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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
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). 

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 
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(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. 
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.). 

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. 
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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. 

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). 
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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 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;  

- 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 
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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” (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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, 
мету, завдання, висунуто гіпотезу, методи, методологічні та теоретичні засади 
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дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення роботи; подано 
інформацію про впровадження й апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі – „Теоретико-методичні засади формування 
соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку” – здійснено теоретичний 
аналіз проблеми формування первинного соціального досвіду дітей старшого 
дошкільного віку в процесі взаємодії родинного і суспільного виховання, 
схарактеризовано первинний соціальний досвід у загальному контексті соціалізації 
дитини, уточнено та теоретично аргументовано сутність і структуру поняття 
„первинний соціальний досвід”, розкрито феномен взаємодії родинного і 
суспільного виховання в процесі формування первинного соціального досвіду 
дитини та обґрунтовано комплекс соціально-педагогічних умов формування 
первинного соціального досвіду дитини.  

Аналіз наукових джерел, дотичних до проблеми дослідження, засвідчив, що 
проблему формування первинного соціального досвіду дитини науковці 
розглядають у загальному контексті її соціалізації. Дослідники (О. Безпалько, 
Н. Голованова, І. Звєрєва, А. Капська, О. Кононко, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, 
І. Рогальська, С. Харченко та ін.) вказують на взаємопов’язаність і взаємозалежність 
процесів формування соціального досвіду та соціалізації особистості. Базовими для 
нашого дослідження стали висновки й теоретичні положення науковців, які 
визначили соціальний досвід головним компонентом процесу соціалізації, 
підсистемою в системі соціалізації, а також кінцевим результатом цього процесу 
(А. Богуш, Н. Гавриш, Н Голованова, Т. Кравченко, В. Кузь, С. Курінна, А. Мудрик, 
І. Рогальська та ін.). 

Ґрунтовний аналіз зазначених матеріалів дозволив визначити соціальний 
досвід як самостійну систему з властивими їй структурними складовими: 
механізмами, характеристиками, функціями, стадіями, джерелами, компонентами. 
Узагальнення результатів філософських (Аристотель, Г. Гегель, Джон Дьюї, І. Кант, 
Мішель де Монтень, Платон, Б. Рассел, Г. Сковорода), психологічних (Г. Батищев, 
Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), соціально-педагогічних 
досліджень з означеної проблеми дозволило визначити соціальний досвід як слід, 
що залишає у свідомості, душі та поведінці дитини на початковому етапі онтогенезу 
практика проживання різних соціальних ситуацій. 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 мати готовність 
реалізовувати їх у реальному житті, у реальних стосунках: розв’язувати складні 
ситуації, домовлятися між собою, ініціювати чи підкорятися, уміти перемагати та 
програвати тощо.  

Ураховуючи наукові підходи до визначення компонентної структури 
соціального досвіду, ми виокремили такі компоненти: соціально-когнітивний, 
емоційно-ціннісний, соціально-комунікативний, діяльнісно-поведінковий. 
Визначена структура передбачала одномоментний за всіма напрямами, комплексний 
вплив для забезпечення позитивного результату.  

Під час теоретичного дослідження підтверджено, що первинними інститутами 
соціалізації на дошкільному етапі, відповідальними за процес формування 
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первинного соціального досвіду, є родина, дитячий садок, дитяче співтовариство. 
Вирішальну роль у процесі формування соціального досвіду дитини на цьому етапі 
відіграє родина. У численних дослідженнях учені розглядають 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, О. Кононко, 
В. Кравець, Т. Кравченко, Б. Ковбас, В. Костів, Т. Крюкова, М. Машовець, 
І. Рогальська, В. Семиченко, В. Солодников, В. Столін, І. Трубавіна, Н. Уманець).  

Аналіз наукових праць дослідників дошкільного дитинства (Т. Алексєєнко, 
А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківська, С. Курінна, 
Г. Люблінська, І. Рогальська, Т. Піроженко, Т. Поніманська) дав змогу зробити 
висновок, що дошкільний навчальний заклад є наступною після родини інституцією 
соціалізації, осередком розвитку і 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, найефективнішою формою здобуття дошкільної освіти, у якій 
основи життєвої компетентності та первинного соціального досвіду формуються в 
дітей пролонговано, поступово. 

