас  та  В. Костів  розглянули сім’ю як  „динамічну  малу

соціальну  групу  людей,  поєднаних  спільністю  проживання  (чи  тимчасовою

відсутністю)  і  родинними  відносинами  (шлюб,  кровна  спорідненість,

усиновлення, опіка, свояцтво),  спільністю формування і  задоволення соціально-

економічних  та  біологічних  потреб,  любов’ю,  взаємною  моральною

відповідальністю” [127, с. 12]. 

Т. Кравченко виокремила такі характеристики сім’ї: 

 природність (існує в реальних життєвих ситуаціях,  має певну історію,

сформовану структуру, рівень розвитку); 

 формальність  (є  осередком  більш  широкої  соціальної  спільності,

виникнення якого зумовлене суспільною потребою); 

 первинність (найближче оточення дитини) [152, с. 115].

Погоджуємося  із  твердженням  Т. Кравченко,  що  первинність  сім’ї  в

соціалізації  дитини  визначається  набуттям  зростаючою  особистістю  саме  тут

перших  уявлень  про  соціальний  світ  –  елементарних  правил  поведінки  в

суспільстві, норм соціальних відносин. Завдяки батькам дитина опановує вміння

орієнтуватися в більших соціальних спільнотах, засвоює навички спілкування з

людьми різних вікових категорій і соціальних прошарків [152]. 
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На  думку  О. Смирнової,  сім’я  є  базовою  групою,  що  сприяє  долученню

особистості,  яка  зростає,  до  активних  соціальних  відносин,  котрі  вона  має

засвоїти в процесі виконання соціальної ролі дитини [264].

Значущим  є  дослідження  І. Трубавіної,  яка  узагальнила  підходи  до

розуміння  сім’ї  так:  сім’я  є  соціальним  інститутом  з  правами  і  функціями  в

суспільстві,  обов’язками  в  сім’ї,  ролями;  соціальною  системою  з  різними

стосунками  і  структурою;  колективом  з  метою,  розподілом  влади  і

відповідальності;  соціальною  групою  з  власними  цінностями.  Це  означає

розуміння сім’ї як явища соціального і педагогічного водночас [280, с. 33]. 

Вагомим  критерієм  в  оцінці  сім’ї  як  інституту  соціального  виховання

дитини,  на  думку  вчених,  є  виконання  батьками  своїх  функцій.  Науковці

виокремили:  репродуктивну (функція продовження роду);  виховну,  завдяки якій

сім’я  забезпечує  підготовку  молодого  покоління  до  майбутнього  самостійного

життя  в  умовах  конкретного  соціуму;  економічну  і  господарсько-побутову,

спрямовані  на задоволення матеріальних умов існування сім’ї  завдяки участі  її

членів у процесі суспільного виробництва;  соціалізаційну (формування ціннісних

орієнтацій;  сприяння  оволодінню  дитиною  основними  соціальними  нормами,

цінностями, ролями); рекреативну та психотерапевтичну,  сутність яких полягає

в тому, що сім’я надає людині почуття захищеності, прийняття, незважаючи на її

статус, зовнішність, життєві успіхи; функцію духовного спілкування [43].

Зауважимо, що кожна із функцій може бути з більшим чи меншим успіхом

реалізована і поза сім’єю, але тільки сім’я дає змогу реалізувати їх повноцінно й

творчо.

Особливу  увагу  зосереджуємо  на  функції  первинної  соціалізації дитини.

Цікавою  є  думка  В. Васютинського,  який  уважає,  що  первинній  соціалізації

передує  соціалізація  „первісна”.  Учений  доводить,  що  біологічно  людський

індивід у процесі задоволення його ранніх потреб перебуває в майже цілковитій

залежності  від  дорослої  істоти,  у  найтиповішому  варіанті  –  від  материнської

постаті.  Таке  задоволення  потреб  від  самого  початку  відбувається  як  процес

соціально  означений.  Доросла  особа  скеровує на  дитину впливи,  зміст  яких,  з
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одного  боку,  зорієнтовано  на  дитячі  потреби,  а  з  другого  –  наповнено

багаторівневим досвідом власного попереднього соціального існування цієї особи.

Цей  процес,  зауважив  науковець,  найчастіше  пов’язується  з  материнською

любов’ю  та  формування  емоційної  прив’язаності  дитини  до  матері.  Такі  рано

сформовані механізми залишаються з індивідом назавжди і згодом зумовлюють

його  прагнення  до  емоційно-психологічного  затишку,  спокою,  почуття

захищеності й комфорту [56].

Вивчаючи сім’ю,  як  первинний соціальний інститут,  науковці  вказали  на

надзвичайну роль батьків, які, за висновком В. Кравця, є для дитини „еталонними

фігурами”, копіюючи поведінку яких, вона вивчає моделі взаємодії з оточенням;

батьки  є  для  дитини  „своєрідним  полігоном,  на  якому  вона  може  перевіряти

результативність своїх  самопрезентаційних впливів,  щоб потім перенести їх на

інших людей” [151, с. 349]. Водночас батьки можуть відігравати й негативну роль,

коли визначають дитині своє бачення меж її розвитку.

Отже,  висновок щодо результативності  виховання в сім’ї  стосується його

залежності  від  відносин  між  батьками  (співдружність,  паритет,  змагання,

консолідація,  антагонізм);  спрямованості  сімейних  взаємин  (ділова,

колективістська,  індивідуалістська);  стилю  відносин  у  сім’ї  (авторитарний,

ліберальний, демократичний); якості виконання батьками функцій у відносинах з

дітьми; від основ авторитету батьківської влади (придушення дитини, економічне

стимулювання, педантизм, авторитет особистості батьків, любов і довіра, дружба);

складових  авторитету  батьків  як  вищого  типу  авторитету  (частота  контактів  з

дітьми,  інформованість  про  життя  дітей,  розуміння  їхніх  інтересів,  готовність

змінювати себе разом зі зміною дітей); моральних цінностей сім’ї (любов, довіра,

розуміння, співучасть, взаємна підтримка, рівноправ’я); реальних прав дитини в

сім’ї  (на спілкування та усамітнення,  самовираження,  самоствердження,  повагу

честі і гідності, вибір друзів, форм проведення дозвілля, участь в обговоренні і

розв’язанні  сімейних  проблем)  і  відповідно  обов’язків,  способів  засвоєння

дитиною  норм,  цінностей,  настанов,  прийнятих  у  сім’ї  (засвоєння  сімейних

традицій,  виконання  рольових  функцій,  самоідентифікація  з  іншими  членами
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сім’ї,  спілкування в сім’ї  і  поза нею, самовиховання); характеру сімейної праці

(самообслуговування,  господарсько-побутова  праця  дітей);  способів  проведення

дозвілля  (пізнавальна  діяльність,  розваги,  сімейний  туризм,  спілкування  з

природою, сімейний спорт, художня творчість); традицій у різноманітних сферах

життєдіяльності сім’ї [151, с. 349–350].

Зазначена сукупність залежностей була уточнена та збагачена Т. Кравченко,

яка виокремила 10 типів сімей і схарактеризувала їхні основні ознаки:

1) виховально-сильний тип сім’ї: виховна ситуація близька до оптимальної,

її головна ознака – висока моральна атмосфера сім’ї; 

2) виховально-стійкий  тип  сім’ї:  наявні  сприятливі  умови  для  виховання,

труднощі  й  недоліки  долаються  завдяки  взаємодії  з  іншими  соціальними

інститутами; 

3) виховально-нестійкий  тип:  батьки  займають  неправильну  педагогічну

позицію  (наприклад,  через  гіперопіку),  хиби  якої  виправляються  завдяки

порівняно високому загальному виховному потенціалу сім’ї; 

4) виховально-слабкий  тип:  батьки  через  погане  здоров’я,  зайнятість  на

роботі,  брак  освіти  або  педагогічної  культури  не  в  змозі  виховувати  дітей,

контактувати з ними, контролювати поведінку та спрямовувати їхні інтереси. 

Інші шість типів сімей: виховально-слабкі – сім’ї з агресивно-негативною

атмосферою;  виховально-слабкі  з  постійною  конфліктною  атмосферою;

маргінальні  –  з  алкогольною,  сексуальною  деморалізацією;  правопорушні;

злочинні;  психічно  переобтяжені.  Ці  сім’ї,  за  переконанням  Т. Кравченко,

потребують  як  спеціальних  методів  вивчення,  так  і  спеціальних  методів

утручання. Це стосується і дітей, які виховуються в цих сім’ях [152, с. 133].

Оскільки дитина набуває соціального досвіду різноманітними шляхами,  в

умовах сьогодення не можна заперечувати значущість засобів масової інформації

у формуванні первинного соціального досвіду дошкільника. Науковці довели, що

сучасний дошкільник упродовж тривалого часу перебуває під впливом ЗМІ, що

неухильно  позначається  на  його  індивідуальному  розвитку  і  соціальному
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становленні  (В. Абраменкова,  Г. Апостолова,  Р. Пацлаф,  О. Петрунько,

Н. Повякель, М. Саакянц, С. Семчук та ін.) [214; 253]. 

Одна  з  найскладніших  проблем  полягає  у  фільтрації  батьками  тих

програмних продуктів, які пропонує сучасний ринок для дітей дошкільного віку.

Усю  відповідальність  за  вплив  медіа  на  дошкільника  повністю  покладено  на

дорослих,  які  мають  достеменно  знати,  що  саме  дивляться  їхні  діти,  бути

готовими обговорювати з ними побачене, висловлювати свої думки і зауваження з

цього приводу,  відповідати на запитання дітей,  а також ставити свої  запитання

дітям. Безвідповідальне ставлення батьків до споживання дітьми інформації, яку

пропонують  медіа  масового  призначення,  часто  стає  причиною  їхнього

деструктивного впливу на психіку дітей, активації різноманітних страхів у дітей і

в цілому на успішність процесу соціалізації особистості.

Погоджуємося  з  позицією  дослідниці  І. Рогальської,  яка  засвідчує,  що

„сценарій” соціальної поведінки закладається в дітей рано і достатньо стабільно у

вигляді таких чотирьох типів соціальних установок, які формуються в сімейному

спілкуванні і  в подальшому, переважно,  визначають їх соціальну поведінку: „Я

потрібний, мене люблять, і я люблю вас так само”, „Я потрібний, мене люблять, а

ви існуєте заради мене”, „Мене не люблять, але я від усієї душі прагну пробитися

до вас”, „Я не потрібен, і мене не люблять, залиште мене в спокої” [242, с. 118].

Переживання  дитиною  своїх  взаємин  у  сім’ї  моделюються  в  майбутньому  в

стосунки з іншими людьми.

Отже, услід за  Т. Кравченко доходимо висновку стосовно впливу сім’ї  на

соціалізацію дитини,  який є  позитивним за  умов,  якщо сім’я  відповідає  таким

ознакам:  є  соціальним  інститутом,  тобто  оптимально  виконує  найважливіші

функції,  насамперед  виховну;  реалізує  суб’єкт-суб’єктні  батьківсько-дитячі

відносини;  демонструє  ознаки  системи:  цілісність,  динамічність  структури

сімейних  ролей;  наявність  соціально  зумовленої  сімейної  ідеології;

демократичність;  гнучкість;  згуртованість;  уміння  висувати  і  вирішувати

завдання,  що  постають  у  процесі  дорослішання  дитини,  її  соціалізації  [152,

с. 134]. 
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Узагальнюючи зазначене, зауважимо: сім’я є первинним осередком, у якому

дитина  оволодіває  культурою,  суспільними  нормами,  моральними  правилами,

навичками  індивідуальної,  спільної  і  колективної  діяльності,  пізнає  соціальні

цінності  й  формує  власні  ціннісні  орієнтації.  Провідним  фактором  тут  постає

сімейне  виховання,  що  найбільш  повно  реалізується  через  батьківсько-дитячі

відносини. 

Погоджуємося  із  зауваженням  І. Рогальської,  яка  доводить,  що

соціалізаційний  вплив  сім’ї  на  дітей  у  різні  періоди  їхнього  дитинства  не  є

рівнозначним.  Особливо  значущий  для  соціального  становлення  особистості

вплив  батьків  у  період  дошкільного  дитинства.  У  соціалізації  дітей  агенти  за

своїми  ролями  розрізняються  залежно  від  того,  наскільки  вони  значущі  для

дитини, на якому рівні прихильності вони перебувають, як будується взаємодія з

дитиною, якими засобами вони здійснюють свій соціалізаційний вплив, оскільки

родина  об’єднує  людей  різної  статі  та  віку  з  різними  інтересами,  поглядами,

переконаннями [242, с. 120]. 

Правильне  ставлення  родини  до  виховання  і  соціалізації  особистості  в

дошкільному дитинстві позитивно відображається в цьому віковому періоді на її

соціальній  активності,  сприяє  ціннісній  орієнтації  особистості  і  формуванню

таких якостей, як ініціативність, самостійність, відповідальність.

Для  дитини  раннього  віку  найбільше  значення  мають  мікрофактори, які

забезпечують такі  агенти ранньої соціалізації, як батьки, брати і сестри, бабусі й

дідусі.  Вирішальне  значення  для  соціалізації  дітей  раннього  віку  має  виховна

діяльність батьків, адже вона забезпечує відповідні педагогічні умови соціально-

контрольованої соціалізації  з  урахуванням  вікових,  типових  та  індивідуальних

особливостей  дітей  раннього  віку  в  умовах  сім’ї  для  формування  ранньої

первинної  соціалізованості  дитини.  Під  впливом  соціально-психологічної  та

соціально-педагогічної  виховної  діяльності  батьків  в  умовах  сім’ї складається

особистісний соціальний досвід дитини, реалізується соціальна програма розвитку

й розвиваються природні задатки і здібності як кінцева сукупність зовнішнього

виховного впливу і дій батьків. 
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Для  старшого  дошкільного  віку  характерне  виникнення нової соціальної

ситуації  розвитку. У  дитини  змінюються  спосіб  її  життя,  зміст  і  форми

спілкування  з  іншими  людьми,  істотно  розширюється  коло  людей,  з  якими

спілкується  дитина (особливо  це  стосується  тих  дітей,  які  тільки  в  старшому

дошкільному  віці  потрапляють  до  дошкільного  закладу),  що  породжує  нові

потреби,  інтереси  та  наміри.  Рушійними  силами  розвитку  дошкільника  є

протиріччя,  які  виникають  у  зв’язку  з  розвитком  низки  потреб  дитини,

найважливіша  з  яких  –  потреба  в  спілкуванні,  з  допомогою  якої  засвоюється

соціальний досвід.

Предметом уваги дитини все більше стає світ соціальних відносин дорослих

людей,  у  який  вона  намагається  увійти.  Порівняно  з  попереднім  життєвим

періодом істотно  змінюється  місце дошкільника серед  дорослих:  спілкування з

дорослими  розгортається  на  основі  значної  самостійності  дошкільника,

розширення його знайомства з навколишньою дійсністю; у нього з’являється коло

елементарних  обов’язків;  спільну  з  дорослим  діяльність  змінює  самостійне

виконання  вимог,  вказівок,  доручень,  прохань  дорослого;  впроваджуються

елементи систематичного навчання як певним чином організованої та унормованої

діяльності. 

Важлива  характеристика  соціальної  ситуації  розвитку  дитини  старшого

дошкільного  віку  –  стабілізація  взаємин  з  однолітками,  утворення  „дитячого

суспільства”,  оформлення  дитячої  субкультури  з  притаманною  їй  територією,

правилами  співжиття,  інтересами,  ролями,  перевагами,  пріоритетними

цінностями, соціальним статусом кожного її члена. 

Протягом  старшого  дошкільного  віку  відбуваються  вікові  новоутворення

свідомості  та  особистості:  перший  схематичний  обрис  дитячого  світогляду;

внутрішні  етичні  інстанції  (зачатки  почуття  совісті);  супідрядність  мотивів

(продумані  дії  починають  переважати  над  імпульсивними,  мотив  „хочу”

поступається  мотиву  „треба”,  більшого значення  набуває  соціальна мотивація);

довільна поведінка (здатність діяти цілеспрямовано, долати труднощі на шляху до

мети,  елементарно  контролювати  та  регулювати  свою  діяльність);  творча  уява
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(прагнення  відійти  від  шаблона  та  зразка,  схильність  до  фантазування,

вигадування,  творчої  ініціативи);  особиста  свідомість  (виникнення більш-менш

реалістичної самооцінки, самоповаги, прагнення бути визнаним іншими).

Процес  входження  дитини  до  соціуму  був  би  неповним,  якщо  б

обмежувався лише тим соціальним досвідом, який дитина здобуває в спілкуванні і

взаєминах з дорослими в родинному колі. Крім родинного виховання, обов’язково

має бути ще суспільне, особливо коли мова йде про дітей старшого дошкільного

віку.  Законом  України  „Про  внесення  змін  до  законодавчих  актів  з  питань

загальної  середньої  та  дошкільної  освіти”  (№ 2442-VІ  від  06.07.2010)  [101]

передбачено  зміни  до  Закону  України  „Про  дошкільну  освіту”,  а  саме

запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.

Суспільне  дошкільне  виховання  може здійснюватись  у  різних  формах  на

базі  дошкільних,  загальноосвітніх,  позашкільних  навчальних закладів,  закладів

культури, а також удома. Найпопулярнішими серед них є: 

- групи з  повним режимом перебування  (на  базі  дошкільних навчальних

закладів,  зокрема  й  сімейного,  комбінованого  типу  та  навчально-виховних

комплексах  „дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній  навчальний

заклад); 

- групи короткотривалого перебування (на базі дошкільних, загальноосвітніх

навчальних закладів, центрів розвитку);

- центри  (групи)  підготовки  дітей  до  школи  (на  базі  районних,  міських

будинків дитячої творчості, палаців, клубів тощо) [201].

Реаліями  сьогодення  є  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  вдома  завдяки

батькам чи послугам домашніх педагогів (сімейних вихователів, гувернерів) та за

допомогою поєднання кількох різних форм. Але ми підтримуємо думку науковців,

що незалежно від обраної батьками форми всю розвивально-навчально-виховну

роботу  з  дошкільниками треба  планувати  з  урахуванням вікових  особливостей

розвитку дітей, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та

програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі”, що не зажди відбувається
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у  варіативних  формах  здобуття  дошкільної  освіти  (А. Бурова,  О. Долинна,

Н. Губанова, М. Машовець, О. Низьковська та ін.) [201].

Погоджуємося з авторами програми розвитку дітей старшого дошкільного

віку  „Впевнений  старт”,  які  наголошують  на  важливості  забезпечення  кожній

дитині  перед  вступом  до  школи  такого  рівня  розвиненості,  вихованості  і

навченості, який гарантуватиме їй достатню й необхідну життєву компетентність.

„Рівні  стартові  можливості  потрібно  надати  всім  дітям  п’ятирічного  віку,

незалежно від того, відвідують вони дошкільний навчальний заклад чи охоплені

іншими формами здобуття дошкільної освіти” [201, с. 5].

Упевнені,  що  саме  дошкільний  навчальний  заклад  є  найефективнішою

формою здобуття дошкільної освіти,  у якій основи життєвої  компетентності  та

первинного  соціального  досвіду  формуються  в  дітей  пролонговано,  поступово.

Саме в дошкільному навчальному закладі на сьогодні максимально забезпечено

системний підхід до реалізації  завдань їхнього розвитку,  виховання і  навчання.

Діти, які відвідують дошкільні заклади, на момент вступу до школи виявляються у

вигіднішому становищі, бо, крім досвіду сімейної соціалізації, вони ще мають і

соціальний  досвід,  набутий  у  процесі  різноманітної  життєвої  практики

спілкування та взаємодії з однолітками, педагогами.

Погоджуючись  із  багатьма  вченими,  дослідниками  проблем  дитинства

(Т. Алексєєнко,  А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко,  В. Кузьменко, С. Кулачківська,

С. Курінна,  Г. Люблінська,  Т. Піроженко,  Т. Поніманська,  І. Рогальська  та  ін.),

розглядаємо  дошкільний  освітній  заклад як  джерело  соціалізуючого  впливу  на

дітей,  який,  окрім  розвитку  інтелекту  і  передачі  знань,  умінь,  навичок,

цілеспрямовано формує моделі поведінки дітей, їхні цінності, систему стосунків із

довкіллям [16; 49; 85; 141; 159; 163; 224; 241]. 

Дошкільний  вік  –  самоцінний,  самобутній  і  неповторний  період  життя

особистості;  первинний  етап  становлення  дитини  як  суб’єкта  пізнання,

спілкування та будь-якої, зокрема соціальної діяльності загалом (І. Бех, А. Богуш,

Г. Бєлєнька,  О. Богініч,  Р. Буре,  О. Кононко,  К. Крутій,  В. Кузь,  В. Кузьменко,
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С. Кулачківська,  С. Курінна,  М. Машовець,  І. Рогальська,  Т. Піроженко,

Т. Поніманська, Л. Якименко та ін.). 

Період дошкілля – важливий і  значущий етап у розвитку особистості,  це

період  первинної  соціалізації  особистості,  залучення  до  світу  культури,

загальнолюдських цінностей, час встановлення початкових відносин з провідними

сферами  буття.  Неповторні  особливості  фізичного,  психічного,  соціального

розвитку  проявляються  у  своєрідності  способів  і  форм  пізнання  та  діяльності

дошкільника. 

У  контексті  нашого  дослідження  варте  уваги  потрактування  сутності

феномену  дитинства  авторами  монографічного  дослідження  „Діти  і  соціум:

особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”. Його

сутність  визначена  як  соціальне  утворення  в  межах  вікового  періоду  від

народження  до  повноліття,  що  характеризується  специфічними  ознаками,  має

власну субкультуру та будується на особливих соціальних зв’язках і відносинах.

Це період життя людини, у якому закладаються основи особистісної активності та

особистісні  властивості,  цінності,  що  визначають  якості  майбутнього  життя;

період, коли людина найбільш вразлива, незахищена від впливів навколишнього

середовища, соціального, психологічного й фізичного насильства [85, с. 26-27].

Відомі  дослідники  психічного  розвитку  дітей  дошкільного  віку

О. Запорожець  і  М. Лісіна  зазначали,  що  дитинство  займає  особливе  місце  в

процесі  становлення  та  розвитку  особистості  в  онтогенезі  і  найважливішою

умовою  розвитку  при  цьому  є  повноцінне  спілкування  дитини  з  оточуючими

дорослими, насамперед із батьками та вихователями [176].

За  образним  висловом  О. Асмолова,  дошкільний  період  дитинства,  так

званий період „чомучок”, є „рушієм соціального-історичного прогресу” [29, с. 69].

У межах перших інститутів соціалізації (сім’я, дитячий садок, дитяче товариство)

відбувається  набуття  базових  загальнолюдських  умінь  і  знань,  якостей  та

властивостей,  відсутність  яких  унеможливлює  повноцінне  життя  людини  в

суспільстві. 
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Згідно  з  Конвенцією  про  права  дитини,  яку  1991  року  ратифікувала  й

Україна,  відповідальність  за  виховання  дітей  несуть  батьки,  але  держава

зобов’язана  надавати  їм  допомогу,  розвиваючи мережу дошкільних навчальних

закладів різних типів та форм власності [136]. 

Видатні  сучасні  науковці  (В. Абраменкова,  І. Богданова,  Н. Гавриш,

Н. Захарова, І. Звєрєва, І. Кон, О. Кононко, В. Кудрявцев, В. Кузь, С. Литвиненко,

І. Рогальська, Д. Фельдштейн та ін.) визначили дошкільну освіту першою ланкою

системи неперервної освіти, що поряд із сімейним вихованням закладає основи

соціокультурного  становлення  особистості;  забезпечує  формування  комплексу

ключових  компетентностей  (фізичної,  психологічної,  соціальної),  можливість

адаптації до унормованого існування серед людей; формує ціннісне ставлення до

світу, озброює елементарною наукою і мистецтвом життя. 

Підтримуємо  думку  вчених,  що  період  дошкільного  дитинства  є

фундаментальним  у  процесі  соціального  становлення  особистості  і  від  того,

наскільки  успішним  буде  формування  особистісних  соціально-психологічних

механізмів соціалізації на цьому віковому етапі залежить успіх соціалізаційного

процесу не тільки в період навчання в школі, але й у життєвому самовизначенні

особистості [85; 109; 111; 135; 137; 152; 158; 242; 283]. 

Спираючись  на  думку  попередніх  дослідників,  визначаємо  дошкільний

навчальний  заклад  другою  після  сім’ї  інституцією  соціалізації,  яка  історично

завжди була і сьогодні залишається суспільним середовищем розвитку і виховання

дошкільника,  можливістю  забезпечити  дитині  повноцінне  дитинство,  якісний

соціально-особистісний  розвиток,  педагогічно  виважену  соціалізацію,

накопичення і формування первинного соціального досвіду. 

Раніше  батьки  та  педагоги  сприймали  дошкільний  заклад  як  інституцію,

відповідальну переважно за здоров’я дитини і її підготовку до школи. На сьогодні

одна  з  головних  функцій  дошкільного  закладу  - соціалізація  особистості.

Погоджуємося  з  думкою  О. Кононко  та  Л. Якименко,  що  цьому  питанню  у

виховній  діяльності  дошкільного  закладу  приділяється  менше  уваги,  ніж

необхідно. Як наслідок – недостатня поінформованість батьків та педагогів про
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статус  дитини  в  групі  однолітків,  причини  такого  стану,  його  значущість  для

емоційного  благополуччя  дитини,  методи  та  прийоми  успішної  соціалізації

дошкільників.  Для  того  щоб  це  змінити,  слід  зрозуміти,  що  соціалізація

дошкільника – важлива і складна проблема, не менш значуща, ніж забезпечення

розумового розвитку [191, с. 91].

Поділяємо  позицію  І. Рогальської,  яка  зауважила,  що  незважаючи  на

визнання  державою  пріоритету  особистісно  орієнтованої  моделі  освіти,  яка

передбачає  відмову  педагогів  від  звичних  стереотипів  педагогічної  діяльності,

функціонування  дошкільного  закладу  продовжує  будуватися  на  принципах

авторитарності,  відсутності  діалогу  між  дітьми  і  дорослими,  без  урахування

зворотного  зв’язку  з  дітьми,  а  керівництво  їхньою  життєдіяльністю  часто

суперечить реальним потребам дітей, що ігнорує дитячу субкультуру. Не створені

умови для включення дітей у ситуації, що вимагають вияву соціальної активності,

ініціативності,  відповідальності,  а  навпаки складаються умови, які  стимулюють

формування соціальної пасивності,  сприяють виробленню в дітей споживацької

позиції [239, с. 387].

У зв’язку з цим важливими є дослідження А. Богуш, присвячені „проблемі

комфортності  дитини”.  Зміст феномену „комфортність” науковець визначила як

„природні  і  соціально-психологічні  фактори,  що  визначають  життєдіяльність

дитини на позитивно-емоційному тлі від народження до дорослості. Створити для

дитини комфортне життя означає  забезпечити  для неї  змістовне в усьому його

розмаїтті, емоційно насичене, позитивно забарвлене життя в сім’ї, дошкільному

закладі, школі, соціумі” [48, с. 5]. 

В. Сухомлинський  у  своїй  діяльності  також  звертався  до  проблеми

комфортності;  він  закликав  педагогів  створювати  для  дітей  комфортні  умови і

виокремив  сходинки,  які  забезпечать  комфортність  дітей  на  всіх  ступенях

дитинства від немовляти до випускника школи [50].

Звертаючись  до  проблеми  комфортності  дитини  в  дошкільному  закладі,

І. Рогальська  переконувала,  що  дошкільна  установа  повинна  бути  відкритою
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соціально-педагогічною системою, що різнобічно пов’язана з довкіллям і повинна

передбачати: 

– переведення пріоритетів у питаннях виховання та соціалізації дитини

в площину соціально-педагогічної взаємодії із суб’єктами соціуму; 

– створення  педагогічно  зорієнтованої  інфраструктури  мікрорайону,  яка

покладена  в  основу  соціалізації  дітей  і  відкриває  широке  поле  діяльності  для

соціального партнерства вихователів, соціальних педагогів та інших спеціалістів; 

– перетворення  дитини  з  об’єкта  педагогічної  роботи  в  її  суб’єкт,  де

основна увага має бути приділена саме соціалізації та вихованню дітей; 

– продуктивну  взаємодію всіх  соціальних інститутів,  в  орбіту  діяльності

яких потрапляє кожна дитина [242, с. 125]. 

Відкритість дошкільного закладу сприяє забезпеченню належного ступеня

пізнання  дітьми  соціального  світу,  освоєння  й  привласнення  розмаїття  його

соціальних  стосунків  і  зв’язків  на  основі  активного,  послідовного  та

суб’єктивного сприйняття. Наслідком його функціонування є успішна взаємодія із

соціумом,  освоюючи  який  дошкільний  заклад  стає  важливим  соціальним

інститутом соціалізації дитини.

Уважаємо слушною думку Т. Поніманської, яка зазначила, що до головних

принципів організації  освітньо-виховної роботи  слід  зарахувати:  єдність

формування в дітей уявлень про соціальну дійсність як частину навколишнього

світу,  що  відображає  діяльність  і  взаємини  людей;  виховання  усвідомленого

бажання брати участь у житті людей, що їх оточують; емоціогенність як необхідну

умову  засвоєння  дітьми  соціального  досвіду;  достовірність  та  педагогічну

доцільність у відборі знань про людей; комплексність застосування різних видів

діяльності дітей у формуванні активного ставлення до світу людей; використання

прикладу дорослого як носія знань, норм, цінностей [225, с. 15].

У  Базовому  компоненті  дошкільної  освіти  України  формування  та

збагачення соціального досвіду розглядається як невід’ємна складова навчально-

виховного процесу. Наголошено на необхідності врахування педагогами особисто

пережитого  досвіду  дитини,  який  культивується  як  психологічна  опора,  що
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допомагає  дитині  відбутися в ролі  особистості,  адже сформований досвід  є  не

лише  основою  для  успішного  навчально-виховного  процесу,  але  й  є  значним

підґрунтям для соціалізації та становлення особистості дитини [134, с. 92].

Підтримуємо  думку  О. Кононко,  яка  назвала  сучасний  дошкільний

навчальний заклад справжнім інститутом соціалізації, основне призначення якого

–  бути  посередником  між  дитиною  як  мікрокосмом  і  широким  світом  як

макрокосмом,  у  який  їй  належить  гармонійно  увійти,  визначити  в  ньому  своє

домірне  місце,  налагодити  продуктивні  стосунки  з  новим  колом  людей,

почуватися тут компетентною, життєво вправною, життєрадісною [138, с. 6]. 

Дорослий презентує для дитини суспільство, займає центральне місце в її

духовному світі, виступає носієм знань, умінь, моральних цінностей, а з іншого

боку  –  він  є  безпосереднім  організатором  виховного  процесу.  Із  вступом  до

дошкільного закладу в мікросередовищі дитини з’являється важливий дорослий –

вихователь. Від спілкування з ним, його поведінки значно залежить ефективність

соціалізації  дитини в дошкільному закладі.  Багато дослідників зазначали,  що в

дошкільному  дитинстві  виховувати  дитину  повинні  педагоги,  власний  рівень

розвитку  особистості  яких  достатньо  високий,  адже  „особистість  формує

особистість” (О. Смирнова, О. Кравцова та ін.).

Чимало вітчизняних досліджень присвячено особистості  вихователя,  його

професійній компетентності, питанням підготовки спеціалістів, кваліфікаційним і

особистісним якостям особистості вихователя. 

Продуктивний  підхід  до  аналізу  питань  підготовки  спеціалістів  для

дошкільних установ та осмислення процесів, специфічних для України, наявні в

працях  Л. Артемової,  Г. Бєлєнької,  Н. Калініченко,  Е. Карпової,  В. Майбороди,

Т. Поніманської, О. Сухомлинської, М. Собчинської та ін. 

У сучасному суспільстві педагог є фігурою, яка потребує особливої уваги.

Там,  де  його  місце  займають  недостатньо  професійно  підготовлені  фахівці,

насамперед потерпають діти. Це вимагає від суспільства створення таких умов,

щоб серед педагогів опинялися люди, найбільш підготовані до роботи з дітьми

інтелектуально й морально. 
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Головними та постійними вимогами, що висуваються до педагога, є: любов

до  дітей,  прагнення  до  педагогічної  діяльності,  наявність  спеціальних  знань,

широка  ерудованість,  педагогічна  емпатія,  високорозвинений  інтелект,  високий

рівень загальної культури та моральності, професійне володіння різноманітними

методами навчання і виховання дітей. 

Сьогодення висуває нові вимоги як до дошкільної освіти загалом, так і до

кожного педагога  зокрема.  Це стосується  також і  посади  соціального педагога,

який поступово входить у колективи дошкільних навчальних закладів.

Професія соціального педагога набула юридичного статусу в 1991році, а з

2002 року введена до кваліфікаційного переліку професій, прийнятого в Україні.

Проте  до  сьогодні,  наголосила  дослідниця  Н. Захарова,  впровадження  посади

соціального педагога в штатний розклад дошкільного закладу є проблематичним,

хоч і визнана його роль суспільно важливою, пов’язаною із включенням дитини в

суспільне життя, набуттям соціального досвіду, з соціалізацією [108, с. 124]. 

Спираючись на праці, присвячені діяльності соціального педагога, дійшли

висновку, що науковці широко досліджують питання функціонування соціального

педагога  в  загальноосвітніх  закладах (О. Безпалько,  В. Бочарова,  Н. Голованова,

В. Гуров,  І. Звєрєва,  А. Капська,  Л. Коваль,  Т. Кравченко  та  ін.),  певні  аспекти

діяльності  соціального  педагога  в  дошкільному  закладі  розкрито  в  працях

Т. Алєксєєнко,  О. Денисюк, Н. Захарової, І. Звєрєвої, А. Капської, С. Литвиненко,

І. Рогальської  та  інших  науковців.  Проте  ґрунтовне  дослідження  діяльності

соціального  педагога  в  дошкільних  навчальних  закладах,  його  взаємодії  з

педагогічним  і  батьківським  колективами  знаходиться  в  стадії  теоретичних  та

практичних розробок [16; 37; 51; 69; 76; 108; 111; 117; 152; 175; 241]. 

Підтримуємо позицію І. Рогальської, яка у своєму дослідженні наголосила,

що  потреба  в  спеціалістах  соціально-педагогічного  профілю,  які  покликані

забезпечити  соціально-педагогічну допомогу  і  підтримку  дитинства,  охорону  й

захист прав дітей, є сьогодні надзвичайно актуальною. І у зв’язку з цим особливої

ваги  набуває  діяльність  порівняно  нового  загону  педагогічних  працівників  –

соціальних педагогів. Нагальним науковим і практичним завданням є дослідження
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і налагоджування їхньої співпраці з педагогами дошкільних навчальних закладів

[242, с. 192]. 

Соціальний  педагог  у  дошкільному  навчальному  закладі  –  це  новий  тип

педагога.  Він допомагає вихованцю зрозуміти навколишній світ,  піклується про

формування  моральних,  загальнолюдських  цінностей,  аналізує  процес

формування особистості,  процес розвитку її  нахилів та здібностей.  Соціальний

педагог  є  посередником  між  дітьми  й  дорослими,  між  родиною і  державними

службами;  виконує  роль  захисника  інтересів  та  законних  прав  дитини,  роль

помічника  педагогів  і  батьків  у  розв’язанні  різних  проблем,  роль  експерта  у

визначенні  соціального діагнозу.  На нашу думку,  головне завдання соціального

педагога  дошкільного  закладу  –  сприяти  створенню  соціально-сприятливого

середовища для кожного вихованця. 

Науковці  виокремили  багато  важливих  напрямів  роботи  соціального

педагога;  уважаємо,  що  необхідним  у  діяльності  фахівця  має  бути  напрям,

орієнтований  на  формування  та  накопичення  доцільного  соціального  досвіду

дошкільників.  У  цьому  питанні  соціальний  педагог  повинен  виконувати  роль

консультанта  й  координатора  ідей,  допомагати  вихователям  у  розробці  і

впровадженні  нових  форм  роботи,  які  сприятимуть  формуванню  позитивного

соціального досвіду дошкільників. 

Особливістю формування соціального досвіду особистості є те, що воно не

обмежене певними формами навчально-виховної  роботи,  місцем у  режимі  дня,

тривалістю в  часі.  Дитина  здобуває  соціальний досвід  постійно, тому  до  його

формування  долучені  всі  фахівці  дошкільного  закладу:  завідувач,  методист,

соціальний педагог, психолог, медичний працівник, музичний керівник, керівники

гуртків, але, насамперед, – вихователі. Усі учасники педагогічного процесу мають

постійно насичувати цей досвід позитивним змістом. Уся атмосфера дошкільного

закладу, поведінка дорослих, спілкування, спільна діяльність дітей – має сприяти

збагаченню сприятливого соціального досвіду дошкільників.

Основними завданнями дошкільного закладу як одного з перших соціальних

інститутів  у  формуванні  соціального  досвіду  дітей,  на  думку  О. Кононко,  є:
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розвиток здатності  дошкільника сприймати себе в контексті відносин з іншими

людьми (вчити співвідносити „Я” з людським оточенням); формування потреби в

контактах  з  оточенням  (вчити  виявляти  інтерес  до  людей,  спостережливість,

зацікавленість  у  стосунках  з  ними;  вчити  налагоджувати  контакт  з  людьми);

виховання  соціальних  мотивів  спілкування  (виробляти  в  дитини  потреби  у

враженнях,  новій  інформації  та  пізнанні  особливостей  людей;  сприяти

налагодженню  нею  активної  взаємодії  з  однолітками,  організовувати  спільну

діяльність);  гармонійне  поєднання  різних  засобів  спілкування  (вчити  дитину

застосовувати виразні засоби  - посмішку, погляд, міміку, виразні рухи та звуки;

розвивати  соціальне  мовлення);  збагачення  досвіду  спілкування  (створювати

умови для обміну інформацією і спільних дій дошкільників; вправляти їх в умінні

взаємодіяти,  адекватно  реагувати  на  оцінки  інших);  формування  соціальних

якостей  особистості  (виховувати  самостійність,  стійкість,  природність,

миролюбність у поведінці; уміння сприймати себе й інших такими, якими вони є;

відкритість  контактам,  товариськість,  орієнтацію  на  добро,  співпричетність  до

соціальних подій) [139, с. 18-19]. 

Перебування дитини в людському оточенні сприяє становленню соціального

досвіду,  соціальної  компетентності,  досвідченості,  обізнаності;  у  дошкільника

формуються  певна соціальна поведінка,  здатність  бути адекватним до ситуації,

вимог  і  сподівань  авторитетних  дорослих;  розвиваються  соціальні  потреби,

здібності, мотиви поведінки та діяльності. 

Не  можна  не  погодитися  з  думкою  Н. Голованової,  яка  зауважила,  що  в

дитячому середовищі, особливо у великих містах, активно виявляється соціальна

нерівність:  значна  різниця  в  статусах  сімей,  різний  економічний  стан.

Найважливішим засобом соціального захисту дітей, вирівнюючи їхні можливості

для  соціального  старту  може  стати  колектив  [69,  с. 236].  У  межах  нашого

дослідження – це колектив дошкільного навчального закладу, дошкільної групи

дитячого садка.

Вітчизняні  та  зарубіжні  дослідники  (І. Бех,  Н. Гавриш,  Н. Голованова,

О. Кононко, К. Крутій, З.Плохій, Т. Поніманська, О. Проскура, О. Савченко та ін.)
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одностайні  в  думці,  що  парадигма  особистісно  орієнтованої  освіти  задає  нові

смисли життєдіяльності дітей у ДНЗ: на перший план постає особистісна сторона

діяльності  дитини,  її  соціальний  досвід,  переживання  як  засіб  існування

особистісного  досвіду.  Педагогічна  взаємодія  з  дитиною в  умовах  особистісно

орієнтованої  освіти  потребує  прийняття  дитини  як  співучасника  педагогічного

процесу, як суб’єкта спілкування та діяльності. Необхідна співпраця, співтворчість

дітей  та  вихователів,  надання  дітям  права  вибору  та  можливості  самостійно

знаходити шляхи розв’язання завдань або проблемних ситуацій [42; 85; 69; 141;

155; 224; 245].

Важливим  є  висновок  про  необхідність  перебудови  сучасного  процесу

навчання для успішного перебігу процесу соціалізації дошкільників, у якому має

домінувати  набуття  дитиною  особистого  соціального  досвіду  життя,  що

забезпечить  формування  її  життєвої  компетентності,  сприятиме  максимально

повному розкриттю базових особистісних якостей.  Освітній процес не повинен

бути жорстко регламентованим, дітям треба мати вільний час для спостереження,

для відкриття нової для себе інформації та осмислення того, з чим зіткнулись. 

Першим компонентом, необхідним для успішного формування соціального

досвіду  дитини,  за  нашим  переконанням,  має  бути  середовище чи  освітній

простір дошкільного  закладу.  Середовище  повинно  бути  розвивальним і  мати

особливу організацію, у ньому діти знаходять собі справу до душі, педагог та діти

об’єднуються  індивідуально  чи  малими  підгрупами  для  виконання  певного

задуму.  Час  від  часу  вихователь  збирає  всіх  дітей,  пропонуючи  їм  колективну

справу чи заняття.  Особистість, що не має права на вибір, а привчається діяти за

вказівками,  не  може  бути  самостійною  і  відповідальною,  не  може  бути

свободоспроможною.  Нам  імпонує  підхід  К. Крутій  до  побудови  освітнього

простору  дитинства  на  пріоритеті  вільної  самостійної  діяльності  дитини  та  її

власному виборі на противагу спеціально організованій діяльності [155].

Слушною  є  думка  Н. Гавриш  про  необхідність  осучаснення  підходів  до

організації  освітнього  середовища,  зокрема  урізноманітнення  форм  освітньої

роботи  в  розвивальному  середовищі  та  розробки  навчально-методичного
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забезпечення  цих  оновлених  форм.  Підтримуємо  позицію  науковця,  що  для

забезпечення  максимального  розвивального  ефекту  заняття  важливо,  щоб

організація  дітей  на  сприймання  й  засвоєння  нового  знання  спиралася  на

попередній  досвід,  засвоєну  раніше  інформацію,  тоді  їм  легше  буде  зрозуміти

суть, віднайти власний смисл у ній, а значить привласнити [274]. 

Необхідно забезпечити „проживання” дітьми знання, що означає занурення

їх  в  активний  процес  навчального  пізнання,  у  якому  природними  є  спроби,

допустимі й навіть бажані помилки, усвідомлення причин яких та пошук способів

їх  виправлення  дає  матеріал  для  мозкової  роботи,  зацікавленого  обговорення,

ділової взаємодії [63]. 

Освітнє  середовище  має  бути  по-справжньому  розвивальним,  чому

сприятиме  доступність  матеріалів,  насиченість  самостійної  навчально-

пізнавальної,  художньої,  сенсорної,  трудової,  природничої  діяльності  та

спрямованість активності дітей протягом дня.

Джерелом розвитку  і  соціалізації  особистості  слугує  взаємодія  дитини із

соціальним середовищем (Л. Карнаух, К. Крутій, І. Рогальська та ін.). Середовище

відіграє  роль  фактора  соціально-особистісного  розвитку  дитини  лише  в  разі

активної взаємодії із середовищем дитини як суб’єкта, завдяки чому дитина має

змогу  виявити  ініціативність,  активність  та  відповідно  реагувати  на  впливи

середовища, набуває соціального досвіду. Зовнішні впливи, зокрема й педагогічні,

набувають для дитини особистісного смислу, якщо вони детерміновані не тільки

значущістю для соціального оточення, але й для соціального досвіду особистості.

„Сприятливим”  середовищем  для  соціально-особистісного  розвитку  дитини  є

соціокультурне,  у  просторі  якого  дитина  залучається  до  активної  взаємодії  з

досягненнями культури [242, с. 130-131].

Дитячий соціальний досвід – це завжди образ реально пережитої ситуації.

Тому наступним компонентом ефективного формування соціального досвіду дітей

у  дошкільному  закладі,  на  нашу  думку,  мають  бути  педагогічно  організовані

обставини, ситуації та відносини, що „запускають” соціальні дії дітей, прагнення
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пристосовуватись  і  змінюватись,  шукати  рішення,  пов’язані  з  особистісним

життєвим сенсом. 

Н. Голованова  назвала  ці  педагогічно  організовані  обставини  ситуаціями

соціального досвіду [69, с. 237]. Дослідниця доводить, що в ситуаціях соціального

досвіду дитина проходить „сходження” від прямого наслідування до самостійного

вибору  своєї  дії,  до  вчинку.  Особливістю ситуації  соціального  досвіду  в  дітей

дошкільного  віку  є  те,  що  емоційні  переживання  випереджають  осмислення

соціального впливу. Діти в спілкуванні з вихователями ще знаходяться в серйозній

залежності від їхніх оцінок та авторитету. 

Погоджуємось із твердженням Н. Голованової стосовно того, що взаємодія

вихователя  і  дитини  в  ситуаціях  соціального  досвіду  уявляє  собою  спільне

конструювання  певного  семантичного  простору,  яке  викликає  до  життя  прояв

„самості”  дитини.  У  ситуаціях  соціального  досвіду  простежуються  дві  лінії

взаємодії: перша лінія – між вихователем і вихованцями, друга – між дитиною і

соціальними умовами життя [там само].

Значущими для  нашого дослідження  є  висновки  Н. Голованової  стосовно

завдань виховання в контексті процесу соціалізації: спеціальними педагогічними

засобами  забезпечити  дитині  позицію суб’єкта  соціалізації  і  допомогти  дитині

бути  суб’єктом  соціалізації,  відбутися  та  діяти;  забезпечити  дитині  необхідну

ціннісну орієнтацію в сучасному світі,  певні  навички „бути собою” і  водночас

уміння  бути  часткою  цілого  (родини,  групи  однолітків),  добровільно

співвідносити  з  їхніми  інтересами  свою  поведінку  [69,  c. 248].  Уважаємо,  що

складовою цих педагогічних засобів мають бути ситуації соціального досвіду.

Дошкільник набуває соціального досвіду в різних сферах життєдіяльності,

але  головною  складовою  психолого-педагогічного  механізму  формування

первинного соціального досвіду, на думку провідних психологів (Л. Виготський,

О. Запорожець,  Д. Ельконін,  О. Леонтьєв),  виступає  діяльність [61;  106;  169].

Наголошуємо, що успішно соціалізує така діяльність,  яка спирається на дитячі

враження  від  реального  повсякденного  життя,  відтворює  життєві  ситуації,

викликає особисту зацікавленість дитини, спонукає дитину до активних дій. 
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Дослідження показали, що накопичення соціального досвіду відбувається в

притаманній  дитині  діяльності  –  образотворчій,  мовленнєвій,  конструктивній,

театралізованій,  трудовій,  але  передусім – у грі.  Науковці  назвали гру школою

соціальних  стосунків,  у  яких  моделюються  форми  поведінки,  осягаються

„найвищі форми специфічно людської діяльності” (Л. Виготський).  Це особлива

форма  життя  дитини  в  суспільстві,  діяльність,  у  якій  діти  в  ігрових  умовах

виконують  ролі  дорослих,  відтворюючи  їхнє  життя,  працю  та  стосунки

(Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Д. Ельконін). 

Кожна гра виконує виховну, соціалізуючу, комунікативну функції,  формує

типові  навички  соціальної  поведінки  та  систему  цінностей  дитини.  Суспільне

життя,  здебільшого,  визначає  зміст  дитячих  ігор,  під  впливом  цього  змісту,

цілеспрямованих педагогічних дій формується особистість, моральні якості якої

відповідають моральним цінностям суспільства.

З  погляду  Л. Виготського,  О. Леонтьєва,  Г. Плеханова,  гра  несе  в  собі

функцію соціалізації, бо вона є соціальною за своєю природою, тобто виникає з

умов  життя  дитини.  Унаслідок  багатьох  досліджень  науковці  (Н. Захарова,

А. Іванова, Н. Короткова, С. Ладивір та ін.) дійшли висновку, що сюжетно-рольова

гра – це основний вид гри, що забезпечує соціалізацію дітей дошкільного віку, бо

„гра є: по-перше, провідним видом діяльності в дошкільному дитинстві; по-друге

–  способом  включення  дитини  в  соціальні  відносини;  по-третє  –  ефективним

розвивальним  середовищем”  [85,  с. 12].  У  процесі  такої  гри  вихованець

„демонструє”, наскільки він соціалізований, наскільки навчився використовувати

наявні знання у власній життєдіяльності, співпрацюючи з однолітками. Саме в грі

дитина  вчиться  контролювати  й  оцінювати  себе,  розуміти,  що  вона  робить,

учиться  діяти  правильно.  Самостійне  регулювання  дій  перетворює  дитину  на

свідомого суб’єкта життя, робить її поведінку усвідомленою і довільною.

У  процесі  сюжетно-рольових  ігор  можна  визначити  рівень  соціальної

досвідченості  дитини-дошкільника  в  життєвому  просторі  та  наявність  швидкої

реакції в разі виникнення нестандартних ситуацій. 

Згодні  із  зауваженням  І. Рогальської,  що  за  останні  роки  в  іграх  дітей
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відбулися  певні  зміни.  Вихованці  дошкільних  закладів  стали  менше  гратися,

особливо в сюжетно-рольові ігри (і  за  кількістю, і  за  тривалістю);  „професійні

ігри” (у „кухаря”, „шофера”, „лікаря” тощо) практично відсутні, досить часто діти

відтворюють теми,  які  запозичені  з теле- та мультфільмів,  у яких виконуються

ролі незвичних героїв [242, с. 136]. 