Вивчення проблеми взаємодії родини та дошкільного закладу дозволило нам 
представити взаємодію як складний процес взаємовпливу цих соціальних інститутів 
один на одного. Центральним об’єктом двох соціальних сил, що взаємодіють, є 
особистість дошкільника, а головною метою процесу взаємодії виступає накопичення 
та формування ефективного соціального досвіду дитини. Повноцінне здійснення 
цього завдання можливе лише за умови злагодженої співпраці дорослих.  

Наукове обґрунтування соціально-педагогічних умов формування первинного 
соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку було здійснено на основі 
системного, діяльнісного, культурологічного та компетентністного підходів і 
сучасних теорій соціально-педагогічної діяльності. Ми припустили, що формування 
первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в процесі 
взаємодії суспільного і родинного 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, зважали на те, що досягнення 

бажаного результату можливе лише в разі комплексного їх упровадження.  
У другому розділі – „Дослідно-експериментальне дослідження 

ефективності комплексу соціально-педагогічних умов формування первинного 
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соціального досвіду дитини у взаємодії суспільного і родинного виховання” – 
представлено програму експериментального дослідження, яка передбачала 
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 первинного 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. 

Компонентна структура соціального досвіду стала підґрунтям для визначення 
критеріїв сформованості соціальної досвідченості дошкільників, яку ми визначили 
як результат сформованості первинного соціального досвіду, 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, одержаних із власного досвіду. 

Ми виокремили тотожні компонентній структурі критерії сформованості 
соціальної досвідченості дошкільників: соціально-когнітивний, що виявляє себе 
через знання про соціальні ролі та усвідомлення власної соціальної ролі; знання про 
норми і правила соціальної взаємодії; емоційно-ціннісний, з 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. 

Структура проведення констатувального етапу експериментального 
дослідження передбачала поетапну реалізацію серії дослідницьких процедур, 
об’єднаних єдиною логікою, зумовленою дослідницькими завданнями. У межах 
кожного етапу такі процедури доповнювали та перевіряли одна одну.  

З урахуванням відповідних критеріїв і показників було визначено три рівні 
сформованості соціальної досвідченості дітей старшого дошкільного віку: високий, 
середній та низький. 

Аналіз результатів констатувального етапу засвідчив, що для більшості дітей 
старшого дошкільного віку характерним є середній рівень соціальної досвідченості, 
поверхове знання соціальних норм і правил поведінки на вербальному рівні, 
недостатній рівень засвоєння культурно-фіксованих способів поведінки та їх 
використання в практичній взаємодії, невідповідність самооцінки дошкільників 
дійсним вчинкам та її необ’єктивний характер. 

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 
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взаємодії з родинами вихованців. Аналіз проведеного серед батьків анкетування 
засвідчив, що значна кількість батьків перекладає відповідальність за формування 
особистості дитини в дошкільні роки на вихователів; опитування виявило 
незацікавленість частини батьків роботою дошкільного закладу з проблем 
соціального становлення їхніх дітей; підтвердилася потреба батьків у спільній 
роботі з педагогами та дітьми.  

Дані констатувального експерименту дали змогу сформулювати висновок про 
необхідність поглибленої роботи щодо формування первинного соціального досвіду 
старших дошкільників у процесі взаємодії дошкільного закладу і родини. 

Поетапну реалізацію комплексу соціально-педагогічних умов представлено в 
моделі формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії дошкільного 
закладу і родини (рис. 1). 

Комплекс соціально-педагогічних 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). 

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 й тактики спрямованої роботи з батьками; 
залученні батьків до самодослідження ними батьківської позиції, стилю виховання; 
розгортанні спільного для батьків та дітей проекту „Я і моя сім’я”. 

Мотиваційно-поведінковий етап передбачав активізацію взаємин батьків і 
педагогів дошкільного закладу з працівниками центрів додаткової освіти, 
пробудження в батьків відповідальності за якість родинного виховання, залучення 
батьків до різних форм спільного з дітьми дозвілля. 