Дослідниця  наголосила,  що  гра  – це  передусім  зустріч  дитини  із

загальнолюдською культурою. Діалог з нею, у якому дитина виступає реальним

співучасником, сприяє її формуванню як суб’єкта культури, як особистості, що є

носієм  особливого  вікового  та  індивідуального  способу  світосприйняття  та

діяльності.  Власне ігрову культуру дошкільного дитинства І. Рогальська назвала

провідною цариною розвитку дитини. І лише осягаючи її сенс, можна спрямувати

процес соціалізації дитини в педагогічно виважене русло [242, с. 137].

Висловлену  думку  підтвердили  й  уточнили  дослідження  С. Онощенко

стосовно  іграшки  як  засобу  і  чинника  формування  первинного  соціального

досвіду.  Дослідниця  наголосила  на  тому,  що  формування  соціального  досвіду

дитини і  якісна  характеристика  цього досвіду  залежать  не  тільки від  того,  які

іграшки  опинилися  в  розпорядженні  дошкільника  (що  безперечно  має  велике

значення),  але  й  від  здатності  дорослих  спрямовувати  ігрову  діяльність  дітей,

підвищуючи її виховний ефект [206]. 

Важливою умовою реалізації соціально-педагогічних можливостей дитячої

іграшки  є  орієнтація  в  сучасному  ігровому  матеріалі,  який  має  тенденцію  до

безперервного  і  стрімкого  розширення,  відновлення,  технологічного

вдосконалення. Вихователі та батьки повинні дуже зважено ставитися до підбору

іграшок,  серед  них  не  повинно  бути  таких,  що  викликають  зайву  агресію,

формують спотворений, хибний досвід дитини. 

Слідом за Г. Марчук зазначимо, що не менш важливі й інші види діяльності,

які несуть у собі потенційні педагогічні можливості. Соціальний досвід дитини

збагачує  засвоєння  трудової  діяльності.  Дитина  досить  рано  починає  звертати

увагу на трудові дії дорослого, намагається наслідувати дорослих у цих діях не

тільки в грі,  але й у реальному житті.  Залучення дітей до посильної  праці,  до
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виконання  нескладних  трудових  завдань  є  основою  формування  багатьох

соціально-моральних  якостей:  бажання  та  вміння  працювати,  бути  корисним

комусь; поваги до людей праці, шанобливого ставлення до виготовленого ними;

уміння  долати  труднощі  й  завдяки  власним  зусиллям  досягати  бажаних

результатів [189, с. 172].

Важливим  механізмом  становлення  соціального  досвіду  дошкільника  є

спілкування.  Спілкування  –  головний  канал  взаємодії  людей,  воно  об’єднує

дорослого та дитину, допомагає дорослому передавати дитині соціальний досвід, а

дитині  –  приймати  цей  досвід.  Спілкування  задовольняє  різноманітні  потреби

дитини: в емоційній близькості з дорослим, у його підтримці, оцінці, пізнанні. Під

час спілкування виробляються навички соціальної взаємодії,  збільшується набір

соціальних  ролей,  розширюються  уявлення  дитини  про  власну  особистість.

Взаємодія,  спільна  діяльність,  взаємна  симпатія,  прихильність  до  товариша

сприяють  соціальній  активності  дитини,  емоційній  чутливості,  упевненості  у

своїй  значущості  для  товаришів.  Спільна  гра,  а  потім  й  інші  види  спільної

діяльності  виробляють  у  дошкільника  необхідні  навички  соціальної  взаємодії,

уміння підкорятися колективній дисципліні та водночас відстоювати свої права,

співвідносити власні інтереси зі спільними.

Безумовно, що в роки дошкільного дитинства роль дорослого в соціалізації

особистості дитини залишається провідною: дитина орієнтується на дорослого, на

його оцінки, знання, вчинки. Водночас процес входження дитини в організоване

людське суспільство не може обмежуватися лише тим соціальним досвідом, якого

вона  набуває  у  взаємодії  з  дорослими людьми.  Важливою умовою соціального

розвитку  особистості  протягом  дошкільного  періоду  дитинства  є  присутність

інших  дітей,  які  задовольняють  найважливіші  дитячі  потреби  (у  спільній

діяльності,  спілкуванні,  емоційному  контакті).  І. Рогальська  зазначила,  що

однолітки  по-особливому  і  достатньо  ефективно  впливають  на  особистість

дитини,  її  соціальну  поведінку,  цінності  та  систему  стосунків  [242,  с. 125].

Науковці  одностайно  визнають  групу  однолітків  незамінним  мікрофактором

соціалізації  особистості.  Дитяче  товариство,  що  існує  в  загальній  структурі
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суспільства, має власні специфічні закони і виконує важливі функції соціалізації

дитини.

Н. Голованова  наголосила,  що  освіта  повинна  враховувати  результати

соціалізації дитини в групі, серед яких науковець виокремила: освоєння поведінки

відповідно  до  соціальних,  моральних,  культурних  переваг  членів  групи;

оволодіння  статеворольовою  поведінкою;  організація  та  переживання  своєї

автономності  від  світу  дорослих,  що  передбачає  накопичення  та  передачу

„секретів”,  „таємниць”,  оформлення свого  стилю в  одязі,  зачісці,  у  проведенні

дозвілля;  створення  умов  для  формування  „Я-концепції”  членів  групи;

забезпечення  можливості  вибору  позиції  „більшості”  або  „меншості”,  досвід

відстоювання власних позицій [69, с. 260]. 

Дослідження  В. Абраменкової,  Л. Артемової, А. Богуш, Г. Брєслав,

Н. Гавриш, С. Козлової,  О. Кононко,  А. Кошелєвої,  В. Кузьменко,  С. Курінної,

Л. Лісіної,  О. Малахової,  В. Мухіної,  А. Мудрика,  М. Осоріної,  Т. Поніманської

довели, що з віком у дітей потреба в спілкуванні з однолітками розширюється і

поглиблюється  як  за  формою,  так  і  за  змістом.  Прихід  дитини  в  дошкільний

заклад  є  важливим  моментом  у  її  житті:  змінюється  „соціальна  ситуація

розвитку”,  різко  посилюється  почуття  її  прихильності  до  однолітків.  Груповий

вплив є  одним  із  найперспективніших  сфер  впливу  на  соціальне  становлення

дитини,  формування  соціального  досвіду,  її  соціальну  поведінку,  уміння

відгукуватися на потреби інших людей [27; 49; 85; 139; 159; 163; 176; 183; 196;

207; 227]. 

На думку І. Рогальської,  головним відкриттям дітей на етапі дошкільного

дитинства є партнерство. Визначальною силою, яка рухає розвиток стосунків між

дітьми-дошкільниками,  є  спільна  рольова  гра,  що  входить  у  поведінковий

репертуар дітей, стає головною моделлю партнерської взаємодії. Група однолітків

для дитини дошкільного віку є першою інстанцією, яка дозволяє їй формувати

власні погляди поза сферою контролю дорослих і зіставляти соціальні орієнтири

дорослих та інших – однолітків. Це форма ігрової взаємодії, де дитина набуває

форм  солідарності  та  зразків  партнерської  взаємодії.  Між  дітьми  формуються
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складні  стосунки,  які  відображають  соціальні  залежності  в  „дорослому”

суспільстві [242, с. 127]. 

Одним із джерел існування і розвитку світу дитинства дослідники виділили

дитячу  субкультуру,  завдяки  якій  діти  з  покоління  в  покоління  передають

специфічні  способи  організації  життя  в  дитячому товаристві,  норми і  цінності

світорозуміння  та  світосприйняття,  елементи  соціальної  поведінки  і

міжособистісних  стосунків  з  довкіллям.  Сучасні  дослідники  феномену  дитячої

субкультури  (В. Абраменкова,  Л. Варяниця,  І. Кон,  О. Кононко,  В. Кудрявцев,

М. Осоріна та ін.) акцентували увагу на усталеності її структури і виокремили такі

компоненти:  дитячий  фольклор,  дитяча  словесна  творчість,  дитячий  правовий

кодекс, дитячі ігри, дитячий гумор, релігійні уявлення, дитяче філософствування,

дитячі інтереси, табуювання [55; 135; 139; 157; 207]. 

Усі  аспекти  дитячої  субкультури  відіграють  важливу  роль  у  процесі

соціалізації особистості: дитина вчиться приймати вікові норми поведінки в групі

однолітків,  навчається  ефективним  технікам  розв’язання  складних  ситуацій,

досліджує межі дозволеного, розв’язує свої емоційні проблеми, пізнає світ, себе та

інших  людей,  соціальне  довкілля,  проявляє  самостійність  і  бере  участь  у

соціальних  змінах  тощо.  Завдяки  дитячій  субкультурі  природним  шляхом

відбувається  максимальне  залучення  дитини  до  системи  соціальних  зв’язків,

задовольняється  потреба  в  самостійності,  активності,  участі  в  соціальних

контактах.  Механізми  дитячої  субкультури  дозволяють  допомогти  дитині

виробити  готовність  до  розв’язання  проблем,  що  можуть  виникнути  в

майбутньому,  та  сформувати  алгоритм  адекватної  дії  в  складних  життєвих

ситуаціях. Прогностична функція дитячої субкультури орієнтована на майбутнє,

пов’язана із наданням дітям можливостей та простору самореалізації.

Отже, дошкільний навчальний заклад визначаємо наступною після родини

інституцією  соціалізації,  яка  була  і  залишається  суспільним  середовищем

розвитку  і  виховання  дошкільника,  забезпечуючи  дитині  якісний  соціально-

особистісний  розвиток,  педагогічно  виважену  соціалізацію,  накопичення  і

формування первинного соціального досвіду. Зваживши на це дійшли висновку,
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що  лише  тісна  ефективна  взаємодія  родини  та  педагогічного  колективу

дошкільного навчального закладу сприятиме успішному формуванню первинного

соціального досвіду дітей дошкільного віку.  Відсутність єдності  та наступності

вимог  між  дошкільним  закладом  і  родиною  є  значною  перепоною  в  процесі

соціального становлення молодого покоління.

У процесі  наукового  пошуку доведено,  що взаємодія  сім’ї  і  дошкільного

закладу  є  об’єктивною  необхідністю.  Це  об’єктивно  наявна  реальність,  бо

педагогів  і  батьків  об’єднує  одна  мета  –  виховання  соціально  зрілої,  успішної

особистості. 

Питання щодо взаємодії дошкільного закладу з родинами вихованців завжди

було  і  залишається  надзвичайно  важливим  й  актуальним.  Протягом  багатьох

десятиліть  його  прагнули  розв’язати  провідні  мислителі,  громадські  діячі,

філософи,  педагоги,  психологи.  Проте й сьогодні  ця проблема не втрачає  своєї

актуальності. 

Звернемося до аналізу категорії взаємодії.

Аналізуючи  різні  погляди  на  взаємодію як  філософську  категорію,  учені

твердять,  що  це  поняття  можна  визначити  так:  взаємодія –  це  процес,  що

відбувається  принаймні  між  двома  системами  в  певному  проміжку  часу,  коли

зміна станів систем здійснюється не просто за згодою, а взаємозумовлено [67].

Перспективний підхід до розуміння внутрішньо-сутнісної природи взаємодії

був запропонований Б. Ломовим. На його думку, вихідним принципом взаємодії є

не система перемежованих дій (впливів) кожного з учасників, „які розвиваються

паралельно (симетрично),  а  саме взаємна дія  суб’єктів,  що вступають у неї  як

партнери” [177, с. 107]. Тобто, „розрізати” взаємодію, відокремлюючи діяльність

одного учасника від діяльності іншого, неможливо, тому що це означало б відійти

від аналізу сутності цього процесу. Взаємодія як єдина, цілісна система виникає

насамперед  унаслідок  встановлення  соціальних  зв’язків  між  індивідами  та

реалізації  ними  суспільних  відносин  у  процесах  об’єднання,  функціонального

розподілу та узгодження діяльності. 
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Відомий підхід, за якого взаємодію тлумачать як „аспект спілкування, що

виявляється в організації людьми взаємних дій, досягнення певної спільної мети”

[144,  с. 75].  Зміст  таких  дій  формується  під  впливом  безпосередніх  умов

життєдіяльності людей, які залучаються до їх реалізації, а специфічною рисою є

емоційне  забарвлення.  Почуття,  які  визначають  взаємодію,  М. Корнєв  та

А. Коваленко  поділили  на  кон’юнктивні  та  диз’юнктивні  [146,  с. 77].  До

кон’юнктивних  належать  почуття,  які  зближують  людей,  що  вступають  у

взаємодію,  сприяють  організації  спільної  діяльності,  виражають  готовність  до

співробітництва,  забезпечують  інтеграцію,  узгодженість,  ефективність.

Диз’юнктивні  почуття  роз’єднують  людей,  роблять  взаємодію  напруженою,

конфліктною, зумовлюють конкуренцію, опозицію. 

У педагогіці підходи до взаємодії спочатку розроблялися переважно в галузі

теорії  навчання.  Так,  у  дидактиці  простежується  звернення  до  педагогічної

взаємодії в принципах, методах навчання, комплексному впливі форм навчально-

виховної роботи для досягнення поставленої мети.

Влучним  для  розуміння  проблеми  нашого  дослідження  є  визначення

взаємодії,  яке  відбиває  характер  і  зміст  відносин  між  людьми  та  групами  як

постійними  носіями  якісно  різних  видів  діяльності,  тобто  відносин,  що

відрізняються за соціальними позиціями, статусами, ролями і функціями. У цьому

плані у взаємодії розрізняють об’єктивний і суб’єктивний аспекти. Об’єктивний

аспект – це зв’язки, які  не залежать від окремих осіб,  але опосередковують та

контролюють  зміст  і  характер  їхньої  взаємодії.  Суб’єктивний аспект  –  свідоме

ставлення  індивідів  один  до  одного,  що  базується  на  взаємних  очікуваннях

відповідної поведінки. Це міжособистісні відносини, в основі яких – безпосередні

зв’язки  між  індивідами,  що  розвиваються  в  конкретних  умовах  місця  і  часу

[94, с. 94]. 

Погоджуємося з думкою Т. Кравченко про визначення взаємодії, як процесу

впливу  різних  суб’єктів  один  на  одного,  який  визначає  взаємний  зв’язок  і

взаємозміну, унаслідок чого відбувається поєднання окремих елементів у певну

систему, формування її цілісності. Це спеціально організована, узгоджена в змісті,
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організаційних формах і методах, перспективно запланована діяльність виховних

сил,  спрямована  на  розв’язання  основних  завдань  виховання  і  соціалізації

молодого покоління [152, с. 158]. 

Зміна  соціокультурної  ситуації  наприкінці  80-х – початку 90-х рр.  ХХ ст.

привела  до  кардинального  переосмислення  багатьох  традиційних  підходів,

концепцій,  поглядів  у галузі  гуманітарних наук загалом і  в  педагогіці  зокрема.

Тенденція  до  трактування  взаємодії  як  підґрунтя  педагогічного  процесу

простежується в сучасних підручниках з педагогіки. Якщо раніше поняттям, яке

визначало терміни навчання й виховання було „вплив”, то зараз,  з урахуванням

бінарного, суб’єкт-суб’єктного характеру відносин учасників освітнього процесу

як визначальну використовують саме „взаємодію”. Так, І. Підласий запропонував

таке  визначення:  „процес  виховання  є  не  прямим  впливом  на  вихованця  (як

традиційно вважалося), а соціальною взаємодією різних суб’єктів: індивідуальних

(конкретних  людей),  групових  (мікрогруп  і  колективів)  і  умовно  соціальних

інститутів виховання” [221, с. 66]. 

Основу взаємодії в соціальній педагогіці створює особистісний підхід, який

є  базовою  ціннісною  орієнтацією  педагога,  визначає  як  провідний  напрямок

діяльності  вихователя  на  розвиток  особистості  вихованця,  так  і  стратегію його

взаємодії  з  особистістю та колективом у виховному процесі  на основі  суб’єкт-

суб’єктних відносин.

Звернемося  до  соціально-психологічних  типів  взаємодії  дошкільного

закладу і родини, які науковці класифікують так:

- співробітництво: обидва  партнери взаємодії  допомагають  один одному,

активно сприяють досягненню індивідуальних цілей кожного та загальних цілей

спільної діяльності;

- протиборство: обидва  партнери  протидіють  один  одному  та

перешкоджають досягненню індивідуальних цілей;

- уникнення від взаємодії:  обидва партнери намагаються уникати активної

взаємодії;
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- одновекторна протидія: один із партнерів перешкоджає досягненню цілей

іншого, а другий ухиляється від взаємодії з першим учасником;

- контрастна взаємодія: один із учасників намагається сприяти іншому, а

другий вдається до стратегії активної протидії першому;

- компромісна  взаємодія:  обидва  партнери  виявляють  певні  елементи  як

сприяння, так і протидії [1].

У  контексті  наукового  пошуку  слушною  є  думка  В. Кудрявцева,  який

наголосив,  що  педагогічну  взаємодію  необхідно  розглядати  як  взаємозв’язок

функціонально-рольових і особистісних позицій за таких умов: взаємозв’язок дій

передбачає,  що дії  однієї  сторони  породжують  дії  іншої,  а  ті,  так  само,  знову

першої.  Форми прояву  такого взаємозв’язку  можуть варіюватися  від  взаємного

сприяння  до  взаємної  протидії,  від  односпрямованого  сприяння  до  спільного

ухилення  від  активної  взаємодії,  не  виключаючи  компромісних  і  контрастних;

взаємозв’язок  діяльності  передбачає  або  переважно  „обмін”  діяльностями  між

педагогом та вихованцем і меншою мірою обмін між ними самими з приводу цих

діяльностей, або переважання цілеспрямованої діяльності педагога для організації

взаємодії  як  один  з  одним,  так  і  з  предметом;  взаємозв’язок  функціонально-

рольових  і  особистісних  позицій  можливий  у  трьох  варіантах:  дорослий  –

ведучий, дитина – той, кого ведуть, – з огляду на функціональний розподіл ролей;

і дорослий, і дитина – суб’єкти своєї життєдіяльності; дитина – ведучий, дорослий

–  той,  кого  ведуть  –  як  спеціально  створена  ситуація  або  така,  що  виникла

спонтанно [157].

Інший аспект проблеми розкрила О. Киричук, яка досліджуючи структуру

педагогічної  взаємодії,  зазначила,  що остання містить всі  компоненти цілісного

виховного процесу:  мету  (педагогічні  завдання);  суб’єктів  взаємодії;  активність

щодо  реалізації  внутрішніх  суттєвих  сил  суб’єктів  взаємодії;  матеріальні,

соціальні  й  духовні  цінності  взаємодіючих  сторін;  соціальні  норми,  за  якими

організовується  взаємодія;  соціально-психологічну  ситуацію,  у  якій  вона

відбувається; особистісно-розвивальний її результат [123, с. 34].
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На основі  зазначеного  вище дійшли висновку,  що взаємодія  дошкільного

закладу і сім’ї – це процес реалізації зв’язків та відносин суспільного закладу й

малої групи, головною метою якого виступає соціалізація дитини. Центральним

об’єктом двох сил, що взаємодіють, є особистість дошкільника. 

Поділяємо  думку  науковців  Л. Загік  і  Т. Маркової,  які  зазначили,  що

взаємодія дитячого садка і сім’ї – це цілеспрямована співдружність вихователів і

батьків у змісті педагогічного впливу на дітей, заснованому на взаємній довірі й

повазі та спрямованому на взаємозбагачення, взаємодоповнення умов сімейного і

суспільного виховання [100, с. 163]. 

Звернення до історичного минулого дозволяє зробити висновок про те, що

історія  розвитку  сім’ї,  освіти  і  суспільства  нероздільні.  Необхідність  взаємодії

дошкільного та сімейного виховання обґрунтував ще в ХІХ ст. засновник дитячих

садків німецький педагог Ф. Фребель, який уважав дитячий садок продовжувачем

лінії виховання дитини в родині.

Виняткового  значення  роботі  дошкільних  закладів  із  батьками  надавала

український  педагог  Н. Лубенець,  яка  переконувала,  що  дитячий  садок  не  має

наміру  робити  зайвим  сімейне  виховання.  „Його  мета  –  сприяти  батькам  у

здійсненні великого й відповідального завдання виховання дітей, а не конкурувати

з ними” [178, с. 64]. У своїх працях дослідниця доводила, що сім’я є найбільш

природним середовищем для дітей і тому дитячий садок повинен, наскільки це

можливо, копіювати життя дітей у сім’ї, лише за такої умови він зможе дати дітям

те, чого вони потребують. 

Надважливого  значення  взаємодії  суспільного  та  родинного  виховання

надавав С. Шацький. Педагог наголошував, що „працювати разом із сім’єю – це

значить регулювати умови життя дітей у сім’ї. Школа і дитячий садок, звичайно, є

порадником,  інструктором,  контролером.  Проте,  зрозуміло,  робота  із  сім’ями-

одинаками  не  дає  дійсного  розв’язання  питання:  необхідно  згуртувати  сім’ї,

кооперувати їх, ставити перед ними спільні завдання” [298, с. 146].

Психолого-педагогічні  проблеми  взаємодії  родинного  та  суспільного

виховання  посідають  чільне  місце  і  в  працях  П. Блонського.  Педагог  виступав
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проти відсторонення школи від сім’ї, від реального життя. „Школа, – писав він, –

піде в сім’ю, а сім’я в школу, і вчитель стане рідним для батьків учнів. Учитель

повинен жити, тісно спілкуючись із батьками своїх дітей [45, с. 84]”.

Необхідність  тісного  зв’язку  сім’ї  і  школи  підкреслював  у  своїх  працях

А. Макаренко.  За  переконанням  педагога,  школа  повинна  сприяти  сім’ї  у

визначенні  системи  виховання  дітей.  Вона  має  тактовно  впливати  на  сім’ю,

уникаючи готових рецептів, уникаючи викликів батьків до школи, не допускаючи

„накручування”  батьків.  Саме  школа,  на  думку  А. Макаренка,  може  і  повинна

допомогти батькам знайти правильні шляхи в сімейному вихованні, а через дітей,

школярів педагог пропонував виховувати і батьків [182].

Новаторською  є  ідея  взаємодії  сімейного  і  суспільного  виховання

В. Сухомлинського, який зазначав, що без активної участі батька і матері в житті

школи, без постійного духовного спілкування дорослих та дітей неможлива сама

сім’я як первинний осередок суспільства. Надаючи базисного значення родині як

виховному  фактору,  В. Сухомлинський  зазначав,  що  будь-яка  сім’я  навіть  за

найсприятливіших умов не в змозі без допомоги школи розв’язувати всі питання

виховання.  Так само і  школа без  участі  сім’ї  не  може виконати всі  поставлені

перед нею завдання. На думку педагога,  успішність такої співпраці можлива за

умов:

- єдності виховної діяльності школи і сім’ї;

- органічного взаємозв’язку змісту виховання в школі і родині;

- постійного контакту;

- активної участі батьків у роботі школи;

- планування спільної діяльності;

- поєднання колективних та індивідуальних форм роботи школи та сім’ї;

- чіткої координації та контролю за роботою як школи, так і сім’ї;

- урахування вікових та соціально-психічних особливостей учнів;

- здійснення індивідуального підходу до учнів [273].

Видатний  педагог  дійшов  висновку,  що  робота  зі  шкільно-сімейного

виховання  повинна  розпочатися  створенням  єдиного  колективу  батьків,  тісно
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пов’язаного  з  учительським.  Це  повинно  забезпечити  єдність  вимог  батьків  і

вчителів,  допомогти  уникнути  розбіжностей  у  виховних  діях.  „Відсутність

батьківського  колективу  призводить  і  до  відсутності  єдиної  громадської  думки

батьків у процесі здійснення єдиних вимог школи і сім’ї у вихованні дітей” [273, с.

229].

Глибші зміни в процесі взаємодії сім’ї і дошкільних закладів відбулися в 90-

ті роки ХХ ст., що зумовлено реформою освіти.

У  сучасних  державних  документах  (Закони  України  „Про  освіту”,  „Про

дошкільну  освіту”,  Базовий  компонент  дошкільної  освіти  (нова  редакція),

програма розвитку дітей дошкільного віку „Я у світі” й інші варіативні програми)

відведене чільне місце процесу взаємодії дошкільного закладу і родини. 

Закон України „Про дошкільну освіту” визначив правові,  організаційні та

фінансові  засади  функціонування  й  розвитку  системи  дошкільної  освіти,  яка

забезпечує  розвиток,  виховання  і  навчання  дитини,  ґрунтується  на  поєднанні

сімейного та суспільного виховання [102].

Програма виховання і навчання дітей віком від 2-х до 7-и років „Дитина”

має розділ „Сім’я і дитячий садок”, у якому зазначено, що „Сім’я – перша школа

людських  взаємин,  де  діти  з  ранніх  років  засвоюють  систему  моральних

цінностей,  норм  поведінки,  культурні  традиції  народу…  У  наш  час  виникла

необхідність  підвищувати  культуру  сімейного  виховання  і  водночас  збагатити

можливості громадського виховання. Для цього органи управління дошкільними

закладами,  керівники  і  вихователі  мають  чітко  визначити  свої  завдання  у

співробітництві  з  сім’єю.  Саме  об’єктивний  аналіз  потреб  сім’ї  дає  справжні

орієнтири  для  визначення  напрямків  розвитку  суспільного  дошкільного

виховання” [83]. У програмі в межах кожної вікової групи висвітлено зміст роботи

в родинному колі з провідних видів діяльності, що допоможе успішно здійснити

наступність у роботі дошкільного закладу та сім’ї. 

Співпраці  сім’ї  з  дошкільними закладами присвячені  праці  вітчизняних і

російських дослідників (Т. Алексєєнко, Ю. Аркін, О. Арнаутова, Н. Виноградова,

Л. Врочинська,  І. Гребенніков,  І. Дідук,  О. Долинна,  Л. Загік,  Т. Кірієнко,
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О. Кононко,  О. Косарєва,  В. Котирло,  В. Лесик,  М. Машовець,  А. Назаренко,

І. Нестайко, Л. Островська, Т. Пагута, Т. Поніманська, В. Постовий, Н. Семенова,

Т. Тіханіна,  та  ін.),  а  також  закордонних  науковців  (А. Адлер,  Т. Гордон,

Р. Дрейкурс, К. Казьмєрчак, М. Паг, Б. Тайзард,  Я. Хямяляйнен та ін.)  [17; 24; 25;

57; 60; 74; 84; 89; 100; 124; 140; 147; 150; 172; 190; 197; 198; 208; 210; 225; 229;

252; 275; 293; 310]. 

Взаємодію родини та дошкільного закладу розглядаємо як складний процес

взаємного  впливу  цих  соціальних  інститутів.  Для  успіху  процесу  соціалізації

вихованців  необхідно,  щоб  усі,  хто  залучений  до  його  здійснення,  однаково

розуміли  свої  завдання  і  діяли  в  одному  напрямі,  взаємно  доповнюючи  і

допомагаючи один одному. Інакше зусилля одних можуть розбитися об інертний

або активний супротив інших.

Підтримуємо  позицію  науковців,  які  розглядають  взаємодію  родини  та

дошкільного закладу як систему, тобто сукупність взаємопов’язаних компонентів,

що створюють повне ціле у своїй будові та функціонуванні, що діє за внутрішньо

притаманними  їй  законами  і  характеризується  цілями  й  завданнями;

програмуванням  результату;  вибором  методів  досягнення  оптимального

результату (Т. Ільїна, Т. Кравченко). 

У сучасних дослідженнях (Т. Алексєєнко, Л. Врочинської, Т. Поніманської),

виокремлено три типи зв’язків між сім’єю і дитячим садком. До першого типу

належать зв’язки, спрямовані на те, щоб оптимізувати вплив сім’ї на дитину через

підвищення  педагогічної  культури  батьків,  надання  їм  допомоги.  Такі  зв’язки

визначені, як компенсаторні. На практиці вони здійснюються через такі форми і

методи спільної роботи сім’ї і дитячого садка, як батьківські збори, консультації,

лекторії тощо. 

Зв’язки  другого  типу  передбачають  залучення  батьків  до  педагогічного

процесу в дитячому садку. Вони спрямовані на його вдосконалення і теж мають

компенсаторний характер. Практичні прояви таких зв’язків – допомога дитячому

садку  з  боку  батьків  і  організація  колективних  заходів  у  закладі,  допомога  в

оформленні групової кімнати тощо. Зв’язки третього типу – координаційні. Вони
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виникають тоді, коли батьки й педагоги стають партнерами і спільно застосовують

свої специфічні можливості для кращого виховання дітей [17; 60; 225].

На сьогодні саме партнерські стосунки між батьками і дошкільним закладом

вітчизняні (Г. Бєлєнька, О. Кононко, О. Косарєва, М. Машовець та ін.) і зарубіжні

(А. Адлер, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, Я. Хямяляйнен та ін.) дослідники визначають

як  такі,  що  найбільш  сприяють  вихованню  дошкільнят.  Батьки  й  інші  члени

родини не повинні виступати в ролі експертів чи спостерігачів, а навпаки – почати

взаємодіяти з вихователями й дітьми саме на засадах партнерства  [43; 140; 147;

190; 293; 310]. 

Слушною є думка А. Назаренко, яка зазначила, що для забезпечення реально

впливової взаємодії дошкільний заклад повинен відмовитися від монологу, звички

лише  керувати  батьками,  а  натомість  віддавати  перевагу  діалогу,  який  би

передбачав урахування досвіду, поглядів, думок з того чи іншого приводу різних

членів сім’ї [197, с. 28]. Взаємодія двох вихователів – батьків і педагогів – крок до

взаєморозуміння,  до  набуття  довіри,  обміну  духовними  та  емоційними

цінностями,  засвоєння  педагогічного  досвіду,  знань,  які  педагог  і  батьки

передають один одному.

Головною умовою взаємодії  педагогів  і  батьків  дослідники О. Арнаутова,

Н. Виноградова,  Л. Загік,  В. Котирло визначили узгодженість [25;  57;  100; 150].

Поділяємо  їхню  думку,  що  необхідна  узгодженість  виховних  цілей,  завдань,

засобів і методів, позицій, побудованих за принципом єдності, поваги і вимог до

дитини,  розподілу  обов’язків  і  відповідальності.  Керуючись  цим,  дошкільний

заклад повинен виступати в процесі взаємодії в ролі організатора і керівника. 

Сучасні тенденції контактної діяльності  з сім’єю визначають необхідність

переходу дошкільного навчального закладу на нову парадигму, яка складає нову

„керівну  філософію”,  в  основі  якої  лежить  мотиваційно-системний  підхід  і

особистісно-орієнтовані  цілі  його здійснення:  орієнтація  на  дитину,  її  потреби;

створення в дошкільному навчальному закладі умов, що забезпечують розвиток

особистості  дитини;  поєднання  суспільної  і  сімейної  життєвих  сфер;  зміна
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структури  і  змісту  навчально-виховного  процесу;  залучення  батьків  до

педагогічного процесу.

Не  можна  не  погодитися  з  думкою  дослідниці  Т. Поніманської,  яка

зауважила, що взаємодія з сім’єю полегшує досягнення цілей, поставлених перед

дошкільним  закладом,  робить  важливий  внесок  у  єдиний  процес  виховання

дитини в  сімейному та  освітньому середовищі,  також участь  батьків  є  певною

формою демократизації та культурної взаємодії, що особливо важливо в умовах

полікультурного  простору.  У  дітей  необхідно  формувати  уявлення  про  те,  що

вихователі поряд з батьками – найближчі дорослі, порадники, друзі дітей; до них

слід виявляти повагу, турботу, розуміти їхню авторитетність [225].

Одною з перших складових у процесі взаємодії дошкільного закладу і сім’ї -

є педагогічна просвіта батьків. Дослідники Т. Алексєєнко, В. Постовий указали на

те,  що педагогічна освіта батьків значно впливає на виховний потенціал,  тобто

комплекс умов і засобів, що визначають педагогічні можливості сім’ї, та об’єднує

матеріальні і побутові умови, структуру сім’ї, характер стосунків між її членами,

рівень педагогічної та загальної культури батьків, особливості процесу сімейного

виховання [18; 229].

На  думку  О. Коберника,  важливим  чинником  успішного  сімейного  і

суспільного  виховання  дітей,  їхнього  інтелектуального  розвитку  та  духовного

збагачення є педагогічна культура батьків.  Вона містить такі характерні ознаки

навчальної  та виховної  діяльності  батьків,  як рівень їхнього інтелектуального і

духовного  розвитку,  глибину  знань  та  обізнаності  в  різних  сферах  людської

діяльності,  конкретні  педагогічні  вміння,  найважливішим з  яких  є  спілкування

[125,  с. 190–191].  Зважаючи  на  те  що  родинні  стосунки  є  важливим  фактором

соціалізації дитини, підвищення педагогічної культури батьків у процесі взаємодії

родини та дошкільного закладу має важливе значення.

У контексті нашого наукового пошуку цінними є дослідження Т. Кравченко.

Спираючись  на  її  наукові  доробки,  мету взаємодії  родини  та  дошкільного

навчального закладу вбачаємо в: 
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 досягненні узгодженості у вихованні дітей, яке здійснюється дошкільним

закладом і родиною, не применшуючи інтереси один одного й поєднуючи зусилля

для досягнення більш високих результатів; 

 забезпеченні  єдності  виховних  цілей  та  ідеалів  сім’ї  і  суспільства,

розумному об’єднанні можливостей, зусиль в організації життєдіяльності дітей; 

 залученні  батьків  до  життєдіяльності  дитячого  садка  (відвідування

різноманітних видів діяльності дітей; створення розвивального середовища);  

 проведенні  просвітницької  роботи  з  родинами;  оволодінні  батьками

практичними навичками виховання дітей;

- забезпеченні  успішності  формування  первинного  соціального  досвіду

дошкільників,  підвищенні  соціалізуючої  ролі  педагогів,  однолітків,  батьків  як

агентів їхнього соціального становлення.

Як і будь-яка система, взаємодія родини та дошкільного навчального закладу

має свої функції. Зваживши на дослідження Н. Бугаєць, О. Докукіної, Т. Завадової,

Т. Кравченко,  Т. Поніманської  [88;  153;  224],  окреслимо  такі  функції  взаємодії

дошкільного закладу і родини:

 діагностичну (знання  дійсного  рівня  соціальної  досвідченості  дитини,

потенційних  можливостей  її  подальшого  розвитку,  труднощів,  з  якими  вона

стикається  в  процесі  соціалізації;  уявлення  про  стиль  сімейного  виховання,

підготовленість батьків до адекватної підтримки соціалізації дошкільника);

 прогностичну (наявність в учасників взаємодії уявлень щодо результатів,

яких вони прагнуть досягти,  а  також орієнтовної  програми забезпечення цього

досягнення);

 ціннісну (у процесі взаємодії між її учасниками відбувається так званий

ціннісний обмін);

 організаційно-управлінську (упорядкування процесу реалізації взаємодії);

 рефлексивну (повнота  й  адекватність  розуміння  кожною  із  сторін,  що

взаємодіють, іншої сторони і самої себе).

Досягнення  поставленої  мети,  виконання  завдань,  реалізація  функцій

взаємодії  родини  та  дошкільного  закладу  відбуваються  завдяки  сукупності
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відповідних форм  і  методів,  які  сьогодні  потребують  оновлення  та

переосмислення. 

Розробці форм і методів взаємодії ДНЗ з сім’єю присвячені роботи багатьох

науковців. Так, Л. Островська традиційні форми (відвідування сім’ї, консультації,

бесіди,  групові  і  загальні  збори,  наочна  пропаганда)  доповнила  педагогічними

ситуаціями  (діловими  іграми)  на  морально-етичні  теми.  Педагогічні  ситуації

дослідниця  запропонувала  обговорювати  під  час  проведення  семінарів-

практикумів з  батьками [209].  Ці  форми вона спрямовувала на створення умов

довірчого спілкування, реальної турботи про дітей.  

Значну  увагу  роботі  педагогів  із  сім’єю приділила  український  психолог

В. Котирло, яка довела, що вивчення сім’ї і встановлення контактів з її членами

неможливе без  знання того,  що хочуть знайти для себе  батьки в спілкуванні  з

педагогом [150]. В. Котирло зазначила, що оволодіння комунікативними вміннями

повинно  стати  для  педагогічних  колективів  дошкільних  закладів  одним  із

головних завдань, поруч із удосконаленням методів навчально-виховної роботи з

дітьми.  Це  свідчить  про  необхідність  звертати  більше  уваги  на  спеціальні

методики з навчання вихователів способам спілкування з сім’єю як невід’ємного

компонента педагогічної майстерності.

Слушною є  думка  О. Кононко,  яка  довела,  що традиційні  форми роботи  з

сім’єю  в  наш  час  потребують  оновлення;  практика  показує,  що  вони  не  здатні

забезпечити раціональну взаємодію дитячого садка і сім’ї. Удосконалювати роботу з

батьками – значить у разі необхідності вносити зміни, які забезпечують її зміст і

форми,  покращують  різні  її  показники,  роблять  більш  доцільною,  сучасною  і

гнучкою.  О. Кононко  визначила  такі  найголовніші  напрямки  вдосконалення,  як

гуманізація змісту і форм роботи з сім’єю; гармонізація взаємин педагогів і батьків;

підвищення  ефективності  застосовуваних  вихователями  в  роботі  з  батьками

прийомів і засобів впливу тощо [140].

Сьогодні науковці та педагоги-практики розробили значну кількість форм і

методів  взаємодії  родини  та  дошкільного  закладу (Л. Акопян,  Т. Алексєєнко,

Н. Виноградова,  Л. Врочинська,  О. Долинна,  Т. Жаровцева,  Л. Загік,  В. Котирло,
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Г. Лактіонова, Т. Маркова, А. Назаренко, Л. Островська, Л. Погорєлова та ін.) [2;

17; 57; 60; 89; 100; 150; 185; 197; 209]. Уважаємо, що напрацьовані форми роботи

мають право на існування і можуть бути розумно нами використані в дослідженні

процесу  взаємодії  дошкільного  закладу  і  родини  з  формування  соціального

досвіду дітей. 

За кількісною ознакою форми роботи з батьками поділяють на масові (або

колективні),  групові  та  індивідуальні.  До  масових  форм  роботи  належать

батьківські  збори (групові  та  загальні),  на  яких  обговорюють  проблеми

життєдіяльності  групи  і  дитячого  садка;  день  відкритих  дверей  –  важлива

колективна  форма  роботи,  яка  дає  змогу  ознайомити  батьків  з  дошкільним

закладом, його традиціями, особливостями освітньо-виховної роботи, зацікавити

нею й залучити до співпраці. Вагомими колективними формами роботи з батьками

є також тематичні дні й тижні, культурні та благодійні акції.

До  групових  форм  роботи  належать  сімейні  клуби (стосунки  з  родиною

побудовані  на  принципах  добровільності,  особистої  зацікавленості).  У  клубі

батьків  об’єднує  загальна  проблема  й  спільні  пошуки  оптимальних  форм

допомоги  дитині.  Тематика  зустрічей  може  бути  найрізноманітнішою:  „Вплив

дорослих на  соціалізацію особистості  дитини”,  „Ігри для соціального розвитку

дошкільника”, „Стиль виховання в сім’ї та його вплив на становлення особистості

дитини” і т. ін. 

Вечори  запитань  та  відповідей,  брифінги  (зустрічі,  на  яких  коротко

розкривають  зміст  актуального  для  батьків  питання),  батьківські  конференції,

засідання „круглого столу” з дискусійних проблем також є важливими груповими

формами роботи. Під час проведення „круглого столу” доцільно використовувати

такі  методи,  як  порушення  дискусійних  питань,  аналіз  педагогічних  ситуацій,

повідомлення  фахівців  з  проблеми,  обмін  досвідом  батьків.  Доцільно  показати

батькам відеозапис відкритого заняття з дітьми, організувати виставку літератури

для дітей і батьків із актуальної проблеми. 

Заняття-тренінги покликані  навчити  батьків  правильно  організовувати

спілкування і спільну діяльність з дитиною. Батьки, особливо молоді, потребують
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практичних навичок виховання дітей, тому їх доцільно запрошувати на семінари-

практикуми. Ця  форма  роботи  дає  змогу  розповісти  про  способи  й  прийоми

навчання  дітей  і  показати  їх:  як  навчити  дитину  спілкуватися  з  оточенням,

домовлятися, уникати конфліктних ситуацій і т. ін.

Під час занять-тренінгів та семінарів-практикумів важливо вчити і самих

батьків правильно спілкуватися між собою, адже спілкування дорослих один із

одним,  із  друзями,  знайомими,  колегами,  сторонніми  людьми  є  важливим

досвідом, на ґрунті якого будується соціальна стратегія поведінки дитини.

Спільні  свята  і  розваги дають  змогу  активізувати  батьків,  із  пасивних

спостерігачів  перетворити  їх  в  учасників  організації  виховного  процесу

дошкільного закладу, виявити інтереси й уподобання кожної сім’ї,  організувати

спільне дозвілля батьків і  дітей,  що позитивно вплине на взаємовідносини між

ними. А це також сприятиме входженню дошкільника в соціум. 

Серед спільних заходів батьків і дітей важливими є також екскурсії, ярмарки

і  виставки  спільної  творчості  батьків  та  дітей,  театралізована  діяльність,  дні

охорони  довкілля.  Ці  форми  роботи  сприяють  об’єднанню  родини,  діти

одержують від них справжнє емоційне задоволення і  радість  від спілкування з

рідними. 

Цікавою формою групової взаємодії є гурткова робота. Вихователі, батьки

й  родичі  вихованців,  які  вміють  виготовляти  різні  вироби  своїми  руками,

проводять майстер-класи для дорослих і дітей. Спільна праця об’єднує дітей та

батьків,  сприяє  налагодженню  стосунків,  учасники  задоволені  від  спільного

спілкування і праці.

Індивідуальні форми роботи охоплюють  індивідуальні бесіди і консультації

(проводять,  здебільшого,  вранці  і  ввечері,  коли  батьки  приводять  дитину  в

дитячий садок або забирають додому);  відвідування родини вихованця;  залучення

батьків до життя дитячого садка (допомога батьків у створенні розвивального

освітнього простору; допомога в проведенні екскурсій, культпоходів тощо).

Наочно-інформаційні форми також мають надважливе значення в організації

роботи з батьками. Вони об’єднують підготовку пам’яток, матеріалів на стендах,
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виставок дитячих робіт, рекламу книг і публікацій у періодиці та мережі Інтернет.

Також це  різноманітні  батьківські  куточки,  ширмочки,  планшети,  інформаційні

листки,  тематичні  виставки,  анкетування,  скринька  пропозицій,  індивідуальні

зошити,  неформальні  листи,  родинні  газети,  педагогічна бібліотека.  В усіх цих

формах роботи з батьками питання соціального розвитку дітей є центральними в

педагогічному змісті та цікавими для родини. 

Новітніми  формами  взаємодії  дошкільного  закладу  з  родиною  є

„Батьківська  пошта”  і  „Телефон  довіри”. Члени  родини  можуть  у  короткій

записці висловити сумніви з приводу методів виховання своєї дитини, звернутися

за допомогою до конкретного фахівця тощо. Телефон довіри допомагає батькам

анонімно  з’ясувати  важливі  для  них  питання,  попередити  вихователів  про

незвичайні прояви в поведінці дітей.

Однією  з  новітніх  форм  взаємодії  дошкільного  закладу  з  родиною  є

створення  власного сайту дошкільного закладу. Це чудова реклама дитсадка та

пропаганда  діяльності  освітнього  закладу,  а  також  можливість  плідного

спілкування  батьків  і  педагогів.  На  власній  інтернет-сторінці  вихователь  може

запропонувати  наочний  інформаційний  матеріал,  презентації  своєї  роботи  та

досягнень  дітей  (відео  різноманітних  форм  роботи:  прогулянок,  ігор,  занять,

розваг,  свят  і  т.  ін.;  галерею  фото  дошкільників);  стає  можливим  віртуальне

залучення батьків до різних творчих робіт, проектів. 

Уважаємо, що ця сучасна форма роботи сприятиме створенню атмосфери

довіри, прозорості, більш тісній та плідній співпраці педагогів і батьків у процесі

соціального  розвитку  дошкільників,  розширить  сферу  участі  батьків  у  житті

дошкільного закладу.

Новітні  форми  роботи  дошкільного  закладу  з  родиною  базуються  на

традиційних формах і допомагають батькам подолати свій авторитаризм, побачити

світ  з  позиції  дитини,  учать  ставитися  до  неї,  як  до  рівної,  зрозуміти,  що

неприпустимо  порівнювати  її  з  іншими  дітьми,  а  треба  радіти  її  особистому

зростанню, будувати довірливі взаємини з нею.
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На жаль, багато родин перекладають свої функції  виховання на педагогів

дошкільних установ, не розуміючи важливості єдиних вимог батьків і вихователів.

Родина і дитячий садок не можуть замінити один одного; у кожного з них свої

функції, методи виховання, і тут важливий не принцип паралельності, а принцип

взаємопроникнення  двох  інститутів  соціалізації.  Співпраця  дошкільного

навчального  закладу  і  сім’ї  з  питання  соціалізації  передбачає  спільні  дії:

визначення  цілей  діяльності,  планування,  розподіл  засобів  відповідно  до

можливостей кожного учасника, спільний контроль та оцінку результатів роботи, а

потім і прогнозування нових цілей, завдань і результатів.

Резюмуючи  зазначене  в  цьому  підрозділі,  зауважимо,  що  первинними

інститутами  соціалізації  на  дошкільному  етапі,  відповідальними  за  процес

формування первинного соціального досвіду є родина та дошкільний навчальний

заклад.  Вирішальне  значення  в  цьому  процесі  відіграє  родина,  роль  якої  в

суспільстві неможливо порівняти за своєю силою з жодними іншими соціальними

інститутами.  Під  впливом  соціально-психологічної  та соціально-педагогічної

виховної діяльності батьків в умовах  сім’ї складається особистісний соціальний

досвід дитини, реалізується її соціальна програма розвитку.

Другим після родини інститутом соціалізації, який є соціальним осередком

розвитку  і  виховання  дошкільників,  джерелом соціалізуючого  впливу  на  дітей,

який  формує  моделі  поведінки,  цінності,  систему  стосунків  із  довкіллям,  ми

визначили  дошкільний  навчальний  заклад.  Він  є  найефективнішою  формою

здобуття дошкільної освіти, у якій основи життєвої компетентності та первинного

соціального  досвіду  формуються  в  дітей  пролонговано,  поступово.  Саме  в

дошкільному  навчальному  закладі  на  сьогодні  максимально  забезпечується

системний підхід до реалізації завдань розвитку, виховання і навчання дітей.

Взаємодія родинного і суспільного виховання є одним із головних чинників

забезпечення  ефективності  процесу  формування  первинного  соціального  досвіду

дітей  старшого  дошкільного  віку.  Успішна  соціалізація  дошкільника  –  спільне

завдання дошкільного закладу та родини. Повноцінне здійснення цього завдання

можливе лише за умови злагодженої співпраці дорослих. Педагоги і члени родин
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вихованців мають усвідомити, що вони, як і  діти,  є рівноправними учасниками

педагогічного  процесу,  та  взаємодіяти  на  засадах  довіри,  партнерства,

взаємоповаги, єдності вимог.

1.3. Соціально-педагогічні  умови  формування  соціального  досвіду

дитини у взаємодії суспільного і родинного виховання

Викладені  вище  теоретичні  основи  становили  теоретичне  підґрунтя  для

визначення  комплексу  соціально-педагогічних  умов  формування  первинного

соціального досвіду особистості у взаємодії родинного та суспільного виховання.

Так,  методологічним  підґрунтям  дослідження  механізмів  та  інструментарію

виконання  завдань  соціального  становлення  особистості  дитини  в  процесі

родинного  та  суспільного  виховання  стали  системний,  діяльнісний,

культурологічний  та  компетентністний  підходи  і  сучасні  теорії  соціально-

педагогічної діяльності.

Осмислення  нормативних  положень  державного  стандарту  –  Базового

компонента дошкільної освіти, що відбиває державні вимоги до розвиненості та

вихованості  дитини  дошкільного  віку,  наукові  ідеї  соціалізації  особистості  в

дошкільному дитинстві, дозволили визначити змістові й процесуальні складники

формування  первинного  соціального  досвіду  дітей  в  освітньому  процесі

дошкільного навчального закладу. 

У  розробці  форм  і  методів  формування  первинного  соціального  досвіду

особистості  в  дошкільному  дитинстві  ми  спиралися  на  сучасні  підходи  щодо

організації  педагогічного  процесу  дошкільного  навчального  закладу,  зокрема

занурення  дітей  у  ситуації  вибору  (А. Богуш,  Н. Гавриш,  Н. Голованова,

Т. Поніманська,  І. Рогальська,  Р. Чумічова)  [49;  85;  69;  227;  241;  ];  виховні

психологічні  ситуації,  що  спонукають  до  прийняття  відповідального  рішення

(І. Бех,  В. Кузьменко)  [40;  159];  спілкування в процесі  полілогів  і  пізнавальних
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бесід  проблемного  характеру  (А. Арушанова,  А. Богуш,  Н. Гавриш,

С. Кулачківська,  С. Ладивір)  [48;  85;  274];  рольові  ігри,  ігри-стратегії,  що

орієнтують  дітей  на  конструктивну  міжособистісну  взаємодію  (Л. Артемова,

А. Богуш, Н. Гавриш, Є. Смірнова,  В. Холмогорова)  [27;  64;  264];  використання

засобів  дитячої  субкультури  (В. Абраменкова,  Л. Варяниця,  Н. Гавриш,

О. Кононко,  С. Курінна)  [55;  65;  138;  163];  організацію  дитячих  свят  і  розваг

спільно з батьками як момент глибоких емоційних переживань, що об’єднують

(Л. Артемова, І. Рогальська, М. Шуть) [27; 242] тощо.

Базовими для організації освітнього процесу, спрямованого на формування

первинного  соціального  досвіду  дітей,  були  обрані  такі  принципи:  інтеграція

змісту освіти й видів діяльності як чинник становлення панорамної картини світу

дитини, а не відірваних один від одного фрагментарних знань про довкілля, про

світ людей (Н. Гавриш, І. Кіндрат, Т. Поніманська); принцип довірчого спілкування

як інструмент налагодження особливо щирих стосунків між дорослими і дітьми,

ніжного  доторкання  до  душі  дитини,  поваги  до  дитячої  субкультури

(Л. Варяниця);  принцип  емоційно-дієвого  занурення,  емоційного  проживання

соціальної  ситуації,  унаслідок  чого  дошкільник  сам  доходить  істини  і  робить

висновки,  а  дорослий  не  подає  готову  формулу,  а  лише  підводить  його  до

самостійних висновків (Т. Піроженко) та інші принципи [55; 226; 274]. 

Визначальними для моделювання авторської технології „Я і моя сім’я”, що

була впроваджена в процес формувального експерименту,  виявилися технології

соціально-педагогічної  роботи  з  дітьми,  батьками та  педагогами  (О. Безпалько,

Р. Вайнола, Н. Захарова, І. Звєрєва, А. Капська, І. Пєша, І. Трубавіна, С. Харченко),

технології  гуманістичного  виховання  (Л. Врочинська,  В. Маршицька,

Т. Поніманська, Л. Римашевська); технології формування в дошкільників цілісної

картини світу (І. Кіндрат, І. Куліковська) та інші [37; 54; 60; 110; 111; 117; 216; 224;

238; 279; 290]. 

У  програмуванні  змісту  і  процесу  експериментального  дослідження  ми

виходили  з  визнання  того  факту,  що  саме  з  родини  розпочинається  соціальне

становлення особистості,  формування її  моральних і  духовних цінностей.  Така
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висока  місія  батьківства  визнана  й  у  нормативно-правових  документах,  які

утверджують не лише права, а й обов’язки батьків у забезпеченні якісної освіти

своїх дітей та створенні сприятливих для їх розвитку умов, розглядають батьків як

повноправних партнерів освітнього закладу в наданні дітям освіти. Так, у Законі

про  дошкільну  освіту  та  Базовому  компоненті  дошкільної  освіти  в  Україні

зазначено, що державна політика в галузі освіти націлена на активізацію батьків у

навчально-виховному  процесі,  науково-економічній  діяльності  навчальних

закладів, прогнозування їх розвитку, оцінку якості освітніх послуг [102; 34]. 

Водночас очевидним є факт, що значний відсоток батьків (це підтвердили і

результати  попередньо  проведеного  нами  пілотного  дослідження),  на  жаль,  не

сприймає  дошкільне  дитинство  як  самодостатню  цінність,  не  усвідомлює

значення для подальшого становлення дитини того безцінного періоду її життя,

коли  закладаються  основи  особистості,  відбувається  формування  базових

особистісних якостей, що визначатимуть її спрямованість, коли має сформуватися

первинний соціальний досвід, без якого неможливе успішне входження в широкий

соціум. Науковці, громадські діячі визнали прикрий факт втрачання дитинством

своєї суспільної місії – радісного і продуктивного проживання людиною початку

свого життя,  закладання основ становлення її  як соціальної істоти, корисного в

майбутньому  члена  суспільства.  Надзвичайне  розростання  інфраструктури

дитинства,  безперечно,  полегшило  розв’язання  численних  побутових  проблем,

проте  і  безжалісно  скоротили  простір  для  прояву  самостійності  й  активності,

становлення життєвої компетентності, формування соціального досвіду. Надмірне

культивування батьками ідеї безпечної життєдіяльності, намагання прожити певні

моменти життя за дитину, ігнорування необхідності змінної позиції у взаєминах з

дитиною  (до  старшого  дошкільного  віку  батьки  годують  дитину,  одягають

памперси  замість  привчання  до  туалету,  возять  на  дитячому  візку  замість

самостійного ходу тощо) – усе це не лише спричиняє втрачання дошкільником

ініціативності й активності, а й позбавляє можливості вчасно набути надзвичайно

цінний  соціальний  досвід,  закарбовує  його  інфантильне  ставлення  до  світу.  У

суворих  реаліях  небезпечного  в  багатьох  аспектах  сучасного  життя,  дійсно,
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важливо попереджати дитину про небезпеку й оберігати її, проте не позбавляючи

її можливостей проявити, випробувати й відповідно зрозуміти і прийняти себе та

інших,  опанувати  способи  й  засоби  презентування  себе,  побудови  взаємин  з

іншими членами соціуму. Частина дошкільників до старшого дошкільного віку за

різних причин знаходиться у вузькому соціальному колі родини і лише в останній

рік  перед  школою  починає  відвідувати  дошкільний  заклад.  Процес  входження

дитини  в  нове  соціальне  дитячо-доросле  товариство  дошкільного  закладу

супроводжується  нерідко  досить  болісним  освоєнням  способів  встановлення

різноманітних  соціальних  контактів  з  ровесниками  й  дорослими  (педагогами,

працівниками дошкільного закладу, батьками вихованців) і стає випробуванням не

лише для  дошкільника,  а  й  для  педагогів.  Усе  означене  пояснює,  чому  період

закладання  первинного  соціального  й  життєвого  досвіду  розтягується  для

сучасного малюка з раннього до молодшого шкільного віку. 

Отже,  результати  пілотного  обстеження  засвідчили,  що  батьки,  як  і

вихователі,  потребують  особливої  допомоги.  Таку  педагогічну  допомогу  може

надати  дошкільний  навчальний  заклад,  як  найбільш  наближений  до  родини

соціальний інститут, який здійснює впливи на особистість з раннього дитинства.

Тож  конче  необхідно,  щоб  партнерство  педагогів  і  батьків  переродилося  у

взаємодію  рівних  учасників  спілкування,  підпорядковувалось  необхідності,  з

одного боку, виробити спільну стратегію і тактику в підході до конкретної дитини,

з іншого – зберегти, поглибити своєрідність, неповторність, специфіку кожного з

виховних інститутів (О. Кононко). 

Суть  взаємодії  дошкільного  закладу  і  сім’ї  в  контексті  ідей  нашого

дослідження має полягати в організації спільної діяльності педагогів дошкільних

закладів  та  батьків  щодо  формування  первинного  соціального  досвіду  дітей

старшого дошкільного віку. Виконанню цього завдання, на нашу думку, сприятиме

впровадження  комплексу  соціально-педагогічних  умов.  Зауважимо,  що  в

педагогічній літературі умови ефективності діяльності визначено як об’єктивні й

суб’єктивні передумови, реалізація яких дає змогу досягти запланованої мети за

умови  найбільш  раціонального  (оптимального)  застосування  сил  і  засобів.
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Реалізація  умов  виявляється  в  успішному  виконанні  педагогічних  завдань,  у

доцільному використанні засобів і способів для досягнення цілей. У нашій роботі

такі цілі полягали в підвищенні рівнів  соціальної досвідченості дітей старшого

дошкільного  віку  –  інтегративного  особистісного  утворення,  що  передбачає

володіння дитиною досвідом соціально прийнятої в суспільстві моделі поведінки,

певних соціальних норм і цінностей, одержаних із власного досвіду.

У  нашому  дослідженні  ми  виходили  з  того,  що  формування  первинного

соціального  досвіду  дітей  старшого  дошкільного  віку  в  процесі  взаємодії

родинного  і  суспільного  виховання  набуде  результативності  за  наявності

комплексу соціально-педагогічних умов:

- функціонування дошкільної установи як відкритої соціально-педагогічної

системи;

- поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків, спрямована на

формування первинного соціального досвіду;

- реалізація спільно з батьками й вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; 

- упровадження циклу інтегрованих занять з практикою занурення дітей у

ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими.

Визначаючи соціально-педагогічні умови, ми зважали на те, що досягнення

бажаного  результату  можливе  лише  в  разі  комплексного  їх  упровадження.

Обґрунтуємо кожну з визначених умов. 

Функціонування  дошкільної  установи  як  відкритої  соціально-педагогічної

системи. Підтримуємо  думку  сучасних  дослідників  (Н. Гавриш,  О. Кононко,

К. Крутій, Т. Поніманська, І. Рогальська), які переконливо доводять, що сучасний

дошкільний  навчальний  заклад  повинен  функціонувати  як  заклад,  відкритий

соціуму,  культурний,  інформаційний,  дозвільний  центр,  суб’єкт  соціального

партнерства, що передбачає наявність творчих ініціатив, значущих не тільки для

дошкільного  закладу,  але  й  для  жителів  мікрорайону,  міста  (селища).  Він

покликаний  створювати  умови  для  активного  залучення  дітей  у  суспільне

довкілля,  організувати  життєдіяльність  у  соціокультурному  просторі  регіону,

формувати  особистісне  ставлення  до  фактів,  подій,  явищ  у  житті,  сприяти
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підвищенню особистісної значущості для дітей того, що відбувається навколо [85;

141; 155; 226; 242]. 

Дошкільний заклад є посередником між родиною, з якої виходить малюк, та

широким соціальним світом, з позашкільними навчальними закладами, закладами

культури  та  суспільним  довкіллям.  Також  дошкільний  навчальний  заклад

покликаний  забезпечити  нормалізацію  та  корегування  впливу  агресивного  і

деструктивного соціуму на дитину.

Культурно-освітнє середовище дошкільного закладу необхідно створювати

на засадах природної соціокультурної ситуації, наявної в регіональному просторі,

освоєння та привласнення дітьми розмаїття соціальних стосунків і  зв’язків має

відбуватися  на  основі  активного  пізнання.  Необхідно  залучати  дітей  у  широке

соціальне довкілля для формування уявлень про суспільне життя людей у місті

(селищі), рідній Україні та діяльність людини, про те, що дорослі турбуються про

майбутнє  своїх  дітей,  процвітання  своєї  країни,  що  сприятиме  формуванню  в

дітей ціннісних орієнтацій.

У  дошкільному  навчальному  закладі  має  бути  організована  суспільно-

корисна  діяльність  дітей,  їх  батьків  та  педагогів  на  користь  рідного  міста  та

людей,  які  в  ньому живуть;  створення  ситуацій  переживання дитиною почуття

гордощів за здобутки рідного міста, його історію та культуру, людей-працівників.

Дошкільний  заклад  має  сприяти  залученню  дітей  та  дорослих  до  творчого

самовираження,  підтримки  традицій  міста,  бажання  виявляти  творчість,

ініціативу, здійснювати посильну допомогу в благоустрої рідного міста. 

Саме тому цю умову вважаємо необхідною, оскільки вихід дитини за межі

вузького соціалізаційного кола, у якому вона має перед собою обмежену палітру

відносин  і  взаємодії  з  іншими,  передбачає  проходження адаптаційного  періоду

пристосування до взаємин з ровесниками і  чужими дорослими.  Зауважимо, що

соціальна ситуація у зв’язку з приходом дитини до дитячого садочка принципово

змінюється, адже дорослі в переважній своїй більшості, здебільшого, „підігрують”

малюку  в  умовах  родинного  виховання,  намагаються  мінімізувати  перепони  і

конфліктні ситуації,  несуть на собі основний тягар відповідальності  за будь-які
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його дії,  перебирають на себе доступні  дитині  процедури одягання,  годування,

прибирання,  навіть  спілкування  з  іншими  в  плані  розв’язання  конфліктних

ситуацій; позбавляють її обов’язків. У цій складній ситуації допомога потрібна як

дітям,  так  і  батькам.  Причому,  враховуючи  стратифікованість  сучасного

українського суспільства, коли ми маємо справу з різними категоріями батьків і

сімей, для успіху справи важливо залучати до взаємодії з родинами різні соціальні

установи. Якщо йдеться про проблемні сім’ї, нам не обійтися без міської служби

зі  справ  сім’ї  і  молоді.  Крім  того,  взаємодія  дошкільного  закладу  з  цією

соціальною  службою  реально  допомагає  здійснити  різноманітні  проекти.

Співдружність  дошкільного  закладу  з  центрами  додаткової  освіти  (центр

позашкільної освіти, дитяча спортивна школа, художня школа або школа мистецтв

тощо) є необхідною для розробки спільної стратегії дій, допомагає організаційно

розв’язувати питання розвитку спеціальних здібностей дошкільників у зручний

для родини спосіб, максимально мінімізуючи проходження адаптаційного періоду

для дитини. 

Переходимо  до  змістовного  обґрунтування  визначеної  нами  другої

соціально-педагогічної умови. Поетапну зміну форм і методів взаємодії педагогів

і  батьків,  спрямовану  на  формування  первинного  соціального  досвіду,

розглядаємо  як  необхідну  умова  того,  що  з  розвитком  дитини  передусім  має

змінитися батьківська позиція стосовно самої дитини, сприйняття дорослими її

потреб, можливостей, інтересів, що також змінюються, тощо. Дошкільний заклад

має допомогти батькам відчути необхідність цієї динаміки. Якщо не реалізувати

цю умову, можна спричинити відчутний для дитини розрив між вимогами до неї з

боку  батьків  і  дошкільних  працівників,  причому  наслідки  такого  конфлікту

можуть бути надзвичайно болісними передусім для самої дитини. На допомогу

батькам у роботі дошкільного закладу має бути передбачена послідовна система

психолого-педагогічного  та  соціально-педагогічного  консультування,  зустрічі  з

фахівцями  як  надання  адресної  допомоги  саме  тим,  хто  її  потребує,  а  не

формально; система тренінгів, у процесі яких батьки мають дійти висновку про

необхідність  динамічної  й  адекватної  батьківської  позиції,  яка  б  відповідала
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потребам,  індивідуальним  та  віковим  можливостям  дитини.  Ця  динаміка

батьківської  позиції,  насамперед,  має  стосуватися  перегляду  меж  свободи  для

дитини як умови формування її самостійності та відповідальності, міри допомоги

і підтримки їй у різних ситуаціях, в оволодінні узагальненими способами дій.

Дієва взаємодія родини та дошкільного закладу рідко виникає відразу. Це

тривалий процес,  довга  і  кропітка  праця,  яка  вимагає  терплячого,  неухильного

дотримання  обраної  мети.  Усвідомлення  взаємодії  ДНЗ  і  родини  як

двостороннього, циклічного та поетапного процесу, що розгортається по спіралі,

дозволяє  ефективно  спроектувати  цей  процес.  Перехід  від  обмежуючої  до

продуктивної взаємодії в системі „дошкільний заклад – родина” можливий, якщо

педагоги, діючи активно і відповідально на всіх етапах, стимулюють батьків на

прояв  аналогічних  якостей.  Циклічний  процес  взаємодії  при  цьому  проходить

наступні  етапи:  прояснення очікувань (з’ясування сім’єю та ДНЗ очікувань від

співпраці:  обговорення  своєї  ролі  та  ролі  іншого  у  вирішення  завдання

формування  первинного  соціального  досвіду  дитини);  погодження  (узгодження

точок зору і прогнозування розвитку взаємодії дошкільного закладу та родини);

проектування  взаємодії  (спільне  створення  програми і  плану  взаємодії  ДНЗ та

батьків  у  формуванні  первинного  соціального  досвіду  дітей);  соціально-

педагогічний моніторинг (постійне спостереження за розвитком взаємодії ДНЗ та

родини,  аналіз,  оцінка  отриманих  результатів);  рефлексія  (критичний  аналіз  та

оцінка  результатів  взаємодії  ДНЗ  і  сім’ї;  осмислення  ролі  кожного  учасника

процесу в житті дитини і один одного).

Кожен  з  етапів  супроводжується  зміною  форм  і  методів  взаємодії:  від

анкетування,  опитування, контактної взаємодії,  адресної  допомоги (консультації

лікаря, психолога, соціального педагога та інших спеціалістів), залучення батьків

до педагогічного процесу дошкільного закладу (запрошення на відкриті заняття,

педагогічні  ради;  проведення  спільних  свят,  розваг,  спортивних  змагань)  до

організації  системи  тренінгових  занять,  семінарів,  круглих  столів,  сімейного

клубу,  батьківських  конференцій,  спільних  екологічних  і  благодійних  акцій,

спілкування на веб-сторінках вихователів і психологів і т. ін. 
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Тільки  усвідомлення  важливості  та  необхідності  взаємодії  кожного  з

учасників  цього  процесу  призведе  до  позитивних  результатів  у  формуванні

первинного соціального досвіду дітей.

Переходимо  до  змістовного  обґрунтування  заявленої  нами  третьої

соціально-педагогічної  умови.  Реалізацію  спільно  з  батьками  і  вихованцями

проекту „Я і моя сім’я”, як важливу умову формування первинного соціального

досвіду  дошкільників  ми  визначили  саме  для  того,  щоб  сформувати  в  дітей

уявлення про сім’ю як єдність близьких людей, які живуть разом, мають обов’язки

по відношенню один до одного й особисті права, з якими кожен з членів родини, в

тому числі й діти, мають рахуватися; допомогти дитині відсторонено поглянути в

зіставленні на моделі стосунків дитини з дорослими і дітьми в умовах родинного

виховання та в дошкільному закладі, об’єднати дітей з батьками в спільній справі

для забезпечення глибоких позитивних емоційних переживань, зорієнтованості їх

один на одного. Крім того, участь батьків у спільній з дітьми діяльності давала

змогу  їм  краще  пізнати  свою  дитину  в  незнайомій  ситуації,  у  її  взаєминах  з

іншими людьми, глибше вивчити її природні нахили, інтереси, здібності тощо. Ми

орієнтували вихователів  на те,  що результати такої  спільної  взаємодії  батьків  і

дітей  мають  обов’язково  унаочнюватися,  щоб  члени  родини  неодноразово

поверталися до них, могли проаналізувати, оцінити, замислитися над ними. Тому в

проекті було передбачено так багато рукотворних завдань для виконання дітьми

спільно з батьками: створення рукописної книги „Я хочу, мама хоче, тато хоче”,

оформлення родоводу родини,  складання фотопортрету сім’ї  з  коментаріями та

історіями,  підготовка  фотовиставки  „Роблю  сам”,  у  якій  батьки  повинні

сфотографувати самостійні дії дітей, які виконують певні обов’язки по дому тощо.

Нам важливо було підштовхнути батьків до спільної з дітьми роботи зі створення

історії  своєї  родини,  свого  роду,  показати  дітям  цінність  кожного  з  її  членів,

допомогти дошкільнятам усвідомити й своє місце в родині, визначитися зі своїми

здібностями,  вміннями,  намірами  стосовно  інших  членів  сім’ї.  Крім  того,  ми

намагалися  сформувати у  дітей  і  батьків  відчуття  дитячого  садочка  як  великої

родини, кожен член якої відчуває себе корисним, важливим, неповторним. 
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У проекті було заплановано виконання веселих статистичних завдань, коли

кожній  родині  пропонували  розпитати  в  інших  батьків  і  дітей  групи  про

різноманітні моменти їхнього життя (кількість членів родини та родичів, поверх,

на  якому проживають;  наявність  домашніх  тварин;  улюблена страва;  улюблене

свято;  улюблене  місце  відпочинку  тощо).  Передбачалося,  що  батьки  і  діти

вимушені будуть вступати в контакт з іншими дорослими та дітьми групи, що має

допомогти їм будувати доброзичливі стосунки, виявляти ініціативу. 

Також  складовою  проекту  було  проведення  спільних  заходів,  свят,

спортивних змагань сімейних команд, виступ на гала-концерті „Алло, ми шукаємо

таланти!”, націлених на занурення дітей і батьків у незнайомі для них ситуації,

збагачення їхнього соціального досвіду. 

Серед  запланованих  форм  участі  в  проекті  були  виставки колективної

творчості батьків і дітей та сімейного захоплення („Наша колекція”, „Ми з татом –

фотографи”, „Ми з мамою – майстрині”, „Ми з бабусею – господині”, „Малюємо

всією родиною разом”); розгляд  і  обговорення  сімейних альбомів  на  заняттях,

виготовлення подарунків для членів сім’ї.

Крім того, ми вбачали надзвичайно важливим залучення дітей і батьків до

процесу  добродіяння  разом  з  ініціативами  дошкільного  закладу  –  йдеться  про

участь  у  різноманітних  соціальних  акціях,  коли  батьки  могли  надати  дітям

конкретний  дієвий  приклад  добродіяння  відносно  інших  людей,  свого  міста,

країни; робота на користь інших і участь дитини в цьому процесі – що може бути

більш впливовим на формування позитивного соціального досвіду майбутнього

громадянина країни. Ми запланували такі форми роботи: виготовлення сувенірів і

поробок для участі у благодійній акції „Великодній кошик”;  підготовка вистави

для  дітей-сиріт  за  казкою  Володимира  Суттєєва  „Яблуко”,  акторами  і  навіть

декораціями в  якій  повинні  бути діти і  батьки;  екологічні  акції  „Чисте  місто”,

„Свято нашого міста”.

Всі перелічені форми роботи сприятимуть об’єднанню родин, нівелюванню

негативного досвіду спілкування в родині чи поза родиною, пробудженню в дітей

інтересу  до  соціуму  та  суспільної  культури,  розширенню  їхніх  уявлень  про
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суспільне довкілля, допоможуть в осмисленні свого місця і місця своєї родини в

широкому соціумі.

Переходимо  до  обґрунтування  змісту  четвертої  соціально-педагогічної

умови. Впровадження циклу інтегрованих занять з практикою занурення дітей у

ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими, як одна з комплексу умов

цілеспрямованого  формування  первинного  соціального  досвіду  вбачалася  нам

особливо значущою, бо це була майже єдина можливість не опосередкованого, а

безпосереднього і гарантованого впливу на формування соціальних уявлень дітей

як основи і вагомого компоненту їхнього соціального досвіду. 

Практика  роботи  доводить,  що  інтегровані  заняття  більш  цікаві  для

дошкільників,  бо  допомагають  розв’язувати  більшу  кількість  завдань,

використовувати різні методи та прийоми, в тому числі інтерактивні, педагогічні

та  інформаційно-комунікаційні  технології.  У  цій  формі  організації  навчального

процесу неможлива неучасть кожної дитини в процесі пізнання та співнавчання.

На інтегрованих заняттях акцент ставиться на самостійній пізнавальній діяльності

дітей (а  не  заучуванні  готових відповідей та  висновків),  створенні  проблемних

ситуацій та їх розв’язанні, активному формуванні первинного соціального досвіду.

На заняттях цього типу обов’язково враховується попередній досвід дітей,

розумно  поєднуються  індивідуальні  та  групові  форми  роботи,  постійно

змінюються види діяльності  дошкільників та активізується розумова діяльність

дітей протягом усіх етапів заняття.

На  заняттях  інтегрованого  типу  ми,  дійсно,  опікувалися  не  лише

формуванням  уявлень,  а  й  вправлянням  дітей  у  побудові  взаємин  з  іншими,

вирішенні  проблемних  завдань  типового  і  нестандартного  характеру.  Було

розроблено  три  цикли  занять  відповідно  до  кожного  з  етапів:  Спілкування,

Допомога і підтримка, Подяка. Кожна серія містила три заняття, які несли до дітей

чітко визначені  ідеї  і  спочатку через сприйняття,  потім обговорення стартового

тексту,  а  пізніше через  організацію дітей  на  виконання  завдань в  ускладнених

ситуаціях, які вимагали від них прояву особистісних якостей, докладання зусиль,

прийняття відповідальних рішень, забезпечували практику участі дітей у різних за
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змістом ситуаціях,  допомагали  сформувати  первинний соціальний досвід,  який

пізніше закріплювався у формах взаємодії з батьками.

У циклі „Спілкування” ми розробили наступні заняття інтегрованого типу:

„Діти  - дорослі:  правила  знайомства  і  спілкування”,  „Дівчатка  і  хлопчики.  Як

говорити  так,  щоб  тебе  розуміли”,  „Свій  - чужий.  Правила  поведінки  з

незнайомцями”. У наступному циклі „Допомога і підтримка” ми впровадили таку

серію занять  інтегрованого типу:  „Людина  - не острів”  (що я можу і  не можу

зробити сам),  „Як запропонувати  допомогу”,  „Як попросити про допомогу”.  У

третьому циклі „Подяка” ми запропонували проживання дітьми тематичного дня

(за  технологією  Н. Гавриш  „Дошкільнятам  –  освіта  для  сталого  розвитку”)  і

наступну серію занять: „Подарунок”, „Коли погано  - це також добре”, „Просте і

безцінне слово”.

Для опанування вихователями, які брали участь в експерименті, технологією

проведення  інтегрованих  занять  зі  спеціально  заданими  ускладненими

соціальними  ситуаціями  вибору  і  прийняття  рішення,  було  проведено  кілька

методичних  семінарів  з  елементами  тренінгу,  надавалася  постійна  методично-

консультативна допомога.

Передбачалося,  що всі  умови мають реалізуватися в комплексі з  іншими,

адже ігнорування будь-якої із зазначених соціально-педагогічних умов зменшило

б загальний позитивний ефект,  що, власне,  і  відбулося в одному із дошкільних

закладів.  Керівник ДНЗ не змогла побудувати конструктивні  ділові  стосунки із

соціальними  службами  міста,  а  представників  центрів  додаткової  освіти

сприймала як своїх конкурентів і не була націлена підтримувати з ними зв’язки,

тим  більше  не  хотіла  розробляти  і  реалізовувати  спільно  цілісну  концепцію

соціалізаційних  заходів.  Унаслідок  цього  показники  активності  батьків  як

партнерів в освітній діяльності були набагато гіршими, ніж в інших дошкільних

закладах,  а  взаємодія  родин  з  дошкільним  закладом  мала  переважно

формалізований характер. Відтак це негативно позначилося на якості залучення

батьків  до  спільної  проектної  діяльності.  І  навіть  якісна  робота  вихователів  із

впровадження  циклів  розроблених  інтегрованих  занять  ситуації  не  виправила.
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Вчинки  дітей  відрізнялися  ситуативністю,  а  не  стійкістю  результату,  завчені

„правила”, правильні слова в реальному житті розходилися з ділом.

Як уже було зазначено,  комплекс умов має бути реалізованим послідовно

протягом  трьох  етапів:  орієнтувально-діагностичного,  мотиваційно-

поведінкового, соціально-зорієнтованого. Коротко прокоментуємо зміст роботи на

означених етапах у логічній послідовності націлених дій. 

Змістом  орієнтувально-діагностичного  етапу було  налагодження

стосунків  дошкільного  закладу  з  різними  соціальними  установами,  які  брали

участь  в  експериментальній  роботі,  складання  картотеки  сімей  вихованців  та

потенційних вихованців для уточнення стратегії і тактики спрямованої роботи з

батьками. На цьому етапі передбачалося залучення батьків до самодослідження

ними свого батьківського ставлення, батьківської позиції, стилю виховання тощо.

Цей етап започатковував розгортання спільного для батьків і дітей проекту „Я і

моя сім’я” та передбачав складання ними родоводу з подальшим представленням

всій групі портрету сім’ї, виконаного в різний спосіб; організацію самовивчення

дитиною  своїх  можливостей  і  свобод  в  умовах  родини,  результати  якої  були

представлені  у  фотовиставці  „Роблю  сам”.  На  першому  етапі  також

упроваджувався цикл занять  інтегрованого  типу з  теми „Спілкування”,  під  час

яких діти уточнювали свої знання стосовно правил спілкування зі  знайомими і

незнайомими дорослими, ровесниками, представниками іншої статі, вправлялися

у вживанні різних мовних формул, програвали соціально-комунікативні ситуації,

залучалися  до  навчальних  ситуацій  ускладненого  типу,  що  передбачали

перенесення засвоєних знань у практику відносин з іншими.

Мотиваційно-поведінковий етап передбачав активізацію взаємин батьків і

педагогів дошкільного закладу з працівниками центрів додаткової освіти. Це було

зроблено  для  того,  щоб  допомогти  батькам  відчути  причетність  до  процесу

виховання багатьох людей, знайти з ними контакт, допомогти дитині адаптуватися

до  нових  стосунків  і  ситуацій.  Дошкільний  заклад  на  цьому  етапі  намагався

залучити батьків до різних форм спільного з дітьми дозвілля, показати приклад

цікавої конструктивної взаємодії, допомогти поглибити стосунки між дорослими і
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дітьми.  Продовжувалася  робота  з  формування  змінних  позицій  батьків,

проводилися  спеціальні  тренінгові  заняття,  консультації  зі  спеціалістами,

поглиблювалася робота з організації батьками спостережень за своєю дитиною,

рефлексування за результатами спостереження. 

Розгортання проекту на другому етапі мало за мету допомогти дітям краще

пізнати  себе,  стати  більш  соціально  впевненими  та  ініціативними.  Було

передбачено  спільні  форми  роботи  з  батьками  і  дітьми,  проведення  спільних

заходів,  змагань,  націлених  на  занурення  дітей  і  батьків  у  незнайомі  для  них

ситуації,  збагачення  їхнього  соціального  досвіду.  На  другому  етапі  було

передбачено  впровадження  наступного  циклу  занять  „Підтримка  і  допомога”,

унаслідок яких діти мали освоїти способи поведінки в ситуації ускладнення, коли

необхідно вміти звернутися про допомогу, а також участі в житті інших людей,

коли  інші  потребують  твоєї  посильної  допомоги.  Обов’язкові  соціально-

комунікативні вправи націлені на засвоєння відповідних мовних форм.

На  цьому  етапі  використовували  ігрові  вправи,  ігри  з  дзеркалом,  етичні

бесіди,  проблемні  ситуації,  умовні  вербальні  ситуації,  хвилинки толерантності,

розповіді дітей із власного життєвого досвіду, організацію словесної колективної

творчості, навчання діалогу: уміння слухати і чути партнера, підтримувати мовну

та ігрову взаємодію, групові бесіди, спільні творчі роботи з малювання, аплікації,

конструювання, театрально-ігрову творчість,  ігри-заняття,  презентації досягнень

дітей; ігрові тематичні проекти; виставки колективної творчості батьків та дітей,

сімейного  захоплення; розгляд  і  обговорення  сімейних  альбомів  на  заняттях,

виготовлення  подарунків  для  членів  сім’ї. Для  дорослих  було  організовано

засідання  круглого столу,  сімейного клубу,  вечори запитань і  відповідей,  обмін

досвідом батьківсько-дитячого та родинного спілкування, розв’язання проблемних

ситуацій морального змісту,  рольові  ігри,  тренінгові  заняття  й  вправи,  а  також

заняття клубу педагогічної майстерності для вихователів.

Метою  соціально-зорієнтованого  етапу  було  пробудження  в  дітей  і

підтримка в батьків інтересу до соціуму та суспільної культури, розширення їхніх

уявлень про суспільне довкілля, допомога в осмисленні свого місця і місця своєї
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родини  в  широкому  соціумі:  я  –  частинка  родини,  разом  із  нею я  –  частинка

жителів свого міста, разом із ними я – частинка свого краю, разом із ними я –

частинка великої країни і світу. Розширення кола соціальних уявлень, формування

соціальної  досвідченості  дітей  ґрунтувалися  на  спільній  участі  їх  разом  із

дорослими в різних заходах (акціях, святах, праці, родинних розвагах). 

На цьому етапі використовували такі форми роботи: виготовлення сувенірів

для  оформлення  інтер’єру  та  участі  в  благодійній  акції  „Великодній  кошик”;

організація виставки спільних творчих робіт дітей і батьків; проведення спільних

свят і розваг для дітей та батьків, підготовка вистави для дітей-сиріт, акторами в

якій  виступали  діти  і  батьки;  екскурсії  до  улюблених  місць  у  рідному  місті

(селищі);  відвідування  місцевого  краєзнавчого  музею,  картинної  галереї;

екологічні акції тощо. 

Ця робота продовжувалася і через упровадження третьої серії інтегрованих

занять циклу „Подяка”, проведення якого допомогло дітям усвідомити особливе

значення для душі і всього життя людини вдячності, яка надає позитиву в будь-

якій  ситуації,  привчає  сприймати  саме  життя,  участь  у  ньому  інших  людей

стосовно до тебе (допомогу, увагу, підтримку) як подарунок; бачити в подарунку

вкладені  в  нього  ресурси  і  ставлення  іншої  людини,  учитися  щиросердно

дарувати.

Тривала робота з формування в батьків свідомої позиції щодо ставлення до

своїх  дітей,  зокрема  чинники  формування  в  дошкільників  відповідальної

самостійності  в  умовах  родинного  виховання.  Для  дорослих  також

застосовувалися такі форми, як підтримка взаємодії з батьками через веб-сторінку

вихователя  і  психолога,  проведення  спільно  з  батьками,  соціальними

працівниками, педагогами круглого столу про особливості соціального виховання

в сучасну епоху чергової зміни типу культури міжпоколінних взаємин.

Отже, передбачена система роботи з формування в старших дошкільників

первинного соціального досвіду через взаємодію родини і дошкільного закладу

охоплювала  всіх  агентів  соціалізації,  забезпечувала  взаємозв’язок  усіх

компонентів. Резюмуючи зазначене в обґрунтуванні соціально-педагогічних умов,

111

111



сприятливих  для  виконання  завдань  дослідження,  ще  раз  перелічимо  їх  та

наголосимо на ключових положеннях, що слугували підґрунтям для їх розробки.

1.  Формування  первинного  соціального  досвіду  старших  дошкільників  у

процесі взаємодії родинного і суспільного виховання набуде результативності за

наявності комплексу соціально-педагогічних умов:

- функціонування дошкільної установи як відкритої соціально-педагогічної

системи;

- поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків, спрямована на

формування первинного соціального досвіду;

- реалізація спільно з батьками й вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; 

- упровадження циклу інтегрованих занять з практикою занурення дітей у

ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими.

2. Соціальний досвід є результатом соціалізації й виховання, його людина

набуває протягом усього життя в процесі як стихійної соціалізації, так і такої, яка

соціально  контролюється.  Результатом  сформованості  первинного  соціального

досвіду  є  соціальна  досвідченість  дітей,  яку  ми  визначаємо,  як  інтегративне

особистісне  утворення,  що  проявляється  у  володінні  соціально  прийнятими  в

суспільстві моделями поведінки, прийнятті базових соціальних норм і цінностей,

адекватному прояві соціальних емоцій і почуттів.

3.  Компонентна  структура  первинного  соціального  досвіду  дошкільників

охоплює  когнітивний,  емоційно-ціннісний,  соціально-комунікативний  та

поведінковий  компоненти  і  передбачає  одномоментний  за  всіма  напрямами,

комплексний вплив для забезпечення позитивного результату.

4.  Формування  первинного  соціального  досвіду  дитини  стає  одним  із

провідних  завдань  в  організації  життєдіяльності  її  в  умовах  родинного  та

суспільного виховання.

5.  Батьки,  особливо  молоді,  потребують  цілеспрямованої  допомоги  в

забезпеченні  ефективної  підтримки процесу соціалізації  своєї  дитини в  умовах

родинного виховання. 
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6.  Тому  взаємодія  ДНЗ  та  родини  стає  вагомим  чинником  і  основою

формування первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку, її

успішної соціалізації в цілому.

Перевірка  ефективності  змодельованих  соціально-педагогічних  умов

формування  первинного  соціального  досвіду  дітей  старшого  дошкільного  віку

була здійснена в процесі експериментальної роботи.

Висновки до першого розділу 

Здійснений  у  першому  розділі  дисертації  теоретичний  аналіз  проблеми

формування первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у

взаємодії  родинного  і  суспільного  виховання  та  обґрунтування  соціально-

педагогічних  умов  дозволив  сформулювати  висновки  узагальнювального

характеру.

1. Аналіз філософських, психологічних та соціально-педагогічних поглядів

на проблему формування соціального досвіду дітей дозволив означити категорію

досвіду однією з фундаментальних категорій усіх означених вище наук. Філософи

різних часів визначали досвід як сукупність уявлень, знань, переживань, способів

діяльності  людини,  а  також як  процес  її  активної  взаємодії  зі  світом,  іншими

людьми, організації діяльності, поведінки. З погляду психології досвід є рушійною

силою  саморозвитку  й  саморегуляції  людини.  Провідні  фахівці  соціально-

педагогічного  напряму  вважають  соціальний  досвід  результатом  соціалізації  й

виховання, якого людина набуває протягом усього життя в процесі як стихійної

соціалізації, так і такої, що соціально контролюється. 
2. Уточнено  та  теоретично  обґрунтовано  сутність  і  структуру  поняття

„первинний  соціальний  досвід”,  під  яким  ми  розуміємо  слід,  що  залишає  у

свідомості, душі та поведінці дитини на початковому етапі онтогенезу практика

проживання різних соціальних ситуацій. Це сукупність соціальних уявлень, знань,

переживань, способів діяльності особистості, що в процесі активної взаємодії зі
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світом,  іншими  людьми  стає  особистісним  надбанням  людини,  збагачуючи  її

внутрішній світ.
3. Доведено, що первинними інститутами соціалізації на дошкільному етапі,

відповідальними  за  процес  формування  первинного  соціального  досвіду,  - є

родина,  дитячий  садок,  дитяче  співтовариство.  Вирішальну  роль  у  процесі

формування  соціального  досвіду  дитини  на  цьому  етапі  відіграє  родина.  З

прадавніх  часів  філософи,  педагоги,  митці,  науковці  розглядали  родину,  як

необхідну умову людського існування. Роль сім’ї  в суспільстві  за  своєю силою

неможливо порівняти з жодними іншими соціальними інститутами, адже саме тут

формується  і  розвивається  особистість  людини,  відбувається  оволодіння  нею

первинним  соціальним  досвідом  і  соціальними  ролями,  необхідними  для

повноцінного життя дитини в суспільстві. 
4. Обґрунтовано,  що  дошкільний  навчальний  заклад  є  наступною  після

родини інституцією соціалізації, осередком розвитку та виховання дошкільника,

можливістю  забезпечити  дитині  якісний  соціально-особистісний  розвиток,

педагогічно  виважену  соціалізацію,  накопичення  та  формування  первинного

соціального досвіду. Він є своєрідним посередником між родиною, з якої виходить

малюк, та широким соціальним світом.
Зроблено  висновок  про  необхідність  перебудови  сучасного  процесу

навчання  в  дошкільному  закладі  для  успішного  перебігу  процесу  соціалізації

дошкільників, у якому має домінувати набуття дитиною особистого соціального

досвіду життя.

5. Підтверджено, що старший дошкільний вік є фундаментальним у процесі

соціального  становлення  особистості.  Протягом  цього  віку  відбуваються  вікові

новоутворення свідомості та особистості. Рушійними силами розвитку старшого

дошкільника  є  протиріччя,  які  виникають  у  зв’язку  з  розвитком  низки  потреб

дитини,  найважливіша  з  яких  - потреба  в  спілкуванні,  з  допомогою  якої

засвоюється соціальний досвід.  Від того,  наскільки успішним буде формування

особистісних соціально-психологічних механізмів соціалізації на цьому віковому

етапі,  залежить  успіх  соціалізаційного  процесу  в  життєвому  самовизначенні

особистості. 
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6. Формування первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного

віку  ми  розглядали  в  єдності  основних  компонентів:  соціально-когнітивного

(знання  про  головні  соціальні  ролі  та  усвідомлення  власної  соціальної  ролі;

знання  про  норми і  правила  соціальної  взаємодії);  емоційно-ціннісного (уміння

відчувати  та  вербалізувати  власний  емоційний  стан;  адекватне  оцінювання  та

реакція  на  емоції  оточення;  прояви  інтересу  до  довкілля  та  самого  себе);

соціально-комунікативного (уміння  адекватно  і  доречно  спілкуватися  в  різних

соціальних  ситуаціях  (висловлювати  свої  думки,  наміри,  бажання),  уміння

орієнтуватися в ситуації спілкування; усвідомлення етичних норм спілкування);

діяльнісно-поведінкового (соціальна  активність;  навички  рольового

функціонування; навички соціальної взаємодії з дітьми та дорослими).

7.  Доведено,  що  взаємодія  і  взаємопроникнення  родинного  і  суспільного

виховання  є  одним  із  головних  чинників  забезпечення  ефективності  процесу

формування  первинного  соціального  досвіду  дітей  старшого  дошкільного  віку.

Взаємодія родини та дошкільного закладу представлена нами як складний процес

взаємовпливу цих соціальних інститутів один на одного.  Центральним об’єктом

двох  соціальних  сил,  що  взаємодіють,  є  особистість  дошкільника,  а  взаємодію

дошкільного  закладу  і  родини  слід  розглядати  як  процес  реалізації  зв’язків  та

відносин  суспільного  закладу  і  малої  групи,  головною  метою  якого  виступає

накопичення та формування ефективного соціального досвіду дитини. 

8.  Обґрунтовано,  що  формування  первинного  соціального  досвіду  дітей

старшого дошкільного віку в процесі взаємодії родинного і суспільного виховання

набуде результативності за наявності комплексу соціально-педагогічних умов:

- функціонування дошкільної установи як відкритої соціально-педагогічної

системи;

- поетапної зміни форм і методів взаємодії педагогів і батьків, спрямованої

на формування первинного соціального досвіду;

- реалізації спільно з батьками й вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; 

- упровадження циклу інтегрованих занять з практикою занурення дітей у

ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими.
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9. Впровадження комплексу соціально-педагогічних умов обіймає 3  етапи:

орієнтувально-діагностичний;  мотиваційно-поведінковий;  соціально-

зорієнтований, кожний з яких підсилює новоутворення попереднього. 
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РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОГО СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДИТИНИ У

ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬНОГО І РОДИННОГО ВИХОВАННЯ

2.1. Стан проявів первинного соціального досвіду дітей у різних видах

діяльності ДНЗ

Програма  експериментального  дослідження  формування  первинного

соціального  досвіду  старших  дошкільників  у  процесі  взаємодії  дошкільного

закладу і родини передбачала такі процедури: діагностику рівнів сформованості

соціальної досвідченості старших дошкільників на основі визначених критеріїв та

показників; вивчення готовності вихователів до формування соціального досвіду

дошкільників;  вивчення  досвіду  сімейного  виховання,  визначення  розуміння

батьками  значущості  формування  соціального  досвіду  дітей  та  методів  роботи

педагогів  ДНЗ  з  батьками;  апробацію  комплексу  соціально-педагогічних  умов

формування соціального досвіду старших дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і

родини;  організацію  спільного  соціально-педагогічного  впливу  вихователів  і

батьків  на  формування  первинного  соціального  досвіду  дітей;  педагогічну

просвіту батьків; контрольну перевірку ефективності проведеної роботи.

Процедуру  експериментального  дослідження  формування  первинного

соціального досвіду старших дошкільників відображено в таблиці 2.1.

На  констатувальному  етапі  дослідження  були  поставлені  завдання,  що

охоплювали всі категорії учасників експерименту:

1.  Визначити  критерії,  показники  та  рівні  сформованості  соціальної

досвідченості дітей старшого дошкільного віку.

2.  Вивчити  уявлення  педагогів  і  батьків  стосовно  процесу  формування

первинного соціального досвіду дітей.

3. Визначити стан готовності педагогів і батьків до педагогічної взаємодії в
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процесі формування первинного соціального досвіду дітей.

Таблиця 2.1

Програма експериментального дослідження процесу формування

первинного соціального досвіду старших дошкільників у взаємодії дошкільного

навчального закладу і родини

Етап 
дослідження

Завдання і зміст
роботи

Методи

Констатувальний Виявлення рівнів 
сформованості соціальної 
досвідченості старших 
дошкільників

– опитування;
– бесіда;
– спостереження за 
дітьми в різних видах 
діяльності;
– розв’язування 
проблемних ситуацій;
– розв’язування 
ілюстрованих ситуацій 
морального змісту;
– методика „Сходинки”;
– малюнкові тести 
Р. Жиля „Прогулянка лісом”, 
„У кінотеатрі”;
– тематичне малювання 
„Моя сім’я”;
– метод незакінчених 
речень;

Вивчення стану готовності
вихователів ДНЗ до 
формування первинного 
соціального досвіду 
старших дошкільників.

– анкетування;
– спостереження;
– аналіз планів освітньо-
виховної роботи;

Вивчення ставлення 
батьків до процесу 
формування первинного 
соціального досвіду дітей; 
оцінювання батьками 
роботи вихователів з цієї 
проблеми.

– анкетування;
– бесіди;
– вивчення досвіду 
сімейного виховання.
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Продовження таблиці 2.1
Формувальний Організація соціально-

педагогічних умов 
формування первинного 
соціального досвіду 
старших дошкільників у 
процесі взаємодії 
дошкільного навчального 
закладу і родини.

– педагогічна просвіта 
батьків;
– підвищення 
педагогічної майстерності 
вихователів;
– апробація комплексу 
соціально-педагогічних умов 
формування первинного 
соціального досвіду старших 
дошкільників у процесі 
взаємодії дошкільного 
навчального закладу і родини.

Порівняльний 
аналіз 
результатів 
експерименталь-
ного 
дослідження

Діагностика ефективності 
застосування соціально-
педагогічних умов 
формування первинного 
соціального досвіду 
старших дошкільників у 
процесі взаємодії 
дошкільного навчального 
закладу і родини

– діагностичні завдання;
– робота за індивідуальними 
програмами;
– заключна діагностика 
рівнів сформованості 
соціальної досвідченості 
дітей;
– аналіз готовності 
вихователів і батьків до 
педагогічної взаємодії.

Дослідно-експериментальна робота  здійснювалася  на  базі  ДНЗ № 4,  № 6,

№ 30 м. Слов’янська; ДНЗ № 9 м. Дзержинська; ДНЗ № 60, № 67 м. Краматорська;

ДНЗ № 72 смт Донське Волноваського району Донецької області. На різних етапах

у дослідженні брали участь 220 дітей старшого дошкільного віку, 240 батьків і 35

педагогів ДНЗ.

У  розробці  методики  визначення  рівнів  сформованості  соціальної

досвідченості дошкільника  ми  виходили  з  розуміння  її  як  результату  процесу

соціалізації,  що  полягає  у  володінні  дитиною досвідом  соціально  прийнятої  в

суспільстві моделі поведінки, певних соціальних норм і цінностей, одержаних із

власного досвіду.

Підґрунтям  для  визначення  критеріїв  сформованості  соціальної

досвідченості  дошкільників  стала  її  компонентна  структура.  Нами  було

виокремлено такі критерії сформованості соціальної досвідченості дошкільників:

соціально-когнітивний,  що  виявляє  себе  через  знання  про  соціальні  ролі  та
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усвідомлення  власної  соціальної  ролі;  знання  про  норми  і  правила  соціальної

взаємодії; емоційно-ціннісний, із показниками інтересу до довкілля та самого себе,

адекватних реакцій на емоції оточення, уміння відчувати та вербалізувати власний

емоційний стан; соціально-комунікативний, про який свідчили вміння адекватно і

доречно спілкуватися в різних соціальних ситуаціях (висловлювати свої думки,

наміри,  бажання,  прохання),  усвідомлення  етичних  норм  спілкування;  уміння

орієнтуватися  в  ситуації  спілкування;  діяльнісно-поведінковий  з  такими

показниками,  як  соціальна  активність,  навички  рольового  функціонування;

навички соціальної взаємодії з дітьми та дорослими. Взаємопов’язаність критеріїв

відображено на рисунку 2.1.

Рис. 2.1. Критерії та показники рівнів сформованості соціальної досвідченості

в дітей старшого дошкільного віку

Структура  проведення  експериментальної  роботи  передбачала  поетапну

реалізацію  серії  дослідницьких  процедур,  об’єднаних  єдиною  логікою,

зумовленою дослідницькими завданнями. У межах кожного етапу такі процедури
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доповнювали та перевіряли одна одну. Кожен етап дослідження був підготовкою

до  наступного  і  певною мірою продовженням  попереднього.  В  основу  роботи

покладали  також  вимоги  щодо  інформації,  яка  одержується  за  допомогою

різноманітних методів педагогічної  діагностики [186, с. 73].  Ця інформація має

відзначатися: адекватністю, об’єктивністю та достатністю.

Комплекс взаємопов’язаних методів педагогічної діагностики об’єднав такі

їх  різновиди:  опитування,  анкетування,  тестування  (для  дорослих  учасників),

бесіди,  метод  малюнків,  розв’язання  проблемних  ситуацій,  цілеспрямовані

педагогічні спостереження (для дітей), статистичні методи обробки інформації. 

Анкетування  було  запроваджене  для  одержання  повної  і  змістовної

інформації  за  порівняно  короткий  відтинок  часу.  Зміст  анкет  ми  розробили

самостійно, а також модифікували анкети, укладені дослідницею І. Рогальською,

відповідно до мети нашої роботи. Анкети передусім були призначені педагогам та

батькам дітей старшого дошкільного віку. 

Опитування  було  здійснене  за  розробленими  нами  опитувальниками.

Розробляючи  зміст  опитувальника  добирали  і  вводили до  нього  запитання,  які

провокували респондентів на висловлювання своїх поглядів, виявлення ставлень

до об’єктів і суб’єктів соціальної дійсності. 

Під час діагностування зважали на нестійкість уваги дітей дошкільного віку,

швидку  зміну  інтересів,  можливість  присутності  у  відповідях  елементів

фантазування,  які  в  певний  конкретний  момент  діти  можуть  сприймати  як

дійсність. Тому одержану інформацію перевірено й уточнено за допомогою інших

методів. 

Важливе  місце  в  змісті  педагогічної  діагностики  посідали  різноманітні

тести.  Метод  тестів-малюнків  давав  змогу  краще  зрозуміти  внутрішній  світ

дитини, її відносини з іншими людьми, зокрема з членами родини. Для одержання

інформації за цим напрямом у процесі педагогічної діагностики використовували

відповідні  методики  (методики  Р. Жіля  „Прогулянка  лісом”  та  „У  кінотеатрі”,

тематичне малювання „Моя сім’я”).
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Застосування  педагогічних  спостережень  як  методу  діагностики  було

спрямоване  на  одержання даних щодо позиції,  яку  займає  дитина в  колективі.

Також педагогічне спостереження використовувалося задля визначення соціальної

активності  дошкільника  як  показника  діяльнісно-поведінкового  критерію  (за

допомогою  карток  проявів  активності,  ініціативності  та  самостійності

Н. Абрамової, А. Щетініної) (див. додаток А).