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 місця і місця своєї 
родини в широкому соціумі. Розширення кола соціальних уявлень, формування 
соціальної досвідченості дітей ґрунтувалися на спільній участі їх разом із дорослими 
в різних заходах (акціях, святах, праці, родинних розвагах). 

Щоб реалізувати першу умову – функціонування дошкільного закладу як 
відкритої соціально-педагогічної системи, –  на орієнтувально-діагностичному етапі 
адміністрації дошкільних закладів запланували організацію щоквартальних 
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. Для впровадження форм адресної допомоги батькам 
було складено план щомісячних зустрічей батьків зі спеціалістами (педагогами-
науковцями, соціальними педагогами, психологами, лікарями). На цьому етапі 
виявила ефективність і методика контактної взаємодії Л. Філонова, модифікована до 
нашої проблеми дослідження. Протягом першого етапу було складено картотеку 
сімей вихованців дошкільного закладу та потенційних вихованців, у якій зазначили 
основні характеристики сім’ї та короткий опис проблемних ситуацій, що траплялися 
з дитиною, чи характеристика особливостей входження дитини до дитячого соціуму. 
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Рис 1. Модель формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії 

дошкільного закладу і родини 
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На другому, мотиваційно-поведінковому, етапі для реалізації першої умови 
було обрано активні форми залучення батьків, об’єднано їхні зусилля з діяльністю 
задіяних у соціальному вихованні фахівців. Було проведено батьківську 
конференцію „Дошкільний заклад збирає друзів” (спільно з представниками 
соціальних служб, центрів позашкільної освіти, ДСШ, секцій, гуртків), організовані 
спільні свята й розваги батьків і дітей у ДНЗ і центрах розвитку, цикл екскурсій для 
батьків і дітей до музеїв, на виставки екзотичних тварин, екскурсій вихідного дня. 

Упровадження першої соціально-педагогічної умови на третьому, соціально-
зорієнтованому, етапі відбувалося через організацію сімейного клубу (за участю 
медиків, психологів, юристів), проведення спільно з еко-командами трудових 
суботників на території ДНЗ і мікрорайону, участь у радіо- та телеефірах з 
програмами соціально-педагогічного змісту „Сильна родина – щаслива дитина”, 
„Завтра починається сьогодні”. 

Для реалізації другої умови – поетапної зміни форм і методів взаємодії 
педагогів та батьків – на першому етапі було поставлено мету: діагностувати і 
зорієнтуватися та визначитися в основних стратегічних і тактичних діях щодо 
роботи з батьками. Матеріалами для психолого-педагогічних консультацій у 
форматі адресної допомоги родинам (лікаря, психолога, соціального педагога) стали 
результати проведеного анкетування батьків як своєрідного самодослідження рівня 
дитячо-батьківських взаємин, батьківської позиції, настанов, ставлення до дитини. 
Було проведене тренінгове заняття для батьків „Межі можна і не можна: природа 
війни і миру батьків і дітей”. 

На другому, мотиваційно-поведінковому, етапі реалізація другої умови 
відбувалася за допомогою проведення педагогічних консультацій батьків 
спеціалістами, запрошення батьків на відкриті заняття з дітьми, організації 
тренінгового заняття для батьків „Сам – само”. На цьому етапі тривало формування 
змінних позицій батьків, поглиблювалися знання з організації батьками 
спостережень за своєю дитиною, рефлексування за результатами спостереження. 

Упровадження другої соціально-педагогічної умови на третьому, соціально-
зорієнтованому, етапі тривало під час організації засідання круглого столу 
„Культура міжпоколінних взаємин”, проведення тренінгового заняття для батьків 
„Відповідальна самостійність”, спілкування батьків на веб-сторінках вихователів і 
психологів „Відверта розмова”. 

Метою третьої соціально-педагогічної умови – реалізації спільно з батьками й 
вихованцями проекту „Я і моя сім’я” – було сформувати в дітей уявлення 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 має зважати. На першому 
етапі реалізація проекту відбувалася під час складання батьками разом із дітьми 
фотопортрета своєї сім’ї з коментарями та історіями, створення родоводу родини, 
оформлення веселих статистичних опитувальників, підготовки та проведення 
фотовиставки „Роблю сам”. 