Вагоме  місце  на  етапі  діагностування  також  мали  проблемні  ситуації.

Розв’язуючи проблемні ситуації, дитина інтерпретує й оцінює причини і мотиви

поведінки інших, ґрунтуючись на особистісному досвіді. Крім того, обговорення

проблемної  ситуації  спонукає  дітей  відтворювати  засвоєні  раніше  моральні

знання,  погляди,  ціннісні  орієнтації,  переконання  для  винайдення  шляхів

адекватного розв’язання проблеми або демонструвати хибні уявлення щодо цього.

Проводилися  також  спостереження  за  способами  розв’язання  проблемних

ситуацій,  які  постійно  виникають  у  природних  умовах  чи  спеціально

провокуються вихователем. Застосовувалися методи математичної статистики, що

давало змогу одержати кількісні значення досліджуваних якісних властивостей.

Опишемо пропоновані  завдання  і  розкриємо особливості  виконання їх за

кожним означеним критерієм. Майже кожне завдання провокувало дітей на дії, які

можна було оцінити одночасно за кількома критеріями сформованості первинного

соціального  досвіду  дошкільників.  Так,  для  розкриття  рівня  сформованості

соціального  досвіду  за  соціально-когнітивним  та  соціально-комунікативним

критеріями використали такі завдання. 

Завдання 1. Бесіда з дітьми „Чи знаю я правила поведінки?”

Мета: виявити  рівень  сформованості  уявлень  дітей  про  соціальні  норми

поведінки.

Процедура  виконання:  експериментатор  налаштовує  дитину  на  розмову  і

ставить такі запитання:

- Про  яку  людину  ми  можемо  сказати,  що  вона  добра  чи  зла?  Що  таке

правила поведінки, які ти знаєш правила поведінки? Для чого існують правила

поведінки?  Як  ти  думаєш,  у  твоїй  групі  діти  дотримуються  правил?  Якщо  б
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людина залишилася одна на Землі, їй потрібні були б правила? Ким бути краще –

дитиною чи дорослим? Чому? Чого б  ти  забажав,  якби чарівник запропонував

виконати три твої бажання.

Методичний коментар: відповіді дітей фіксували в протоколі. Оцінювання

відбувалося за такою процедурою: за повні правильні відповіді по суті виставляли

4 бали, за неповні правильні відповіді – 3 бали, за неправильні відповіді – 2 бали,

відсутність  відповіді  –  0  балів.  Найбільша  кількість  балів,  які  могла  набрати

дитина, становила 48 балів, найменша – 0 балів. Дітей, які набрали бали в межах

від 0 до 15, зараховували до низького рівня сформованості уявлень про соціальні

норми поведінки, у межах від 16 до 31 балів – до середнього рівня, від 32 до 48

балів – до високого рівня сформованості уявлень про соціальні норми поведінки.

Одержані  відповіді  дітей  засвідчили,  що  переважна  більшість  опитаних

мають достатні уявлення про значення соціальних стосунків між людьми, можуть

оцінити об’єктивно дії інших людей і себе. Серед відповідей на питання про те,

кого  можна  назвати  гарною  людиною,  були,  наприклад,  такі:  яка  „ділиться

іграшками,  солодощами”,  „намагається  зробити  для  інших  щось  приємне”,

„слухається вихователя, не одержує зауважень”, „не ламає іграшок”, „допомагає

мамі  по  господарству,  допомагає  вихователю,  може  допомогти  товаришеві”.

Зазначені варіанти трактувань цілком відповідали віковим можливостям дітей. Не

менш повним було уявлення дітей про погану людину, яка „постійно свариться,

ображає і б’ється”, „не слухає вихователя, ламає і розкидає іграшки”, „усіх лякає,

придумує різні страшилки” та інше. Переважно, у відповідях діти конкретизували

оцінки,  киваючи  на  інших  дітей.  Лише  одна  дитина  висловилася  негативно

стосовно  своїх  дій,  зауваживши,  що  їй  подобається  так  себе  поводити.  Проте

15,4 % дошкільників не змогли або не захотіли дати відповідь на це запитання. На

нашу думку, це засвідчує не відсутність соціальних уявлень як таких, а небажання

вступати в діалог, страх висловлювати свої думки. Можливо, негативний досвід

спілкування з дорослими в них уже сформувався.

Про  знання  дітьми  значення  правил  соціальної  поведінки  свідчили  такі

відповіді:  „усі  люди  повинні  дотримуватися  правил  поведінки”,  „діти  мають
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виконувати правила,  яких вимагають від них дорослі (не сваритися,  слухати та

поважати дорослих, допомагати слабшим і т. ін.”. Такі відповіді складали 20,1%,

проте,  на  жаль,  вони  доводили  відстороненість,  яку  відчували  діти  стосовно

правил у своєму житті, узагальненість, неконкретність: дитина не зробила їх поки

своїм власним внутрішнім надбанням. 

Деякі відповіді засвідчували, що, не усвідомлюючи суті, діти стикнулися з

негативними  наслідками  порушення  правил:  „діти  повинні  виконувати  вимоги

дорослих, інакше будуть неприємності” (такі відповіді становили 34%). 

Втім  достатнім  був  відсоток  дітей,  які  могли  конкретизувати  правила  і

довести  їх  значення.  Серед  правил  поведінки,  які  називали  дошкільники,

переважали ті, що пов’язані з перебуванням у дошкільному закладі: „не сваритись

і  не  битися  з  товаришами”,  „не  розкидати  та  не  ламати  іграшки”,  „не  йти  з

дитячого  садка  додому  самому”,  „слухатися  вихователя,  не  викрикувати  на

занятті”. Були зазначені деякі правила дорожнього руху: „переходити вулицю на

зелене світло”, „переходити дорогу по пішохідному переходу (зебрі)”, також діти

називали правила поводження в транспорті – „поступатися місцем старшим”. 

Називаючи правила поведінки вдома, діти зазначали, що „не треба заважати

дорослим”, „потрібно слухатися батьків”,  „не робити в кімнаті  безлад”,  „сидіти

тихо і дивитися телевізор”. На думку дітей, правила поведінки потрібні для того,

щоб  „усім  було  добре”,  „ніхто  нікого  не  ображав”,  щоб  „бути  вихованим,

розумним,  добрим”;  щоб  „тебе  ніхто  не  сварив”.  Обмеженість  знань  старших

дошкільників у галузі соціальних норм і моральних категорій територією родини

чи  дошкільного  закладу  підтверджували  звуженість  простору  для  набуття

соціального досвіду більшості дітей. Число дітей, які не захотіли взяти участь в

обговоренні,  стійко  трималася  в  межах 15 %.  Зауважимо,  що правила  мовного

етикету засвоєні дошкільниками досить добре, тому що 45,3 % відповіли повно і з

розумінням на відповідні запитання.

Наявність теоретичних уявлень вступала в протиріччя з реальними діями і

стосунками  дітей,  коли  їх  попросили  оцінити  дії  дітей  групи.  Відповідь  типу

„Соня – хороша,  ми подружки,  а  інші – погані,  я  з  ними не дружу” засвідчує
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поверхове, предметно-оцінне ставлення до однолітків. Переважна більшість ̶ 68%  ̶

виявила  здатність  адекватно  оцінити  свої  дії  та  дії  інших,  пояснювали,

аргументуючи,  чому  вони  оцінюють  ті  чи  ті  дії  певним  чином.  Проте  оцінки

ситуативні, отже, змінюються постійно і не мають усталеності: „Ваня – поганий,

бо  він  б’ється  і  ображає  дітей”,  „Тимофій  мені  дав  іграшку  –  він  хороший

хлопчик”. 

Відповіді 56,7% дітей засвідчили неготовність переважної більшості дітей

ділитися, вступитися за друга, байдужість до емоційних переживань інших. Діти

надавали правильні  оцінки емоційному стану,  проте тут же виправдовували дії

дорослих із покарання, обмеження і не виявляли співчуття до своїх товаришів: „А

не потрібно було балуватися,  задиратися,  він сам винен!”, „Потрібно слухатися

вихователя!”. Лише третина дітей виказала готовність допомогти другу, реально у

відповідній ситуації від слів до діла виявилася досить велика відстань: „це буде не

чесно, потрібно все робити самому”, „я не встигну сам”.

Показовою щодо оцінки первинного соціального досвіду  дітей виявилася

відповідь на запитання про те, чи потрібні правила єдиному жителю Землі і що б

робила сама дитина, якщо б опинилася в такій ситуації. Відповіді засвідчили, що

36,1%  дошкільників  складно  уявити  таку  ситуацію,  вони  відчувають  свою

захищеність  членами  родини:  „Грався  б  сам  на  вулиці,  у  комп’ютер,  дивився

мультики”, „Полетів би на іншу планету, туди де інші люди”, „Став би шукати

рідних, дзвонити по телефону”, „Жив би один”. Стосовно правил, то дитина не

сприймає їх як свій внутрішній дороговказ: навіщо правила, коли нікого більше

немає;  одній людині правила не потрібні ̶ такі  відповіді  засвідчують соціальну

незрілість дітей. 

Сформованість  первинних  соціальних  уявлень  виявилася  і  в  тому,  що

преважна  більшість  дітей  (86%)  усвідомлює  більші  можливості  дорослого

порівняно  з  дитиною,  висловлює  бажання  стати  дорослими:  ,„Дорослий  може

ходити на роботу”,  „Дорослі  все  вміють робити”,  „У дорослих гаманець,  вони

можуть  усе  купувати”,  „Вони сильні,  можуть усіх  побити,  нікого не  боятися”.

Були й нестандартні відповіді „Дорослим бути краще, їм потрібно піклуватися про
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родину”, „Дорослим бути краще, я доросла,  тому що я ходжу в „Умку” (центр

розвитку) займатися”. Лише 14 % дітей мріють про вічну безтурботність: „Дітям

усе купують (іграшки, солодощі)”, „Дітей усі люблять, про них піклуються”.

Отже, загалом для дітей старшого дошкільного віку характерне поверхове

знання соціальних норм і правил поведінки на вербальному рівні. Отримані дані

вимагали  підтвердження  в  реальній  практичній  діяльності,  тому  нам  було

необхідно  з’ясувати,  як  знання  соціальних  норм  поведінки  дошкільники

використовують  у  повсякденному  житті  (в  іграх,  на  заняттях,  самостійній

діяльності  і  т. ін.),  що  передбачалося  використанням  цілеспрямованих

спостережень.  Спостереження  за  діями  дітей  у  різних  видах  діяльності

відбувалося  за  спеціальною  програмою  спостереження  (див.  додаток  Б).

Результати підрахунку розподілу рівнів сформованості соціальної досвідченості за

соціально-когнітивним критерієм подано в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку за

соціально-когнітивним критерієм (%)

Рівні ЕГ КГ
Високий 23,6% 25,7%
Середній 61,9% 59%
Низький 14,5% 15,3%

Як  засвідчують  дані  таблиці,  дошкільники  достатньо  обізнані  із

соціальними правилами,  ролями,  тобто  мають  первинні  уявлення  про  соціум і

достатньо орієнтуються в ньому, щоб відчувати себе впевнено. Так, високі бали в

показниках вищого рівня  ̶ 23,6 та 25,7%  ̶ засвідчують, що кожна четверта дитина

виявила достатній  рівень орієнтованості  в  соціальному середовищі.  Виявилося,

що переважна  більшість  дітей  орієнтуються  на  батьків  як  джерело  соціальних

знань, арбітрів у розв’язані проблемних ситуацій та просто захисників. Про те, що

результати оцінки рівнів сформованості соціальної досвідченості дошкільників за

когнітивним критерієм вищі за інші результати, засвідчує також і мала кількість

дітей,  які  виявили  низький  рівень  обізнаності  ̶ 14,5%  та  15,3%  відповідно  в

експериментальній та контрольній групах.
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Дані  спостереження  також було  проаналізовано  статистичним методом,  а

саме  критерієм  Стьюдента.  Під  час  обчислення  значення  критерію  одержано

t = 1,42< 1,97,  тобто  відмінність  між  середніми  значеннями  в  ЕГ  та  КГ  не  є

статистично значущою (рівень значущості p = 0,95). 

Наступне завдання також виявляло комплексний вплив на дитину, що давало

змогу оцінити рівень соціальної досвідченості  за  соціально-комунікативним та

емоційно-ціннісним критерієм,  зокрема  вивчити ціннісні  орієнтації  дитини,  що

зумовлюють вибірковість ставлення до суб’єктів соціальної дійсності.

Завдання  2. Розв’язання  уявних  проблемних  ситуацій  „Що  ти

робитимеш?” 

Мета: виявити  вміння  дітей  розв’язувати  проблемні  ситуації,  подані  в

проективній формі.

Процедура  виконання:  дитині  пропонували  складну  ситуацію  та  просили

обрати спосіб виходу з неї.  Варіанти ситуацій: Тебе спеціально штовхнули і ти

впав. Тобі та іншим людям дали подарунки. Хтось одержав подарунок кращий за

інші та почав хвалитися. Що ти будеш робити, якщо поріжеш собі палець серед

лісу? Що ти будеш робити, якщо загубиш м’яч, яким тобі дали погратися? Що ти

будеш робити, якщо маленький хлопчик, нижчий за тебе, почне з тобою битися?

Методичний коментар: ми очікували від дітей у цій ситуації самостійного

конструктивного  розв’язання  уявної  проблеми.  Максимальний  бал,  який  могла

одержати дитина за це завдання – 10 балів (2 бали за кожне правильне розв’язання

проблеми). У разі, коли дитина пропонувала звернутися за допомогою до інших –

відповідь  оцінювалася  в  1бал;  дитина  отримувала  0  балів,  якщо  пропонувала

агресивний вихід із проблемної ситуації чи взагалі відповідь була відсутня.

Завдання 3. Інтерпретація ілюстрацій до ситуацій морального змісту

Мета: виявити вміння дитини знаходити розв’язання проблем морального

змісту, що пов’язані зі ставленням до однолітків, дорослих або життя суспільства.

Процедура  виконання:  дітям  пропонували  послідовно  2  малюнки  із

зображенням ситуацій, які трапляються в повсякденному житті.
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1.  Старенька бабуся впустила палицю в калюжу. Поруч, не звертаючи

уваги, проходить дівчинка в нарядному платті.

2. Двоє хлопчиків  захоплено граються в м’яч,  поруч сумує хлопчик в

інвалідному візочку.

Експериментатор  пропонував  пояснити,  що  відбувається  на  малюнку,

висловити припущення, що робитимуть діти.

Методичний  коментар:  кожна  ситуація  передавала  сталий  виразний

внутрішній  стан  персонажа  під  час  здійснення  вчинку  морального  змісту.  На

кожній картинці є ображений персонаж, який страждає. Дитина мала зрозуміти

суть  зображеної  на  картинці  проблеми  і  запропонувати  свої  дії.  Пропонуючи

дитині  ілюстрації,  ставили запитання щодо розуміння нею внутрішнього стану

ображеного персонажа, його думок, почуттів, бажань. В основу сюжету ситуацій

було  покладено  конфлікт  між  особистим  інтересом  і  моральною вимогою.  Усі

відповіді дошкільників було зафіксовано в протоколах.

Погоджуємося  з  дослідниками  (А. Богуш,  Л. Варяниця,  Н. Гавриш,

Л. Кононко,  Т. Кравченко,  С. Курінна,  В. Кузь,  Т. Поніманська,  І. Рогальська  та

ін.), які одностайні в думці про залежність успішності соціалізації від самооцінки

особистості – її судження про те, наскільки ті чи ті її якості відповідають певному

ідеалу,  що накладає  відбиток на оцінку нею результатів власної  діяльності  або

особистісних  якостей  [49;  55;  85;  138;  154;  163;  158;  224;  241].  З  огляду  на

значення  самооцінки для  набуття  дитиною первинного соціального досвіду  ми

залучили до програми діагностичного дослідження таку методику. 

Завдання 4. Дидактична вправа „Сходинки”

Мета: з’ясувати рівень самооцінки дітей старшого дошкільного віку.

Матеріал: дидактичне полотно із зображенням сходинок.

Процедура виконання: Дитині  пропонувалося 5 сходинок різних кольорів,

що  відповідали  певній  оцінці  і  фігурці  дитини  (хлопчика  чи  дівчинки).

Пояснювали: „Уяви, що це ніби ти. Добре? А ось сходинки, вони різного кольору.

Постав, будь ласка, себе на одну з них. Але вважай, що ось ця, найнижча – чорна

сходинка – для дітей, які ведуть себе неввічливо; коричнева – друга сходинка – для
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дітей, які інколи ведуть себе неввічливо; третя – синя сходинка – приймає дітей,

які ведуть себе добре, але не завжди; четверта – жовта сходинка – приймає дітей,

які  поводять себе добре майже завжди; а п’ята  - червоного кольору,  - найвища

сходинка – для таких дітей, які завжди роблять тільки добрі вчинки! Вибери ту

сходинку, яка про тебе”. 

Методичний коментар: рівень самооцінки визначили залежно від того, яку

сходинку обирала для себе дитина: 1-2 сходинки – низький, 3 – середній, 4-5 –

високий. Результати експерименту фіксували в протоколі.

Завдання 5. Вправа „Продовжи речення” 

Мета: виявити вміння дітей об’єктивно оцінювати себе, визначати власні

позитивні та негативні риси. 

Процедура  виконання: Експериментатор  пропонував  дитині  продовжити

речення: „Я добре вчиняю, коли… Я іноді вчиняю погано, тому що …”

Методичний  коментар: Експериментатор  спонукав  дитину  надати  різні

варіанти відповіді, повторюючи початок речення ще раз.

Оцінка  первинного  соціального  досвіду  передбачала  також,  згідно  з

емоційно-ціннісним  критерієм,  крім  об’єктивної  самооцінки  й  ціннісних

орієнтацій  особистості,  уміння  адекватно  оцінювати  власні  емоції  й  емоції

оточення. Саме тому було використано таке завдання.

Завдання 6. Психологічна вправа „Визначи емоцію” 

Мета: виявити в дітей уміння визначати емоційний стан людей словами.

Процедура виконання: Для реалізації цього завдання використовували метод

словесної  фіксації  ознак  експресії  з  опорою  на  зображення.  Застосовано

зображення  персонажів  у  різних  емоційних  станах,  що  відповідають  п’яти

основним  емоціям  (радісний,  печальний,  злий,  наляканий,  здивований),  за

допомогою  комплексу  немовних  засобів  виразності:  мімікою,  пантомімікою

(жестами, позою). Після розгляду ілюстрацій експериментатор пропонував дитині

відповісти  на  запитання:  „Як  ти  думаєш,  що  відбулося  з  людиною  на  цій

картинці”, „Що вона відчуває?”, „Чому ти так думаєш?”. Якщо дитина відчувала
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труднощі під час відповіді на останнє запитання, то давали допоміжне: „Про що

„говорить” обличчя персонажа, його руки, плечі, очі?”.

Методичний  коментар:  Результати  відповідей  фіксували  в  протоколі.

Ураховувалося  правильне  визначення  дітьми  базових  емоцій.  Звернемося  до

результатів виконання дітьми завдань, щоб зробити висновок про сформованість

соціальної  досвідченості  за  емоційно-ціннісним  та  соціально-комунікативним

критеріями.

Проаналізуємо  здатність  дітей  оцінювати  емоційний  стан  інших  людей  і

відповідно  реагувати  на  взаємодію  з  такою  людиною  в  різних  ситуаціях.

Зауважимо, що загалом діти виявляли інтерес до всіх зображених подій, однак не

завжди  помічали  образи,  смуток  персонажів  на  картинках,  переймалися  їхнім

станом,  а  деякі  намагалися  виправдати  поведінку  дітей.  Обґрунтовували  свої

думки так: „Дівчинка така чепурна, охайна, а якщо вона діставатиме палицю, то

забрудниться”,  „Дівчинка,  напевно,  дуже поспішає на якесь  свято”;  „Хлопчики

граються в м’яч, їм весело, а як вони будуть грати в м’яч із хворим?”, „Хворий

хлопчик  не  вміє  грати  в  м’яч”.  Тобто  діти  виправдовували  негуманні  дії

персонажів.  У  зв’язку  з  такими  відповідями  дітей  ми  ставили  запитання,  яке

зосереджувало увагу дитини на емоційному стані персонажа: „Чи у всіх гарний

настрій? Що сталося з бабусею (хлопчиком)?”, націлюючи дітей на те, щоб вони

помітили  емоційне  неблагополуччя  персонажа.  Відповіді  дітей  засвідчили,  що

45,4 %  звертають  увагу  на  стан  героя,  але  не  виражають  співчуття,

співпереживання до нього.

Деякі  діти  співчували  персонажам  і  намагалися  запропонувати  власний

вихід із ситуації:  „Мені шкода бабусю, вона сама не впорається.  Так не можна

робити,  потрібно  їй  допомогти”,  „Треба  гратися  разом  із  хворим  хлопчиком”,

„Треба вигадати іншу гру, щоб хворий хлопчик теж зміг грати разом з іншими”.

Таких дітей виявилося лише 30,6 %. 24 % дітей здатні бачити і розуміти причини

неблагополуччя персонажів у зв’язку з поганими вчинками дітей („Бабуся сумна,

тому що вона впустила свою палицю, а дівчинка не хоче допомогти їй”, „Хлопчик

сумний, тому що діти не пропонують йому грати разом”). 
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Навіть  кількісні  дані  про  розподіл  дошкільників  за  рівнями  моральної

саморегуляції,  що мали такий вигляд:  низький рівень  –  19,3 % дітей,  середній

рівень – 68,1 % дітей,  високий рівень – 12,6 % дітей, ̶  засвідчили,  що знання,

переважно, не збігаються з емоційними переживаннями, віддалені від реального

соціального досвіду дітей. 

Виявлення вміння адекватно оцінювати емоційний стан іншого, відповідно

реагувати на нього як показник емоційно-ціннісного критерію оцінки первинного

соціального досвіду дітей і тут підтвердив, що теоретично більшість дошкільників

правильно  оцінює  емоційний  стан,  що  не  завжди  відповідає  співчутливому

ставленню до людини, тварини, бажанню підтримати того, хто реально потребує

допомоги і підтримки. Діти відсторонюються від ситуації, яка вимагає дій, просто

очікують,  що  діяти  будуть  інші,  зокрема  батьки.  Так,  одержані  результати

засвідчили, що 58,8% дітей правильно визначали емоційний стан персонажа на

малюнках. Визначаючи настрій, більшість респондентів (75 %) орієнтувалася на

зовнішні  виразні  засоби,  які  характеризують той чи той стан („сльози”,  „сумні

очі”; „сміється”, „розмахує кулаками”, „тупотить ногами”).

Результати  діагностики  адекватної  самооцінки  засвідчили,  що  адекватне

усвідомлення свого „Я-реального”) притаманне лише 24,8 % дошкільників. 17,6%

дітей характеризуються заниженою самооцінкою, а 57,6 % дітей – завищеною. У

загальному  вимірі  розбіжності  між  „Я-реальним”  та  „Я-ідеальним”  виявлені  в

65,2%дітей. 

У  більшості  дітей  самооцінка  завищена,  не  відображає  усвідомлення

моральної суті їхньої поведінки. Пояснюючи свою поведінку, діти говорили, що

завжди поводять себе добре, тому обрали жовту або червону сходинку. Незначна

кількість дітей оцінили свою поведінку досить об’єктивно і показали розуміння

того, що не завжди їхні вчинки бувають позитивними, гуманними: „Я добрий, але

інколи мене сварить мама, тому що я не слухаюсь”, „Я гарний, але інколи мені

робить  зауваження  вихователь”  –  виявивши  тим  самим  критичність  своєї

самооцінки. Є діти з дуже заниженою самооцінкою, які живуть з прикріпленим

ярликом „поганої дитини” (Іванко про себе говорить „Я дуже поганий, злий, я б’ю
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дітей  –  я  ставлю себе  на  чорну  сходинку”).  Водночас,  порівнюючи результати

цього обстеження з реальною поведінкою дітей, відзначимо, що в більшості з них

самооцінка  не  відповідає  дійсним  вчинкам,  має  необ’єктивний  характер.

Результати підрахунку розподілу рівнів сформованості соціальної досвідченості за

емоційно-ціннісним критерієм подано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку

за емоційно-ціннісним критерієм (%)

Рівні ЕГ КГ
Високий 7,6% 5,7%
Середній 61,9% 64,8%

Низький 30,5% 29,5%

Як засвідчують дані з таблиці, у дітей лише в поодиноких випадках було

виявлено  високий  рівень  сформованості  первинного  соціального  досвіду  за

емоційно-ціннісним критерієм.  На наш погляд,  це свідчення  слабко розвиненої

емоційної  сфери  сучасних  дошкільнят,  яким  батьки  мало  читають  книжкових

історій та спонукають дітей до подальшого обмірковування й оцінки дій героїв.

Розмови  з  батьками  підтвердили,  що  дитина  часто  залишається  наодинці  з

мультфільмами,  переважно  зарубіжного  виробництва,  обговорення  яких  не

відбувається.  Переважання  в  медіа-продукції,  яку  сприймають  діти,  сцен

насильства  і  жорстокості  поступово  призводить  до  розвитку  емоційної

товстошкірості.  На  жаль,  лише  в  поодиноких  випадках  під  час  обговорення  з

батьками результатів дослідження ми відчули зацікавленість і переживання за такі

результати, занепокоєність можливими наслідками цього.

Під час перевірки даних спостережень за допомогою критерію Стьюдента

одержано t = 1,57< 1,97, тобто відмінність між середніми значеннями в ЕГ та КГ

не є статистично значущою (рівень значущості p = 0,95). Тобто різниця між дітьми

в цих групах не є суттєвою.

Про сформованість первинного соціального досвіду дитини за  соціально-

комунікативним критерієм свідчили такі показники, як уміння адекватно і доречно
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спілкуватися  в  різних соціальних ситуаціях  (висловлювати  свої  думки,  наміри,

бажання),  вміння  орієнтуватися  в  ситуації  та  інтерпретувати  її.  Проаналізуємо

одержані результати щодо виконання завдань,  спрямованих на виявлення таких

проявів у дітей.

Готовність  до  побудови  позитивних  взаємин  з  оточенням,  знаходити

вербальні  способи  розв’язання  проблемних  ситуацій  виявили  18,3%  дітей.

Переважна ж більшість – 40,7 % дітей – обирала варіант використати дорослий

ресурс,  тобто  розв’язати  ситуацію  за  допомогою  дорослого.  28,5 %  опитаних

обирали агресивні способи доведення своєї правди – бійку, арешт, розстріл. І цей

показник  є  невтішним,  бо  свідчить  про  негативні  результати  впливу  ЗМІ  на

свідомість  дітей  і  неготовність  батьків  протистояти  інформаційному  насиллю.

Ситуацію з розподілом подарунків серед дітей 33,8 % опитаних розв’язували на

свою користь беззаперечно, 27,3% дітей поставилися до неї байдуже, пояснюючи

це впевненістю в тому, що вони завжди одержують бажане і так. 17 % дітей не

змогли визначитися з відповіддю. Те, які способи знаходили діти для розв’язання

життєвої  проблеми  засвідчило,  що  більшість  із  них  апелюють  до  дорослого,

очікують на його активні дії (54,6%), зберігаючи власну пасивну позицію: навіщо

щось  робити,  коли  все  буде  зроблено  і  без  них,  без  їхнього  втручання.  Ми

оцінюємо такий прояв соціального ставлення до ситуацій  негативно,  уважаємо

його перепоною для набуття дітьми соціальної впевненості, соціального досвіду.

Тільки  третина  дітей  готова  певні  ситуації  розв’язувати  самостійно  29,7 %:  у

ситуації  із  загубленим м’ячем – „Куплю новий м’яч”,  „Буду шукати і  знайду”,

„Віддам йому свій м’яч”, „Будемо шукати разом з товаришами”. Більшість (59,8%)

обрала звернення до дорослого: „Скажу татові (мамі, бабусі) – нехай купить йому

нового м’яча”; „Скажу вихователю, щоб допоміг”.

Такий  розподіл  повторився  і  в  ситуації  зі  сваркою  з  меншою  дитиною:

більшість звертається до дорослого і сподівається на вирішення ним конфлікту.

17,1 %  відповідно  агресивно  прореагують:  „Відштовхну;  вдарю;  візьму  камінь

тощо”. 8,8% обрали бездіяльність, не змогли обрати вербальні способи дій. Отже,

результати оцінювання рівнів сформованості первинного соціального досвіду за
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емоційно-ціннісним і соціально-комунікативним критеріями, для чого застосували

методику обговорення уявних ситуацій, засвідчили, що діти недостатньо засвоїли

соціально фіксовані способи поведінки та їх використання в практичній взаємодії;

не вміють знаходити та розв’язувати проблеми самостійно, не володіють досвідом

вербального  розв’язання  конфліктних  ситуацій.  У  значної  кількості  дітей

простежувалася  неадекватна  поведінка  в  різних  міжособистісних  ситуаціях.

Аналогічний результат виявився і за обговоренням дітьми ілюстрацій до історій із

моральним вибором.

Вивчення  ставлення  до  героїв  ситуацій,  оцінювання  їхньої  поведінки  і

мотивів  показало,  що  більшість  дітей  (68,9 %)  правильно  оцінюють  поведінку

персонажів („так не можна робити”, „дівчинка повинна допомогти бабусі дістати

палицю  із  калюжі”,  „хлопчики  повинні  прийняти  хворого  хлопчика  до  гри”).

Тобто теоретичні уявлення про те, як має бути, у дошкільників сформовані. Діти

здатні правильно оцінювати поведінку в конкретній ситуації та емоційний стан

інших, але більшість із них спирається на яскраво виражені зовнішні чинники або

змістову сторону ситуації. Практичне ж розв’язання ситуацій показало, що значна

кількість  дітей  не  користується  теоретичними  знаннями  і  чинить  інакше.

Результати підрахунку розподілу рівнів сформованості соціальної досвідченості за

соціально-комунікативним критерієм подано в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку

за соціально-комунікативним критерієм (%)

Рівні ЕГ КГ
Високий 23,6% 25,7%
Середній 58,9% 54,8%
Низький 17,5% 19,5%

Отже, як видно з результатів оцінки прояву первинного соціального досвіду

дітей  за  соціально-комунікативним  критерієм,  поданих  у  таблиці,  то  вони  є

такими ж високими, як і показники прояву соціального досвіду за когнітивним

критерієм,  що  можна  пояснити  тим,  що  переважно  створюються  умови  для
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засвоєння дітьми  теоретичних уявлень і знань, відпрацювання мовних кліше, але

з  внутрішніми  душевними  рухами  це  аж  ніяк  не  співвідноситься.  Водночас

достатньо високі показники нижчого рівня засвідчують загалом досить низький

рівень  загальної  культури  батьків,  того,  що  дітям  мало  читають  літературних

творів  та  рідко  відбувається  обговорення  прочитаного,  мало  уваги  батьки

приділяють  формуванню  особистого  досвіду  дитини,  обмежуючись  способами

інформування.

Під час перевірки даних спостережень за допомогою критерію Стьюдента

одержано t = 1,62< 1,97, тобто відмінність між середніми значеннями в ЕГ та КГ

не є статистично значущою (рівень значущості p = 0,95). Тобто різниця між дітьми

в цих групах не є суттєвою.

Оцінка  первинного  соціального  досвіду  за  показниками  діяльнісно-

поведінкового критерію спрямовувалася передусім на вивчення рівня  соціальної

активності  дитини,  яку  ми розглядали  як  готовність  до  спільних дій  у  сфері

соціальних стосунків, спрямовану на активне перетворення соціального довкілля,

ініціативність, самостійність, результативність дій. Соціальна активність визначає

характер  взаємин  дитини  з  навколишнім  соціальним  світом  через  успішність

соціальних  дій.  Про  неї  свідчать  ініціативність  та  самостійність  дитини.  Для

перевірки прояву соціальної активності дитини ми скористалися картками проявів

ініціативності,  активності  та  самостійності  А.Щетініної  (див.  додаток  А).  Ця

зручна  форма  поступової  фіксації  спостережень  давала  змогу  не  робити

поспішних висновків, спостерігати за дошкільниками в різних видах діяльності: в

ігровій, трудовій, зображувальній, музичній, театралізованій видах діяльності. 

Ураховуючи, що для оцінки сформованості первинного соціального досвіду

дошкільника вагомим є виявлення його ставлення до оточення, передусім своїх

батьків  і  родичів,  ми  обрали  досить  популярні  графічні  методики,  зокрема

малюнкові  тести  Р. Жіля  „Прогулянка  лісом”,  „У  кінотеатрі”  та  тематичне

малювання  „Моя  сім’я”.  Інтерпретація  малюнків  дала  змогу  зробити  певні

висновки  стосовно  цілісної  картини  сформованості  первинного  соціального

досвіду, а не лише за діяльнісно-поведінковим критерієм.
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Завдання 7. Тест-малюнок „Прогулянка лісом”

Мета: вивчення соціальної пристосованості дитини, сприйняття нею сфери

внутрішньосімейних  відносин  (ставлення  до  матері,  батька,  братів  і  сестер),

почування в ролі дитини.

Матеріал: схематичне зображення на аркушах паперу (за кількістю дітей)

лісової  галявини,  у  різних  місцях  якої  розташовані  члени  родини:  мама,  тато,

братик (сестричка).

Процедура виконання: Під час роботи за тестом-малюнком дітям роздавали

аркушики паперу, у різних місцях яких були зображені ялинки, біля деяких із них

зображені  члени родини:  мама,  тато,  братик  (сестричка).  Дітям  пропонувалося

уявити,  що  вони  гуляють  зі  своїми  рідними  в  лісі,  й  позначити  того  з  них

хрестиком, з ким би вони хотіли бути поруч. Після цього дещо змінювали зміст

ситуації:  діти мали уявити,  що вони заблукали надвечір  у лісі.  Також просили

позначити  (кружечком),  кого  б  вони  хотіли  зустріти  найпершим  у  темному

незнайомому лісі. 

Методичний коментар: ставлення, емоційна близькість дітей до батьків та

рідних визначається за вибором, який зробила дитина. Результати зафіксовано в

протоколі. 

Завдання 8. Тест-малюнок „У кінотеатрі”

Мета: з’ясувати  ставлення  дітей  до  батьків,  рідних (бабусі,  дідуся),  їхні

почування в ролі дитини.

Матеріал: схематичне зображення на аркушах паперу (за кількістю дітей)

залу кінотеатру, у якому на різних місцях знаходяться мама, тато, бабуся, дідусь.

Процедура виконання: Під час роботи за тестом-малюнком дітям роздавали

аркушики паперу, на яких зображено зал кінотеатру. Члени родини: мама, тато,

бабуся,  дідусь  уже  зайняли  свої  місця  в  залі.  Дітям  пропонували  позначити

хрестиком місце в залі, де б вони хотіли сісти. 

Методичний коментар: ставлення, емоційна близькість дітей до батьків та

рідних визначається за вибором, який зробила дитина. Результати зафіксовано в

протоколі. 
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Завдання 9. Тематичне малювання „Моя сім’я”

Мета: з’ясувати відносини дитини з членами сім’ї (згуртованість, емоційна

близькість між дитиною і батьками чи, навпаки, відторгнення, неприйняття).

Процедура  виконання:  дітям  роздали  аркуші  паперу  та  кольорові  олівці  і

запропонували  намалювати  свою  сім’ю.  Більше  ніяких  роз’яснень  дітям  не

давали.

Методичний коментар: Художні здібності не враховувалися. Досліджували

особливості  внутрішньосімейних  відносин  і  емоційне  самопочуття  дитини  в

родині,  аналізуючи:  чи  стоять  члени  родини  поряд,  беруться  за  руки,

посміхаються чи, навпаки, далеко один від одного, усамітнено, яскраво виражені

негативні емоції; місце знаходження дитини на малюнку і т. ін.

Як уже було зазначено, оцінка рівня сформованості первинного соціального

досвіду  дошкільників  за  показниками  діяльнісно-поведінкового  критерію

спрямовувалася на  визначення  вираженості  соціальної  активності  через  прояви

ініціативності,  активності  та  самостійності.  Згідно з  результатами,  одержаними

після заповнення карти проявів ініціативності  (див. додаток А), визначали рівні

проявів  ініціативності.  Дані  одержали  завдяки  цілеспрямованому  проведенню

багаторазових  спостережень  за  дітьми  в  різних  видах  діяльності,  взаєминах  з

оточенням,  зіставленню  експертних  оцінок  (експертами  виступали  батьки,

вихователі  та  інші  працівники  дошкільного  закладу).  Результати  одержаних

дітьми балів засвідчили,  що було зафіксовано 16,6 %дітей, які  виявляли творчу

ініціативність (від 30 до 44 балів), що було оцінено нами як високий рівень. Ці

діти  брали  на  себе  головні  ролі  в  іграх,  часто  ініціювали  ігрову  та  інші  види

діяльності, відрізнялися творчими ігровими задумами, брали активну участь у всіх

справах, відрізнялися проявами фантазії, видумки. Дітей із середнім рівнем, що

мала умовну назву  „виконавська ініціативність” (від 15 до 29 балів) виявилося

56,7 %. Ці діти брали на себе головні ролі в тих іграх, про сюжет яких вони мали

найбільше вражень і соціального досвіду. Підтримували ініціативні прояви інших,

проявляли вміння узгоджувати свої дії з діями партнера, в іграх погоджувалися на

другорядні ролі, брали участь у всіх видах діяльності. 
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Дітей,  які  виявляли низький рівень ініціативності,  тобто  були пасивними

(від 0 до 14 балів) було зафіксовано 29,7 %, майже третина, що, на нашу думку, є

досить високим показником. Ці діти виявили пасивну підрядну позицію, значну

невпевненість  та  байдужість  під  час  взаємодії  з  іншими  дітьми,  низькі  ігрові

навички та вміння,  вузьке коло спілкування та знижену потребу в спілкуванні,

відрізнялися низьким рівнем результативності та інтенсивності діяльності, рідко

прилучалися  до виконання завдання,  чекали  вказівок дорослого,  боялися  брати

участь у незнайомій діяльності. 

Відповідно  до  результатів,  одержаних  після  заповнення  карти  проявів

активності (див. додаток А), на основі багаторазових спеціальних спостережень за

особливостями  поведінки  дитини  в  різних  ситуаціях  (в  іграх,  на  заняттях,  у

спілкуванні  з  дорослими  та  взаємодії  з  однолітками),  були  визначені  ступені

прояву  активності,  які  заносили  в  карту  проявів  активності.  Одержані  дані

дозволили виділити такі групи дітей з різними рівнями активності. 

Дітей  із  високим  рівнем  прояву  активності  (від  32  до  48  балів)  було

зафіксовано 21,8 %. Ці діти постійно виявляли високий рівень рухливості,  були

активні у взаємодії з дорослими, легко вступали у взаємодію з однолітками, брали

активну участь в іграх, виявляли живий інтерес до всього нового, із задоволенням

залучалися  в  різні  види  діяльності,  у  деяких  випадках  поводилися  агресивно,

намагалися командувати іншими дітьми, поводили себе гучно, ніколи не прагнули

усамітнитися, відрізнялися швидкою, голосною мовою та експресивною мімікою. 

Дітей із середнім рівнем активності  (від 16 до 31 бала) було зафіксовано

64,2%.  Ці  діти,  здебільшого,  були  доволі  рухливими,  виявляли  готовність  до

взаємодії  з  дорослими,  досить  легко  включалися  у  взаємодію  з  однолітками,

погоджувалися на другорядні ролі в грі, виявляли вибірковий інтерес до всього

нового,  залучалися  в  цікаві  для  них  види  діяльності,  подекуди  прагнули

усамітнитися,  поводили  себе  спокійно,  спілкувалися  тихою,  невиразною,

неголосною мовою. 

Дітей  із  низьким  рівнем  виявлення  активності  (від  до  0-15  балів)  було

зафіксовано  14 %.  Ці  діти  взагалі  були  малорухливими,  взаємодіяли  тільки  зі
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значущими дорослими, не вступаючи у взаємодію з однолітками, відмовлялися від

участі в іграх, надавали перевагу спостереженням збоку, не виявляли інтересу, під

час залучення дорослим у діяльність чинили опір, виявляли впертість. 

Результати  одержаних  даних  засвідчили,  що  дітей  із  високим  рівнем

самостійності  (ми визначили її як ініціативну) виявилося 10,9 %. Кількісно цей

рівень  відзначався  від  32  до  48  балів.  Ці  діти  вміли  ініціювати  різні  види

діяльності, поставити певну мету та наполегливо домагатися її виконання, діяли

свідомо  та  ініціативно  в  умовах,  які  вимагали  нестандартних  рішень.  Вони

залучали  до  спільної  діяльності  інших  дітей,  під  час  виникнення  конфліктів

конструктивно  їх  розв’язували,  самостійно  доводили  розпочате  до  кінця,

виконували побутові справи без указівок дорослого, без нагадування виконували

доручені  дорослим  справи,  відхиляли  пропозиції  та  прояви  допомоги  з  боку

дорослих та однолітків. 

Дітей із середнім рівнем самостійності (від 15 до 31 бала) було зафіксовано

53,9 %.  Ми схарактеризували  цей  рівень  самостійності  як  ситуативний,  бо  він

виявлявся  не  завжди,  а  ситуативно,  за  певних  обставин.  Ці  діти  не  вміли

самостійно знайти собі заняття до вподоби та доводили розпочату справу до кінця

лише  після  нагадування  дорослого,  виконували  побутові  справи  тільки  за

наявності  вказівки  дорослого,  за  потреби  приймали  пропозиції  та  прояви

допомоги  з  боку  однолітків,  подекуди  самостійно  розв’язували  конфлікти  з

однолітками,  але  часто  зверталися  за  допомогою  до  дорослих,  виконували

доручені справи тільки за умови багаторазового нагадування дорослим. 

Дітей із низьким рівнем самостійності (від 0 до 15 балів) було зафіксовано

35,2 %.  Ці  діти  не  вміли  самостійно  гратися  і  не  прагнули  довести  розпочату

справу до кінця, допомоги дорослого потребували як у побутових справах, так і в

різних  видах  діяльності,  під  час  виникнення  конфліктів  завжди  зверталися  за

допомогою до дорослих. 

Загальний рівень соціальної активності  дітей визначили через об’єднання

кількісних  та  якісних  результатів  за  всіма  показниками.  Рівні  соціальної

активності дітей старшого дошкільного віку відображено в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5

Рівні соціальної активності дітей старшого дошкільного віку (%)

Рівні ЕГ КГ

Високий 11,4% 12,5%
Середній 63,3% 57,8%
Низький 25,3% 29,7%

Як бачимо з  таблиці,  досить  високі  показники низького рівня  (25,3 % та

29,7%) засвідчують необхідність проведення спеціальної цілеспрямованої роботи

зі стимулювання соціальної активності дітей. Насторожують також доволі низькі

показники за високим рівнем, що суперечить усталеним уявленням про активність

як одну з ключових ознак фізичної і психічної природи дитини дошкільного віку.

На  нашу  думку,  такі  результати  є  свідченням  неправильної  позиції  дорослих,

передусім батьків, які перебирають на себе можливості дитини щодо виявлення

активності, обмежують її в проявах активності, поступово гасячи її ініціативність,

провокуючи формування інфантильного ставлення до життя в цілому. 

Під час перевірки даних спостережень за допомогою критерію Стьюдента

одержано t = 1,81< 1,97, тобто відмінність між середніми значеннями в ЕГ та КГ

не є статистично значущою (рівень значущості p = 0,95). Тобто різниця між дітьми

в цих групах не є суттєвою.

Для перевірки наших припущень стосовно того, яку позицію посідає дитина

в сімейних стосунках, чи створює більшість родин умови для набуття дитиною в

перші роки життя соціального досвіду було здійснено дослідження за допомогою

графічних  тестів,  зокрема  малюнкових  тестів  Р. Жіля  „Прогулянка  лісом”,  „У

кінотеатрі”  та  тематичного  малювання  „Моя  сім’я”,  які  були  спрямовані  на

вивчення  соціальної  пристосованості  дитини,  особливостей  сприйняття  нею

сфери внутрішньо сімейних відносин (ставлення до матері, батька, братів і сестер,

бабусі й дідуся), визначення нею своєї ролі в родині.

Результати, одержані за тестом-малюнком „Прогулянка лісом”, засвідчили,

що сучасні діти, як і діти попередніх десятиліть, відчувають найбільшу близькість

до своїх батьків, хоч ставлення це в багатьох дітей споживацьке: майже половина

дітей, які обрали маму для прогулянки лісом, у ситуації „заблукалися” хотіли б
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опинитися поряд із татом, тобто з ким надійніше, хто дасть захист.  Водночас той

факт,  що 15,3% дітей не виявили бажання наблизитися до членів своєї родини,

бажали усамітнитися  насторожує.  Це  засвідчує,  на  наш погляд,  певною мірою

розрив в емоційних зв’язках батьків і дітей, їх роз’єднаність. Пояснення майже

чверті дітей свідчили про егоїстичні почуття. 

Одержані  внаслідок  діагностування  результати  за  другим  малюнковим

тестом  „У  кінотеатрі”  підтвердили  дані  попередньої  діагностики.  Найбільшу

близькість діти відчувають до мами (29,5%), 17,6% дітей обрали місце біля тата;

23,9% дошкільників  сказали,  що  вони  сядуть  біля  тата  з  мамою;  13,4% дітей

виявили бажання сидіти біля бабусі. Були дуже цікаві відповіді дітей („Я сяду біля

мами, а бабуся сяде поряд зі мною”, „Я сяду біля мами, але не поряд, а нижче –

тут  краще  видно”).  Як  і  в  попередній  методиці,  15,6%  дітей  вирішили

усамітнитися, пояснюючи це так: „Тут найкраще місце, мені буде добре видно”,

„Мені  тут  ніхто  не  буде  заважати  дивитися”.  Ці  діти  почувають  себе  дещо

невпевнено та відокремлено від родини.

Ці ж результати підтвердилися й у розгляді малюнків за темою „Моя сім’я”:

близько третини дітей почуваються відокремлено від членів сім’ї, у них занижена

самооцінка (невиразне схематичне зображення себе в куточку аркуша). Зважаючи

на те,  яку  роль відіграє  родина в  соціалізації  дитини дошкільного віку,  можна

передбачити,  що  група  дітей,  яка  не  відчуває  емоційної  близькості  з  членами

родини, зазнає певних ускладнень у цьому процесі. І таких дітей, на жаль, немало.

Результати  підрахунку  розподілу  рівнів  сформованості  соціальної

досвідченості за діяльнісно-поведінковим критерієм подано в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку за

діяльнісно-поведінковим критерієм (%)

Рівні ЕГ КГ
Високий 9,6% 10,7%
Середній 61,9% 59,8%
Низький 29,5% 29,5%
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Як  бачимо  з  даних  таблиці,  показники  соціальної  досвідченості

дошкільників за діяльнісно-поведінковим критерієм значно гірші, ніж за першим і

третім  критеріями,  що  засвідчує  несформованість  саме  досвіду  на  відміну  від

сформованості  соціальної  обізнаності  та  соціальних  уявлень.  Так,  показники

вищого рівня складають усього 9,6% та 10,7% відповідно в експериментальній та

контрольній  групах.  Проте  результати  нижчого  рівня  засвідчують,  що  майже

кожна  третя  дитина  виявляє  саме  низький  рівень  досвідченості  за  діяльнісно-

поведінковим  критерієм.  Практика  свідомого  і  відповідального  проживання

дітьми різноманітних соціальних ситуацій сформована недостатньо добре.

Під час перевірки даних спостережень за допомогою критерію Стьюдента

одержано t = 1,65< 1,97, тобто відмінність між середніми значеннями в ЕГ та КГ

не є статистично значущою (рівень значущості p = 0,95).

Узагальнення кількісних результатів  доповнюють загальні  характеристики

рівнів соціальної досвідченості старших дошкільників. Схарактеризуємо їх. 

Високий  рівень  соціальної  досвідченості визначався  в  тому  разі,  якщо

дитина  демонструвала  ґрунтовні  знання  щодо  сутності  соціальних  норм  і

цінностей,  способів  їх  реалізації  в  різних  сферах  життєдіяльності  (у  родині,

дошкільній  установі,  відкритому  соціумі),  виявляла  емоційно-позитивне

ставлення  до  довкілля,  оточення  й  себе.  У  дітей,  які  виявили  високий  рівень

сформованості  первинного  соціального  досвіду,  характерною  була  адекватна

самооцінка  („Я-реальне”  максимально  наближене  до  „Я-ідеального”);  кількість

відхилень від нормативної поведінки мінімальна; добре адаптована в родинному

та дитячому колективах. 

Середній  рівень  соціальної  досвідченості визначався,  якщо  дитина

демонструвала фрагментарні знання щодо сутності соціальних норм і цінностей,

способів  їх  реалізації  в  різних  сферах  життєдіяльності  (у  родині,  дошкільній

установі,  відкритому  соціумі),  виявляла  емоційно-позитивне  ставлення  до

соціального довкілля, але недостатність теоретичних знань заважала їй належно

самореалізуватися.  Самооцінка  в  дітей  із  зафіксованим  середнім  рівнем  могла

бути або завищеною, або заниженою; періодично спостерігалися відхилення від
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нормативної  поведінки;  у  міжособистісних  відносинах  дитина  переважно

спиралася на егоїстичні настанови, партнер зі спілкування розглядався як об’єкт,

що не викликає інтересу як партнер у спільній діяльності, як особистість, тому

зазвичай ці діти вступали у відносини з іншими для самоствердження; відносини

з батьками характеризувалися відстороненістю. 

Низький рівень соціальної досвідченості ми фіксували, якщо дитина мала

обмежені  знання  щодо  сутності  соціальних  норм  і  цінностей,  способів  їх

реалізації  в  різних  сферах  життєдіяльності  (у  родині,  дошкільній  установі,

відкритому  соціумі),  не  виявляла  емоційно-позитивного  ставлення  до  них,  що

відповідно  позначалося  на  її  поведінці  та  міжособистісних  контактах.

Неадекватна самооцінка, яка могла бути завищеною або заниженою впливала на

вміння будувати стосунки з оточенням і проявлялася в поведінці – агресія могла

змінюватися пригніченістю. Дитина з низьким рівнем сформованості первинного

соціального  досвіду,  здебільшого,  демонструвала  відсутність  інтересу  до

встановлення відносин з оточенням, намагання уникати контактів з однолітками;

порушені відносини з батьками. 

Узагальнений  розподіл  дітей  за  рівнями  соціальної  досвідченості  за

результатами констатувального дослідження подано в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку за
даними констатувального обстеження %

Рівні ЕГ КГ
Високий 13,6% 15,7%
Середній 58,9% 54,8%
Низький 27,5% 29,5%

Як засвідчують дані  таблиці,  показники високого рівня виявилися досить

низькими,  проте  дітей,  які  виявили  низький  рівень  соціальної  досвідченості,

виявилося за результатами виконання завдань майже третина: відповідно 27,5% та

29,5% в експериментальній та контрольній групах.

Отже, проведена педагогічна діагностика засвідчила, що для більшості дітей

старшого  дошкільного  віку  експериментальної  групи  (58,9%)  характерним  є

середній  рівень  соціальної  досвідченості.  Ці  діти  найчастіше  мали  середній
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ступінь  сформованості  соціальних  норм  поведінки,  надавали  перевагу

спілкуванню з  дорослими,  демонстрували  почуття  невпевненості  у  взаємодії  з

дітьми, вибірково залучалися до діяльності, мали нестійкі прояви самостійності,

обмежене  коло  інтересів,  намагалися  розв’язувати  соціальні  проблеми  в

запропонованих  обставинах  із  допомогою  дорослих  або  дітей,  виявляли  як

позитивні, так і негативні форми поведінки, ситуативний характер взаємодії. Вони

відчували ускладнення у співвіднесенні  поведінкової  діяльності  із  соціальними

нормами,  у  встановленні  та  розвитку  конструктивних  відносин  з  однолітками,

часом  не  мали  емоційно  близьких  відносин  із  членами  сім’ї  (почувалися

самотніми чи більшою мірою прийнятими бабусею і дідусем, а не батьками). 

Значна кількість дітей (27,5%) має низький рівень соціальної досвідченості.

Ці  діти  виявили  емоційно  нестабільну  поведінку,  зниження  активності

соціального  мовлення,  ситуативну  взаємодією  з  дітьми,  стійке  негативне

ставлення до контактів з однолітками, надання переваги дорослим у спілкуванні

та взаємодії, неадекватну поведінку в конфліктних ситуаціях, були відсутні прояви

ініціативи, самостійності та активності, спостерігалося пасивне наслідування дій

інших, часте усамітнення, негативна оцінка і неприйняття інших, несформовані

способи  соціокультурної  поведінки  та  спілкування.  Вони  важко  приймаються

колективом однолітків і родиною, емоційна близькість здебільшого проявляється

щодо  одного  з  членів  родини.  Порівняно  з  дітьми  попередньої  групи  наявні

ускладнення мають глибший і стабільніший характер. 

Діти,  яких  ми  зарахували  до  високого  рівня  соціальної  досвідченості

(13,6 %), складають за чисельністю найменшу групу. Певних виразних труднощів

у досліджуваному напрямі виявлено не було. Діти мали ґрунтовні знання щодо

сутності  соціальних  норм  і  цінностей,  способів  їх  реалізації  в  різних  сферах

життєдіяльності  (у  родині,  дошкільній  установі,  відкритому  соціумі),  виявляли

емоційно-позитивне  ставлення  до  них;  характеризувались  адекватною

самооцінкою; кількість відхилень від нормативної поведінки була мінімальною. Ці

дошкільники  добре  адаптовані  в  родинному  та  дитячому  колективах.  Родини

144

144



відзначаються  згуртованістю,  демократичністю  відносин;  діти  налаштовані  на

емоційну близькість з обома батьками. 

Іншим  напрямом  діагностування  стану  взаємодії  ДНЗ  з  родинами  у

формуванні первинного соціального досвіду дітей на констатувальному етапі була

готовність вихователів дошкільних навчальних закладів до ефективної взаємодії з

батьками, що передбачала:

1.  Вивчення  уявлень  вихователів  дошкільних  закладів  стосовно  змісту

понять  „соціалізація”  та  „соціальний  досвід”;  необхідності  формування

первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку.

2. Визначення досвіду роботи з батьками з питання формування первинного

соціального досвіду в дітей старшого дошкільного віку.

На  першому  етапі  було  проведено  анкетування  вихователів  дошкільних

закладів,  а  також  спостереження  за  діяльністю  педагогів  за  модифікованими

методиками І. Рогальської.

Проведене анкетування вихователів  дошкільних навчальних закладів № 4,

№6,  № 30  міста  Слов’янськ,  № 60,  № 67  міста  Краматорськ,  № 9  міста

Дзержинськ,  №72  смт  Донське  Волноваського  району  Донецької  області

(анкетуванням  охоплено  30  респондентів,  зразок  анкет  подано  в  додатку  В)

виявило  таке.  Здебільшого  респонденти  (52,8 %  опитаних)  переконані,  що

провідним  завданням  дошкільної  установи  є  виховання  базових  особистісних

якостей  дитини,  28,9 % – соціалізація  і  розвиток особистості  дитини;  18,3 % –

необхідність дати дітям знання, уміння, навички.

Аналіз  зібраних  у  процесі  анкетування  даних  показав,  що  визначення

поняття  „соціалізація”  викликало  у  вихователів  деякі  труднощі,  навіть  за

наявності запропонованих варіантів відповіді. 46,6% респондентів дали правильну

відповідь і визначили „соціалізацію” як двобічний процес, який містить, з одного

боку,  засвоєння  дитиною  соціального  досвіду,  соціальних  норм  і  цінностей,

наявних у суспільстві, з іншого – процес входження дитини в суспільство. 34,5%

вихователів визначили „соціалізацію” як процес адаптації,  тобто пристосування

дитини до соціального середовища – навколишнього світу та людей, що оточують.
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Решта опитуваних (18,9%) визначили соціалізацію, як процес уведення дитини в

суспільне життя, гармонійний розвиток дитини в суспільстві.

Вихователі  добре  обізнані  стосовно  інтересів,  потреб  сучасних дітей.  На

запитання анкети „Що цікавить сучасних дошкільників? Про що найчастіше вони

запитують?” були одержані такі відповіді: комп’ютерні ігри (35,6 %); телевізійні

програми,  телесеріали,  мультфільми  (28,9 %),  світ  природи,  особливо  домашні

улюбленці  (14,4%);  друзі,  стосунки  з  однолітками  (13,8  %),  космос,  планети,

Сонячна  система,  інопланетяни  (7,3 %).  Серед  видів  діяльності,  якій  надають

перевагу  сучасні  дошкільники,  було  виділено:  ігрову  (86,5 %),  пізнавальну

(42,4 %), образотворчу (44,5 %), музичну (18,6 %). Серед багатоманітних сучасних

ігор вихователі назвали передусім різновиди логічних ігор (шашки, шахи, пазли,

логічні  задачі  тощо).  Отже,  безперечно,  вихователі  добре  усвідомлюють

особливості  розвитку  сучасних  дітей,  їхні  інтереси  та  потреби  для  адекватної

соціалізації в сучасних умовах життя. 

У  роботі  з  батьками  вихователі  найчастіше  використовують  такі  форми:

батьківські  збори  (89,6 %),  бесіди  (86,5 %),  анкетування  (72,5 %),  консультації

(45,6 %),  відвідини родини (18,4 %),  відкриті  заняття,  заняття-зустрічі  (21,5 %),

вивчення  сімейного  досвіду  (13,5 %).  Набагато  рідше  практикують  такі  форми

роботи  з  батьками,  як:  сімейні  газети,  альбоми  (5 %),  круглі  столи  (7,8 %),

засідання  клубу  „Родина”  (8,2 %),  психологічна  просвіта  батьків  (6,2 %),

психологічні  тренінги  (3,5 %),  інформаційні  центри  (3,5 %),  батьківський

університет (2,8 %), статті в місцевих газетах, виступи на місцевому телебаченні

(3,8 %).  Огляд  форм  роботи  з  батьками  засвідчив,  що  за  рідкісним  винятком

переважають монологізовані форми роботи, коли монолог іде від вихователя як

представника  ДНЗ  до  батьків.  Зазначимо  неефективність  цих  групових  форм

роботи,  які  не  враховують  індивідуальних  інтересів  і  запитів  батьків,  не

забезпечують  зворотного  зв’язку,  не  сприяють  встановленню  партнерських

відносин:  здебільшого  батьки  відчувають себе  в  дошкільному закладі  чужими.

Водночас  майже всі  педагоги висловили бажання більш тісно співпрацювати з

батьками  задля  використання  батьківського  потенціалу  в  навчально-виховному
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процесі  дошкільного  закладу.  Проте,  як  засвідчили  індивідуальні  бесіди  та

результати  анкетування,  не  готові  до  взаємодії  на  засадах  паритетності

співпрацювати з батьками, реально налаштовані на те, що батьки мають їх чути, а

не навпаки або принаймні взаємно чути один одного.

Усі  опитані  вихователі  констатували,  що  батьки  звертаються  до  них  за

консультаціями.  Серед  проблем,  які  найбільше  турбують  батьків  дітей-

дошкільників,  указані  такі:  розвиток  і  виховання  дитини  (72,5 %),  подолання

вікових  криз  (56,5 %),  розвиток  мовлення  (64,5 %),  розвиток  мислення  дитини

(32,5 %),  логопедичні  вади  (35,5 %),  підготовка  дітей  до  школи  (78,4 %),

неадекватна поведінка дитини вдома (53,6 %), прояви агресивності, жорстокості,

упертості (44,6 %), оздоровлення дитини влітку (22,6 %), залежність від телевізора

та комп’ютера (38,2 %), стосунки з однолітками (29,6 %).

Серед  найскладніших  проблем  і  труднощів  у  питаннях  соціального

становлення дошкільників вихователі назвали: „Взаємовідносини з однолітками:

прояви агресії, жорстокості”, „Непорозуміння дітей з батьками: прояви неповаги,

гніву як з боку дітей до батьків, так і навпаки”, „Недооцінка батьками важливості

проблеми  соціального  становлення  дитини,  на  їхню  думку,  є  більш  вагомі

проблеми, тому часто не прислухаються до порад”, „Небажання батьків займатися

вихованням  своїх  дітей”,  „Недостатнє  матеріальне  забезпечення  дошкільних

закладів:  не вистачає  літератури, методичних посібників,  наочності  з  означеної

проблеми”.

На жаль, далеко не кожний дитячий садок має посаду соціального педагога,

тому  останнє  запитання  анкети  переважно  залишилося  без  відповіді.  У  тих

дитячих  садках,  де  соціальний  педагог  є  (№4 м. Слов’янськ),  вихователі  тісно

співпрацюють із соціальним педагогом, який спрямовує роботу педагогів, надає

консультації з приводу соціального становлення і розвитку особистості.

Отже, одержані результати анкетування вихователів дали змогу зафіксувати

потребу  педагогів  у  більш  досконалих  знаннях  щодо  сучасних  проблем

соціалізації,  формування  соціального  досвіду  старших  дошкільників,  новітніх

форм і методів взаємодії з родинами вихованців.
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Останнім напрямом діагностики на  констатувальному етапі  експерименту

була робота з батьками, яка передбачала:

1.  Вивчення  ставлення  батьків  до  процесу  соціалізації  та,  як  результат,

формування первинного соціального досвіду дітей; оцінювання батьками роботи

вихователів із цієї проблеми.

2.  Визначення  готовності  до  спільної  роботи  з  вихователями  ДНЗ  із

формування первинного соціального досвіду в дітей.

Процеси соціалізації і соціального становлення дітей викликають у батьків

багато  різноманітних  запитань,  відповіді  на  які  вони  сподіваються  одержати  у

справжнього фахівця. Для з’ясування практики роботи вихователів із родинами,

які  виховують  дітей  старшого  дошкільного  віку,  ми  проводили  анкетування

батьків дошкільників (зміст анкети – у додатку В). 

Відповідаючи на перше запитання анкети:  „Чи обговорювалися проблеми

соціалізації дітей на батьківських зборах Вашої групи?”, значна кількість батьків

(56,7%) засвідчила,  що проблеми соціалізації  дитини на  батьківських  зборах  у

дошкільному  закладі  не  обговорювалися.  42,5%  опитаних  батьків  надали

позитивну відповідь („Так, обговорювалися, неодноразово”). Інші – від відповіді

утрималися. 

На  запитання  анкети:  „Які  проблеми  виховання  та  соціалізації  дітей

обговорюються  на  батьківських  зборах  Вашої  групи?”  значна  частина  батьків

указала, що на батьківських зборах обговорювали проблеми: стосовно відносин

дітей з  однолітками, уміння узгоджувати дії  і  налагоджувати стосунки (67,5%),

проблеми  морального  виховання  (54,4 %);  повідомлення  основного  змісту  і

завдань базової програми „Я у світі” стосовно дітей старшого дошкільного віку

(25,6%); проблеми формування соціальних норм поведінки (27,2%); про фізичний

розвиток, стан здоров’я дитини, методи оздоровлення та загартування дитини в

родині  та  дитячому  садку  (65,8 %);  виховання  самостійності  дитини  (22,6 %);

техніка безпеки дитини вдома (36,7 %); неадекватна поведінка дитини вдома і на

вулиці (57,4 %); проблеми матеріальної допомоги дошкільному закладу (78,2 %),

підготовка до свят (68,5 %), підготовка дітей до школи (32,6%).
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Відповідаючи  на  питання  „Чи  відвідував  вихователь  Вашу  сім’ю”  52,8%

батьків дали негативну відповідь; 18,8 % респондентів засвідчили, що вихователь

неодноразово відвідував їхні родини; 28,4 % вказали, що вихователь не відвідував

їхні родини і не потрібно цього робити. 

Переважно  (54,8 %)  батьки  зазначили,  що  вихователь  найчастіше

використовує у своїй роботі такі форми, як індивідуальна бесіда і консультація,

33,8 %  респондентів  виокремили  батьківські  збори  як  форму  роботи,  яку

найчастіше використовує вихователь, 11,4 % батьків – анкетування. 

Серед  проблем  і  труднощів,  які  трапляються  старшим  дошкільникам  у

дошкільному закладі, батьки зазначили: відсутність сприятливого психологічного

клімату в групі (32,8 %); несхвальні стосунки з однолітками (37,8 %), небажання

дітей іти до дитячого садочка через непорозуміння, найчастіше, з одним, рідше – з

обома  вихователями  (27 %);  адаптація  новачків  до  умов  дошкільного  закладу

(22,3 %); небажання дитини їсти їжу, яку готують у садочку (13,5%).

Дізналися,  що  в  разі  виникнення  проблем  у  вихованні  своєї  дитини

здебільшого опитані батьки (72,5 %) звернулися б до вихователя,  до помічника

вихователя – 18%; до практичного психолога дошкільного закладу звернулися б

14,7 %; до логопеда – 28,8 %; до керівництва дошкільною установою – 26,7 %, до

соціального педагога – лише 6,5 % опитаних батьків, зазвичай через нестачу таких

фахівців у їхньому закладі. 

Переважна  частина  батьків  (43,3%)  на  запитання  „Хто,  на  Вашу  думку,

повинен  забезпечувати  повноцінний  розвиток,  виховання  та  навчання  Вашої

дитини  в  дошкільні  роки?”  відповіла:  „Дошкільний  заклад”;  32,2 %  батьків

визначили родину головною в цих процесах; 26,5% респондентів уважають, що

батьки і вихователі разом відповідальні за розвиток, навчання і виховання дітей.

Відповіді на запитання стосовно батьківських зборів, виявили, що погляди

респондентів поділилися майже навпіл: 49,9% батьків уважають батьківські збори

вимушеною необхідністю, решта вважає цю форму роботи зустріччю однодумців.

Передостаннє запитання анкети „Чи прислуховується вихователь до Вашої

батьківської  думки  та  чи  враховує  її?”  виявило  малосхожі  результати.  48,6%
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батьків відповіли на це запитання ствердно („Так, вихователь прислуховується до

порад і просить їх висловлювати”). 10,5% респондентів дали сумнівну відповідь

„Інколи прислуховується, інколи ні”. Решта опитуваних (40,9%) дали негативну

відповідь („Вихователь не враховує наші поради і побажання”, „Він уважає себе

більш компетентним і не прислуховується до наших порад”). Деякі батьки давали

ствердну відповідь стосовно одного з вихователів і негативну стосовно іншого. 

На  запитання  анкети  „Якби  Ви  мали  змогу  щось  змінити  в  роботі

дошкільного  закладу,  то…”  37,5 %  батьків  указали,  що  потрібно  покращити

харчування  в  дитячому  садку;  33,6 %  респондентів  указали  на  необхідність

упровадження додаткових занять з іноземної мови, хореографії, спортивних ігор,

але були і протилежні відповіді – „Не потрібні додаткові заняття, тому що і так

багато сплачувати” (7,9%). 17,8% батьків хотіли б мати змогу бачити своїх дітей

не тільки на святах, але й в інших видах діяльності: заняттях, іграх і т. ін. 16,5%

опитаних  запропонували  впроваджувати  більше  спільних  форм  роботи,  які  б

об’єднували дітей, батьків і вихователів.

Як  показало  проведене  анкетування,  значна  кількість  батьків  перекладає

відповідальність  за  формування  особистості  дитини  в  дошкільні  роки  на

вихователя,  при  цьому  не  завжди  визнають  його  авторитет  і  компетентність.

Опитування  виявило  незацікавленість  частини  батьків  роботою  дошкільного

закладу  з  проблем  соціального  становлення  їхніх  дітей.  У  роботі  з  батьками

обговорюється  обмежене  коло  питань,  проблеми  соціалізації  і  формування

соціального  досвіду  дітей  у  сучасних  умовах  здебільшого  не  обговорюються.

Підтвердилася потреба батьків у спільній роботі з педагогами, дітьми. 

Аналіз усієї  сукупності  даних, одержаних у роботі з батьками, дав змогу

розподілити всіх респондентів на три групи, які відрізняються між собою рівнем

теоретичних знань і характером готовності до взаємодії з педагогами та дітьми у

формуванні первинного соціального досвіду дитини.

І  група  (високий рівень)  –  15 % респондентів.  Батьки,  зараховані  до цієї

групи,  характеризуються  високим  рівнем  педагогічної  підготовки.  Вони

зацікавлені  у  формуванні  первинного  соціального  досвіду  дитини,  володіють
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необхідними  для  цього  педагогічними  знаннями,  відповідними  методами  і

прийомами.  Батьки  готові  до  співпраці  з  педагогами  і  можуть  надати  в  разі

необхідності допомогу вихователям та іншим батькам.

ІІ група (середній рівень) – 58,5 %. Батьки мають певні педагогічні знання,

але  вихованням  власної  дитини  займаються  від  випадку  до  випадку,  не

дотримуючись ніякої системи. Вони розуміють значення спільних і  узгоджених

дій з вихователями, співпрацюють з ними, але періодично.

ІІІ  група  (низький  рівень)  –  26,5 %.  Батьки  педагогічно  безпомічні,  з

обмеженими  знаннями  в  галузі  соціального  становлення  особистості.  У  них

відсутня  мотивація  до  взаємодії,  усю відповідальність  за  виховання  і  розвиток

своєї дитини вони перекладають на педагогів дошкільних закладів.

Отже,  результати  констатувального  експерименту  дали  підстави  зробити

такі висновки: 

1. Для  дітей  старшого  дошкільного  віку  характерне  поверхове  знання

соціальних  норм  і  правил  поведінки  на  вербальному  рівні.  За  ступенем

сформованості  соціальних  норм  поведінки  переважна  кількість  дітей  нами

віднесена до середнього рівня.

2. Діти недостатньо засвоїли культурно-фіксовані способи поведінки та

їх використання в практичній взаємодії; не вміють окреслювати та розв’язувати

проблеми,  що  при  цьому  виникають.  Простежувалася  неадекватна  стратегія

поведінки в різних міжособистісних ситуаціях.

3. Здебільшого  самооцінка  дошкільників  не  відповідає  їхнім  дійсним

вчинкам, має необ’єктивний характер.

4. Близько  третини  дітей  почуваються  відокремлено  від  членів  їхньої

родини,  а  зважаючи  на  те,  яку  роль  відіграє  родина  в  соціалізації  дитини

дошкільного  віку,  можна  передбачити,  що  ця  група  дітей,  зазнає  певних

ускладнень у цьому процесі. 

5. Проведена педагогічна діагностика засвідчила, що для більшості дітей

старшого  дошкільного  віку  характерним  є  середній  рівень  соціальної

досвідченості.
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Дані  констатувального  експерименту  дали  змогу  сформулювати  висновок

про необхідність поглибленої роботи щодо формування первинного соціального

досвіду  старших  дошкільників  у  процесі  взаємодії  дошкільного  навчального

закладу і родини.

2.2. Поетапне впровадження комплексу соціально-педагогічних умов 

формування первинного соціального досвіду дітей у взаємодії суспільного і 

родинного виховання

Експериментальне  дослідження  комплексу  соціально-педагогічних  умов

формування  первинного  соціального  досвіду  дитини  у  взаємодії  дошкільного

закладу  і  родини  тривало  протягом  2013-2015  рр.  Дослідно-експериментальна

робота  здійснювалася  на базі  дошкільних навчальних закладів  № 4,  № 6,  № 30

м. Слов’янська,  № 60,  №67  м. Краматорська, № 9  м. Дзержинська,  № 72  смт

Донського Волноваського району Донецької області.

Теоретичну платформу в розробці програми формувального експерименту

склали  праці  із  соціально-педагогічної  роботи  О. Безпалько,  Ю. Богінської,

Р. Вайноли, Л. Варяниці, Л. Врочинської, Н. Захарової, Т. Кравченко, С. Курінної,

О. Малахової, І. Пєші, І. Рогальської, І. Трубавіної, С. Харченка [37; 47; 54; 55; 60;

109; 152; 163; 183; 216; 242; 279; 290].

Ми намагалися охопити програмою експерименту всіх учасників – батьків,

педагогів,  дітей,  інших  агентів  соціалізації  дошкільників,  які  співпрацюють  з

дошкільним закладом. Для успішної реалізації визначених соціально-педагогічних

умов  необхідно  було  насамперед  створити  команду  однодумців:  керівників

дошкільних закладів,  вихователів і  методистів,  а також соціальних педагогів та

психологів. Отже, від початку з педагогами, які брали участь в експерименті, було

заплановано і  проведено заходи,  націлені на допомогу їм в усвідомленні самої

проблеми,  уточненні  не  лише сутності  ключових понять,  а  передусім природи,

механізмів  формування  первинного  соціального  досвіду  в  дітей,  опануванні

технологіями,  орієнтованими  на  співпрацю  з  дітьми  на  відміну  від  прямого
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управління,  традиційно  поширеного  в  практиці  роботи  дошкільних  закладів,  а

також на опанування навичок встановлення довірчого контакту з батьками. Серед

заходів  підготовчого  плану  були:  семінар  з  проблеми  формування  первинного

соціального  досвіду  дітей  старшого  дошкільного  віку,  тренінг  навчальної

співпраці, соціально-педагогічні тренінги та рольові ігри.

Головним  завданням  першого  теоретичного  семінару  було  допомогти

учасникам  усвідомити  зміст  понять  „соціалізація  особистості”  і  „первинний

соціальний  досвід  дитини”.  Наступний  семінар  з  елементами  тренінгів

спрямовувався на розкриття суті навчального співробітництва педагогів і  дітей.

Під  час  семінару  учасники  навчалися  визначати  потреби  дітей  у  взаємодії  з

дорослими  та  однолітками,  організовувати  старших  дошкільників  у  різні  за

кількістю учасників об’єднання для виконання навчальних завдань (пари, трійки,

четвірки, команди), стимулювати дітей до конструктивної взаємодії з однолітками

в різних видах діяльності.  На спільному занятті  педагоги й батьки опрацювали

запропоновані  тексти,  проаналізували  окреслені  в  них  проблеми  соціального

становлення особистості та знайшли шляхи розв’язання цих проблем. Основною

формою цього заняття була ділова гра „Запитуєте-відповідаємо”, у процесі  якої

учасники  вчилися  оволодівати  формами  налагодження  взаємодії  в  системі

„педагог – дитина – батьки”. У дошкільних закладах, залучених до експерименту,

були проведені круглі столи за участю керівників ДНЗ, методичної служби відділу

освіти міст,  батьківських комітетів,  представників  соціальної  служби у справах

сім’ї  і  молоді  міськвиконкомів,  директорів  центрів  позашкільної  роботи,

керівників спортивних секцій і  гуртків мікрорайонів,  де розташовані дошкільні

заклади. Під час проведення круглих столів учасники були проінформовані про

організацію та перебіг експериментального дослідження, обговорили питання про

форми  соціального  партнерства  дошкільного  закладу  і  родини  в  розв’язанні

проблем  соціального  становлення  особистості  дошкільника.  Унаслідок

обговорення  перед  дошкільними  закладами  були  поставлені  завдання:

активізувати взаємодію з батьками, обґрунтувати значення спільної діяльності у

формуванні соціального досвіду дітей, сприяти налагодженню діяльних взаємин
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між  батьками  й  вихователями,  батьками  і  дітьми,  збагатити  досвід  батьків

необхідними знаннями та практичними вміннями задля формування позитивного

соціального досвіду дитини в родині. Були ухвалені рекомендації щодо взаємодії з

батьками,  що спрямовувалися на  підтримку конструктивних дій для успішного

соціального  розвитку  дітей  і  запобігання  авторитарних  методів  у  взаємодії  з

родинами (див. додаток Д).

Проведена  підготовча  робота  забезпечила  усвідомлену участь  дорослих у

виконанні  завдань  дослідження.  Формувальний  етап  дослідження  передбачав

поетапну реалізацію комплексу соціально-педагогічних умов,  поданих у моделі

формування  первинного  соціального  досвіду  дитини  у  взаємодії  дошкільного

закладу і  родини (див.  рис.  2.2).  У структурі моделі визначено  мету взаємодії

педагогів  і  батьків,  що  полягає  в  забезпеченні  оптимальних  соціально-

педагогічних умов для формування первинного соціального досвіду дітей у родині

та дошкільному закладі. Комплекс умов реалізовувався послідовно протягом трьох

етапів:  орієнтувально-діагностичного,  мотиваційно-поведінкового,  соціально-

зорієнтованого, кожний з яких підсилював новоутворення попереднього. Водночас

цілеспрямована  робота  охоплювала  всіх  учасників  (педагогів,  дітей  і  батьків).

Схарактеризуємо форми і методи реалізації кожної із зазначених умов.

Мета  орієнтувально-діагностичного  етапу полягала  в  налагодженні

стосунків  дошкільного  закладу  з  різними  соціальними  установами,  які  брали

участь  в  експериментальній  роботі;  складанні  картотеки  сімей  вихованців  і

потенційних вихованців для уточнення стратегії і тактики спрямованої роботи з

батьками;  залучення  батьків  до  самодослідження  ними  свого  батьківського

ставлення,  батьківської  позиції,  стилю  виховання;  розгортанні  спільного  для

батьків і дітей проекту „Я і моя сім’я”, що передбачало складання ними родоводу

з  подальшим  представленням  всій  групі,  портретів  сім’ї,  виконаних  різними

способами;  організацію  самовивчення  дитиною  своїх  можливостей  і  свобод  в

умовах родини, результати якого були представлені у фотовиставці „Роблю сам”.
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Рис. 2.2. Модель формування первинного соціального досвіду дитини у

взаємодії дошкільного закладу і родини
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Змістовний блок
Компонентна структура первинного соціального досвіду дитини

Соціально-
когнітивний: 
Знання про 
соціальні ролі, 
усвідомлення 
власної 
соціальної ролі; 
знання про 
норми і правила 
соціальної 
взаємодії.

Емоційно-
ціннісний: 
Уміння відчувати та 
вербалізувати 
власний емоційний 
стан; адекватне 
оцінювання та 
реакція на емоції 
оточення; прояви 
інтересу до довкілля
та самого себе.

Соціально-
комунікативний: 
Уміння адекватно і доречно
спілкуватися в різних 
соціальних ситуаціях 
(висловлювати свої думки, 
наміри, бажання), уміння 
орієнтуватися в ситуації 

спілкування; усвідомлення
етичних норм спілкування.

Функціонування
дошкільної 
установи як 
відкритої 
соціально-
педагогічної 
системи

Реалізація 
спільно з 
батьками і 
вихованцями
проекту „Я і 
моя сім’я”

Результат Підвищення рівня соціальної досвідченості дітей старшого
дошкільного віку 

Діяльнісно-
поведінковий: 
Соціальна 
активність; 
навички 
рольового 
функціонування; 
навички 
соціальної 
взаємодії з дітьми
та дорослими.

Поетапна зміна 
форм і методів 
взаємодії педагогів і 
батьків, спрямована
на формування 
первинного 
соціального досвіду

Процесуальний блок

Форми, методи, засоби реалізації соціально-педагогічних умов
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Складання 
картотеки сімей 
вихованців;
зустрічі зі 
спеціалістами з 
актуальних 

Батьківська 
конференція 
„Дошкільний 
заклад збирає 
друзів”; спільні 
свята та розваги; 
цикл екскурсій.

Організація 
сімейного клубу; 
проведення 
трудових 
суботників; участь 
у радіо та телеефірі.

Анкетування 
батьків; тренінг 
„Межі можна і не 
можна”; адресна 
допомога 
спеціалістів.

Тренінгове 
заняття для 
батьків „Сам – 
само”; 
запрошення 
батьків на 
відкриті заняття з 

Круглий стіл 
„Культура 
міжпоколінних 
взаємин”; тренінг 
„Відповідальна 
самостійність”.

Фотопортрет сім’ї; 
створення родоводу
родини; 
фотовиставка 
„Роблю сам”.

Цикл занять 
інтегрованого 
типу з теми 
„Спілкування”

Складання 
рукописної книги 
„Я хочу, мама хоче, 
тато хоче”; 
спортивні змагання 
сімейних команд; 
„Алло, ми шукаємо 

Цикл занять 
інтегрованого 
типу з теми 
„Підтримка і 
допомога”.

Організація вистави
для дітей-сиріт;
спільні акції 
„Чисте місто”, 
„Великодній 
кошик”.

Цикл занять 
інтегрованого 
типу з теми 
„Подяка”.

Соціально-педагогічні умови формування первинного соціального
досвіду дитини

Впровадження 
циклу інтегрованих 
занять з практикою 
занурення дітей у 
ситуації, що 
вимагають активної 
взаємодії з іншими 



На першому етапі також упроваджувався цикл занять інтегрованого типу з

теми „Спілкування”, під час якого діти уточнювали свої знання стосовно правил

спілкування зі знайомими і незнайомими дорослими, ровесниками, вправлялися у

вживанні  різних  мовних  формул,  програвали  соціально-комунікативні  ситуації,

залучалися  до  навчальних  ситуацій  ускладненого  типу,  що  передбачали

перенесення засвоєних знань у практику відносин з іншими.

Адміністрації  дошкільних  закладів  розробили  й  затвердили  програму

роботи з формування в старших дошкільників первинного соціального досвіду у

взаємодії родинного і суспільного виховання, складено також матричну схему цієї

робочої програми (див. табл. 2.8). 

Як  бачимо,  матрична  схема  відбиває  взаємозв’язок  таких  складників,  як

соціально-педагогічні  умови,  способи  реалізації  яких  подано  через  конкретні

форми і методи роботи, та етапи впровадження, що демонструють загальний рух

до  визначеної  цілі-результату  –  сформованого  первинного  соціального  досвіду

дітей  старшого  дошкільного  віку.  Так,  для  реалізації  першої  умови  -

функціонування дошкільного закладу як відкритої соціально-педагогічної системи

–  на  орієнтувально-діагностичному  етапі  адміністрації  дошкільних  закладів

запланували  щоквартальну  організацію  зустрічей спільно  з  міським  центром

соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  для  узгодження  спільних  дій  з

педагогами і батьківським комітетом, проведення лекторію для молодих батьків.

Щодо проведення лекторію з анонсуванням його плану повідомлялося через

оголошення для батьків і на сайті дошкільних закладів.  Позитивним моментом,

що підсилював привабливість занять лекторію і зустрічей-засідань, було те, що в

них брали участь науковці кафедри дошкільної освіти Донбаського державного

педагогічного  університету  та  Донецького  обласного  інституту  післядипломної

педагогічної  освіти,  які  виступали  з  повідомленнями,  надавали  адресні

консультації відповідно до інтересів і потреб батьків.
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Таблиця 2.8
Матрична схема програми роботи з формування в старших дошкільників 

первинного соціального досвіду у взаємодії родинного і суспільного виховання
1 соціально-педагогічна умова: 
функціонування дошкільної 
установи як відкритої соціально-
педагогічної системи

2 соціально-педагогічна умова: 

поетапна зміна форм і методів 
взаємодії педагогів і батьків, 
спрямована на формування 
первинного соціального досвіду

3 соціально-педагогічна 
умова:
реалізація спільно з 
батьками й вихованцями 
проекту „Я і моя сім’я”

4 соціально-педагогічна умова: 
упровадження циклу інтегрованих 
занять з практикою занурення 
дітей у ситуації, що вимагають 
активної взаємодії з іншими
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1. Складання картотеки сімей вихованців 
молодих батьків на початку року.
2. Спільно із соціальною службою міста в 
справах сім’ї та молоді організація 
лекторію для молодих батьків 
(щоквартально);
зустрічі зі спеціалістами з актуальних 
проблем виховання дітей (щомісяця).
3. Методика контактної взаємодії.

1.  Анкетування  батьків  щодо  їхньої
батьківської  позиції,  стилю  виховання,
батьківського  ставлення  з  подальшим
обговоренням.
2. Тренінгове заняття для батьків „Межі
можна і не можна: природа війни і миру
батьків і дітей”.
3.Адресна  допомога  (консультації
лікаря, психолога, соціального педагога.

1. Складання фотопортрету сім’ї 
з коментарями та історіями.
2.Створення родоводу родини; 
оформлення веселих 
статистичних опитувальників.
3. Підготовка фотовиставки 
„Роблю сам”

Цикл занять інтегрованого типу з теми 
„Спілкування”:
1.  „Діти-дорослі:  правила  знайомства  і
спілкування”.
2. „Дівчатка і хлопчики. Як говорити так,
щоб тебе розуміли”.
3.  „Свій-чужий.  Правила  поведінки  з
незнайомцями”.

М
от

и
ва

ц
ій

н
о-

п
ов

ед
ін

к
ов

и
й

ет
ап

1.  Батьківська  конференція
„Дошкільний  заклад  збирає  друзів”
(спільно  з  представниками  соціальних
служб,  центрів  позашкільної  освіти,
ДСШ, секцій, гуртків).
2.  Спільні  свята  та  розваги  батьків  і
дітей у ДНЗ і центрах розвитку.
3. Цикл екскурсій для батьків і дітей до
музеїв, на виставки екзотичних тварин;
екскурсій вихідного дня на природу.

1. Тренінгове заняття для батьків „Сам –
само”.
2.  Запрошення  батьків  на  відкриті
заняття з дітьми.
3. Педагогічні консультації батьків.

1.  Складання  рукописної  книги
„Я хочу, мама хоче, тато хоче”.
2.  Спортивні  змагання  сімейних
команд.
3.  Підготовка  спільного  свята
талантів  „Алло,  ми  шукаємо
таланти!”

Цикл  занять  інтегрованого  типу  з  теми
„Підтримка і допомога”:
1. „Людина  - не острів” (що я можу і не
можу зробити сам).
2. „Як запропонувати допомогу”.
3. „Як попросити про допомогу”.
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п 1.  Організація  сімейного  клубу

(засідання  за  участю  медиків,
психологів, юристів).
2. Проведення спільно з еко-командами
трудових суботників на території ДНЗ і
мікрорайону  (висаджування  дерев,
квітів).
3.  Участь  у  радіо-  та  телеефірі  з
програмами  соціально-педагогічного
змісту  „Сильна  родина  –  щаслива
дитина”, „Завтра починається сьогодні”.

1.  Засідання  круглого  столу  „Культура
міжпоколінних взаємин”.
2.  Тренінгове  заняття  для  батьків
„Відповідальна самостійність”.
3.  Спілкування  на  веб-сторінках
вихователів  і  психологів  „Відверта
розмова”.

1. Підготовка виробів для участі в
акції „Великодній кошик”.
2. Організація вистави для дітей-
сиріт  із  дитячого  будинку
„Яблуко” за казкою В. Суттєєва.
3. Спільні акції для батьків, дітей
і педагогів „Чисте місто”, „Свято
нашого  міста”,  „Великодній
кошик”.

Цикл  занять  інтегрованого  типу  з  теми
„Подяка” (проживання  дітьми
тематичного  дня  за  технологією
Н. Гавриш  „Дошкільнятам  –  освіта  для
сталого розвитку”):
1. „Подарунок”.
2. „Коли погано - це також добре”.
3. „Просте і безцінне слово”.

158



Спільно з керівництвом експериментальних дошкільних закладів ми дійшли

висновку про недоцільність використання таких традиційних фронтальних форм

роботи,  як  батьківські  збори,  консультації  для  батьків  як  засобу  формування

знань-умінь, бо переважна більшість батьків виявляється невмотивованою, а тому

не зацікавлена в засвоєнні важливої інформації, ігнорує її значення, не націлена на

використання знань у своїй батьківській практиці. Згідно із даними моніторингу,

який регулярно проводився працівниками дошкільних закладів спільно з автором

цієї  роботи,  переважна  більшість  батьків  постійно  відчувала  якісь  проблеми  і

складнощі у взаємодії зі своїми дітьми, усвідомлювала, що неадекватні прояви в

поведінці  дітей є  певним чином наслідками неправильних дій дорослих.  Отже,

батьки  потребували  допомоги,  проте  традиційна  форма її  надання  дошкільним

закладом не відповідала їхнім очікуванням.

Саме  тому  ми  дійшли  згоди  стосовно  необхідності  впровадження  форм

адресної допомоги батькам. Так, було складено план щомісячних зустрічей батьків

зі спеціалістами (педагогами-науковцями, соціальними педагогами, психологами,

лікарями),  до  яких  батьки,  націлюючись  на  таку  індивідуальну  зустріч,

записувалися попередньо, формулювали свої конкретні запитання, описували свої

проблеми.  Проведення  консультацій  у  межах  надання  адресної  допомоги

виявилося  більш  ефективним.  І  батьки,  і  керівництво  дошкільних  закладів

відзначали  підвищення  рівня  довіри  батьків  до  педагогічного  колективу,

доцільність  такої  участі  педагогів  і  психологів  у  справі  їхнього  родинного

виховання.  Зазначимо,  що  на  першому  етапі  активність  батьків  не  була  дуже

високою.  Ініціативу  дошкільного  закладу  підтримали  переважно  батьки  з

достатнім  рівнем  сформованості  батьківської  культури,  діти  яких  виявляли

достатню міру соціалізованості,  сформованості  первинного соціального досвіду.

Проте поступово вихователі стали делікатно запрошувати батьків дітей, які дійсно

мали проблеми з адаптацією до дошкільного закладу, проблеми зі взаємодією з

однолітками і дорослими.

Виявила  ефективність  і  методика  контактної  взаємодії  Л. Філонова,

модифікована до нашої проблеми дослідження. Суть роботи за цією методикою
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полягала в тому, що група педагогічно підготовлених батьків, які мають відповідні

знання  та  вміння,  була  задіяна  в  роботі  з  іншими  батьками.  Одержавши

попередню згоду, вихователі дали кожному з них чіткі завдання. Ці батьки були

залучені  до  роботи  з  вихователями  над  встановленням  довірчих  контактів  з

іншими  батьками,  які  недооцінюють  значення  суспільного  виховання,  не

довіряють вихователям, намагаються спілкуватися з ними якомога рідше.

Контактування  здійснювалося  у  кілька  стадій,  спочатку  вихователі

намагалися  зняти  напругу,  хвилювання  і  невпевненість  батьків  у  взаєминах  із

ними. Вони переконували батьків у тому, що вихователі здатні зрозуміти й оцінити

їхні  почуття  до  дитини.  Були  використані  прийоми  типу  „Ви,  я  бачу,

схвильовані…”, „Вас, мабуть, цікавить…” та ін. У процесі спілкування з батьками

намагалися  прийти до взаємної  згоди у  визначенні  позитивних якостей  кожної

дитини.  Для  цього  висловлювали  повагу  до  батьків,  давали  зрозуміти,  що

сподіваються на їхню допомогу.  Оцінюючи кожну дитину, не виділяли її  серед

інших.  Це  налаштовувало  батьків  на  довірче  спілкування,  знімало  почуття

незадоволення та переживання.

Вихователі намагалися проявляти інтерес до кожної дитини, її здібностей,

захоплень, обов’язково підкреслювали індивідуальність та неповторність кожної

дитини, що допомогло батькам побачити свою дитину ніби збоку й активізувало

процес спілкування. Це вплинуло на те, що дехто з батьків став більш відкритим,

доброзичливим,  деякі  просили  порад,  що  сприяло  взаємному  зближенню.

Вихователі звертали увагу батьків на необхідність проводити з дітьми більше часу

та в деяких ситуаціях ставитися вимогливіше, акцентували увагу на необхідності

можливо змінити взаємини батьків з дітьми, звертати увагу на власну поведінку,

бо це має вплив на дітей. Наголошували на необхідності вміти не лише слухати, а

й чути дитину, адекватно реагувати на її прагнення до спілкування, допомагати

розкривати свої почуття.

Доброзичливість  і  відвертість  вихователів  налаштовувала  батьків  на

необхідність  прислухатися  до  їхніх  порад.  Вихователі  також  просили  порад  у
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батьків,  розповідаючи  про  свої  сумніви  стосовно  деяких  питань,  довірливо

прислухалися до їхніх пропозицій.

Взаєморозуміння між батьками і педагогами сприяло формуванню відчуття

„Ми”.  Батьки  переконувалися  в  правильності  власних  дій  та  доцільності  дій

вихователів.  Отже,  використання  методики  контактної  взаємодії  змінило

ставлення батьків до дошкільних закладів та,  зокрема,  до  вихователів,  а  також

сприяло  підвищенню  інтересу  до  педагогічної  освіти  й  активізації  бажання

взаємодіяти задля виховання дітей.

Протягом  першого  етапу  методист  спільно  з  вихователями  і  психологом

складали  картотеку  сімей вихованців  дошкільного  закладу  та  потенційних

вихованців, у якій зазначали основні характеристики сім’ї (склад і тип сім’ї, вік

батьків, освіта, кількість дітей, особливості виховного процесу в родині, зокрема

стиль  виховання,  батьківські  позиції);  додавався  короткий  опис  певних

проблемних ситуацій, які траплялися з дитиною, чи характеристика особливостей

входження дитини до дитячого соціуму. Наявність такої картотеки допомагала в

побудові  відповідних  відносин  між  батьками  і  вихователями  з  урахуванням

специфіки родинних стосунків  конкретної  родини.  На відміну  від  традиційних

зошитів, у які вихователь заносив дані про родини вихованців (адреса, телефон,

місце роботи батьків), картотека давала змогу усвідомлено будувати взаємини з

батьками, реалізуючи індивідуальних підхід. 

Під час проведення цілеспрямованої роботи з батьками над забезпеченням

поступової  зміни  їхніх  уявлень  про  процес  виховання  в  цілому  і  процес

соціалізації  дитини  на  етапі  дошкільного  дитинства,  батьківських  настанов,

позиції, ставлення до дитини як особистості, дійшли висновку про нерозривність,

взаємопов’язаність  визначених  нами  соціально-педагогічних  умов.  Так,  на

першому етапі  для  реалізації  другої  умови  – поетапної  зміни  форм і  методів

взаємодії педагогів і батьків, – ми намагалися дотримуватися мети: діагностувати

і зорієнтуватися та визначитися самим в основних стратегічних і тактичних діях

щодо роботи з батьками. Матеріалами для психолого-педагогічних консультацій у

форматі  адресної  допомоги  родинам  стали  результати  і  матеріали  проведеного
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нами  анкетування  батьків  як  своєрідного  самодослідження  рівня  дитячо-

батьківських  взаємин,  батьківської  позиції,  настанов,  ставлення  до  дитини.  За

результатами анкетування проводилося обговорення особисто з кожною родиною,

ураховуючи  делікатність  моменту  довіри.  Зауважимо,  що  далеко  не  всі  батьки

поставилися  відверто  і  з  розумінням  до  необхідності  такої  форми  взаємодії  з

дошкільним закладом як умови налагодження успішних дій для результативності

виховання  їхньої  дитини,  формування  її  соціального  досвіду.  Більш

відповідальними  виявилися  батьки,  які  виховували  одну  дитину.  Переважно

батьки виявили неготовність до осмислення своїх дій стосовно виховання дитини,

небажання усвідомити залежність між своїми діями, своєю батьківською позицією

і результатом виховання, зокрема сформованістю соціального досвіду дитини, її

успішністю і благополуччям у колі однолітків.

Саме тому на  тренінг  „Межі  можна і  не  можна:  природа війни  і  миру

батьків  і  дітей” учасники  прийшли  налаштовані  саркастично.  Проте  коротка

інформація про вузькі чи широкі, рухливі чи стійкі межі свободи дитини в умовах

родинного  виховання,  наслідки  проживання  дошкільником життя  у  визначених

батьками  межах  свободи  для  формування  її  ставлення  до  себе,  світу,  для  її

здатності  комунікувати,  взаємодіяти  з  іншими,  яку  підготували  організатори,

налаштувала батьків на серйозний лад і збільшила ступінь їхньої зацікавленості.

Організатори тренінгу запропонували проблемні ситуації, що вимагали від батьків

принципової  позиції,  наявності  мовних  формул  для  її  утвердження.  Батьки

вправлялися  в  тому,  як  відмовити  дитині  й  водночас  досягти  мирного

врегулювання  ситуації,  запобігти  її  істеричним  проявам,  як  домовитися  з

дитиною, зробити її  свідомим партнером у розв’язанні конфліктної ситуації,  як

навчитися бути не над дитиною, я поряд з нею. До кінця тренінгу байдужих серед

учасників  не  залишилося,  більшість  батьків  виявила  бажання  продовжити

зустрічі, визнала їх надзвичайно корисними для себе.

Очевидно,  що  участь  у  тренінговому  занятті  з  батьками,  обговорення

вражень  на  сайті  дошкільного  закладу  (інформація  про  проведений  тренінг

супроводжувалася фотоматеріалами) спричинила підвищення інтересу батьків до
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психолого-педагогічних  консультацій  у  форматі  адресної  допомоги.  Батьки

частіше стали вступати в діалог з вихователем, іншими працівниками дошкільного

закладу, стали цікавитися інформацією, просили зорієнтувати їх, охоче приймали

підготовлені  презентації, що стосувалися „гострих кутів” виховання. Проте все

одно  число  батьків,  які  вступили  у  взаємодію  з  педагогічним  колективом

дошкільного закладу, залишалося на кінець першого етапу незначним. 

Зауважимо,  що  якщо  більшість  батьків  намагалася  уникнути  процесу

самодослідження,  роботи  над  собою,  підвищенням  свого  рівня  батьківської

культури, то число активних учасників проекту „Я і моя сім’я”, започаткованого

на першому етапі як однієї, третьої, з обов’язкових умов формування первинного

соціального досвіду, виявилося значно більшим, хоч і виявило невміння батьків

співпрацювати з дітьми на засадах партнерства.

Не  менш  важливим  завданням  першого  етапу  роботи  було  забезпечити

активне  пристосування  дітей-новачків  до  нових  для  них  соціальних  умов

життєдіяльності.  Зазвичай  у  дітей  шостого  року  життя  адаптація  відбувається

легко, тому спеціальну роботу проводили з тими дітьми, які відчували труднощі в

спілкуванні  з  дорослими  й  однолітками.  Формуючи  комфортні  стосунки  з

однолітками, організовували ознайомлювальні прогулянки, сюжетно-рольові ігри,

вчили поступатися,  поважати бажання іншого,  дотримуватися  правил;  читали і

обговорювали вірші та оповідання про поведінку дітей у різних ситуаціях, вчасно

виявляли  причини  конфліктів  між  дітьми  і  розв’язувати  їх;  організовували

різноманітні свята в групі, заохочували спільні ігри та трудову діяльність. Широко

використовували  заняття  „Давайте  познайомимося”,  „Секретики  нашої  групи”,

„Як  ми  дружимо  в  дитячому  садку”,  „Я  і  мій  найкращий  друг”.  Намагалися

враховувати  стан  і  настрій  дитини,  звертали  увагу  на  її  досягнення  під  час

виконання  різноманітних  завдань;  завжди  повідомляли  батькам  про  успіхи  та

труднощі їхньої дитини.

Уся  зазначена  робота  не  тривала  тільки  в  межах  дошкільного  закладу.

Відповідно до теми,  завдань та змісту кожного заняття  батькам рекомендували

провести вдома з дітьми бесіди, прочитати художні твори із бесідами за змістом,
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пограти  в  сюжетно-рольові  ігри,  помалювати  разом  тощо.  Педагоги  радили

батькам у  бесідах  з  дітьми цікавитись  успіхами,  досягненнями та  труднощами

дітей, але завжди акцентувати на тому, що вони люблять їх такими, якими вони є,

однак їм приємніше, коли діти намагаються бути кращими.