Практична реалізація третьої умови на другому, мотиваційно-поведінковому, 
етапі була здійснена під час складання батьками разом з дітьми рукописної книги „Я 
хочу, мама хоче, тато хоче”; організації спортивних змагань сімейних команд, 
підготовки та проведення спільних спектаклів, свята талантів „Алло, ми шукаємо 
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таланти!”; виставок колективної творчості батьків та дітей, сімейних захоплень; 
розгляду й обговорення сімейних альбомів; виготовлення подарунків для членів 
родини. На цьому етапі виявили ефективність соціально-комунікативні ігри 
К. Фопеля, які позитивно впливали на формування в дітей уміння відчувати й 
розуміти іншого, учитися домовлятися та взаємодіяти. 

Третю соціально-педагогічну умову на третьому, соціально-зорієнтованому, 
етапі реалізовано впровадженням спільних акцій для батьків, дітей та педагогів 
„Чисте місто”, „Свято нашого міста”, „Великодній кошик”; організацією і 
проведенням вистави для дітей-сиріт із дитячого будинку „Яблуко” за казкою 
В. Суттєєва, презентацій досягнень дітей, подій, ігрових міні-проектів, виставок 
спільної творчості батьків та дітей; підготовкою родинами саморобних виробів для 
участі в акціях.  

Для реалізації 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 інтегрованих занять „Спілкування” 
(„Діти-дорослі: правила знайомства і спілкування”, „Дівчатка і хлопчики. Як 
говорити так, щоб тебе розуміли”, „Свій-чужий. Правила поведінки з 
незнайомцями”) було реалізовано на першому етапі. Основним механізмом 
проведення цих занять було обрано педагогіку емпауерменту. 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. 

На другому, мотиваційно-поведінковому, етапі реалізація четвертої умови 
відбувалася за допомогою циклу занять інтегрованого типу з теми „Підтримка і 
допомога” („Людина – не острів” (що я можу і не можу зробити сам), „Як 
запропонувати допомогу”, „Як попросити про допомогу”). Проведення інтегрованих 
занять цього циклу виявилося надзвичайно корисним для формування соціальних 
уявлень, пробудження почуттів і накопичення соціального досвіду. 

Упровадження четвертої соціально-педагогічної умови на третьому етапі 
тривало під час проведення третього циклу занять інтегрованого типу з теми 
„Подяка” („Подарунок”, „Коли погано – це також добре”, „Просте і безцінне 
слово”). Тема цього циклу є настільки важливою, що не можна її обмежити лише 
окремими заняттями, тому ми скористалися порадами щодо проживання дітьми 
тематичного дня (за технологією Н. Гавриш „Дошкільнятам – освіта для сталого 
розвитку”) із закріпленням набутих протягом нього знань і досвіду. 

Зазначимо, що лише комплексне поєднання всіх соціально-педагогічних умов 
дозволило системно підійти до процесу формування в старших дошкільників 
первинного соціального досвіду і досягти успіхів.  

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи показав загальне 
підвищення рівнів соціальної досвідченості дітей експериментальних груп, а також 
незначні зміни в контрольних групах. Успішність здійсненого експерименту щодо 
впровадження соціально-педагогічних умов підвищення ефективності формування 
первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в процесі 
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взаємодії суспільного і родинного виховання підтверджено: позитивною динамікою 
щодо формування в респондентів ЕГ соціально-когнітивного критерію (високий 
рівень збільшився на 12%; низький зменшився на 13%); збільшенням кількості дітей 
ЕГ з високим рівнем за емоційно-ціннісним критерієм (на 14%) та значним 
зменшенням кількості дітей ЕГ з низьким рівнем за цим критерієм (на 20,32%); 
позитивною динамікою щодо формування в респондентів ЕГ соціально-
комунікативного критерію (високий рівень збільшився на 11%; низький зменшився 
на 15,9%); збільшенням кількості дошкільників ЕГ з високим рівнем за діяльнісно-
поведінковим критерієм (на 12,6%) та зменшенням кількості дошкільників ЕГ з 
низьким рівнем зазначеного критерію (на 18,77%). Узагальнені результати 
експериментального впровадження соціально-педагогічних умов підвищення 
ефективності формування первинного соціального досвіду дитини в процесі 
взаємодії родинного і суспільного виховання представлено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Узагальнена таблиця результатів експериментального впровадження 
комплексу соціально-педагогічних умов підвищення ефективності формування 