Мета  проекту „Я і  моя сім’я” (див.  додаток Е) полягала у формуванні в

дітей уявлень про сім’ю як єдність близьких людей, які живуть разом і люблять

один одного, мають взаємні обов’язки й особисті  права,  на які  кожен із членів

родини, зокрема й діти, має зважати. Нам важливо було підштовхнути батьків до

спільної з дітьми роботи зі створення історії своєї родини, свого роду, показати

дітям цінність  кожного з  її  членів,  допомогти  дошкільнятам усвідомити і  своє

місце в родині, визначитися зі своїми здібностями, уміннями, намірами стосовно

інших членів сім’ї. Крім того, ми намагалися сформувати в дітей і батьків відчуття

дитячого  садочка  як  великої  родини,  кожен член  якої  відчуває  себе  корисним,

важливим,  неповторним.  На  першому  етапі  реалізації  проекту  батьки  разом  із

дітьми мали скласти фотопортрет своєї сім’ї, щоб презентувати його на одному

із п’ятничних зібрань у групі. Здебільшого батьки прислухалися до наших порад

оформити  фотопортрет  у  вигляді  портфоліо  у  файлері,  проте  деякі  родини

придумали  свої  оригінальні  способи  складання  автопортрета.  Складені

фотопортрети  продемонстрували  прогалини  в  декого  з  батьків  у  побудові

адекватних  взаємин з  дитиною відповідно до віку старшого дошкільника.  Так,

було  чимало  фотопортретів,  на  яких  левову  частку  займали  портрети  дітей  у

ранньому дитинстві, що свідчило про несприйняття цими батьками своїх дітей як

особистостей, які вже склалися. Цим батькам було комфортніше відчувати свою

дитину  маленькою,  залежною  від  опіки  і  піклування  дорослих;  вони  частіше

обирали  дуже  небезпечну  позицію  щодо  оцінки  дій  дитини:  „Так  вона  ще  ж

маленька”, що, безумовно, негативно позначалося на формуванні в дошкільника

такого важливого первинного соціального досвіду.

На деяких фотопортретах переважали фотографії дитини, а обличчя батьків

траплялися рідко (1-2 рази), що також свідчило про перекоси в розподіленні ролей

між членами родини, відведення дитині почесної одвічної ролі „короля” з усіма
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наслідками, що з цього витікають. Підготовлений фоторяд батьки разом із дітьми

презентували на традиційних у групах п’ятничних зібраннях, що проводилися з

дітьми та  вільними від  своїх  справ батьками або родичами у вигляді  спільних

занять,  ігор,  розваг.  Діти  були  такі  горді  представити  свої  сімейні  доробки,

розповісти про свої сім’ї,  хоч чимало було й тих, хто відмовився це зробити, а

ініціативу  виявляли  дорослі,  заважали  будувати  розповідь  самостійно,  робили

зауваження, перебивали, заважаючи дошкільнику випробувати свої сили. 

Інтерес батьків до співпраці з дітьми підтримувався і в процесі виконання

веселих статистичних  завдань,  коли  кожній  родині  пропонували  розпитати  в

інших батьків і дітей про різноманітні моменти їхнього життя (кількість членів

родини  й  родичів,  поверх,  на  якому  проживають;  наявність  домашніх  тварин;

улюблена  страва;  улюблене  свято;  улюблене  місце  відпочинку  тощо).

Передбачалося, що батьки і діти вимушені будуть вступати в контакт з іншими

дорослими й дітьми групи, що має допомогти їм будувати доброзичливі стосунки,

позиціонувати  себе,  виявляти  ініціативу.  Жартівливі  нагадування  вихователів,

миттєве унаочнення результатів допомагали підтримувати інтерес батьків і дітей

до виконання завдання. Педагог націлював батьків на надання пріоритетної ролі

дитині,  підтримку її  ініціатив,  дій,  доброзичливе безоцінне сприйняття перших

соціальних дій дошкільника. Зауважимо, що в усіх експериментальних групах ця

форма  дала  найбільший  позитивний  ефект:  батьки  переважно  здружилися  між

собою, що вплинуло і на взаємини дітей у групі.  

Таку  ж  спрямованість  мала  й  підготовка  і  проведення  фотовиставки

„Роблю сам!”.  Ми попросили батьків  сфотографувати  самостійні  дії  дітей,  які

виконують певні обов’язки вдома. Декого з батьків таке завдання здивувало, бо

вони навіть не могли припустити, що в дитини могли бути якісь обов’язки. Деякі

батьки  поставилися  до  завдання  не  дуже  відповідально.  Проте  виставка

відбувалася.  Діти  з  високим  рівнем  сформованості  первинного  соціального

досвіду  самі  спонукали  своїх  батьків  виконати  завдання  вчасно,  радісно

повідомляли про свої  справи вдома,  виявляли зацікавленість  до можливостей  і

вмінь інших дітей, порівнювали себе з іншими.
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Виходячи  з  розуміння  того,  що  для  становлення  дитини  суб’єктом

соціалізації  необхідною умовою є соціальний досвід та пізнання дошкільником

власних  можливостей,  центральним  компонентом  образу  соціального  світу

виступає образ „Я” як система уявлень особистості про себе та ставлення до себе,

що формується у свідомості дитини. Серед інших компонентів образу соціального

світу виокремлюється образ іншої людини та образ соціального світу в цілому. 

На цьому етапі роботи ми закріплювали уявлення і вміння дітей вирізняти

себе серед інших, розуміти, що кожна людина має власне ім’я, почуття, бажання,

здібності. Розвитку рефлексивних умінь дітей сприяло проведення етичних бесід

„Я в дзеркалі інших”, „Я і мої вчинки”, використання ігрових вправ „Я і моє ім’я”,

„Розкажи про себе”, прийомів „Я – син”, „Я – донька і сестричка”. 

Для  виконання  четвертої  соціально-педагогічної  умови –  упровадження

циклу  інтегрованих  занять  з  практикою  занурення  дітей  у  ситуації,  що

вимагають активної  взаємодії  з  іншими, –  було розроблено три цикли занять:

„Спілкування”, „Допомога і підтримка”, „Подяка”. Перший цикл було реалізовано

на  першому  етапі.  Основним  механізмом  проведення  цих  занять  було  обрано

педагогіку емпауерменту, суть якої виявляється через надихання людини на дію, а

не просте поінформування. Значуща відмінність занять полягала також і в тому,

що дітям пропонували виконати самодослідження, надати собі об’єктивну оцінку,

точніше не собі, а своїм діям, умінням, вчинкам. Серед основних моментів заняття

виокремимо  стартовий  текст,  через  який  дітям  подавали  приклад  виконання  -

невиконання героєм історії певного соціального правила. Діти мали обговорити

його  помилки  або  правильні  дії,  зіставити  із  своїм  досвідом,  провести

самодослідження,  про  яке  ми  згадували.  У  другій  частині  заняття  дітям

пропонували  зануритися  в  проблемну  ситуацію,  яка  спонукала  до  ухвалення

рішення і виконання відповідної дії в ускладнених умовах. Отже, діти мали змогу

вправлятися  у  виконанні,  дотриманні  певного  соціального  правила.  Приклад

такого заняття подаємо в додатку (див. додаток Ж). Цикл занять охоплював такі

теми, як: „Діти-дорослі: правила знайомства і спілкування”, „Дівчатка і хлопчики.
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Як  говорити  так,  щоб  тебе  розуміли”,  „Свій-чужий.  Правила  поведінки  з

незнайомцями”.

У  роботі  з  дошкільнятами  через  залучення  їх  до  етичних  розмов  ми

намагалися  допомогти  їм  усвідомити  соціальну  значущість  правил.  Наведемо

приклад фрагмента бесіди на тему „Для чого люди придумали правила”.

Вихователь:  Діти,  ви  помітили,  що в  нашій  групі  ми  завжди визначаємо

правила життя і дотримуємося їх. А чому в житті треба дотримуватися правил:

наприклад, правил поведінки за столом? Де ще треба дотримуватися правил? (На

вулиці,  у  транспорті,  у  магазині,  у  поліклініці).  Навіщо?  (Разом  з  дітьми

вихователь встановлює необхідність дотримання правил у громадських місцях).

Давайте  подивимося,  що  відбувається,  коли  порушуються  правила.

(Використовуючи  макет  дороги,  обіграє  ситуацію  виконання  правил,  а  потім

порушення правил поведінки на дорозі). Хто придумав правила? Для чого люди

придумали правила? Які ви знаєте правила спілкування з людьми?

Вихователь  разом  з  дітьми  уточнив  правила  спілкування  з  людьми:

розмовляти  по  черзі,  щоб чути  кожного;  не  перебивати  того,  хто  говорить;  не

розмовляти голосно,  не  кричати,  уживати  „чарівні  слова”:  будь ласка,  даруйте,

перепрошую, дякую, доброго дня. 

Вихователь запропонував дітям пригадати випадки, коли стає зрозуміло, що

так робити не можна, зачитав текст вірша Н. Григор’євої „У нашому домі”. 

У  кінці  розмови  вихователь  підвів  дітей  до  висновку:  усі  повинні

дотримуватися правил, які допомагають людям мирно співіснувати. 

Також  на  першому  етапі  роботи  широко  застосовували  фольклорні  та

літературні твори українських і зарубіжних дитячих письменників. Сприймання та

оцінно-етичне  коментування  художніх  творів  були  основою  для  формування

соціальних уявлень, адекватної оцінки власного стану та стану оточення. Таким

чином одночасно робота тривала не тільки над соціально-когнітивним, але й над

емоційно-ціннісним  і  соціально-комунікативним  компонентами  соціального

досвіду. Ми використовували такі твори: В. Поліщук „Мати”, В. Сухомлинський

„Соромно перед  соловейком”,  „Бо я  –  людина”,  „Який слід  повинна  залишати
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людина на землі?”, „Як Сергійко навчився жаліти”, В. Мельник „Світлячок”. 

У зв’язку з низькою обізнаністю дітей щодо норм та правил у соціальних

стосунках вони відчували труднощі у веденні дискусії, а в деяких випадках діти

навіть відмовлялися від участі в ній. Часто діти не могли й не хотіли до кінця

вислухати один одного, виявити повагу до думки товариша, були не спроможні

осмислити  та  сформулювати  власний  погляд,  що  було  пов’язане  із

психологічними особливостями цього віку, а також із несформованою соціальною

поведінкою дітей. 

На кінець першого етапу ми відчули певні позитивні результати передусім у

налаштуванні  батьків  на  взаємодію  з  дошкільним  закладом.  Причиною

здебільшого стало пробудження їхнього занепокоєння у зв’язку з усвідомленням

(завдяки  формам  роботи  з  батьками)  інформації  про  природу  соціалізації  в

дошкільному  дитинстві,  зокрема  про  чинники  формування  в  дітей  первинного

соціального  досвіду.  Не  дуже  відчутно,  але  помітно  підвищилася  активність

батьків  щодо їхньої  участі  в  житті  дітей у  групі.  Проектна  діяльність  виявила

певні проблеми в родинному вихованні, що негативно впливали на становлення

первинного  соціального  досвіду  дітей,  допомогла  визначитися  з  адресним

консультуванням  батьків,  вибором  ефективних  форм  взаємодії  з  родинами.

Найкращі  результати  ми  відзначали  в  дітей,  які  стали  більш  соціально

впевненими,  сміливішими  у  розв’язанні  різноманітних  життєвих  ситуацій,

частіше стали проявляти ініціативу. Закріпленням навичок, які  відпрацьовували

протягом  занять  і  різних  видів  діяльності,  можна  пояснити  той  факт,  що  в

мовленні  дітей  з’явилися  ввічливі  форми,  за  допомогою  яких  вони  стали

пояснювати  дітям-порушникам  правил  чому  не  слід  вчиняти  саме  так.  Тож

завдання першого періоду можна було вважати виконаними.

Мотиваційно-поведінковий етап передбачав активізацію взаємин батьків і

педагогів  дошкільного  закладу  з  працівниками  центрів  додаткової  освіти.  Це

робили  для  того,  щоб  допомогти  батькам  відчути  причетність  до  процесу

виховання  значного  кола  фахівців,  які  мають  з  батьками  спільні  й  водночас

своєрідні  завдання щодо соціалізації,  всебічного розвитку дітей,  знайти з ними
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контакт,  щоб  допомогти  дитині  адаптуватися  до  нових  стосунків  і  ситуацій.

Водночас важливо було пробудити в певної частини батьків відповідальність за

якість родинного виховання як левової частини соціального виховання, адже ми

відчували,  що  ці  батьки  легко  „делегували”  свої  повноваження,  зокрема  й

дошкільному закладу, знімаючи із себе всіляку відповідальність. 

Дошкільний заклад  на  цьому етапі  намагався  залучити  батьків  до  різних

форм  спільного  з  дітьми  дозвілля,  показати  приклад  цікавої  конструктивної

взаємодії, допомогти поглибити стосунки між дорослими і дітьми.

Отже, для  реалізації першої умови на другому етапі ми намагалися обрати

більш  активні  форми  залучення  батьків,  об’єднати  їхні  зусилля  з  діяльністю

задіяних  у  соціальному  вихованні  фахівців.  Для  цього  було  проведено

батьківську конференцію „Дошкільний заклад збирає друзів”, у якій узяли участь

керівники  і  педагоги  інституту  додаткової  освіти,  представленої  в  містах,  де

відбувалася  експериментальна  робота,  гуртками  дитячої  творчості,  зокрема

дитячим народним колективом сучасного танцю „Сонечки”, дитячою художньою

школою,  Центром  позашкільної  освіти,  дитячою  спортивною  школою

(м. Краматорськ),  школою  мистецтв,  дитячим  танцювальним  колективом  „Фо-

степ”,  Центром  позашкільної  освіти,  дитячою  спортивною  школою

(м. Слов’янськ), дитячим хоровим колективом, ЦПО (м. Дзержинськ) та ін. Крім

того,  у  зустрічі  взяли  участь  представники  соціальних  служб  зазначених  міст.

Педагоги,  які  працюють  у  маленьких  дитячих  творчих  колективах,  розповіли

батькам, як відбувається процес входження дитини в життя творчого колективу, як

впливає навчання музично-танцювальним рухам, грі на музичних інструментах,

заняття  живописом чи  народно-прикладним мистецтвом  на  збагачення  уявлень

дітей  про  життя,  ставлення  до  праці,  соціуму,  як  по-різному  відбувається

накопичення досвіду дітей щодо знаходження своєї ролі і свого місця серед інших,

у дитячому колективі,  яку роль у тому, наскільки підготовленою до взаємодії з

іншими приходить дитина, відіграє родинне виховання. Цю позицію підтримали

також  вихователі,  психологи  і  керівники  дошкільних  закладів,  надали  поради

батькам,  як  важливо  здійснювати  процес  накопичення  первинного  соціального
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досвіду в умовах родинного виховання.

Батьки дошкільників переважно охоче відвідували свята і розваги, але в ролі

пасивних  глядачів,  сприймаючи  в  загальному  сценарії  свята  переважно  свою

дитину, опікуючись переважно її костюмом, вивченим віршем або іншим номером,

з  яким  вона  виступає.  Не  лише  внутрішня  величезна  робота  працівників

дошкільних закладів із підготовки свята, а й уся підготовча робота, під час якої

дитина  „працює”  як  актор  або  артист  сольно  чи  в  колективі  дітей,  її  зусилля,

контакти, душевні прояви залишаються, здебільшого, поза увагою батьків. Тому

працюючи на  другому  етапі,  ми  намагалися  відкрити  для  батьків  цю „кухню”

дитячо-дорослих стосунків, залучаючи їх до процесу підготовки. І хоч батьків, які

змінили своє ставлення до дошкільного закладу від споживацького („Я вам віддав

дитину,  сплачую  гроші,  ви  її  і  навчайте-розвивайте”)  до  зацікавленого,  навіть

дружнього  і  вдячного  (процес  переналаштування  батьків  відбувався  досить

повільно і не завжди успішно, не зважаючи на зусилля працівників дошкільних

закладів), на другому етапі експериментального дослідження стало більше, проте

лише  двоє  татусів  і  три  мами  взяли  участь  у  підготовці  свята,  присвяченого

Святому Миколаю в місті Дзержинську. А от у дошкільному закладі № 67 міста

Краматорськ  активність  проявили  переважно  всі  батьки  групи,  навіть  просили

виділити їм також якусь роль на сцені. Достатньо високою виявилася активність

батьків  і  в  слов’янських  садочках.  Проте  ми  відзначали,  що  частині  батьків

подобався сам процес художньої творчості, вивчення ролі, переодягань. На жаль,

знову ж таки вони не розглядали процес взаємодії з дітьми як складний процес

соціального зростання дитини, бачили лише свою дитину і намагалися керувати її

поведінкою так само, як зазвичай вони роблять це вдома. Переважно батьки, які

співпрацювали з вихователем щодо підготовки свята, бачили лише свою дитину

ізольовано, а не дитину як члена дитячого колективу, намагалися розв’язати за неї

більшість проблем, що виникали у взаєминах з іншими дітьми, виконанні будь-

якого завдання педагога. Зауважимо, що для дітей участь батьків у підготовці та

проведенні  різних  свят  і  розваг  новорічного  циклу  була  надзвичайною.  Діти

пишалися своїми батьками, спостерігали за їхніми діями в процесі відпрацювання
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ролі,  бачили  їх  серйозне  ставлення  до  цього  і  намагалися  відповідати  такому

ставленню самі. Переважна більшість дітей, чиї батьки брали участь у підготовці

свята, відчували себе соціально впевненіше в присутності батьків, але водночас

частина  дітей  намагалася  їх  використати  для  створення  захисного  бар’єру,

додаткового  резерву у розв’язанні  мінімально ускладненої  ситуації.  Наприклад,

якщо  хтось  із  дітей  не  виконував  бажане  для  дитини  навіть  поза  змістом

підготовчої до свята діяльності, вона прямо зверталася до своїх батьків: „Скажи…,

щоб віддав/зробив/  відійшов…” тощо.  Причому  батьки  так  і  робили,  залучали

власний авторитет і розв’язували проблему з висоти своєї дорослої сили. Лише

деякі  батьки  прислухалися  до  підказок  вихователя  і  намагалися  надати  дитині

щонайбільше пораду, як діяти в такій ситуації,  як обрати потрібну мовну формулу

тощо. 

Аналогічні ситуації педагоги спостерігали і в процесі залучення батьків до

заходів вихідного дня. Так, батькам було запропоновано разом із дітьми у вихідні

дні  відвідати  міський  художній  музей  (художні  музеї  міст,  у  яких  проводився

експеримент,  мають  високий  рівень  якості  представлених  творів  мистецтва),

пересувні  виставки екзотичних тварин.  Вихователі  радили батькам об’єднатися

кількома сім’ями для спільного виходу.  Лише у двох садочках  вдалося  зібрати

групи з шести і дев’яти сімей. Решта батьків намагалася уникнути об’єднання і

надавали  перевагу  самостійному  виходу  або  відмовлялися  від  походу  взагалі.

Проте  організовані  виходи  навіть  нечисленними  групками  родин  мали

надзвичайно  позитивне  враження.  Батьки  зауважували,  що,  на  відміну  від

звичайних сімейних прогулянок, такий колективний похід надавав дітям більшої

активності,  соціальної  впевненості,  вони  радо  вступали  у  взаємини  зі  своїми

товаришами, вели себе доброзичливо. Батьки Дзержинського дошкільного закладу

влаштували  колективний вихід  у  зимовий  парк.  І  хоч  похід  виявився  не  дуже

тривалим, ураховуючи погодні умови, проте був надзвичайно цікавим, веселим.

Діти  разом  із  батьками  і  ровесниками  каталися  на  санчатах,  годували  птахів,

влаштували спільний обід з гарячим чаєм. Діти виявляли ініціативу й активність,

пропонували свою допомогу. Зазначимо, що не всі батьки адекватно реагували на
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такі  звернення  дітей,  намагалися  усунути  їх  від  участі  у  виконанні  посильних

доручень. Тож ми мали змогу побачити, що процес участі батьків у формуванні

соціального досвіду дитини, дійсно, потребує коригування.

Як  і  на  першому  етапі,  реалізація першої  і  другої  умов  відбувалася в

поєднанні.  На  відміну  від  першого  етапу,  коли  робота  мала  передусім

діагностичний характер, на другому етапі за допомогою проведення спеціальних

заходів  тривало  формування  змінних  позицій  батьків,  проводилися  спеціальні

тренінгові  заняття,  консультації  зі  спеціалістами,  поглиблювалися  знання  з

організації  батьками  спостережень  за  своєю  дитиною,  рефлексування  за

результатами  спостереження.  Психологи,  які  брали  активну  участь  в

експерименті,  вихователі  груп,  сам  експериментатор  задовольнялися  навіть

короткими  зустрічами  з  батьками  в  ранкові  або  вечірні  години,  якщо  виховні

ситуації  з  конкретними  дітьми  не  виходили  за  межі  норми  і  не  потребували

термінового втручання й осмислення. Ми стали помічати, що батьки почали самі

виявляти ініціативу і звертатися до працівників дошкільного закладу з проханням

допомогти оцінити з позиції  фахівця свої дії  – отже,  стали замислюватися про

наслідки своїх дій.

Проілюструємо  сказане  на  прикладі  розмови  з  мамою хлопчика  Юри С.

(ДНЗ № 67 м. Краматорська),  яка вирішила порадитися про свої  дії  в  ситуації,

коли дитина порушила обіцянку, але пізніше розповіла про власні дії і поділилася

своїми емоційними переживаннями. Справа виявилась у тому, що, відпускаючи

Юру на прогулянку в двір без супроводу дорослого, мама суворо попередила сина

про недопустимість виходу з двору за будь-яких причин і постійно контролювала,

як він грається з хлопчиками у дворі, виглядаючи з вікна на дітей. Коли Юра вже

повернувся  додому,  мама  помітила,  що  він  занадто  збуджений,  не  такий,  як

завжди, щось його непокоїть, але ініціювати свої запитання не стала. Проте коли

ввечері вона вкладала хлопчика спати, той поділився з мамою пережитим за день.

Юра все-таки вийшов із товаришами за двір (в одного із старших хлопчиків було

завдання  щось  купити  в  магазині  через  дорогу),  переходив  вулицю  біля

світлофора,  сам  (без  супроводу  батьків)  ішов  по  вулиці  серед  людей  і
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благополучно повернувся у двір. Хлопчик так пишався тим, що він скористався

всіма раніше засвоєними знаннями (переходити правильно дорогу, іти по правому

боці  вулиці,  триматися  вкупі  з  товаришами,  запам’ятати  дорогу)  і  не  порушив

правила. Він поділився з мамою переживаннями, як у нього калатало серце, коли

переходив  дорогу  самостійно,  проте  він  справився  зі  своїм  страхом.  Мама

розповіла,  що  посварила  сина  за  порушення  обіцянки,  навіть  не  стала  читати

перед  сном  книжку,  емоційні  переживання  залишила  без  уваги.  А  пізніше

зрозуміла,  що  щось  зробила  не  так.  Відверта  розмова  з  експериментатором

допомогла мамі зрозуміти свою помилку, радо сприйняти підказку фахівця щодо

налагодження  взаємин  із  сином,  оцінки  зростання  хлопчика  передусім  у

соціальному  плані  і  необхідності  змінювати  позицію  з  прямих  заборон  до

довірчих розмов.

Це підштовхнуло до вибору теми наступного тренінгу „Сам і само”, адже

діти, як і батьки, мають розуміти, що є дещо в нашому житті, що трапляється само

по собі,  незалежно від  нашого втручання  і  бажань  (ми не  в  змозі,  наприклад,

наблизити літо взимку за календарем, проте можемо подарувати собі відпочинок у

теплій країні, яка нагадає нам про літо; не можемо відмінити дощ або сніг, проте

можемо прийняти цей факт і захиститися парасолькою). Проте водночас є багато

чого,  що людина  має  досягати  самостійно.  От  на  тренінгу  батьки  і  визначали

разом з експериментатором, що саме діти різного віку мають робити самостійно,

як розпізнати, коли дитина насправді вимагає допомоги і підтримки, а коли вона

може із завданням справитися сама. Цікавим виявилося обговорення того, якими

можуть  бути  наслідки  позбавлення  дитини  можливості  самостійно  оволодіти

вміннями, важливими для її життя, самостійно виконувати завдання, проживати

ситуації, що вимагають самовизначення, активності, відповідальної самостійності.

Із  розмови  з  батьками  ми  зрозуміли,  що  момент  сприяння  самості  дитини

більшість батьків відкладала на потім, на більш пізній період, задовольняючись

більш зручною  формулою „зроблю сам  –  швидше  буде”.  Багато  хто  з  батьків

виявився  не  готовим  наділити  дитину  навіть  найпростішими  можливостями

здійснення самостійного вибору (пити-не пити воду за обідом; одягати-не вдягати
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кросівки до нарядної сукні, фарбувати банку спочатку ззовні, а потім усередині чи

навпаки). Ми намагалися допомогти батькам дійти висновку стосовно того, що за

відсутності  самості,  не  можна  говорити  про  відповідальність,  яку  тоді  батьки

назавжди перекладають із плечей дитини на свої. Ми переконалися, що багатьох

батьків ця розмова примусила замислитися. І ще одне абсолютне переконання, що

батьки  не  менше,  ніж  діти,  потребують  ґрунтовної  роботи  з  виховання  своєї

дорослої особистості. І одному вихователю з цим завданням не впоратися. Проте,

як засвідчує життя, більшість соціальних інститутів суспільства, зокрема засоби

масової інформації, індустрія дитинства нам у цьому не допомагають.

Надзвичайно корисною для батьків виявилася участь у відкритих заняттях

із дітьми. Правда, значна кількість батьків пильно стежила за діями своєї дитини,

щиро  переживала  її  успіхи,  прагнула  лише відмінного  виконання  нею завдань

педагога. Після занять батьки відверто визнали, що не брали до уваги взаємини

дитини з іншими дітьми, її сприйняття завдання, наскільки готовою була дитина

до подолання труднощів.

Ми намагалися донести до батьків думку, що для формування ефективного

первинного  соціального  досвіду  на  етапі  дошкільного  дитинства  важливо

допомогти дитині оволодіти навичками розвитку саморегуляції поведінки в різних

життєвих ситуаціях. Одним із прийомів навчання дітей саморегуляції поведінки

науковці визначили занурення дітей у різноманітні проблемні ситуації та ситуації

морального вибору. Розробляючи зміст таких ситуацій, ми використовували ідеї,

викладені в працях українських і зарубіжних педагогів. 

Зміст ситуацій підбирали з урахуванням наявного соціального досвіду дітей,

що викликало в них емоційний відгук і стимулювало їх до прояву активності; були

підібрані ситуації, спрямовані на соціальний розвиток дітей, задоволення потреби

в емоційних контактах із довкіллям, спілкування з дорослими та однолітками. У

разі  відсутності  пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми з  боку  дітей,  спосіб  її

розв’язання  пропонував  вихователь,  який  разом  з  дітьми  узагальнював  дитячі

висловлювання і підводив підсумок. Особистий приклад вихователя й організація

спільних дій дітей допомагали накопиченню позитивного соціального досвіду. 
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Ми  намагалися  добирати  проблемні  ситуації  і  завдання  до  них,  які

використовували  для  стимулювання  в  дошкільників  активності,  ініціативи,

самостійності,  чуйності,  готовності  до  пошуку  правильного  розв’язання.

Наприклад, у дитячому садочку зникли всі ялинкові прикраси; кімнатна рослина

гине через неправильний догляд за нею; випало багато снігу і не можна вийти на

майданчик; захворіла помічник вихователя. Діти висловлювали власні пропозиції і

самостійно шукали способи розв’язання проблеми.

Також дуже ефективним був метод педагогічної  провокації,  що полягав у

створенні педагогом ситуацій, які б провокували зіткнення інтересів, потреб дітей,

виникнення певної проблеми, яку не можна ігнорувати. Зазначимо, що педагогічна

провокація  виявлялася  не  у  створенні  спеціально  конфліктної  ситуації,  а  в

правильному педагогічному використанні ситуацій для виховних цілей. Подібні

ситуації  постійно  виникають  у  групі,  проте  здебільшого  педагоги  намагаються

зачекати,  приховати,  за  будь-який  спосіб  ліквідувати  проблему.  Педагогічна  ж

провокація навмисне піднімає її, надає дітям змогу опанувати способи виходу з

конфлікту,  можливі  шляхи  розв’язання  проблеми.  Завдяки  цій  формі  роботи

дошкільники  вчилися  оцінювати  вчинки  літературних  персонажів,  про  які  їм

читали,  один  одного  та  самих  себе.  Про  перебіг  цієї  роботи  регулярно

повідомляли  батькам.  Отже,  робота  з  переформування  однобічного  ставлення

батьків  до  дитини  як  робота,  який  має  лише  виконувати  вказівки,  завдання,

доручення і не є об’єктом спостереження як особа, яка постійно розв’язує безліч

проблем  з  узгодженням  своїх  дій  із  діями  інших,  з  планування,  організації,

домовляння,  звернення,  утвердження себе  серед інших тощо,  - ця  робота  мала

бути продовжена.

Розгортання проекту як третьої із соціально-педагогічних умов на другому

етапі  мало  допомогти  дітям  краще  пізнати  себе,  стати  більш  соціально

впевненими  та  ініціативними.  Програмою  проекту  було  передбачено  спільні

форми  роботи  з  батьками  і  дітьми,  зокрема  кожна  родина  мала  підготувати

частинку  до  спільної  рукописної  книги  „Я  хочу,  мама  хоче,  тато  хоче”,

проведення спільних заходів, змагань,  націлених на занурення дітей і  батьків у
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незнайомі  для  них  ситуації,  збагачення  їхнього  соціального  досвіду.  Це  були

спортивні  змагання  сімейних  команд,  проведені  в  січні  в  кожному  з

експериментальних  дошкільних  закладів.  Цікаво  відбулося  спільне  спортивне

свято „Зростаємо сильними, швидкими, спритними”. Для цього виду діяльності

дітей  поділили  на  три  команди,  батьки  з  допомогою  вихователів  продумали

різноманітні естафети, ігри та ігрові вправи, назви команд, підготували святкову

форму і виступали як журі та вболівальників за свої команди. Присутність батьків,

їхня підтримка, атмосфера свята підносили настрій дітей, надзвичайно відчутним

був  дух  підтримки  товариша  по  команді,  спільна  радість  унаслідок  успішного

виступу кожного. 

Крім того, до лютневих свят зустрічі Зими й Весни родини мали підготувати

виступ на гала-концерт „Алло, ми шукаємо таланти!”. Коротко представимо своє

бачення  процесу  взаємодії  батьків  і  педагогів  у  націленій  на  формування

первинного соціального досвіду дітей роботі.

Тему бажань кожного з членів родини для складання рукописної книги ми

обрали для того, щоб допомогти дітям і батькам усвідомити, що бажання дитини

як члена родини не повинні перекривати бажання батьків, а так само й дитина

повинна поважати і приймати бажання дорослих. Із розмов з батьками ми знали,

що здебільшого  старші  члени родини через  недостатність  ресурсів  намагалися

обмежити свої бажання, майже ніколи не озвучували їх дітям, у яких складалося

враження, що бажання батьків полягає в задовольнянні бажань дитини. Про це ми

дізналися,  коли  проводили  заняття  з  дитячої  філософії,  присвячене  бажанням.

Діти намагалися спочатку визначити сутність самого поняття „бажання”, потім без

зупину  розповідали  про  свої  реальні  й  нереальні  бажання,  які  здебільшого

обмежені словами „хочу мати”.  Лише в деяких дітей виявилася справжня мрія,

висловлена у формулі „хочу стати…, досягти”. Серйозна розмова з вихователем

допомогла  дітям  зрозуміти,  що  другий  тип  бажання  –  досягти  –  є  набагато

складнішим  за  бажання  „мати  щось”,  тому  що  вимагає  докладання  зусиль.  І

виявилися  навіть  такі  діти,  які  відмовилися  від  таких бажань:  „Мені  не  треба

нічого досягати, мені тато все купить”, „Я не знаю, ким я хочу стати. Хочу просто
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бути, як дідусь, пенсіонером. Хочу лежати на дивані і дивитися телевізор”. Коли

розмова  перейшла  до  бажань  і  мрій  батьків,  діти  виявилися  розгубленими.

Більшість із них навіть не здогадувалася, що в тата чи мами може бути якась мрія

поза її, дитини, інтересами. Тому вважаємо дуже ефективною таку форму, навіть

якщо  не  всі  батьки  поставилися  до  неї  відповідально,  а  були  й  такі,  хто

проігнорував  це  завдання.  Одержані  результати,  тобто  представлені  рукописні

книжечки, потребували додаткового обговорення з дітьми, проведення паралелей

між темами „Бажання” та „Мрія і шляхи, кроки до її здійснення”. Ми намагалися

пробудити  в  дітей  намір  зважати  на  з  бажання  батьків,  підтримувати  їх  у

здійсненні своїх бажань.

Дуже  ефективним  прийомом  для  розвитку  взаємодії  та  саморегуляції

поведінки дошкільників стало введення в педагогічний процес групи хвилинок

толерантності  (цей  прийом ми запозичили  в  І. Рогальської).  Його застосування

сприяло формуванню уважного, терпимого ставлення один до одного, допомагало

знімати  агресивність  та  роздратованість  дітей.  У спокійній  розмові  вихователь

промовляв дітям приємні слова („Я за вами дуже скучила”, „Ви такі гарні, ввічливі

діти”,  „У вас  такі  значні  досягнення…”)  і  пропонував  дітям усміхнутись один

одному, побажати щось приємне на весь день.

Такі емоційні прояви, як дотик, міміка, посмішка, на нашу думку, є дуже

важливими чинниками формування емоційної прихильності дітей. Ми прагнули,

щоб  емоції,  які  виникають  від  потиску  рук,  обіймів,  погладжування  (прийом

„позитивного погладжування”), чиєїсь усмішки, виразу радості - спонукали дітей

до  встановлення  позитивних  відносин,  були  регуляторами  їхньої  активності.

Ігрові вправи, де треба потиснути руки, обнятися, усміхнутися, сказати приємні

слова, компліменти ми використовували під час майже всіх занять. Вони сприяли

кращому розумінню дітьми один одного,  встановленню приязних  взаємин.  Ми

помітили, що діти почали частіше всміхатися одне одному і навіть були випадки,

що після цих вправ діти, які не виявляли раніше взаємної симпатії, розпочинали

товаришувати.

Діти по-різному проявляли себе в середовищі одноліток. І ми намагалися
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використовувати такі форми і методи роботи, які б допомагали активізуватися в

соціумі різним за досвідом, характером, темпераментом дітям. Так, гра–розминка

„Потяг”  потребувала  активізації  ігрових  дій  від  спокійних,  сором’язливих,

невпевнених  та  гіподинамічних  дітей.  Їм  запропонували  утворити  потяг,

пояснивши, що коли потяг рухатиметься по колу, усі мають тримати один одного

за плечі й вимовляти ім’я дитини-„локомотива”. І так доти, доки всі діти по черзі

не побувають у ролі локомотива. 

Водночас  нерідко  ми  стикалися  з  експресивною  поведінкою  дітей,  із

проявами  надмірної  активності,  імпульсивності,  грубості,  агресивності  і  навіть

жорстокості, що також потребувало певної корекції. Досягалося це за допомогою

таких  вправ  як  „Равлик”,  „Клубочок  ниток”,  „Прикуси  язика”  тощо.  Вони

послаблювали,  знижували  гіперактивність,  гальмували  прояви  агресивності  та

неконструктивної поведінки.

Так,  наприклад,  гра-розминка  „Клубок  ниток” потребувала  стриманої,

виваженої поведінки. Діти повинні були передавати клубок ниток так, щоб той,

хто  його  отримав,  міг  обмотати  ниткою  палець  і  потім  передати  клубочок

наступному гравцеві. Крім цього, треба було ще сказати побажання собі та іншим

дітям. Коли клубочок вертається назад по колу до ведучого, діти натягують нитку

так,  щоб  її  не  розірвати,  заплющують  очі,  уявляючи,  що  вони  одне  ціле  (як

клубочок) і кожен з них важливий у цьому цілому.

На  другому  етапі  впроваджувався  наступний  цикл  занять  „Підтримка  і

допомога”,  унаслідок  яких  діти  освоювали  способи  поведінки  в  ситуації

ускладнення,  коли необхідно вміти звернутися за  допомогою, а  також участі  в

житті інших людей, коли інші потребували твоєї посильної допомоги. Обов’язкові

соціально-комунікативні вправи були націлені на засвоєння відповідних мовних

форм. Другий цикл охоплював такі  теми інтегрованих занять,  як „Людина  - не

острів”,  на  якому  дітям  допомагали  визначитися  з  тим,  що  вони  можуть  і  не

можуть  за  об’єктивних  і  суб’єктивних  причин  робити  самі,  чому  людина  має

навчитися  взаємодії,  чому  взаємозалежність  важливіша  за  незалежність.

Наступною темою було „Як запропонувати допомогу”. Під час цього заняття на
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прикладі літературної ситуації  діти переконалися,  що не зажди допомога буває

доцільною,  вправлялися  в  аналізі  ситуацій  і  визначенні  міри  допомоги  іншим,

засвоювали  мовні  форми,  як  запропонувати  допомогу  іншій  людині,  щоб  не

образити її. Третьою темою стала тема „Як попросити про допомогу”. Це заняття

також мало тренінговий характер, хоч і починалося з аналізу відомої казки про

підступну Лисицю і недолугого Козла, який опинився в колодязі й не міг звідти

вилізти. Педагог намагався допомогти дітям зрозуміти, чому важливо не просто

попросити про допомогу, а чітко пояснити, у чому саме ти не можеш справитися

сам.  Адже  чимало  випадків,  коли  дитина,  уміючи  зробити  будь-яку  дію

самостійно,  не  хоче  докласти  зусиль  і  чекає  на  допомогу.  Про неправильність

таких дій  також говорили з  дітьми на  цьому занятті.  Отже,  проведення  занять

циклу  виявилося  надзвичайно  корисним  для  формування  соціальних  уявлень,

пробудження почуттів і накопичення соціального досвіду.

Серед ефективних форм участі в проекті „Я і моя сім’я” також проводилися

виставки колективної  творчості  батьків та дітей,  сімейних захоплень; розгляд і

обговорення сімейних альбомів на заняттях, виготовлення подарунків для членів

сім’ї,  підготовка  спільного  виступу  від  родини  на  загальне  свято  „Алло,  ми

шукаємо таланти!”. 

Дійсно, дошкільний заклад лише виграє,  так само, як і  родина, від тісної

взаємодії,  бо  відбувається  очевидний  процес  роботи  над  собою,  над  своїми

поглядами, позицією, що дозволяє піднятися на вищий рівень розвитку. 

На  цьому  етапі  також  використовували  ігрові  вправи,  етичні  бесіди,

розповіді дітей із власного життєвого досвіду, спільні творчі роботи з малювання,

аплікації,  конструювання,  театрально-ігрову  творчість,  ігри-заняття,  презентації

досягнень дітей, створювали умовні вербальні ситуації.

Широко  застосовували  соціально-комунікативні  ігри  К. Фопеля, які

позитивно впливали на формування в дітей уміння відчувати й розуміти іншого,

учитися  домовлятися  та  взаємодіяти.  Прикладом  таких  ігор  можуть  бути  ігри

„Хустка та пір’ячко”, „Ми – команда”, „Репортер” тощо. Так, у  грі „Хустка та

пір’ячко” дітям  пропонували  взятися  за  краї  хустки,  на  середині  якої  клали
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пір’ячко, з усіх сторін. Лише дружні, чутливі рухи давали змогу пір’ячку красиво

літати,  а  не  вистрибувати  за  межі  хустки.  У  застосуванні  рухливих  ігор  ми

надавали перевагу іграм із текстами, колективне промовляння яких викликало в

дітей  почуття  належності,  викликало  позитивні  враження  від  спільних  дій.

Відзначимо, що навіть такий вид гри викликав у дітей значні труднощі, дітям було

дуже важко прийняти правила гри та чітко їх виконувати. Ми намагалися постійно

контролювати ситуацію,  щоб діти не  ображали один одного та не порушували

правила  гри.  Згодом  ми  спостерігали,  що  вони  потроху  стали  привчатися  до

законів рольової гри. Прикро, але все ж таки завжди залишалися такі діти,  які

відмовлялися  виконувати  правила  ігор  чи  зовсім  відмовлялися  грати  разом  з

іншими.

Особливе  захоплення  дітей  викликала  участь  у  спектаклях,  на  які

запрошували  батьків.  Найбільше  задоволення  одержували  діти  від  спільних

спектаклів батьків і дітей, у яких вони були рівноправними партнерами по сцені.

Дітей  учили  вести  діалог  по  телефону  („Зателефонуй  мамі,  виховательці,  у

поліклініку”).  Використовували  ігри,  які  спонукають  дітей  до  самостійних

словесних  ігор  без  готових  текстів.  Участь  у  таких  іграх  вимагала  від

дошкільників зусилля думки, активізації  знань про предмети, явища соціальної

дійсності,  природу,  рідне  місто,  збагачення  активного  словника  дітей  словами

звертання,  прохання,  подяки,  уміння  пояснювати,  запитувати,  висловлювати  та

відстоювати свою думку. 

Про  позитивні  результати  другого  етапу  говоримо  тому,  що  очевидно

збільшилася кількість батьків, які стали виявляти до дошкільного закладу щирий

інтерес і повагу як до партнерів, чого ще не було в таких масштабах на першому

етапі.  Очевидно змінилася й соціальна позиція значного числа дітей,  які  стали

поводити  себе  більш  упевнено,  виявляли  ініціативу,  намагалися  ухвалювати

відповідальні рішення.

Метою  третього,  соціально-зорієнтованого,  етапу  було  пробудження  в

дітей  і  підтримка  в  батьків  інтересу  до  соціуму  та  суспільної  культури,

розширення їхніх уявлень про суспільне довкілля, допомога в осмисленні свого
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місця і місця своєї родини в широкому соціумі: я – частинка родини, разом із нею

я – частинка жителів свого міста, разом із ними я – частинка свого краю, разом із

ними я  - частинка великої країни і світу. Розширення кола соціальних уявлень,

формування  соціальної  досвідченості  дітей  ґрунтувалися  на  спільній  участі  їх

разом із дорослими в різних заходах (акціях, святах, праці, родинних розвагах).

Про успіх цієї роботи говоримо тому, що в чотирьох із семи дошкільних закладів

батьки  активно  підтримали  ініціативу  адміністрації  спільно  з  батьківським

комітетом  щодо  організації  на  базі  дошкільного  закладу  сімейного  клубу.

Зауважимо,  що до  свого  офіційного  оформлення такі  клуби вже  почали  діяти:

батьки  дітей стали  зустрічатися  не  лише в  садочку,  а  й об’єдналися  в  кола за

інтересами, стали більше проводити часу у вихідні спільними групами дорослих і

дітей.  На  засідання  сімейного  клубу  запрошували  батьків,  педагогів-науковців,

психологів  і  навіть  юристів.  За  участю  батьків,  педагогів,  представників

соціальних служб було організовано засідання круглого столу, присвяченого зміні

типів культури міжпоколінних стосунків та її  впливу на побудову взаємин між

дітьми і дорослими в сучасній родині. 

Утворилася стійка група батьків, які виявляли особливий інтерес до життя

своєї дитини і життя дошкільного закладу в цілому, знайшли себе в стосунках із

батьками,  подружилися  з  багатьма,  наповнили  своє  життя  особливим  змістом.

Адміністрація  дошкільних  закладів,  педагоги  стали  зазначати,  що  в  значної

кількості  батьків  змінилося  ставлення  до  дошкільного  закладу,  змінився  сам

предмет  інтересу  до  того,  що  відбувається  з  їхньою  дитиною  в  дитячому

середовищі групи.

Частина  експериментальних  дошкільних  закладів  виявилася  в  кращій

позиції,  бо  вони  є  учасниками  міжнародного  проекту  „Освіта  для  сталого

розвитку”  в  Україні  і  відповідно  до  програми  своєї  участі  в  проекті,  уже  до

початку  нашого  експерименту  створили  кілька  еко-команд,  до  яких  увійшли

батьки  вихованців.  Тому  в  цих  дошкільних  закладах  особливо  активно  були

проведені трудові десанти, суботники на території дошкільного закладу і навіть у

деяких зонах мікрорайону з  висадження квітів,  дерев,  прибирання сміття після
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зимового періоду. У цих заходах активну участь разом із батьками брали і діти. 

Також було проведено благодійні та екологічні акції, дні охорони довкілля.

Дошкільники  разом  з  батьками  готували  подаруночки  для  дітей  із  дитячих

будинків  (приносили  до  дитячого  садочка  книжки,  іграшки,  одяг,  робили

власноруч  подаруночки-сюрпризи).  Спільно  з  батьками  та  вихователями

прибирали  територію  дитячого  садочка,  ігрові  майданчики,  розвішували

годівнички для птахів, виготовлені разом з батьками вдома.

Так  ми  намагалися  формувати  в  дітей  усвідомлення  власної  значущості,

особистої  причетності  до  спільних  із  дорослими  добрих  справ  у  межах

дошкільного закладу та міста. Переконалися, що такі форми роботи допомагають

формувати  позитивний  соціальний  досвід,  активну  життєву  позицію  дітей  і

пізнавати особливості сучасного соціуму. 

Адміністрація  дошкільних  закладів  намагалася  підтримати  будь-які

ініціативи батьків, стимулювала їх, нагороджуючи оригінальними призами, які з

любов’ю підготували співробітники садочків. 

Спостереження  за  участю  дітей  і  батьків  у  зазначених  акціях  і  заходах

підказало тему наступного тренінгу для батьків „Відповідальна самостійність”,

під  час  якого  ми  намагалися  підвести  батьків  до  усвідомлення  природи

формування цих базових особистісних якостей,  розуміння того,  що дитина має

пройти  обов’язковий  шлях  у  становленні  самостійності.  Якщо  дорослі

намагаються  затримати  або  скоротити  цей  шлях,  то  їхні  очікування,  що

самостійність у певний час, наприклад, у підлітковому віці сама собі вистрибне з

кишені  разом із  відповідальністю,  є  марними.  У цікавих,  але  досить  жорстких

дискусіях, обговорювали перехід від періоду абсолютної залежності  дитини від

дорослого,  причини  для  деяких  батьків  розтягнути  цей  період  до  часткової

самостійності під час виконання певних дій, до сформованості самостійності як

базової якості і її переростання у відповідальну самостійність за сприятливих для

її  прояву  умов.  На  деяких  тренінгах  відбулася  досить  жорстка  дискусія  між

представниками батьків і старшого покоління родичів – дідусів і бабусь.
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Підтримка  батьків  у  їхньому  співробітництві  з  дошкільними  закладами,

допомога  у  формуванні  сприятливих  для  набуття  дошкільником  первинного

соціального  досвіду  умов  у  родинному  вихованні  відбувалася  й  у  форматі

консультацій  на  веб-сторінках  психологів,  вихователів  „Відверта  розмова”,  на

порталі Ресурсного центру в рубриці „Запитання-відповіді”, який було створено

на педагогічному факультеті Донбаського державного педагогічного університету,

шпальтах  газети  для  педагогів  і  батьків  „Мудрість  виховання”,  ініційованої

кафедрою дошкільної освіти.

Крім того, на цьому етапі використовували такі форми роботи: виготовлення

сувенірів  для  оформлення  інтер’єру  та  участі  у  благодійній  акції  „Великодній

кошик”; організація виставки спільних творчих робіт дітей і батьків; проведення

спільних свят та розваг для дітей і батьків, підготовка вистави для дітей-сиріт за

казкою Володимира Суттєєва „Яблуко”, акторами і навіть декораціями в якій були

діти  і  батьки  (один  з  татусів  виконував  складну  роль  дерева);  екскурсії  до

улюблених місць у рідному місті (селищі); відвідування місцевого краєзнавчого

музею, картинної галереї; екологічні акції „Чисте місто”, „Свято нашого міста”,

„Великодній кошик”, про які ми вже згадували, тощо.

Були також використані  такі  форми роботи:  презентації  досягнень  дітей

(„Як ми святкуємо”, „Як ми дружимо”, „Як ми допомагаємо один одному”, „Світ

захоплень дітей і батьків” тощо);  події („Дитяча мода”, „Найкраща саморобка”),

які  використовували  для  самореалізації  дитини  в  групі  однолітків;  ігрові  міні-

проекти: „Ярмарок народної і сучасної іграшки”, „Я збираюся до школи…” і т. ін.

Ці  форми  роботи  збагачували  соціальний  довід  дитини  та  забезпечували

формування  навичок  соціальної  взаємодії,  розвиток  групової  згуртованості,

сприяли засвоєнню нових соціальних ролей у  колективі  однолітків,  формували

вміння  налагоджувати  співробітництво,  відстоювати  власні  судження  і

порівнювати себе з іншими, підтримували віру дитини у свої сили. Також широко

використовували таку форму роботи, як  виставки спільної творчості  батьків та

дітей: „Наша колекція”, „Ми з татом – фотографи”, „Ми з мамою – майстрині”,
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„Ми з бабусею – господині”,  „Малюємо всією родиною разом”).  Обов’язковою

умовою була презентація матеріалів, представлених на виставці. 

У процесі  роботи наголошували, що в дітей підвищився інтерес  до світу

людей,  вони  почали  розрізняти  вікові  відмінності  людей,  усвідомлювати,  що

рідними називають людей, які пов’язані між собою кровними зв’язками, у дітей

формувалося поважне ставлення до старших людей. 

Особливого  значення  надавали  підготовці  та  проведенню  різноманітних

спільних для дітей та батьків свят і розваг, які, на нашу думку, є неоціненними

можливостями  у  формуванні  первинного  соціального  досвіду  дошкільників.

Родинні свята створюють атмосферу духовної єдності дітей, батьків і педагогів,

дозволяють природно передавати молодому поколінню духовний досвід, народні

традиції,  сприяють  становленню  взаєморозуміння  між  дорослими  –  батьками,

педагогами і дітьми. 

Ця  робота  тривала  й  за  допомогою  впровадження  третьої  серії

інтегрованих занять циклу „Подяка” як важливої соціально-педагогічної умови

формування в дітей первинного соціального досвіду, проведення якого допомогли

дітям усвідомити особливе значення для душі і всього життя людини вдячності,

яка надає позитиву в будь-якій ситуації, привчає сприймати саме життя, участь у

ньому інших людей стосовно до тебе (допомогу, увагу, підтримку) як подарунок;

бачити в подарунку вкладені в нього ресурси і ставлення іншої людини, учитися

щиросердно дарувати. Тематичними складниками цього циклу були охоплені такі

важливі поняття, як подарунок, вдячність як прояв чесного і сердечного ставлення

людини до іншого, успіх і складники його в житті людини, яка не може досягти

успіху  лише  своїми  власними  зусиллями,  тож  будь-який  успіх  забезпечується

працедокладанням значної кількості людей. Усвідомлення цього факту допомогло

дітям зрозуміти важливість переживання відчуття вдячності до життя як такого,

зрозуміти,  чому  невдячність  є  одним  із  найстрашніших  гріхів  людини.  Ми

розуміли, що тема циклу занять „Подяка” є настільки важливою, що не можна її

обмежити  лише  окремими  заняттями,  а  тому  скористалися  порадами  щодо

проживання  дітьми тематичного  дня  (з  технології  Н. Гавриш „Дошкільнятам –
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освіта  для  сталого розвитку”)  із  закріпленням набутих протягом нього знань  і

досвіду (див. додаток З).

Отже,  лише  комплексне  поєднання  всіх  соціально-педагогічних  умов

дозволило  системно  підійти  до  процесу  формування  в  старших  дошкільників

первинного соціального досвіду і досягти успіхів.

2.3. Порівняльний  аналіз  результатів  експериментального

дослідження

Після  завершення  формувального  етапу  експерименту  було  проведено

підсумкові  зрізи  для  виявлення  рівнів  сформованості  соціальної  досвідченості

дітей в експериментальній і контрольній групах, а відтак одержання інформації

щодо  ефективності  запропонованих  соціально-педагогічних  умов формування

первинного соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного закладу і родини.

Підсумкову діагностику всіх учасників педагогічного процесу (дітей, їхніх

батьків,  педагогів)  на  підсумковому  етапі  дослідження  було  здійснено  за

методикою,  аналогічною  до  тієї,  яку  ми  використовували  для  соціально-

педагогічної діагностики на констатувальному етапі експерименту. 

Щоб  оцінити  результативність  упровадження  сукупності  соціально-

педагогічних  умов  формування  в  дітей  старшого  дошкільного  віку  первинного

соціального  досвіду  за  визначеними  критеріями та  показниками за  допомогою

описаних вище діагностичних методик було обстежено рівні  прояву соціальної

досвідченості дітей у різних видах діяльності.

Для  реалізації  мети  контрольного  етапу  було  окреслено  такі  завдання:

визначити  рівень  сформованості  соціального  досвіду  старших  дошкільників  за

допомогою  методик,  розроблених  для  проведення  діагностики;  здійснити

порівняльний аналіз рівнів прояву соціальної досвідченості дітей контрольної та

експериментальної груп; здійснити статистичну обробку одержаних даних. Крім

того, діагностика на контрольному етапі експерименту передбачала простеження

динаміки  характеру  змісту,  форм  і  характеру  взаємодії  дошкільного  закладу  з
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батьками.

Висновок  про  ефективність  комплексу  соціально-педагогічних  умов

зроблено передусім на підставі результатів оцінювання соціальної досвідченості

дітей за всіма критеріями: соціально-когнітивним, емоційно-ціннісним, соціально-

комунікативним,  діяльнісно-поведінковим.  Виконання  дітьми  діагностичних

завдань,  зокрема  опитування,  індивідуальних  розмов  про  роль  і  сутність

соціальних правил у житті суспільства та окремих людей засвідчило, що знання

дітей стосовно соціальних норм і правил поведінки, уявлень про категорії добра і

зла значно збагатилися. Кращу обізнаність показали діти й щодо самих правил.

Якщо  на  етапі  констатації  переважна  кількість  правил  стосувалася  дитячого

садочка,  тепер  діти  розповідали  й  про  те,  яких  правил  слід  дотримуватися  в

транспорті, громадських місцях, як поводитися вдома, на дорозі. 

Цікаво, що зростання уявлень про соціальну дійсність позитивно вплинуло

на глибину сприйняття та розуміння певних соціальних явищ і процесів. Події, які

почали відбуватися в країні і відповідно в житті кожної дитини, дуже вплинули на

бажання  й  мрії  старших  дошкільників.  Якщо  раніше  ці  бажання  були  більше

пов’язані  з  матеріальними  цінностями  (іграшки,  планшет,  комп’ютер)  та

домашніми тваринами (хочу собаку,  хом’яка і  т.  ін.),  то  тепер насамперед діти

бажали: „Щоб був мир”, „Щоб не стріляли”,  „Щоб усе було як раніше”, „Щоб

мама не сумувала”, „Щоб не було барикад і можна було гуляти на вулиці”.

Не було виявлено жодної  дитини,  яка  б  відмовилася вступити в  діалог з

експериментатором,  як  це  було  на  етапі  констатації,  коли  залежно  від  типу

запитань  і  завдань  відмовлялися  від  діалогу  від  14,7 %  до  25,9 %  старших

дошкільників.

Зауважимо, що зміни в уявленнях дітей контрольної групи стосовно знання

соціальних  норм  і  правил  поведінки  виявилися  не  такими  значними.  Значна

кількість відповідей відрізнялася невпевненістю, поверховістю, одноманітністю.

Ставлення  дітей  до  норм  соціальної  поведінки  в  ситуації  відсутності

контролю,  до  прийняття  на  вербальному  рівні  допомоги  з  боку  дорослих,

зафіксоване  внаслідок  розв’язання  дітьми  проблемних  ситуацій  „Що  ти
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робитимеш?”,  відобразило  значні  позитивні  зміни  в  дітей  експериментальної

групи. Проведена експериментальна робота дала змогу дітям засвоїти культурно-

фіксовані  способи поведінки та  сформувала вміння  розв’язувати  проблеми,  що

виникають,  передбачити  наслідки  людської  поведінки  в  різних  життєвих

ситуаціях. Результати, одержані нами, засвідчили, що переважна більшість дітей

експериментальної групи (59%) вербально розв’язали ситуації правильно. Отже,

діти  почали  виявляти  здатність  розв’язувати  соціальні  проблеми  самостійно,

знаходити  конструктивний  вихід  зі  складних  життєвих  ситуацій  („Треба

розв’язувати проблему мирно, словами, а не бійкою”, „Не треба дражнитися, це

ображає”,  „Треба  допомагати  слабшим  і  меншим”,  „Не  можна  ображати

маленьких у жодному разі”, „Я сам буду шукати м’яч, адже я сам його загубив”,

„Не потрібно жалітися вихователю чи мамі – це некрасиво”, „Я сама промию і

замотаю  ранку”).  Кількість  дітей,  які  припускали  порушення  соціальних  норм

(„Необхідно давати здачу”, „Теж буду дражнитися і битися, я не слабак”, „Буду

всіх лякати – це весело”), значно зменшилася. 

Переважно, ці зміни відбулися в дітей, батьки яких охоче йшли на контакт з

дошкільним закладом,  виявляли потребу в адресній  допомозі,  прислухалися до

порад психолога, брали активну участь у запланованих заходах. 

Іншою була картина в дітей, батьки яких залишилися на позиції ігнорування

ініціатив  дошкільного  закладу,  не  виявляли  зацікавленості  в  поповненні  своїх

знань, не намагалися усвідомити природу відносин зі своїми дітьми, проблемної

поведінки. Діти цих батьків відчували розгубленість у розв’язанні запропонованих

проблемних ситуацій та потребували забезпечення більш тривалого супроводу й

відповідної роботи засобами різних видів діяльності. 

У  контрольній  групі  траплялися  ситуації  відмови  від  спілкування,  як  і

відсутність зацікавленості у взаємодії з експериментатором: „Не знаю”, „Нічого б

не  робив”,  „Я  піду  вже?”.  В  експериментальній  групі  такого  ставлення

зафіксовано не було. 

Аналіз розв’язання ситуацій морального змісту дав змогу виявити, що в діях

дітей  експериментальної  групи  чітко  виражені  емоційні  прояви,  тобто  діти
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співчувають, турбуються, розуміють почуття інших і керують своїми почуттями

задля  позитивного  емоційного  стану  інших.  Позитивним є  те,  що 72,5% дітей

експериментальної  групи  виявили  бажання  допомогти,  проявляючи  при  цьому

уважність,  доброзичливість,  співчуття.  Проте  в  деяких  випадках  діти  (7,5%)

відмовлялися  надавати  допомогу,  пояснюючи,  приміром,  тим,  що  за  „бідного

руками братися не можна, причепиться зараза якась”, „неприємно підходити до

старенької”,  „допомагати  повинні  тільки  дорослі,  чужих  треба  обходити

стороною” і т. ін. 

Водночас  одержані  словесні  пояснення  дітей  вимагали  підтвердження  в

реальних діях, щоб відчути різницю між твердженнями і поведінкою. Для цього

було  задіяне  спостереження  за  діями  дітей  у  різних  видах  діяльності  з

ровесниками і наодинці. Результати спостереження показали, що кількість дітей з

високим  ступенем  сформованості  соціальних  норм  поведінки  в

експериментальній групі  збільшилася з  на 10,8 %.  Кількість  дітей,  які  виявили

низький рівень готовності дотримуватися соціальних норм поведінки, зменшилася

на 14, 2 %.

Діти охоче вступали в процес взаємодії з однолітками для виконання завдань

вихователя.  Спостереження  за  спільною  навчальною,  ігровою  та  трудовою

діяльністю дітей експериментальних груп засвідчили,  що їхні  взаємини почали

відрізнятися  доброзичливістю,  налаштованістю  на  об’єднання,  спільне

розв’язання, подолання конфлікту. Значно рідше виникали конфліктні ситуації під

час спілкування дітей, а якщо спостерігалися, то діти намагалися самостійно їх

розв’язати.

Збагачення  соціального  досвіду  дітей  у  сфері  спілкування  і  діяльності

привело до  проявів  активності  та  ініціативності,  спрямованих на  перетворення

суспільного довкілля. Діти почали часто пропонувати допомогу: прибрати групову

кімнату, ігровий майданчик, полити квіти, нагодувати рибок, зробити годівнички

для  птахів,  виготовити  подарунки  для  малюків,  що  засвідчувало  виникнення

нових стосунків із суспільним довкіллям.

Взаємодія  дітей  у  різних  видах  діяльності  стала  тривалішою  за  часом,
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почала відрізнятися різноманітністю за формами. Якщо на початку експерименту

дітей,  які  виявили  нездатність  до  конструктивної  взаємодії  з  іншими,  була

переважна більшість, то в експериментальній групі практично не було дітей, які б

не  виявляли  прагнення  брати  участь  у  спільній  діяльності  та  не  володіли  б

уміннями  взаємодіяти  разом.  Зменшилася  кількість  дітей,  яким  було  властиве

усамітнення, відчуженість та сором’язливість. Вони почали брати участь у різних

видах діяльності,  прагнули спілкуватися з однолітками, позитивно ставилися до

взаємодії з іншими.

Натомість більшість дітей контрольної групи, де вихователі не націлювали

дітей на спільне виконання завдань,  не практикували партнерської взаємодії  на

заняттях,  не  виявляла  вміння  налагоджувати  дружні  взаємини  та  діяти  як

партнери, їх не цікавили завдання соціального змісту, крім власного інтересу, що

засвідчує  низький  рівень  розвитку  взаємодії  та  співробітництва.  Найчастіше

вчинки  дітей  контрольної  групи  були  зумовлені  вказівками  з  боку  дорослих

(„Якщо  мама  скаже,  то  допоможу  чи  зроблю…”,  „Мабуть,  зроблю,  щоб

вихователька не сердилась і не лаяла”). 

Покращилися  результати  з  перевірки  вміння  об’єктивно  оцінювати  себе,

визначати  власні  позитивні  та  негативні  риси,  які  перевіряли  за  допомогою

дидактичних вправ  „Гарний чи поганий” і  „Сходинки”, хоч кількісні показники

особливо не змінилися. Проведена контрольна діагностика показала, що адекватна

самооцінка  виявлена  у  26,4 % старших дошкільників  (попередні  дані  –  24,8 %

дошкільників), занижена самооцінка – у 19,8 % дітей (за попередніми даними –

27,6 % дітей), завищена самооцінка – у 53,8 % дітей (за попередніми даними –

47,6 % дітей). Розбіжності між „Я-реальним” та „Я-ідеальним” виявлені у 73,6%

дітей  (за  результатами  педагогічної  діагностики  на  етапі  констатації  вона

дорівнювала 68,9 % старших дошкільників).

Значно  покращилися  вміння  дітей  розуміти  іншого,  „читати”  емоції,

інтерпретувати ситуацію, що ми віднесли на рахунок успішної цілеспрямованої

роботи з дітьми. Так, за результатами виконання дітьми дидактичної гри „Визначи

емоцію” майже всі діти експериментальної групи успішно виконали завдання (за
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попередніми даними –  58,8% дошкільників),  і  лише деякі  з  них  зверталися  за

допомогою  до  педагогів.  Визначаючи  настрій  людей  на  ілюстраціях,  значний

відсоток дітей експериментальних груп (59 %) звертали увагу не лише на вираз

обличчя, а й на постави людей і персонажів, які відповідають певному емоційному

стану („У Буратіно тремтять колінця – він боїться”, „Дівчинка понурила голову,

опустила руки, сутулиться – вона засмучується”, „Буратіно радіє – він підстрибує,

руки  піднімає  догори”,  „Дівчинка  гнівається,  злиться  –  вона  тупотить  ногами,

стискає кулаки і зуби”). 

В уявленнях дітей контрольної групи стосовно визначення емоційного стану

людей  теж  відбулися  певні  зміни,  але  ці  діти  припускали  більше  помилок  в

інтерпретації зображення, бо частіше звертали увагу лише на вираз обличчя, не

приділяючи увагу поставі персонажів.

У  вивченні  динаміки  зрушень  у  сформованості  первинного  соціального

досвіду дітей за показниками діяльнісно-поведінкового критерію особливу увагу

ми приділяли проявам соціальної активності дітей. 

На етапі контрольного експерименту  було проведено збір інформації щодо

проявів активності,  ініціативності  та самостійності  дітей на основі спеціальних

спостережень за особливостями поведінки дітей у різних ситуаціях (відповідно

внесені  записи  до  карти  фіксування  проявів  активності,  самостійності  та

ініціативності).  Аналіз  показників  засвідчив  зростання  кількості  дітей

експериментальної групи з високим рівнем сформованості соціальної активності з

16,4% до 28,9 % і зменшення кількості дітей із низьким рівнем до 9,5 %.

Діти,  у  яких  ми  визначили  високий  рівень  соціальної  активності,

відрізнялися  готовністю  до  соціальних  дій  у  сфері  соціальних  стосунків  і

виявляли  успішність  цих  соціальних  дій.  Ці  дошкільники  були  здатні  до

самоорганізації,  дотримувалися  порядку  в  побуті  та  довкіллі,  виявляли

самостійність в усіх видах дитячої діяльності, адекватно діяли під час розв’язання

конфліктних ситуацій. 

Розширення  уявлень  дітей  про  працю дорослих  у  рідному  місті,  спільна

діяльність дітей, педагогів та батьків із благоустрою міста (передусім території
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дитячого садочка), благодійні акції, дні охорони довкілля, екологічні акції сприяли

усвідомленню  дітьми  важливості  праці  в  житті  людини,  її  необхідності  та

обов’язковості.  Діти  експериментальної  групи  виконували  трудові  дії  з

усвідомленням  необхідності  та  потреби  в  праці,  виявляли  старанність,  прагнули

допомогти  один  одному  і  досягти  мети  в  спільній  трудовій  діяльності.  Вони

пропонували  допомогу  самостійно,  без  указівки  чи  контролю з  боку  дорослого:

„Давай я допоможу тобі застібнути ґудзик”, „Хочеш я допоможу тобі доклеїти твою

аплікацію”, „Давай наведемо порядок в ігровому куточку – Олена Іванівна зрадіє”.

Спостереження  показало,  що  діти  стали  виявляти  ініціативність  та

самостійність  в  усіх  видах  діяльності,  найбільше,  звичайно,  –  в  ігровій.

Дошкільники прагнули діяти разом, дружньо, виявляли ініціативу, у процесі гри

казали  один  одному:  „Я  з  тобою  дружу”,  „Я  тобі  допоможу”  „Я  з  тобою

поділюся”.  Діти  вміли  самостійно  організувати  сюжетно-рольові,  дидактичні,

рухливі, театралізовані та народні ігри, при цьому вони самостійно розподіляли

ролі  з  урахуванням  не  лише  своїх  бажань  та  інтересів,  але  й  інших  дітей,

самостійно  обирали  матеріал  для  гри  та  розгортали  сюжет.  На  цьому  етапі

експерименту  не  спостерігалося  випадків  відмови дітей  від  взаємодії,  участі  в

іграх,  дошкільники не  намагалися  усамітнитися,  поспостерігати  збоку  за  грою

інших  на  відміну  від  етапу  констатації.  Завдяки  проведеній  роботі  діти,  які

відчували  невпевненість  у  собі,  почали  долати  це  почуття;  діти,  які  інколи

поводили себе  агресивно,  намагалися  командувати іншими дітьми,  оволодівали

навичками  партнерської  взаємодії,  толерантного  поводження,  підтримки  один

одного, бажання бачити в однолітках друзів та однодумців. 

Розширилося  коло  соціальних  ролей,  які  діти  відображали  в  сюжетно-

рольових іграх, причому змінився підхід дітей до виконання ролі. Якщо раніше

вони намагалися представити функціональні дії:  медсестра робить уколи, лікар

дивиться горло, продавець важить продукти, то поступово дітей стали цікавити

стосунки між персонажами гри: „А давай я буду добра мама, а ти (хлопчику, в ролі

чоловіка)  будеш суворим татусем”,  „Давай я пожаліла  дідуся і  дала  йому ліки

прямо на вулиці”, „Я була такою полохливою дівчинкою, усього боялася, а мені всі
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допомагали”. Особливо активізувалася участь дітей в театралізованих іграх. Вони

самостійно  обирали  ролі  улюблених  героїв,  ставили  невеличкі  спектаклі  за

мотивами улюблених мультфільмів („Лунтик та його друзі”,  „Маша і Ведмідь”,

„Червона  шапочка”,  „Попелюшка”  тощо)  і  пропонували  показати  їх  батькам  і

малечі. Причому вони не просто задовольнялися виконанням ролей артистів, а ще

й  намагалися  відтворити  цілісно  соціальну  ситуацію.  Так,  підготувавши

коротеньку  виставу  за  мотивом  казки  „Червона  шапочка”,  діти  звернулися  до

вихователя  з  пропозицією  підготувати  квитки  і  продати  їх  батькам,  а  ще

підготувати напої з води і варення, щоб продавати перед виставою. А за виручені

гроші  купити  для  групи  новий  конструктор.  Отже,  завдяки  театралізованій

діяльності  діти  не  лише  реалізовували  потребу  у  творчості,  а  й  виявляли

ініціативність,  намагалися  опанувати  нові  для  них  соціальні  ситуації.  Батьки

одного з хлопчиків розповіли про випадок, коли їхній син придумав, як заробити

грошей  на  весіллі,  куди  родина  прибула  в  повному  складі.  Поки  дорослі

виконували  свої  завдання  з  привітання молодих,  хлопчик скористався  тим,  що

батьки взяли для нього олівці та блокнот,  щоб не нудьгував,  став пропонувати

гостям виконати малюнки за бажанням і продавати їх за гроші. Тож діти стали

більш активно поводити себе в різних соціальних ситуаціях.

Можемо пояснити таку позитивну динаміку тим, що в експериментальній

групі  дітям  вихователі  стали  надавати  ширші  межі  свободи,  делегували

повноваження певним дітям для організації одноліток на виконання навчальних

завдань, застосовували діалогізовані форми навчання, зокрема полілоги, під час

яких  діти  мали  висловити  власну  позицію,  запитати  в  себе,  прийняти

відповідальне  рішення  тощо.  Зміна  принципів  організації  міжособистісної

взаємодії  дітей  і  дорослих  у  групі,  а  також  збільшення  кількості  батьків,  які

виявили бажання виступити партнерами дошкільного закладу у вихованні дітей, ̶

усе  це  сприяло  тому,  що  ситуація  з  проявами  соціальної  активності  дітей  в

експериментальній групі суттєво покращилася. 

Проте в контрольній групі, де принципи організації життєдіяльності дітей

залишилися такими, як і були раніше, таких позитивних зрушень відзначено не
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було.  У  дітей  контрольної  групи  дещо  підвищилися  показники  високого  та

середнього  рівнів,  зменшилася  кількість  дітей  із  низьким  рівнем  соціальної

активності,  але  ці  зміни  були  незначними  й  особливих  зрушень  у  якісному

розвитку соціальної активності не відбулося. Лише деякі діти, які й до початку

експерименту виявляли активність, охоче залучалися до взаємодії з однолітками.

Інші  ж  діти  контрольної  групи  переважно  відрізнялися  низьким  рівнем

самостійності в діяльності, виявляли активність тільки за умови вказівки з боку

дорослого,  під  час  виникнення  конфліктів  часто  зверталися  за  допомогою  до

дорослих чи використовували агресивні методи розв’язання конфліктів.

Відчутні зміни в проявах соціальної досвідченості дошкільників виявилися

особливо помітними у процесі виконання малюнкових тестів Р. Жіля „Прогулянка

лісом”, „У кінотеатрі” та тематичного малювання „Моя сім’я”, метою яких було

вивчення  соціальної  пристосованості  дитини,  сприйняття  нею  сфери

внутрішньосімейних  відносин,  почування  в  ролі  дитини.  Це  виявлялося  у

прагненні  дитини  (у  різних  ситуаціях)  опинитися  поближче  до  обох  батьків,

зростанні потреби у взаємодії з родиною.

Отже,  аналіз  завдань  проведеного  контрольного  етапу  експерименту  дав

змогу порівняти результати, здобуті на початку та наприкінці експериментальної

роботи і  зафіксувати  значне  зростання  рівнів  соціальної  досвідченості  дітей

експериментальних груп, а також певні зміни в контрольних групах. 

Узагальнені  результати  експериментального  впровадження  комплексу

соціально-педагогічних умов підвищення ефективності  формування первинного

соціального  досвіду  дитини  в  процесі  взаємодії  родинного  і  суспільного

виховання представлено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Узагальнена таблиця результатів експериментального впровадження
комплексу соціально-педагогічних умов підвищення ефективності

формування первинного соціального досвіду дітей старшого
дошкільного віку (%)
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Критерії
Етапи

експерименту

Рівні
Високий Середній Низький

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ

Соціально-
когнітивний

До експерименту 25,7 23,6 59 61,9 15,3 14,5
Після

експерименту 28,83 35,6 63,16 62,9 8,01 1,5

Емоційно-
ціннісний

До експерименту 5,7 7,6 64,8 61,9 29,5 30,5
Після

експерименту 6 21,6 66,22 68,22 27,78 10,18

Соціально-
комунікативний

До експерименту 25,7 23,6 54,8 58,9 19,5 17,5
Після

експерименту 26,72 34,6 56,5 63,8 16,78 1,6

Діяльнісно-
поведінковий

До експерименту 10,7 9,6 59,8 61,9 29,5 29,5
Після

експерименту 12,82 22,2 62,3 67,07 24,88 10,73

Дані  спостереження  було  проаналізовано  статистичним  методом,  а  саме

критерієм  Стьюдента.  Під  час  обчислення  значення  критерію  одержано

t = 2,42> 1,97,  тобто  відмінність  між  середніми  значеннями  в  ЕГ  та  КГ  є

статистично  значущою  (рівень  значущості  p = 0,95),  що  свідчить  про  високу

ефективність  розроблених  та  апробованих  у  ході  експерименту  соціально-

педагогічних умов формування первинного соціального досвіду дітей старшого

дошкільного віку у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання.

Порівняльні кількісні дані рівнів соціальної досвідченості дітей контрольної

та експериментальної груп відображено в таблиці 2.10 та рис 2.3. 

Таблиця 2.10

Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку
експериментальної та контрольної груп (%)

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап

ЕГ КГ ЕГ КГ
Високий 13,6% 15,7% 28,4% 20,6%
Середній 58,9% 54,8% 63,1% 57,4%
Низький 27,5% 29,5% 8,5% 22,0%

Одержані та представлені в таблиці дані переконливо доводять, що в умовах

застосування соціально-педагогічної  моделі  формування первинного соціального

досвіду  дитини  у  взаємодії  дошкільного  закладу  і  родини  досягнуто  високого

рівня соціальної досвідченості особистості в дошкільному дитинстві. 
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Рис. 2.3. Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку
експериментальної та контрольної груп (%)

Як  бачимо,  несуттєвими  виявилися  відмінності  кількісних  даних  дітей

контрольних  груп,  тобто  традиційний  педагогічний  процес  не  сприяв

гармонійному формуванню соціального досвіду дітей у ДНЗ.

Вивчення  стану  роботи  з  педагогами та  батьками на  контрольному етапі

експерименту за допомогою порівняльного аналізу засвідчило зміни особистісних

якостей дорослих, їх ставлення до процесу формування первинного соціального

досвіду дошкільників. Важливим показником ефективності запропонованої моделі

формування соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного закладу і родини

є готовність педагогів і батьків до взаємодії. Для виявлення необхідних даних були

проведені спостереження, опитування, анкетування.

Анкетування педагогів  дошкільних закладів  показало значне  поглиблення

знань  стосовно  процесів  соціалізації  та  адаптації  дошкільників,  необхідності

формування позитивного соціального досвіду, використання різноманітних форм і

методів роботи в цьому напряму.

Для  визначення  ефективного  впливу  моделі  на  роботу  вихователів  і

соціальних  педагогів  дошкільних  навчальних  закладів  було  проведено
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спостереження. Основну увагу акцентовано на використанні методів і прийомів

формування соціального досвіду дошкільників та роботі з батьками. 

Аналіз результатів спостереження засвідчив позитивні зміни в практичній

діяльності педагогів ДНЗ, а саме:

– створення комфортного соціально-психологічного клімату в групах ДНЗ; 

–  комплексне  використання  методів  формування  первинного  соціального

досвіду  дошкільників  (етичні  бесіди,  соціально-комунікативні  ігри  та  вправи,

розв’язання  проблемних  ситуацій  морального  змісту,  метод  мозкового  штурму,

організація колективної творчості, навчання діалогу, презентації досягнень дітей)

не тільки в процесі спеціальних занять, а й у повсякденній діяльності, що сприяє

уникненню розбіжностей між уявленнями дітей та їхньою реальною поведінкою;

–  уважніше  ставлення  до  особистості  кожної  дитини  (розуміння  та

підтримка  в  різноманітних  ситуаціях  (радості,  успіху,  емоційного

неблагополуччя),  відхід  від  прямого  примусу  дитини,  використання  педагогіки

успіху,  розкриття  кращих  якостей  і  здібностей  дитини,  сприяння  активності,

самостійності, ініціативі кожного дошкільника;

– зорієнтованість на систематичну взаємодію та співпрацю з батьками на

засадах  довіри,  партнерства,  взаємоповаги,  єдності  вимог;  дотримання

педагогічного  такту,  уваги;  урахування  поглядів  батьків,  їхніх  побажань  і

пропозицій,  що  сприяє  підвищенню  активності  старших  членів  родини  у

виховному процесі;

–  урізноманітнення  форм  роботи  з  батьками,  перехід  від  застарілих  до

інноваційних,  соціально  спрямованих  (довірче  спілкування,  спілкування  через

соціальні мережі Інтернету; тренінгові заняття, рольові ігри; сімейні клуби, круглі

столи, акції, метод „рівний – рівному”, інтерв’ю і т. ін.).

Під  час  підведення  підсумків  експериментальної  роботи  78 %  педагогів

визнали  проведену  роботу  доцільною,  вчасною  та  ефективною,  зазначили,  що

продовжуватимуть її і далі, запроваджуючи нові форми роботи в освітній процес.

Оцінюючи  ефективність  комплексу  соціально-педагогічних  умов,  ми

проаналізували  готовність  батьків  до  взаємодії  з  педагогами  та  дітьми,
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усвідомлення власної  причетності  та  ролі  в  процесі  соціального становлення  і

формування ефективного соціального досвіду дитини, а також володіння батьками

певними  педагогічними  знаннями,  уміннями  й  навичками.  Для  цього  були

проведені спостереження, опитування, анкетування.

Динаміка рівнів готовності  батьків до взаємодії з  дошкільним закладом у

формуванні первинного соціального досвіду дошкільників відображена на рис.2.4.

Рис. 2.4. Динаміка рівнів готовності батьків до взаємодії з ДНЗ у

формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників

Практична  допомога  батькам  з  боку  педагогів  сприяла  зменшенню

респондентів  з  низьким  педагогічним  рівнем  готовності  (з  26,5%  на  етапі

констатації до 8,6% на контрольному етапі). Частина батьків, зарахованих до цієї

групи,  змінила  ставлення  до  соціального  виховання  й  розвитку  своїх  дітей,

збагатила  власний  досвід  необхідними  знаннями  і  практичними  вміннями,

налагодила взаємини з педагогами та дітьми і створила необхідні умови в родині

для формування позитивного соціального досвіду дітей.

Опитування, проведене після закінчення експерименту, показало, що 64,5 %

батьків підтримали курс на постійну взаємодію дошкільних навчальних закладів

та  родини,  32,5 % –  наголосили  на  суттєвій  значущості  допомоги  педагогів  у
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процесі виховання дітей, 9,7 % батьків висловили бажання продовжувати роботу

над підвищенням власного педагогічного рівня під керівництвом педагогів.

Отже,  узагальнюючи  результати  порівняльного  аналізу,  констатуємо

ефективність  запропонованого  комплексу  соціально-педагогічних  умов

формування  первинного  соціального  досвіду  дитини  у  взаємодії  дошкільного

закладу і родини, бо він забезпечив виконання таких функцій: 

–  сприяв  підвищенню  рівнів  соціальної  досвідченості  дітей  старшого

дошкільного віку;

– збагатив дошкільників необхідними знаннями соціальних норм і правил

поведінки, прагненням знати їх та дотримуватися в повсякденному житті; навчив

установлювати соціальні контакти, активно взаємодіяти з однолітками, знаходити

нові способи самовираження та самоутвердження в спільних з однолітками діях;

–  сприяв  оволодінню дітьми вміннями й навичками соціальної  взаємодії,

розвитку  саморегуляції  поведінки  в  різних  життєвих  ситуаціях,  розвитку

активності, ініціативності, самостійності, відповідальності дітей; 

– підвищив рівень педагогічної майстерності працівників ДНЗ, активізував

їхню взаємодію з батьками, допоміг усвідомити значення спільної діяльності  у

формуванні соціального досвіду дітей, 

–  сприяв  налагодженню  діяльних  взаємин  між  батьками  і  вихователями,

батьками й дітьми, збагатив досвід батьків необхідними знаннями і практичними

вміннями задля формування позитивного соціального досвіду дитини в родині.

Висновки до другого розділу 

На  підставі  аналізу  результатів  експериментальної  роботи  було

сформульовано такі висновки:
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1. Кількісні  дані  констатувального  етапу  експерименту  підтвердили

недостатній рівень соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку. Для

більшості дітей експериментальної групи (58,9%) характерним є середній рівень

соціальної  досвідченості.  Значна  кількість  дітей  (27,5%)  має  низький  рівень

соціальної досвідченості.  Діти,  у яких ми визначили високий рівень соціальної

досвідченості, складають за кількістю найменшу групу (13,6 %).

2. Результати експерименту стосовно вихователів дошкільних навчальних

закладів дали змогу зафіксувати потребу педагогів у вдосконаленні знань щодо

сучасних  проблем  соціалізації,  формування  соціального  досвіду  старших

дошкільників. Висловлюючи пропозиції стосовно підвищення ефективності їхньої

професійної  діяльності,  педагоги  зосередили  увагу  на  створенні  умов  для

професійного  самовдосконалення,  а  саме:  поглиблення  знань,  удосконалення

вмінь  і  навичок  консультативної  роботи,  навчання  та  проведення  тренінгів;

систематичного  проведення  семінарів  і  методоб’єднань  з  означеної  проблеми.

Потреба у фахівцях соціально-педагогічного профілю на сьогодні є надзвичайно

актуальною.

3. Як  показало  дослідження,  значна  кількість  батьків  перекладає

відповідальність за формування особистості дитини в дошкільні роки на педагога,

водночас  не  завжди  визнаючи  його  авторитет  і  компетентність.  Експеримент

виявив незацікавленість частини батьків роботою дошкільного закладу з проблем

соціального  становлення  їхніх  дітей.  Підтвердилася  потреба  батьків  у  спільній

роботі з дошкільним закладом і дітьми.

4. Педагоги й батьки розуміють необхідність взаємодії  в розв’язанні  цієї

проблеми  і  потребують  методичної  допомоги.  Відсутність  чіткої  системи

формування первинного соціального досвіду,  як у дошкільному закладі,  так і  в

родині, актуалізувала пошук ефективних форм співпраці батьків та вихователів.

5. Експериментальна модель формування первинного соціального досвіду

дітей  передбачала  роботу  за  трьома  напрямами:  робота  з  дітьми,  робота  з

педагогами,  робота  з  батьками. Перед  педагогами  дошкільних  закладів  були

поставлені  завдання:  збагатити  власні  знання з  проблем соціального виховання
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дошкільників  і  зокрема,  з  питань  формування  первинного  соціального  досвіду

дітей;  активізувати  взаємодію  з  батьками;  сприяти  налагодженню  активних

взаємин між батьками і вихователями, батьками й дітьми; збагатити досвід батьків

необхідними знаннями та практичними вміннями задля формування позитивного

соціального досвіду дитини в родині.
6. Розроблений  та  експериментально  перевірений  комплекс  соціально-

педагогічних умов формування первинного соціального досвіду дітей у взаємодії

дошкільного  закладу  і  родини з  широким  використанням  різноманітних  форм

роботи засвідчив ефективність проведеної роботи. 

Помітно  підвищився  рівень  соціальної  досвідченості  дітей  старшого

дошкільного  віку.  Дошкільники  збагатилися  необхідними  знаннями  соціальних

норм і правил поведінки, прагненням знати їх та дотримуватися в повсякденному

житті;  діти  почали  намагатися  встановлювати  соціальні  контакти,  активно

взаємодіяти  з  однолітками,  знаходити  нові  способи  самовираження  та

самоутвердження в спільних з однолітками діях.

Значно зріс рівень педагогічної майстерності педагогів ДНЗ, активізувалася

їхня взаємодія  з  батьками,  педагоги  усвідомили значення  спільної  діяльності  у

формуванні  соціального  досвіду  дітей.  Налагодилися  взаємини між  батьками  і

вихователями, батьками й дітьми, батьки збагатилися необхідними знаннями та

практичними  вміннями  задля  формування  позитивного  соціального  досвіду

дитини в родині. Поглибився інтерес батьків до формування соціального досвіду в

дітей, підвищилася їхня особиста відповідальності за власні вчинки та розуміння

необхідності узгодженої взаємодії родини та дошкільного закладу для формування

соціального досвіду дошкільників.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дослідженні  здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове

розв’язання  проблеми  формування  первинного  соціального  досвіду  дітей

старшого  дошкільного  віку, що  виявляється  у  визначені  комплексу  соціально-

педагогічних умов формування первинного соціального досвіду дітей у взаємодії

дошкільного закладу і родини. Результати проведеного дослідження підтвердили

правомірність  висунутої  гіпотези,  засвідчили  ефективність  виконання

поставлених завдань і дали підстави для формулювання таких висновків:

1.  Аналіз  філософських,  психологічних,  соціально-педагогічних джерел  і

результатів наукових досліджень проблеми дав змогу  визнати категорію досвіду

однією  з  фундаментальних  категорій  усіх  означених  вище  наук й  уточнити

сутність поняття „первинний соціальний досвід”, під яким ми розуміємо слід, що

на початковому етапі онтогенезу залишає у свідомості, душі та поведінці дитини

практика проживання різних соціальних ситуацій. 

2. Схарактеризовано  роль  родини  та  дошкільного  навчального  закладу  в

процесі  формування  первинного  соціального  досвіду  дитини.  Доведено,  що  ці

соціальні інститути є первинними інститутами соціалізації на дошкільному етапі,

відповідальними  за  процес  формування  соціального  досвіду  (у  родині  дитина

оволодіває  суспільними  нормами,  моральними  правилами,  пізнає  соціальні

цінності  й  формує  власні  ціннісні  орієнтації,  тут  розпочинається  формування

первинного  соціального  досвіду  дитини;  дошкільний  навчальний  заклад  є

соціальним осередком розвитку й виховання дошкільника, який забезпечує дитині

якісний соціально-особистісний розвиток, накопичення і формування первинного

соціального досвіду).

3. Уточнено  сутність  взаємодії  родини та  дошкільного  закладу,  під  якою

розуміємо об’єктивний зв’язок двох соціокультурних інститутів, що ґрунтується

на їхній активній взаємній зацікавленості та дієвому впливові один на одного. 

4. Унаслідок  проведення  констатувального  експерименту  за  допомогою

різноманітних форм діагностування виявлено три рівні сформованості соціальної

досвідченості  дітей  старшого  дошкільного  віку:  високий,  середній,  низький.  У
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розробці  методики  визначення  рівнів  сформованості  соціальної  досвідченості

дошкільника ми виходили з розуміння її  як результату процесу соціалізації,  що

полягає у володінні дитиною досвідом соціально прийнятої в суспільстві моделі

поведінки, певних соціальних норм і цінностей, одержаних із власного досвіду.

Підґрунтям  для  визначення  критеріїв  сформованості  соціальної

досвідченості  дошкільників  стала  її  компонентна  структура.  Виокремлено  такі

критерії  сформованості  соціальної  досвідченості  дошкільників:  соціально-

когнітивний,  емоційно-ціннісний, соціально-комунікативний  та  діяльнісно-

поведінковий. 

Кількісні  дані  підтвердили  недостатній  рівень  сформованості  соціальної

досвідченості  дітей старшого дошкільного віку на етапі констатації.  Результати

експериментального  дослідження  стосовно  педагогів  і  батьків  дали  змогу

зафіксувати  потребу  обох  агентів  соціалізації  в  більш  досконалих  знаннях  та

методичній допомозі щодо сучасних проблем формування первинного соціального

досвіду старших дошкільників і  розуміння необхідності  взаємодії  в розв’язанні

порушеної проблеми.

5. Доведено, що для ефективної реалізації процесу формування первинного

соціального  досвіду  необхідне  дотримання  комплексу  соціально-педагогічних

умов: функціонування дошкільної  установи як відкритої  соціально-педагогічної

системи; поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів та батьків, спрямована

на формування первинного соціального досвіду; реалізація спільно з батьками й

вихованцями проекту „Я і моя сім’я”; упровадження циклу інтегрованих занять із

практикою занурення дітей у ситуації, що вимагають активної взаємодії з іншими.

6. Представлено  модель  формування  первинного  соціального  досвіду

дитини  у  взаємодії  дошкільного  закладу  і  родини,  яку  реалізовано  в  три

взаємопов’язані  етапи: орієнтувально-діагностичний;  мотиваційно-поведінковий;

соціально-зорієнтований. У побудові моделі ми виходили з положення про єдність

родинного та суспільного виховання, яка полягає в спільній меті, з урахуванням

своєрідності шляхів впливу, що одночасно доповнюють один одного.
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Найбільш ефективними формами роботи  з  дітьми виявилися:  інтегровані

заняття з практикою занурення дітей у ситуації, що вимагають активної взаємодії

з  іншими,  ігрові  вправи,  соціально-комунікативні  ігри,  спільні  творчі  роботи,

театрально-ігрова  творчість  дітей,  презентації досягнень  дітей.  У  роботі  з

батьками  серед  таких  форм  зазначимо:  засідання  круглого  столу,  довірче

спілкування, тренінгові заняття, рольові ігри, батьківські конференції, організація

сімейного клубу, створення рукописної книги та фотопортрета сім’ї.  У роботі з

педагогами найбільш вдалими виявилися такі форми роботи: семінари, тренінги

навчальної співпраці, соціально-педагогічні тренінги та рольові ігри. Позитивний

ефект дали спільні форми роботи: виставки спільних творчих робіт дітей і батьків;

спільні  музично-спортивні  сімейні  свята,  розваги,  спільна  праця;  екскурсії,

конкурси для родин, естафети, соціальні проекти.

Ефективність  проведеної  експериментальної  роботи  виявилася  в  процесі

порівняльного  аналізу  результатів  експерименту.  Підсумкові  зрізи  довели

правомірність сформульованої нами гіпотези. Це виявилося в збільшенні кількості

дітей  експериментальної  групи,  які  належали  до  високого  рівня  соціальної

досвідченості  (на 14,8%). У контрольній групі ці  показники зазнали незначних

змін  –  лише на  4,9 %.  Особливо  наочними  є  зрушення  в  показниках  низького

рівня.  На  19 %  зменшилася  кількість  дітей  із  низьким  рівнем  соціальної

досвідченості в контрольній групі і тільки на 7,5% в експериментальній.

Активізувалася взаємодія педагогів з батьками, вони усвідомили значення

спільної діяльності у формуванні соціального досвіду дітей. 

Значне  збільшення  кількості  батьків  з  високим  педагогічним  рівнем  (на

18,4%)  стало  можливим  унаслідок  організованої  педагогічної  освіти  батьків,

застосування низки різноманітних форм роботи. Батьки змінили своє ставлення до

проблеми формування соціального досвіду своїх дітей,  збагатили власний досвід

необхідними  знаннями  та  практичними  вміннями,  налагодили  взаємини  з

педагогами  і  дітьми  та  почали  створювати  необхідні  умови  в  родині  задля

формування позитивного соціального досвіду дітей.
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Виконане  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  проблеми  формування

первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку.  Перспективи

подальшої  роботи  вбачаємо  в  пошуку  шляхів  наступності  між  дошкільною  і

початковою  ланками  освіти  щодо  формування  соціального  досвіду  дітей.

Водночас  наша  робота  може  слугувати  підґрунтям  для  продовження

експериментальних  досліджень  з  проблеми  методичного  забезпечення  процесу

формування соціального досвіду та більш глибокої конкретизації напрямів роботи

соціального педагога з означеної проблеми.
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ДОДАТКИ
Додаток А

Визначення соціальної активності

Сак = 
3

321 САкСАкСАк 

Сак1: готовність до сумісних дій у сфері соціальних стосунків, що проявляється

через наявні прояви ініціативності (картка проявів А. Щетініної) . 

Сак2: успішність соціальних дій дитини в стосунках із довкіллям через наявні

прояви активності (картка проявів Н. Абрамової, А. Щетініної). 

Сак3: результативність дій, спрямованих на перетворення суспільного довкілля,

що  проявляється  через  наявні  прояви  самостійності  (картка  проявів

А. Щетініної). 

Карта проявів активності

Показники активності                                                   Частота проявів
Ніколи 0 Рідко 1 Часто 2 Завжди 3

Проявляє високу рухливість
Активно залучається у взаємодію з 
дорослими
Пропонує свою допомогу
Залучається у взаємодію з однолітками
Бере активну участь в іграх
Перебуває в гарному настрої
Проявляє живий інтерес до всього 
нового
Із задоволенням залучається до 
діяльності, якщо вона йому цікава
Не намагається усамітнитися
Проявляє агресивність
Поводить себе шумно 
Легко зацікавлюється
Не любить займати другорядні ролі
Експресивний
Проявляє упертість
Говорить швидко, голосно

234

234



Карта проявів ініціативності
             Показники ініціативності Частота 

проявів
  ніколи

Частота
прояві
іноді

Частота
проявів 

часто
Бере на себе головні ролі в іграх
Ініціює будь-яку діяльність
Перехоплює ініціативу в однолітків у 
виконанні завдання
Бере участь у всіх справах групи
Висловлює свою думку
Прагне до лідерства
Любить знаходитися в центрі уваги
Прагне бути першим у всьому
Не боїться братися за незнайому 
справу
Відчуває радість від уваги до нього 
однолітків та дорослих
Не погоджується з думкою інших, 
наполягає на своєму

Карта проявів самостійності
             Показники самостійності Частота

проявів
ніколи

Частота
проявів

іноді

Частота
проявів 

часто
Уміє знайти собі справу
Має власну думку
Не звертається за допомогою до 
однолітків
Не звертається за допомогою до 
дорослих
Прагне все зробити сам
Доводить розпочату справу до кінця
Без указівки дорослого прибирає 
посуд, іграшки, речі
Самостійно розв’язує конфлікти з 
однолітками
Не турбується про те, щоб завжди 
знаходитися в згоді з більшістю
Негативно ставиться до будь-якої 
допомоги, як від однолітка, так і від 
дорослого
Без нагадування виконує доручені 
справи
Може гратися наодинці
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Додаток Б

Програма спостереження за культурою поведінки дитини

                                            Прояви поведінки                                           Бали

Уміння вітатися:
1.Вітається голосно:
- звертається тільки до вихователя                                                               1
- звертається до всіх                                                                                       3
2. Вітається тихо:
- звертається тільки до вихователя                                                               1
- ні з ким конкретно                                                                                        1
3. Не вітається                                                                                                  0
4. Лексикон привітань:
Уміння прощатися:
1. Прощається голосно:
-  звертається тільки до вихователя                                                               1
- звертається до всіх                                                                                        3
1. Прощається тихо: 
-  звертається тільки до вихователя                                                               1
-  ні з ким конкретно                                                                                        1
3. Не прощається                                                                                              0
4. Лексикон прощань:
Особливості і  характер звертання:
1. Часто  звертається до вихователя та дітей з проханнями, пропозиціями, 
розповідями                                                                                                      3
-  рідко звертається до вихователя та дітей з проханнями, пропозиціями, 
розповідями                                                                                                      1
2. Говорить чітко, голосно                                                                              3
- тихо, невпевнено                                                                                           1
3. Тон звертання:
- плаксивий, вередливий, питально-невпевнений                                        1
- командно-наказовий                                                                                      2
- спокійний, доброзичливий, довірливий                                                      3
Вираження вдячності:
- дякує завжди і всім                                                                                         3
-  дякує іноді, але сам без нагадування                                                           2
- дякує тільки вихователеві                                                                              1
- дякує тільки дорослим і після нагадування                                                  1
- виражає вдячність пантомімою                                                                      2
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- не дякує                                                                                                              0
Культура діалогу:
1. Не перебиває розмови старших і дітей                                                         3
-  перебиває розмови старших і дітей                                                               1
2. Розмовляє спокійно                                                                                         3
- емоційно та збуджено                                                                                       1
3. Уміє слухати інших                                                                                         3
- не вміє слухати інших, говорить тільки сам                                                   1
- сам не вміє розповідати про будь-що і не вміє слухати інших                     0
- любить наказувати                                                                                             1
4. Легко погоджується з тим, хто говорить, не проявляє ініціативу               1
- важко погоджується з тим, хто говорить                                                         1
5. Якщо не може переконати співрозмовника у будь-чому, то:
- спокійно відходить убік                                                                                     3
- з образою відходить убік                                                                                   1
- сердито і мовчки відходить убік                                                                       1
Уміння допомагати
- доброзичливо, з готовністю пропонує допомогу                                            3
- допомагає, але при цьому принижує іншого                                                   0
Допомагає, але на прохання дорослого:
-  з бажанням                                                                                                         2
- без бажання                                                                                                         1
- не допомагає                                                                                                       0
Уміння приймати допомогу:
- із вдячністю  приймає  допомогу  від дорослих та дітей                                3
Від допомоги дітей відмовляється:
- спокійно (йде)                                                                                                     1
- грубо                                                                                                                    0
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Додаток В

Зразки анкет
Анкета для вихователів

Стаж роботи _____ , група

1. До якої думки Ви схиляєтесь:

а) найважливіше завдання д/з – дати дітям знання, уміння, навички;

б) найголовніше завдання д/з – виховання особистості;

в) найважливіше завдання д/з – соціалізація і розвиток дитини.

2. Ви вважаєте, що соціалізація дитини це:

а) процес адаптації, тобто пристосування дитини до соціального середовища

- навколишнього світу та людей, які оточують; 

б) процес уведення дитини в суспільне життя, гармонійний розвиток дитини

в суспільстві; 

в)  двобічний  процес,  який  містить,  з  одного  боку,  засвоєння  дитиною

соціального досвіду, соціальних норм і цінностей, наявних у суспільстві,  з

іншого – процес входження дитини в суспільство.

3. Що цікавить сучасних дошкільників найбільше? Про що найчастіше вони

запитують?

4. Яким видам діяльності надають перевагу сучасні дошкільники?

5.  Які  форми та  напрями роботи із  сімейного виховання використовуєте  в

практиці своєї роботи?

6. Які форми роботи Ви використовуєте для оптимізації процесу соціалізації

дітей у вашій групі?

6.  Чи  звертаються  до  Вас  батьки  за  консультаціями  з  питань  оптимізації

процесу  соціалізації  та  соціального  розвитку  їхньої  дитини?  Укажіть,  які

проблеми обговорюєте з ними найчастіше.

7. З якими труднощами та проблемами в питаннях соціального становлення

дошкільників стикаєтеся найчастіше?