первинного соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку (%) 
Рівні 

Високий Середній Низький Критерії Етапи 
експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 
До експерименту 25,7 23,6 59 61,9 15,3 14,5 Соціально-

когнітивний Після 
експерименту 28,83 35,6 63,16 62,9 8,01 1,5 

До експерименту 5,7 7,6 64,8 61,9 29,5 30,5 Емоційно-
ціннісний Після 

експерименту 6 21,6 66,22 68,22 27,78 10,18 
До експерименту 25,7 23,6 54,8 58,9 19,5 17,5 Соціально-

комунікативний Після 
експерименту 26,72 34,6 56,5 63,8 16,78 1,6 

До експерименту 10,7 9,6 59,8 61,9 29,5 29,5 Діяльнісно-
поведінковий Після 

експерименту 12,82 22,2 62,3 67,07 24,88 10,73 
 
Вірогідність результатів формувального етапу експерименту підтверджено 

статистичним методом, а саме критерієм Стьюдента. Унаслідок 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 під час експерименту 
соціально-педагогічних умов формування первинного соціального досвіду дітей 
старшого дошкільного віку в процесі взаємодії суспільного і родинного виховання. 

Отже, розроблений нами комплекс соціально-педагогічних умов формування 
первинного соціального досвіду дитини є достатньо ефективним та потребує 
подальшого впровадження. Це є переконливою підставою вважати завдання 
дослідження виконаними, а його мету – досягнутою. 
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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 
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: 
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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. 

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. 

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 
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досліджень з проблеми методичного забезпечення процесу формування соціального 
досвіду та більш глибокої конкретизації напрямів роботи соціального педагога з 
означеної проблеми. 
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АНОТАЦІЇ 
Алєко О. А. Формування первинного соціального досвіду дитини у 

процесі взаємодії суспільного і родинного виховання. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016. 

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі формування первинного 
соціального досвіду дитини у процесі взаємодії суспільного і родинного виховання. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми формування первинного 
соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії родинного 
і суспільного виховання; схарактеризовано первинний соціальний досвід у 
загальному контексті соціалізації дитини; уточнено й теоретично аргументовано 
сутність і структуру поняття „первинний соціальний досвід”; розкрито феномен 
взаємодії родинного і суспільного виховання в процесі формування первинного 
соціального досвіду дитини; представлено програму експериментального 
дослідження, яка передбачала діагностику рівнів сформованості соціальної 
досвідченості старших дошкільників на основі визначених критеріїв та показників; 
апробацію комплексу соціально-педагогічних умов формування соціального досвіду 
старших дошкільників у процесі взаємодії ДНЗ і родини. 

Ключові слова: первинний соціальний досвід, соціалізація, соціальна 
досвідченість, дитина старшого дошкільного віку, суспільне виховання, родинне 
виховання, дошкільний навчальний заклад, взаємодія, соціально-педагогічні умови. 

 
Алеко О. А. Формирование первичного социального опыта ребенка в 

процессе взаимодействия общественного и семейного воспитания. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 
Славянск, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено проблеме формирования 
первичного социального опыта ребенка в процессе взаимодействия общественного и 
семейного воспитания. 

В диссертации осуществлен теоретический анализ проблемы формирования 
первичного социального опыта детей старшего дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия семейного и общественного воспитания; охарактеризован 
первичный социальный опыт в общем контексте социализации; теоретически 
аргументирована сущность и структура понятия „первичный социальный опыт”; 
раскрыт феномен взаимодействия семейного и общественного воспитания в 
процессе формирования первичного социального опыта ребенка; представлена 
программа экспериментального исследования, которая предусматривала 
диагностику уровней сформированности социальной опытности старших 
дошкольников на основе выделенных критериев и показателей. 