8. Яку допомогу з проблем соціалізації та формування соціального досвіду

дошкільників Вам надає соціальний педагог?
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Анкета для батьків

1. Чи обговорювалися проблеми соціалізації дітей на батьківських зборах

Вашої групи? 

2. Які  саме проблеми виховання та  соціалізації  дітей обговорювалися  на

батьківських зборах Вашої групи? 

3. Чи  відвідував  вихователь  Вашу  сім’ю  та  які  форми  роботи  з  сім’єю

використовує найчастіше?

4. Укажіть труднощі, які траплялися Вашій дитині в дошкільній установі.

5. До  кого  із  працівників  дошкільної  установи  Ви  б  звернулися  в  разі

виникнення проблем у вихованні Вашої дитини?

6.  Хто,  на  Вашу  думку,  повинен  забезпечувати  повноцінний  розвиток,

навчання та виховання Вашої дитини в дошкільні роки?

- родина;

- дошкільний заклад;

- родина та дошкільний заклад у взаємодії.

7. На вашу думку, батьківські збори – це вимушена необхідність чи зустріч

однодумців?

8. Чи  прислуховується  вихователь  до  Вашої  батьківської  думки  та  чи

враховує її?

9. Якби Ви мали змогу щось змінити в роботі дошкільного закладу, то…
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Додаток Д
Рекомендації круглого столу

щодо конструктивної взаємодії ДНЗ з родинами для забезпечення

успішної соціалізації дошкільників, формування їхнього соціального досвіду

Педагоги  ДНЗ  і  батьки  дітей  дошкільного  віку  домовляються  про

партнерство,  націлене  на  успішне  виконання  завдань  соціалізації  особистості

дитини. Відтак приймають як ключові такі базові положення, що визначатимуть

віднині їхні спільні дії:

 Успішна  соціалізація  дошкільника  –  спільне  завдання  дошкільного

закладу та родини. Повноцінне здійснення цього завдання можливе лише за умови

злагодженої співпраці дорослих.
 Педагоги,  члени  родин  вихованців  і  самі  діти  є  рівноправними

учасниками педагогічного процесу,  отже,  мають взаємодіяти на засадах довіри,

партнерства, взаємоповаги, єдності вимог.
 Дитина  –  особистість,  яка  заслуговує  на  повагу  і  прийняття.  Тому

неприпустимо порівнювати її з іншими дітьми; важливо оцінювати її досягнення з

позиції її природних можливостей, порівнювати лише з її власними здобутками,

оцінювати не лише результат, але й процес діяльності. 
 Дорослі, педагоги і батьки, намагаються навчитися домовлятися з дітьми,

узгоджувати дії і наміри з їхніми бажаннями, дотримуватися обіцянок.
 Для  збереження  психологічного  комфорту  намагаємося  регулювати

власний емоційний стан, зберігати врівноваженість як важливу умову взаємодії.
 Вчимося  з  повагою  ставитися  до  того,  що  дитина  створила  сама,

підтримувати її  активність,  самостійність,  ініціативу,  що сприяє формуванню в

дитини впевненості в собі. 
 Педагоги виявляють увагу, тактовність,  ураховують думку батьків,  їхні

побажання і пропозиції.
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Додаток Е

Програма особистісного зростання

в суспільних стосунках „7 – Я”

(з досвіду роботи дошкільного навчального закладу № 67„Сонячний” 

міста Краматорська за ідеєю Н. Гавриш)

Мета: формувати соціально-комунікативну компетентність, яка виявляється

в  умінні  будувати  позитивні  взаємини з  ровесниками і  дорослими,  виховувати

толерантне  ставлення  до  інших  (поважати  і  приймати),  розвивати  вміння

співпрацювати  (домовлятися,  поступатися,  ініціювати  свої  дії),  вправляти  у

творчому застосуванні мовленнєвих еталонів.

Засоби:  уроки філософії,  психологічні  заняття,  колективна творча справа,

сумісна  гра,  спілкування,  свята  та  розваги,  елементи  парного  (командного)

навчання, інтерв’ювання, випуск газет „Пір’ячко”, „Хвостик”.

Ключові напрями виховної роботи:

 формування  елементарних  знань  та  уявлень  про  соціум,  закони

спілкування та взаємодії;

 виховання ціннісного ставлення до колективних успіхів та досягнень;

 становлення досвіду участі в колективних творчих справах, проектах;

 опанування командних способів навчання.

Зміст, форми та методи роботи:

Індивідуальні

Садочок для мене Я сам для себе
допомагає засвоїти науку життя серед
людей;

я – частинка моєї групи, переживаю з
нею її радощі та проблеми;

навчає мовленнєвому, ігровому,
діловому етикету;

пам’ятаю,  що  і  від  мене  залежить
загальний успіх;

організує  творчі  проекти,  у  яких
кожному знайдеться місце;

ціную  дружні  стосунки,  не  чекаю,
коли  про  мене  згадають,  сам  іду
назустріч людям;

навчає грати та працювати в команді;
учить дружити

допомагаю  всім,  кому  потрібна  моя
допомога.
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Я для інших

 намагаюся ставитися до інших так, як хотів би, щоб ставилися до мене;

 пишаюся тим, що я – разом з усіма в моїй малій і великій родині, прагну

примножувати її добрі справи;

 Я – воїн Світла, допомагаю всім, кому потрібна моя допомога.

Підгрупові форми роботи

 підгрупові психологічні тренінги;

 командний метод навчання та гри;

 випуски газети, проведення інтерв’ювання;

 підготовка свят разом з дорослими.

Групові

 заняття з філософії;

 колективні творчі справи;

 нестандартні заняття.

Свята

 „Сонячний” – велика сім’я. День народження сім’ї (жовтень).
 „Хлопчики та дівчатка, а також їхні батьки” – сімейне свято (грудень).
 Гала-звіт про результати творчого проекту „Я і моя сім’я” (квітень).

 Випуски газет
 „Діточки-квіточки” (груповий портрет-букет) (вересень).
 „Найменші – найбільші” (цікава статистика) (листопад).
 „Сьоме небо” (гордість „Сонячного” – випускники) (квітень)
 „Велике спасибі всім!” – дякувальна доріжка (травень).
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Додаток Ж
Інтегроване заняття з циклу „Спілкування” (1-ий етап)

Ключова  ідея:  Кожного  дня  люди спілкуються  один  з  одним,  щоб  жити

разом.  Щоб  люди  допомагали  тобі  і  добре  ставилися  до  тебе,  з  ними  треба

підтримувати  гарні  стосунки.  Такі  стосунки  починаються  із  щоденного

привітання.

Із самого ранку дітей запрошували звертати особливу увагу на те, як люди

вітаються одне з одним, запропонували спостерігати за тим, як, якими словами

буде вітатися кожен і кожна, хто буде заходити в групу. Коли зібралася переважна

більшість  дітей,  з  ними  обговорили  чому  важливо  привітатися:  так  людина

привертає увагу до того, що вона вже прийшла, бажає нам гарного дня, засвідчує,

що гарно ставиться до нас, згодна бути разом з нами. 

Заздалегідь  на  „робочій”  стіні  закріплюються  5-6  карток  зі  словами:

„Добрий  ранок! Добридень! Вітаю!  Привіт!  Усього  доброго!  На  все  добре!

Доброго вечора!” Протягом дня вихователі разом із дітьми неодноразово називали

надруковані  слова  вітання,  що  допомагало  їм  запам’ятати  образи  цих  слів  і

впізнавати їх серед інших.

Доброю традицією стали вітання нового дня, сонечка особливими словами,

побажання подумки здоров’я і благополуччя найдорожчим людям і самому собі.

План-конспект заняття:

Мета:  допомогти  дітям  засвоїти  і  вміти  пояснювати,  чому  і  як  треба

вітатися;  називати  різні  формули  вітання  й  обирати  одну  з  них  залежно  від

ситуації спілкування; виконувати пропоновані дії за інструкцією.

Обладнання та матеріали

Д/м:  сюжетні  картинки до теми № 1.  Р/м:  кружки зелені  і  жовті,  аркуші

паперу, кольорові олівці. Роздаткові картинки для роботи в малих групах.

Хід роботи на занятті:

     1.Читання стартового тексту.
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Одного разу вихователька розповіла дітям про ввічливі слова, і Максимко

твердо вирішив стати ввічливим хлопчиком. Тим більше, що нічого складного в

цьому  не  було  –  говори  „Добрий  день”  всім,  кого  зустрінеш,  і  все.  Але  все

виявилося не так просто.

Запитання  до  дітей:  Як думаєте,  що могло  статися  з  Максимком,  який

став  вітатися  з  кожним,  кого  зустрічав  на  вулиці,  у  магазині,  у  лікарні?  Чи

правильно це було? Чому? Чи треба в тролейбусі вітатися з іншими пасажирами

і  водієм?  Чи  потрібно  вітатися  з  кожним  покупцем  у  магазині?  Чи  варто

привітатися з продавцем, який тебе обслуговує? Чи потрібно вітатися з усіма,

кого зустрінеш на вулиці міста? А якщо ти в маленькому селі? 

2. Виконання вправи „Вибір” (вступний аудит). 

1. Я думаю, що з людьми треба вітатися.

2. Коли я бачу знайомих мені дітей чи дорослих, я вітаюся з ними. 
3. Я використовую вітальні слова протягом усього дня.
4. Для мене важливо вітатися з іншими людьми
Перед проведенням вправи вихователі зауважують, що зараз дітям потрібно

буде визначитися,  як вони вчиняють у своєму житті,  обравши один із варіантів

відповіді:  завжди,  іноді,  не  знаю.  Запитують,  що  означають  ці  слова.  За

необхідності пояснюємо, що „завжди” означає кожного разу в такій ситуації ми

робимо одне і те саме. „Іноді” означає, що деколи ми вчиняємо так, а іншого разу

– по-іншому.  Відповідь  „не знаю” означає,  що ми ніколи не  задумувалися над

своєю поведінкою в такій ситуації, не спостерігали за собою, або що нам важко

визначитися. Вихователь просив дітей обдумати твердження і зробити свій вибір

швидко  й  чесно.  Читав  їм  твердження  і  допомагав  виконати  роботу.  Після

закінчення кілька дітей пояснювали свій вибір за кожним твердженням для всієї

групи. Здебільшого, просили пояснити дітей, у кого відповіді за кольором були

різними.  Вихователі  намагалися не  коментувати  їхні  відповіді,  пам’ятаючи,  що

аудит  –  це  самодослідження  дитини,  яке  має  допомогти  їй  усвідомити

необхідність змін у власній поведінці. 
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3. Коротке повідомлення дітям про правила привітання в різних народів, що

були  в  різні  часи,  використовуючи  наочність  та  матеріал  в  інформаційній

скриньці. 

4.Організація  роботи  дітей  над  картинками  із  зображенням  дій,  до

виконання яких ви їх запрошуєте: 1) вітаю всіх знайомих, коли зустрічаю; 2) вітаю

всіх протягом дня.

5.  Дітей  залучають  до  розігрування  простих  ситуацій  з  ляльками  на

привітання з дітьми і дорослими під час зустрічі. Потім вихователь пропонував

дітям сформулювати свої наміри стосовно того,  як надалі вони намагатимуться

вчиняти під час зустрічі з дорослими і дітьми.

6. Вправа „Каруселька”: діти, стоячи у двох колах, вправляються в умінні

застосовувати якомога більше формул вітання, не повторюючись. Кожна дитина,

стоячи напроти партнера (партнерки) вимовляє якісь слова вітання і вислуховує

відповідь. Потім переходить за сигналом виховательки (наприклад, певний звук)

до іншого партнера чи партнерки (рухається лише зовнішнє коло).  Вихователь

змінювала кілька разів ситуації (вітаємося вдень, зранку тощо).

7.  На  завершення  вихователь  пропонує  дітям  обвести  на  аркуші  свою

долоньку і розфарбувати її  так,  щоб показати своє ставлення до тієї людини, з

якою вона хоче привітатися і подружитися.
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Додаток З

Тема 3. Подарунок

Сценарій проживання тематичного дня

Ідея  дня:  Слово  може  зробити  людину  сильною,  підтримати  її,  а  може

образити,  ранити.  Добрі  слова,  вітання  та  побажання  недарма  називають

чарівними, адже вони здатні змінювати настрій і відносини між людьми.

Серед  усіх  подарунків,  які  є  на  світі,  слово  –  найпростіший,  але  іноді  -

найдорожчий дарунок. 

Розгорнута програма дня

Ранок.  Із самого ранку вихователь запрошує дітей звертати особливу увагу

на те, як впливають на настрій людини привітні слова, обговорює, чому ці слова

так впливають на настрій людини, що вона чує, про що починає думати. 

Дітям  пропонували  сказати  приємне  товаришеві  (наприклад,  мені

подобається, яке в тебе волосся) і спостерігати за реакцією: мімікою (з’являється

посмішка), позою (розправляються плечі), зауважте, що лише щирі слова мають

таку чарівну силу.

Коли збиралася переважна більшість дітей, їм пропонували утворити коло і

почати  день  з  приємних  побажань  один  одному,  приємних  слів.  Увагу  дітей

привертали до посмішки і жестів, що мають відповідати словам. Щодня ми разом

з  дітьми вітали  новий день,  сонечко особливими словами,  побажайте  подумки

здоров’я і благополуччя найдорожчим людям і самому собі. 

На початку дня вихователь привертала увагу дітей до коробки зі значками,

зробленими з  цупкого картону  у  формі  сердечок чи сонечка,  запропонувала їм

протягом дня брати з коробки значки і дарувати їх кому побажають зі словами

підтримки й любові. А тим, кому подарували, запропонували зберігати до кінця

дня значки як символ любові і дружби. На „робочій” стіні заздалегідь до початку

дня закріплювали картки зі  словами „Радий тебе бачити!  Поздоровляю!  Вітаю!

Веселого свята! Бажаю здоров’я! Бажаю щастя!  Хорошого тобі дня!”. Протягом

дня  разом  із  дітьми  неодноразово  згадували  і  називали  надруковані  слова.  Це

допомагало їм запам’ятати образи цих слів і впізнавати їх серед інших.
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Вихователь розповідав дітям, що можна дарувати іншому побажання добра,

здоров’я,  мира,  запрошував  подякувати  сонечку  і  дню  за  гарний  початок  та

побажати подумки всім,  насамперед своїм рідним, гарного настрою, здоров’я  і

добрих справ.

Інтегроване заняття „Чарівна сила слова”

Хід роботи на занятті

1.Читання стартового тексту. 

Сьогодні в Оксанчиної матусі  день народження.  Оксанка запросила свого

друга  Максимка  допомогти  їй  приготувати  в  подарунок  для  мами  кольоровий

кошик  для  ниток  з  картону.  Спочатку  друзі  розмітили  аркуш  паперу,  потім

вирізали ножицями форму,  потім клеїли і  прикрашали квітами.  Кошик вийшов

такий гарний, хоч куди! Задоволені діти побігли збирати клубки і котушки ниток,

а Мурчик, який весь час сидів на підвіконні, мружився на сонечку і, здавалося,

зовсім не помічав дітей, раптом скочив на стіл, підхопив яскравий кошик і став

ним гратися. Ось уже відлетіли квіточки, от уже й ручки немає – хвилинка і кошик

зовсім не схожий на подарунок. Приголомшена Оксанка ледь відняла подарунок у

кота і зі сльозами прибігла до матусі.

- Ми з Максимком так хотіли тобі подарувати кошик для ниток і  сказати

вітальні слова,  а тепер,  - Оксанка не могла відійти від сліз і  образи,  - а тепер

кошика немає!

Не сумуйте, − втішила дітей матуся, − кошик ми підправимо. А подарунок у

вас є. У вас ще залишилося те, чого ніякий Мурчик не зможе схопити. Діти на

хвилинку замислились, а потім зрозуміли, про що говорила мама.

2.  Розмова на основі запитань: що мала на увазі  матуся? Чому слово не

можна відняти? Чому слово можна вважати таким же подарунком, як і якусь

річ?  Як  треба  промовляти  слова,  щоб  вони  стали  подарунком?  Які   слова

привітання  вони  б  сказали  своїм  матусям? Чому  словами-подарунками

насамперед вважаються  привітання, поздоровлення; наголосіть на тому, що такі

слова мають не меншу силу за речові подарунки. Якими мають бути тон і жести

людини  під  час  промовляння  таких  слів:  щирість,  ніжність  або  урочистість,
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звернення  по  імені  до  того,  кого  вітаєш.  Вихователь  пропонував  перевірити

власноруч, як радість від привітання посилюється,  якщо вираз очей, посмішка,

жести  підтверджують те, про що говорять слова.

3.Проведення  вступного  аудиту  за  допомогою  роботи  з  картками.  Після

заповнення діти коментували свій вибір. 

Вступний аудит 

1. Я вважаю, що словом можна порадувати. 
2. Я вітаю близьких і знайомих зі святами.
3. Коли я спілкуюся з іншими, я намагаюся говорити їм добрі слова.
4. Для мене важливо радувати інших своїми словами.

Вихователь просив дітей розповісти, як кожен з них може діяти в подібній

ситуації і допомагав сформулювати наміри, починаючи зі слів: „Тепер я буду…”. 

4.  Проведення  досліду:  дитину  просили  промовити  вітальні  слова  з

приємною  доброзичливою  мімікою,  а  потім  іншу  –  ті  ж  слова  з  похмурим

обличчям. Відбувалося обговорення відчуттів спостерігачів і виконавців: які слова

хотілося говорити, що відчували.

5. Розігрування ситуацій, у яких діти вправлялись у доборі вітальних слів з

нагоди різних свят (Нового року, Великодня, 8 Березня, Дня народження тощо) та

приємних слів для підтримки настрою, заспокоєння, привітання, утіхи.

6.  Вправа  „Каруселька”  (діти  парами  стоять  в  колі,  обличчям  один  до

одного; по сигналу рухається лише зовнішнє коло); кожна дитина має відчути себе

в ролі іменинника або того (тієї), хто вітає. Діти, які стоять у внутрішньому колі –

іменинники, їх вітають діти, які стоять у зовнішньому колі. Після проходження

першого  кола  можна  обмінятися  ролями,  але  попросити  тих,  хто  говорить  –

замість  вітання  просто  казати  щось  приємне.  Після  вправи  варто  обговорити

враження, які відчуття, коли даруєш радість і коли приймаєш її. Нагадуйте дітям

про єдність слів-міміки-жестів.

На завершення роботи радимо дітям виконувати такі дії якомога частіше у

відповідних ситуаціях.
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Додаток К

Вправи для проведення тренінгів з батьками

А) Моделювання ситуації „День із життя дитини”.

Мета: допомогти  батькам  усвідомити  те,  як  їхні  оцінки  та  судження

впливають на самопочуття та самооцінку дитини.

Обладнання: стікери.

Хід проведення: Один з батьків сідає в центрі кола на стілець і вихователь

чіпляє на нього 10 стікерів, а також кожному з учасників роздає по одному стікеру.

Він  говорить  батькам,  що  стікери  –  це  самооцінка,  з  якою прокинувся  вранці

хлопчик Денис. Тренер пропонує учасникам знімати або чіпляти на учасника в

ролі  Дениса  стікери  в  процесі  розповіді  залежно  від  того,  як  на  їхню  думку

почувався  хлопчик.  Якщо  події  позитивно  впливали  на  дитину  і  самооцінка

зростала, то потрібно причепити стікер, якщо навпаки – зняти. Вихователь зачитує

історію, а учасники чіпляють чи знімають стікери:

- Мене  звуть  Денис,  мені  п’ять  з  половиною  років.  Коли  я  сьогодні

прокинувся  вранці,  у  мене  був  дуже  хороший  настрій,  адже  сьогодні

довгоочікуваний день – у мого найкращого друга Вови день народження. Я встав,

швидко вмився, зробив зарядку й одразу ж побіг на кухню, де мама вже готувала

мені сніданок. Я радісно підбіг до неї та поцілував. Мама обійняла мене і також

поцілувала.  Я  був  дуже  збуджений,  підбіг  до  столу  й  перекинув  тарілку  зі

сніданком. Мама розгнівано сказала: „Ти такий незграба, завжди все перекидаєш і

ламаєш!” У двері подзвонили, то була наша сусідка, мама Юльки, з якою ми разом

в дитсадок ходимо. Вона завжди зранку за мною заходить, щоб відвести нас разом

до садка. Сусідка, побачивши, що я ще не готовий, докірливо сказала: „Ти завжди

останній,  а Юля вже давно чекає на тебе”.  Мама допомогла мені вдягнутись і,

проводжаючи, прошепотіла на вушко: „Не переживай, сьогодні я зайду за тобою в

садочок і  ми підемо разом купувати Вові  подарунок”.  На заняттях у дитячому

садку я був неуважний, мені зовсім не хотілося сидіти на одному місці, а хотілося

бігати та веселитися, адже сьогодні такий день! Моя вихователька врешті-решт не

витримала і мене покарала, поставивши в куток до закінчення заняття. Мені було
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так прикро і сумно! Нарешті прийшла моя мама і ми пішли купувати подарунок

для мого друга Вови… З яким настроєм Денис пішов на день народження?” 

Запитання для обговорення: 

– Що впливало на самооцінку хлопчика протягом дня?
– Які слова, оцінки, дії дорослих були для Дениса значущими?
– Які відомості про себе він одержав протягом дня?
– Які висновки Ви могли б зробити стосовно впливу значущого оточення

на самооцінку дитини ?

Б) Рольова гра „Застосування трьох шляхів у вихованні”.

Мета: проаналізувати  різні  виховні  підходи  батьків  стосовно  дитини,

сприяти розумінню необхідності використання діалогу в родинному вихованні.

Обладнання:  фігурки  з  кольорового  паперу  відповідно  до  кількості

учасників – зірочки, сонечка, квіточки для об’єднання в групи; картки з написами

„Влада”, „Поступливість”, „Діалог”. 

Хід  проведення:  За  допомогою  кольорових  фігурок  вихователь  об’єднує

батьків  у  три  групи,  кожна  з  яких  вибирає  картку  з  надписом  „Влада”,

„Поступливість”, „Діалог”. Завдання: відповідно до напису на картці придумати

проблемну ситуацію в родині та за допомогою рольової гри продемонструвати її.

Кожна  група  по  черзі  розігрує  проблемну  ситуацію  в  родині,  де  батьки

застосовують  певний  виховний  підхід:  „Влада”,  „Поступливість”,  „Діалог”.

Учасники відгадують, який це був підхід і чому саме вони так вважають. 

Запитання для коментування:

– Як Ви почувалися в ролі дитини, батьків у кожному конкретному випадку?
– Як проявляють батьки свою любов до дитини в кожному з випадків?
– Що важливого в розігруванні стосунків помітили „глядачі”?
– Які важливі висновки Ви для себе зробили, аналізуючи кожен із виховних

підходів у сім’ї?

Додаток Л

Проблемні ситуації морального змісту для батьків

250

250



Мета: Збагатити соціально-педагогічні вміння батьків,  допомогти батькам

усвідомити роль власного впливу на становлення особистості  дитини. Сприяти

організації  емоційно  насиченої  взаємодії  дорослих  з  дитиною  в  родині,

налагодженню доброзичливих взаємин дитини з дорослими й однолітками, вчити

батьків формувати адекватну самооцінку їхніх дітей. Залучити батьків до обміну

думками про успіхи і труднощі у соціальному становленні дитини.

1.  Розмова матері  шестирічної  дівчинки з  вихователем.  Удома вона стала

помічати,  що  дочка  росте  байдужою,  черствою.  Вона,  наприклад,  проявляє

байдужість до близьких, до їхніх невдач.  Коли бабуся хворіє,  вона не лише не

здогадується  запитати  її  про  самопочуття  чи  подати  склянку  води,  а  навіть

починає здіймати галас там, де лежить хвора. Вона не помічає, коли ми з батьком

втомлюємося, погано себе почуваємо, не пропонує допомоги, лише вимагає те, що

їй потрібно. Звідки це в дівчинки? Адже вона оточена ласкою й увагою, родинні

взаємини, здається, повинні бути для неї прикладом піклування один про одного.

Завжди виховували її бути доброю, чуйною. У чому ж причина? 

У співбесіді вихователю важливо наголосити на таких аспектах.

Не можна розраховувати на те, що якщо дитина є свідком добрих взаємин

людей,  то  і  сама  буде  робити  добрі  справи.  Цього  мало.  Пасивне  сприйняття

прикладу  не  може  створити  в  дитини  прагнення  до  наслідування.  Ще  більшу

помилку ми допускаємо, якщо дитина стає лише споживачем турботи, любові й

уваги дорослих, якщо вони не вимагають від неї у відповідь уваги до себе. 

2. Батько  й  бабуся  в  день  народження  мами  шестирічної  Світлани

дарують  подарунок  і  Світлані,  щоб  не  бачити  смутку  на  обличчі  дівчинки;

підносять сувеніри, які вони називають, для втіхи. А мама не може заперечити те,

щоб частина подарунків, призначених їй, не переходила до рук дочки.

- Коробка з цукерками  - це Світланці. Сувенір також їй. А ось із тканини,

призначеної  мені на блузу,  пошию Світланці плаття.  Ти задоволена,  донечко? -

звертається вона до дівчинки.

Наголосимо: важливо, щоб наші діти не були лише споживачами радощів.

Треба навчати дитину вмінню розділяти радість іншого. Маленька дитина ще не
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завжди здатна перейматися радістю іншого, бути щасливою від того, що іншому

добре.

3. П’ятирічна Ліда принесла з двору кілька гілок тополі, щоб поставити

їх у вазу і простежити, як з бруньок з’являться листочки.

- Мамо, подивись, що я принесла! - поспішає поділитися дочка своєю радістю. - І

у дівчаток також є гілочки!

- Де ви взяли? Напевно, наламали самі? Як вас тільки до міліції не забрали!

Радість зникає з обличчя дівчинки, скільки образи в очах! Вона намагається

переконати маму:  - Та ні ж, ні! Ми не ламали самі. Це нам дали робітники, які

підрізали дерева!

- Краще не обманюй , я перевірю. - Відпускаючи дочку на прогулянку, мама знов

висловлює підозру:  - Знову підеш з Олею додому замість того, щоб побігати на

повітрі? Дивись, перевірю!

Наголосимо:  маленькі  діти  за  своєю  природою  відкриті.  Контроль  за

дитиною  треба  здійснювати  коректно:  дитина  не  повинна  відчувати  на  собі

контролю. Якщо вона тільки й чує: „Дивися, я перевірю”, „Все одно я буду знати”

і  под.,  то  навряд  чи  можна  навчити  її  діяти  відкрито,  бути  правдивою  із

внутрішніх  спонукань.  Вона  буде  діяти  правильно  тоді,  коли  знає,  що  її

перевірять.

4. У сім’ї Петрик був небажаною дитиною. Мама говорила йому, що він не

схожий  на  батьків.  Батьки  постійно  дотримувалися  суворого  контролю  над

дитиною,  застосовували  постійні  покарання,  не  звертали  увагу  на  дитину

достатньою мірою. Петрик відчував це, стаючи упертим, замкнутим. Йому важко

було знайти спільну мову з однолітками та дорослими, адже він був переконаний,

що він нікому не потрібний.

Як  ви  вважаєте,  якого  рівня  самооцінка  в  дитини?  Як  можна  допомогти

дитині почуватися потрібною, навчитися жити в дитячому колективі?

5. Оленку батьки виховують суворо, вона постійно чує слова: „А що скажуть

про тебе інші?” Удома існує постійний суворий режим, дисципліна, беззаперечне

виконання завдань. Якщо в Оленки щось не виходить, вона це болісно переживає,
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але  приховує  свій  біль,  тому  що  вона  повинна  бути  вихованою  і  стриманою.

Дівчинка  почала  боятися,  що  коли  не  зможе  виконати  якесь  завдання,  то  не

заслужить  схвалення  з  боку  батьків  або  вихователів.  Вона  стала  тривожною,

невпевненою,  почала  негативно  ставитися  до  себе.  Оленка  часто  залишається

наодинці зі своїми переживаннями, думаючи, що вона не така, як усі.

Як  ви  гадаєте,  яка  самооцінка  сформується  в  дитини  за  час  такого

виховання? Як можна допомогти дівчинці?

6.  Оксанка  в  сім’ї  є  пізньою,  довгоочікуваною  дитиною.  Батьки,  бабусі,

дідусі постійно тривожаться за неї, дитячі хвороби - це справжня паніка, трагедія.

Дитині говорять про те, що на неї всюди чатує небезпека. Тому її не випускають

на вулицю, забороняють гратися з іншими дітьми. Дорослі часто не узгоджують

свої дії з бажанням дитини. Іноді Оксанка тривожно запитує: „А я не захворію?”,

„А я не помру?”. У садочку вона часто плаче, з острахом і недовірою сприймає все

нове, не вміє спілкуватися з однолітками. Дівчинка є нерішучою, несамостійною,

занадто чутливою, боязкою, почувається незадоволеною.

Якою є самооцінка в дитини? Як можна їй допомогти?

7. У сім’ї Сергійка обожнюють усі. Усе, що робить дитина, - це чудо, талант.

Мама  і  тато  завжди  схвалюють  його  вчинки.  Бажання  сина  миттєво

задовольняються. Інтереси оточення ігноруються. Будь-який режим і дисципліна

відсутні,  обов’язки  дитини  є  мінімальними,  а  права  - необмежені.  Коли  щось

робиться не так, як хочеться Сергійкові, починаються істерики.

У садочку хлопчика однолітки не визнають за лідера, адже він насправді,

окрім  вихваляння,  нічого  не  вміє.  Самовпевненість  змінюють  невпевненість,

нерішучість,  невміння  постояти  за  себе,  душевний  дискомфорт.  Сергійко  став

відлюдькуватим та агресивним.

Якою є самооцінка дитини? Як можна їй допомогти налагодити контакт з

однолітками, дорослими?

Додаток М

Метафора „Річка та береги”
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Мета:  на емоційно-смисловому рівні допомогти батькам усвідомити роль

власного впливу на становлення особистості дитини. 

Хід проведення: вихователь розповідає метафору:

Мені подобається порівнювати дитину з водою. Це річка весела та стрімка,

бурхлива,  або  ж  глибока  та  повільна.  Вона  пливе  собі,  куди  їй  заманеться,

рухається  вільно  та  невимушено.  Але  рух  кожної  річки  визначає  її  русло,  ті

береги, яких ми називаємо „батьками”. Вони, завжди ніби попереду, визначають

основне спрямування її руху. Якщо батьки знають, як виховувати дитину, мають

свої  стійкі  ціннісні  настанови,  розуміють,  що є  важливим для дитини,  - то  це

береги міцні, надійні. Тоді й річка почувається захищеною та більш впевненою.

Де ви бачили такі береги, які б тиснули на річку чи змушували її плисти в інший

бік?  Річка  пливе  вільно  у  відповідності  до  своєї  природи,  але  береги  дещо

скеровують  її  рух.  Річка,  яка  не  має  берегів,  розтікається,  поступово

перетворюючись на болото. Так і дитина, яка не відчуває підтримки, розумного

контролю з боку батьків не має життєвих орієнтирів, чіткого самоусвідомлення

своїх справжніх бажань та потреб.  Тому часто потрапляє під чужий вплив або

тиск  оточення.  Діти  наслідують  своїх  батьків,  вони ніби  віддзеркалюють  їхню

поведінку,  манери  спілкування,  але,  головне,  - засвоюють  саме  ті  цінності,  ті

головні життєві принципи, які сповідують батьки. Тому помиляються ті батьки,

які впевнені, що дитина буде робити так, „як я говорю”. Насправді ж вона буде

робити так, „як я роблю”. Тому батькам важливо бути послідовними у думках та

діях.

Казкова розповідь „Фіолетове кошеня”

Мета: за  допомогою метафори  показати  різні  підходи  у  вихованні  та  їх

вплив на розвиток дитини.

Хід  проведення: Вихователь  пропонує  учасникам  послухати  казку

Д. Соколова „Фіолетове кошеня”.

Фіолетове кошеня мило лапи тільки в місячному сяйві.

- І що я маю з ним робити? - кішка плескала у лапи.
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- Адже гарне, розумне кошеня, а тут таке. Ну що ти будеш робити, хоч кіл на

голові теши - ніщо не допомагає! Тільки в місячному! І що ти будеш робити! 

- Та що ти з ним бавишся?  - проревів кабан.  - Скупати його у сонячному

світлі, або ще краще, - у річці! Подивіться на нього, - всі кошенята, як кошенята, а

цьому місячне сяйво подавай! 

- Та воно ще ж зовсім дурне!  - каркала ворона.  - Голова маленька, розуму

небагато. Ось підросте - з сонячного світла не витягнеш! 

Фіолетове кошеня мило лапи тільки в місячному сяйві. Місяць був великий,

білий, яскравий.

- Миле кошенятко,- говорив Місяць, - а чому ти фіолетове?

- А що ще якесь буває? - дивувалося кошеня.

- У мене є брат, - сказав Місяць, він дуже великий і яскраво жовтий. Хочеш

на нього подивитися? 

- Він схожий на тебе? Звичайно, хочу.

- Тоді не лягай спати, коли я почну танути в небі, а трішки почекай. Він

вийде з-за тієї гори і займе моє місце. 

Рано-вранці кошеня побачило Сонце. 

- Який же ти теплий! - вигукнуло кошеня. - А я знаю твого брата Місяця!

- Передавай йому привіт,  - сказав Сонце,  - коли зустрінеш. А то ми з ним

рідко бачимося.

- Звичайно, передам. 

Фіолетове  кошеня  тепер  вміє  мити  лапки не  тільки  на  сонці,  а  навіть  у

мильній ванні. Ну і що?

Запитання для коментування: 

- Як Ви думаєте, про що була казка? (У казці за допомогою метафори були

зображені  різні  підходи у вихованні дитини.  Кішка, кабан і  ворона  - це звичні

стереотипні підходи у вихованні, а саме: провина, погроза та насмішка. Місяць -

це символ віри. Він допомагає розширити рамки можливостей і відкрити власні

ресурси  дитини.  Тому  батькам  важливо  пам’ятати,  що,  виховуючи  дитину,

важливо прислухатися до неї, іти від її потреб, а не власного уявлення про них).
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Історія-метафора „Золото” 

Мета: сприяти усвідомленню найістотніших аспектів родинного виховання.

Хід проведення: вихователь розповідає історію-метафору „Золото”. 

Уявіть собі золотошукача. Це людина, яка без сну та відпочинку, в холод і

спеку, зранку до вечора важко працює, добуваючи золото. Він може місяцями і

роками  працювати  намарно,  перебираючи  пісок,  але,  яка  ж  неймовірна  сила

допомагає  йому не  розчаровуватися,  а  шукати  золото.  Ця сила  - віра  в  те,  що

золото  лежить у цій  землі,  треба його тільки знайти.  Образ  шукача золота  ми

можемо порівняти з образом батька, який, не зважаючи на невдачі, втому, а інколи

розпач,  вірить,  що ті  зусилля,  які  він  вкладає  в  дитину,  дадуть  свій  результат,

можливо  не  відразу,  згодом,  але  це  обов’язково  відбудеться.  Що  робить

золотошукач, коли тривалий час не знаходить золото? Він сідає, витягає з кишені

ті золоті зернинки, які знайшов раніше і милується ними. Батько також має що

згадати. У найскладніші миті свого життя, коли зневіра закрадається в душу, він

сідає та пригадує ті перемоги та успіхи своєї дитини, якими він колись гордився.

Пам’ять про минулі успіхи може давати наснагу на перемоги в майбутньому. І ось

одного  дня  золотошукачу  неймовірно  пощастило,  він  знаходить  величезний

діамант! Але що таке діамант без спеціальної обробки,  - звичайний камінь. Для

того,  щоб  він  почав  виблискувати  на  сонці  та  вигравати  всіма  гранями,  його

потрібно  відшліфувати,  обробити  за  допомогою  спеціальних  технологій.

Звичайно, людина, яка хоче швидко отримати відшліфований камінь - діамант, або

не  знайома  з  цими  технологіями,  може  взяти  сокиру  і  знищити  його.  Так  і

вихователь,  поспішаючи  отримати  миттєвий  результат  виховання,  може

використовувати  методи  виховання,  що  дають  швидкий,  але  шкідливий  для

дитини результат. Виховання, як і обробка діаманту вимагає делікатної, тривалої

роботи.  Адже  ми  шліфуємо  душу  дитини.  Коли  дитина  робить  щось  погане,

втручання батьків необхідне, але таке втручання, яке б не зламало дитячу душу.

Тому  потрібно  вчитися  не  обрубувати,  не  шкодити,  а  уважно,  майстерно

шліфувати  грані  дитячої  душі.  Працюючи,  золотошукач  починає  все  частіше
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натрапляти на груди багнюки. Він її відкладає вбік, і знову береться до роботи.

Згодом  у  нього  з’являється  страх,  що  ця  багнюка  може  нашкодити  золоту,

забруднивши його. Тому золотошукач все активніше починає перебирати ці груди

багнюки,  поступово  перетворюючись  не  на  спеціаліста-золотошукача,  а  на

фахівця з  пошуку багна!  Так і  у  вихованні.  Батько,  керуючись,  на його думку,

найкращими  намірами,  щоразу  звертає  увагу  на  дитячі  недоліки,  невдачі,

критикуючи дитину. Так поступово він перестає помічати у ній те „золото”, яке є,

тому  що  акцентує  увагу  тільки  та  тому  „багні”,  яке  робить  дитину  не  такою

успішною, привабливою, хорошою, як би йому хотілося...  Позитивне мислення

допомагає батькам не зосереджувати свою увагу тільки на дитячих недоліках та

помилках, а помічати найменші золоті зернята навіть там, де ніхто інший би й не

помітив.

Притча „Крамничка можливостей”.

Одного  разу  чоловікові  наснилося,  начебто  він  ішов  містом  і  зайшов  до

крамнички. Він довго ходив між полиць, на яких лежали різноманітні екзотичні

овочі  та  фрукти,  що  приголомшували  незвичайним  виглядом,  яскравими

кольорами, ніжними пахощами. Але варто було чоловікові взяти з полички плід, як

той одразу перетворювався на крихітне зернятко. Тоді він звернувся до продавця:

– Дайте мені, будь ласка, ось той фрукт. 

Але господар відповів: - Ми не продаємо плодів, ми торгуємо насінням.

Мораль:  кожен  має  у  своєму  житті  багато  можливостей,  але  головне  -

реалізувати їх.
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	Звертаючись до проблеми комфортності дитини в дошкільному закладі, І. Рогальська переконувала, що дошкільна установа повинна бути відкритою соціально-педагогічною системою, що різнобічно пов’язана з довкіллям і повинна передбачати:
	переведення пріоритетів у питаннях виховання та соціалізації дитини в площину соціально-педагогічної взаємодії із суб’єктами соціуму;
	створення педагогічно зорієнтованої інфраструктури мікрорайону, яка покладена в основу соціалізації дітей і відкриває широке поле діяльності для соціального партнерства вихователів, соціальних педагогів та інших спеціалістів;
	перетворення дитини з об’єкта педагогічної роботи в її суб’єкт, де основна увага має бути приділена саме соціалізації та вихованню дітей;
	продуктивну взаємодію всіх соціальних інститутів, в орбіту діяльності яких потрапляє кожна дитина [242, с. 125].
	Відкритість дошкільного закладу сприяє забезпеченню належного ступеня пізнання дітьми соціального світу, освоєння й привласнення розмаїття його соціальних стосунків і зв’язків на основі активного, послідовного та суб’єктивного сприйняття. Наслідком його функціонування є успішна взаємодія із соціумом, освоюючи який дошкільний заклад стає важливим соціальним інститутом соціалізації дитини.
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	23,6%
	25,7%
	Середній
	61,9%
	59%
	Низький
	14,5%
	15,3%
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	7,6%
	5,7%
	Середній
	61,9%
	64,8%
	Низький
	30,5%
	29,5%
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	23,6%
	25,7%
	Середній
	58,9%
	54,8%
	Низький
	17,5%
	19,5%
	Як уже було зазначено, оцінка рівня сформованості первинного соціального досвіду дошкільників за показниками діяльнісно-поведінкового критерію спрямовувалася на визначення вираженості соціальної активності через прояви ініціативності, активності та самостійності. Згідно з результатами, одержаними після заповнення карти проявів ініціативності (див. додаток А), визначали рівні проявів ініціативності. Дані одержали завдяки цілеспрямованому проведенню багаторазових спостережень за дітьми в різних видах діяльності, взаєминах з оточенням, зіставленню експертних оцінок (експертами виступали батьки, вихователі та інші працівники дошкільного закладу). Результати одержаних дітьми балів засвідчили, що було зафіксовано 16,6 %дітей, які виявляли творчу ініціативність (від 30 до 44 балів), що було оцінено нами як високий рівень. Ці діти брали на себе головні ролі в іграх, часто ініціювали ігрову та інші види діяльності, відрізнялися творчими ігровими задумами, брали активну участь у всіх справах, відрізнялися проявами фантазії, видумки. Дітей із середнім рівнем, що мала умовну назву „виконавська ініціативність” (від 15 до 29 балів) виявилося 56,7 %. Ці діти брали на себе головні ролі в тих іграх, про сюжет яких вони мали найбільше вражень і соціального досвіду. Підтримували ініціативні прояви інших, проявляли вміння узгоджувати свої дії з діями партнера, в іграх погоджувалися на другорядні ролі, брали участь у всіх видах діяльності.
	Таблиця 2.5
	Рівні соціальної активності дітей старшого дошкільного віку (%)
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	11,4%
	12,5%
	Середній
	63,3%
	57,8%
	Низький
	25,3%
	29,7%
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	9,6%
	10,7%
	Середній
	61,9%
	59,8%
	Низький
	29,5%
	29,5%
	Рівні
	ЕГ
	КГ
	Високий
	13,6%
	15,7%
	Середній
	58,9%
	54,8%
	Низький
	27,5%
	29,5%
	У роботі з батьками вихователі найчастіше використовують такі форми: батьківські збори (89,6 %), бесіди (86,5 %), анкетування (72,5 %), консультації (45,6 %), відвідини родини (18,4 %), відкриті заняття, заняття-зустрічі (21,5 %), вивчення сімейного досвіду (13,5 %). Набагато рідше практикують такі форми роботи з батьками, як: сімейні газети, альбоми (5 %), круглі столи (7,8 %), засідання клубу „Родина” (8,2 %), психологічна просвіта батьків (6,2 %), психологічні тренінги (3,5 %), інформаційні центри (3,5 %), батьківський університет (2,8 %), статті в місцевих газетах, виступи на місцевому телебаченні (3,8 %). Огляд форм роботи з батьками засвідчив, що за рідкісним винятком переважають монологізовані форми роботи, коли монолог іде від вихователя як представника ДНЗ до батьків. Зазначимо неефективність цих групових форм роботи, які не враховують індивідуальних інтересів і запитів батьків, не забезпечують зворотного зв’язку, не сприяють встановленню партнерських відносин: здебільшого батьки відчувають себе в дошкільному закладі чужими. Водночас майже всі педагоги висловили бажання більш тісно співпрацювати з батьками задля використання батьківського потенціалу в навчально-виховному процесі дошкільного закладу. Проте, як засвідчили індивідуальні бесіди та результати анкетування, не готові до взаємодії на засадах паритетності співпрацювати з батьками, реально налаштовані на те, що батьки мають їх чути, а не навпаки або принаймні взаємно чути один одного.
	Відповідаючи на перше запитання анкети: „Чи обговорювалися проблеми соціалізації дітей на батьківських зборах Вашої групи?”, значна кількість батьків (56,7%) засвідчила, що проблеми соціалізації дитини на батьківських зборах у дошкільному закладі не обговорювалися. 42,5% опитаних батьків надали позитивну відповідь („Так, обговорювалися, неодноразово”). Інші – від відповіді утрималися.
	На запитання анкети: „Які проблеми виховання та соціалізації дітей обговорюються на батьківських зборах Вашої групи?” значна частина батьків указала, що на батьківських зборах обговорювали проблеми: стосовно відносин дітей з однолітками, уміння узгоджувати дії і налагоджувати стосунки (67,5%), проблеми морального виховання (54,4 %); повідомлення основного змісту і завдань базової програми „Я у світі” стосовно дітей старшого дошкільного віку (25,6%); проблеми формування соціальних норм поведінки (27,2%); про фізичний розвиток, стан здоров’я дитини, методи оздоровлення та загартування дитини в родині та дитячому садку (65,8 %); виховання самостійності дитини (22,6 %); техніка безпеки дитини вдома (36,7 %); неадекватна поведінка дитини вдома і на вулиці (57,4 %); проблеми матеріальної допомоги дошкільному закладу (78,2 %), підготовка до свят (68,5 %), підготовка дітей до школи (32,6%).
	Відповідаючи на питання „Чи відвідував вихователь Вашу сім’ю” 52,8% батьків дали негативну відповідь; 18,8 % респондентів засвідчили, що вихователь неодноразово відвідував їхні родини; 28,4 % вказали, що вихователь не відвідував їхні родини і не потрібно цього робити.
	Переважно (54,8 %) батьки зазначили, що вихователь найчастіше використовує у своїй роботі такі форми, як індивідуальна бесіда і консультація, 33,8 % респондентів виокремили батьківські збори як форму роботи, яку найчастіше використовує вихователь, 11,4 % батьків – анкетування.
	Серед проблем і труднощів, які трапляються старшим дошкільникам у дошкільному закладі, батьки зазначили: відсутність сприятливого психологічного клімату в групі (32,8 %); несхвальні стосунки з однолітками (37,8 %), небажання дітей іти до дитячого садочка через непорозуміння, найчастіше, з одним, рідше – з обома вихователями (27 %); адаптація новачків до умов дошкільного закладу (22,3 %); небажання дитини їсти їжу, яку готують у садочку (13,5%).
	Проведена підготовча робота забезпечила усвідомлену участь дорослих у виконанні завдань дослідження. Формувальний етап дослідження передбачав поетапну реалізацію комплексу соціально-педагогічних умов, поданих у моделі формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного закладу і родини (див. рис. 2.2). У структурі моделі визначено мету взаємодії педагогів і батьків, що полягає в забезпеченні оптимальних соціально-педагогічних умов для формування первинного соціального досвіду дітей у родині та дошкільному закладі. Комплекс умов реалізовувався послідовно протягом трьох етапів: орієнтувально-діагностичного, мотиваційно-поведінкового, соціально-зорієнтованого, кожний з яких підсилював новоутворення попереднього. Водночас цілеспрямована робота охоплювала всіх учасників (педагогів, дітей і батьків). Схарактеризуємо форми і методи реалізації кожної із зазначених умов.
	Особливе захоплення дітей викликала участь у спектаклях, на які запрошували батьків. Найбільше задоволення одержували діти від спільних спектаклів батьків і дітей, у яких вони були рівноправними партнерами по сцені. Дітей учили вести діалог по телефону („Зателефонуй мамі, виховательці, у поліклініку”). Використовували ігри, які спонукають дітей до самостійних словесних ігор без готових текстів. Участь у таких іграх вимагала від дошкільників зусилля думки, активізації знань про предмети, явища соціальної дійсності, природу, рідне місто, збагачення активного словника дітей словами звертання, прохання, подяки, уміння пояснювати, запитувати, висловлювати та відстоювати свою думку.
	Так ми намагалися формувати в дітей усвідомлення власної значущості, особистої причетності до спільних із дорослими добрих справ у межах дошкільного закладу та міста. Переконалися, що такі форми роботи допомагають формувати позитивний соціальний досвід, активну життєву позицію дітей і пізнавати особливості сучасного соціуму.
	Рівні соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку експериментальної та контрольної груп (%)
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	1. До якої думки Ви схиляєтесь:
	а) найважливіше завдання д/з – дати дітям знання, уміння, навички;
	б) найголовніше завдання д/з – виховання особистості;
	в) найважливіше завдання д/з – соціалізація і розвиток дитини.
	2. Ви вважаєте, що соціалізація дитини це:
	а) процес адаптації, тобто пристосування дитини до соціального середовища ‑ навколишнього світу та людей, які оточують;
	б) процес уведення дитини в суспільне життя, гармонійний розвиток дитини в суспільстві;
	в) двобічний процес, який містить, з одного боку, засвоєння дитиною соціального досвіду, соціальних норм і цінностей, наявних у суспільстві, з іншого – процес входження дитини в суспільство.
	5. Які форми та напрями роботи із сімейного виховання використовуєте в практиці своєї роботи?
	6. Які форми роботи Ви використовуєте для оптимізації процесу соціалізації дітей у вашій групі?
	6. Чи звертаються до Вас батьки за консультаціями з питань оптимізації процесу соціалізації та соціального розвитку їхньої дитини? Укажіть, які проблеми обговорюєте з ними найчастіше.
	7. З якими труднощами та проблемами в питаннях соціального становлення дошкільників стикаєтеся найчастіше?
	8. Яку допомогу з проблем соціалізації та формування соціального досвіду дошкільників Вам надає соціальний педагог?
	Анкета для батьків
	1. Чи обговорювалися проблеми соціалізації дітей на батьківських зборах Вашої групи?
	2. Які саме проблеми виховання та соціалізації дітей обговорювалися на батьківських зборах Вашої групи?
	3. Чи відвідував вихователь Вашу сім’ю та які форми роботи з сім’єю використовує найчастіше?
	4. Укажіть труднощі, які траплялися Вашій дитині в дошкільній установі.
	5. До кого із працівників дошкільної установи Ви б звернулися в разі виникнення проблем у вихованні Вашої дитини?
	6. Хто, на Вашу думку, повинен забезпечувати повноцінний розвиток, навчання та виховання Вашої дитини в дошкільні роки?
	родина;
	дошкільний заклад;
	родина та дошкільний заклад у взаємодії.
	7. На вашу думку, батьківські збори – це вимушена необхідність чи зустріч однодумців?
	8. Чи прислуховується вихователь до Вашої батьківської думки та чи враховує її?
	9. Якби Ви мали змогу щось змінити в роботі дошкільного закладу, то…