Впервые теоретически обоснован и экспериментально апробирован 
комплекс социально-педагогических условий формирования первичного 
социального опыта ребенка в процессе взаимодействия семейного и общественного 
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воспитания. Доказано, что процесс формирования первичного социального опыта 
детей старшего дошкольного возраста будет результативным при наличии 
комплекса таких социально-педагогических условий: функционирования 
дошкольного учреждения как открытой социально-педагогической системы; 
поэтапной смены форм и методов взаимодействия педагогов и родителей, 
направленной на формирование первичного социального опыта; реализации 
совместно с родителями и воспитанниками проекта „Я и моя семья”; внедрения 
цикла интегрированных занятий с практикой погружения детей в ситуации, 
требующих активного взаимодействия с другими.  
 В ходе исследования определены структурные компоненты, критерии, 
показатели и выявлены уровни сформированности социальной опытности детей 
старшего дошкольного возраста. Основанием для определения критериев 
сформированности социальной опытности дошкольников стала ее компонентная 
структура. Были выделены такие критерии: социально-когнитивный, эмоционально-
ценностный, социально-коммуникативный и деятельно-поведенческий. Внедрение 
комплекса социально-педагогических условий предполагало одномоментное по 
всем направлениям, комплексное воздействие для обеспечения положительного 
результата и осуществлялось в 3 этапа: ориентировочно-диагностический, 
мотивационно-поведенческий, социально-ориентированный, каждый из которых 
усиливал новообразования предыдущего. 
 Наиболее эффективными формами работы с детьми оказались: 
интегрированные занятия с практикой погружение детей в ситуации, требующие 
активного взаимодействия с другими, игровые упражнения, социально-
коммуникативные игры, совместные творческие работы, театрально-игровое 
творчество детей, презентации достижений детей. В работе с родителями среди 
таких форм отметим: заседание круглого стола, доверительное общение, 
тренинговые занятия, ролевые игры, родительские конференции, организация 
семейного клуба, создание рукописной книги и фотопортрета семьи. В работе с 
педагогами наиболее удачными оказались такие формы работы: семинары, тренинги 
учебного сотрудничества, социально-педагогические тренинги и ролевые игры. 
Положительный эффект дали совместные формы работы: выставки общих 
творческих работ детей и родителей; музыкально-спортивные семейные праздники, 
развлечения, совместный труд; экскурсии, конкурсы для семей, эстафеты, 
благотворительные и экологические акции, социальные проекты. 

Анализ эффективности внедренного комплекса социально-педагогических 
условий формирования первичного социального опыта старших дошкольников 
осуществлен путем диагностики уровня их социальной опытности как на этапе 
констатирующего, так и по результатам формирующего эксперимента и 
свидетельствует о положительной динамике показателей по указанным выше 
критериям. Полученные результаты подтверждены в ходе применения 
математических и статистических методов исследования. 

Ключевые слова: первичный социальный опыт, социализация, социальная 
опытность, ребенок старшего дошкольного возраста, общественное воспитание, 
семейное воспитание, дошкольное учебное заведение, взаимодействие, социально-
педагогические условия. 
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Aleko O. A. Formation of primary social experience of the child in the process 
of interaction of public and family education. – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 
specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016. 

Dissertation research is devoted to the formation of primary social experience of the 
child in the process of interaction of public and family education. In the dissertation 
conducts a theoretical analysis of the problem of formation of primary social experience of 
children of senior preschool age in the process of interaction of family and social 
education; characterized by primary social experience in the General context of 
socialization; theoretically substantiate the nature and structure of the concept of „primary 
social experience”; discovered the phenomenon of interaction between family and social 
education in the formation of primary social experience of the child; presents a program of 
experimental research that included diagnostics of levels of formation of social experience 
of senior preschool children based on selected criteria and indicators; the testing of 
complex socio-pedagogical conditions of formation of social experience of senior 
preschool children in the process of interaction between preschool institution and family. 

Key words: primary social experience, socialization, social experience, the child of 
preschool age, public education, family education, preschool institution, interaction, socio-
pedagogical conditions. 
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