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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ НАВЧАЛЬНО- 
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК” 

 
Сільська школа на всіх етапах розвитку нашої держави здійснювала 

навчання та виховання підростаючого покоління в Україні. Значній мірою 
ефективність її роботи визначає соціальний та економічний розвиток села, 
культуру навколишнього середовища. Тому на сучасному етапі великого 
значення набувають пошуки оптимальних шляхів організації навчання і 
виховання в сільській місцевості. Одним з них є успішне функціонування 
роботи навчально-виховних комплексів “Школа-дитячий садок”. 

Такий комплекс дозволяє вирішити цілий ряд соціально-педагогічних 
проблем: забезпечує максимальне охоплення дітей в сільській місцевості 
суспільним вихованням та покращення якості навчання як дошкільників, так 
і школярів; утворює дійовий осередок інтеграції всіх виховних впливів на 
дитину, звільнює жінку-матір для виконання її складних виробничих 
обов’язків. 

Особлива роль навчально-виховних комплексів в умовах переходу до 
нових соціально-економічних відносин. Переобтяжені економічними 
проблемами батьки недостатньо займаються вихованням своїх дітей. Учителі 
ж не в змозі забезпечити виховний вплив в умовах позашкільного виховання 
за місцем проживання дітей. Тільки навчально-виховний комплекс здатний 
подолати замкнутість виховного впливу і об’єднати зусилля родини, школи, 
дитячого садка, громадських організацій села на формування особистості 
дитини, забезпечення її успішного виховання, навчання і саморозвитку. Тому 
організація навчально-виховних комплексів на сучасному етапі є одним з 
перспективних напрямів розвитку системи освіти в умовах села, забезпечує 
створення педагогічно організованого соціального середовища, формування 
у дошкільників і молодших школярів соціального досвіду, цінностей, норм, 
установок, вимог, властивих суспільству. 

Специфіка діяльності комплексу на селі зумовлена, з одного боку – 
особливістю села як виробничо-територіальної та соціально-економічної 
спільноти людей, з іншого – особливою роллю комплексу як важливого 
соціального інституту в житті та розвитку села. Природні умови, а також 
особливості суспільного виробництва в промисловості та сільському 
господарстві села завжди будуть впливати на систему виховання дітей, через 
що вона не втратить своєї соціальної ролі. Але специфічне в її діяльності 
буде зберігатися завжди. У цьому контексті соціальна роль комплексу на селі 
буде зростати, а природа і сільськогосподарське оточення буде складати 
своєрідний фон соціалізації і виховання дітей у сільській місцевості. 

Особливістю мети діяльності навчально-виховного комплексу є не 
тільки виховання і навчання дитини, а і її соціалізація шляхом створення 
виховного соціально-культурного довкілля. Тобто, перетворення села в 
педагогічно керований соціум. Але реалізувати це завдання можливо лише за 



умови створення в цьому закладі нової, цілісної, наскрізної за своєю суттю 
навчально-виховної системи. Основною метою і засобами формування такої 
системи стануть різнобічний розвиток особистості, гуманізація 
міжособистісних взаємин, спільне удосконалення соціального довкілля. 

Створення комплексу, як показує досвід, процес досить складний за 
змістом, багатоступеневий. Немає і не може бути обов’язкового для всіх 
закладів єдиного варіанту, все залежить від конкретних соціально-
педагогічних умов, матеріально-технічних і кадрових можливостей. Але є 
спільне в змісті, цілях і організаційних підходах, що характеризує цей заклад 
як школу-комплекс. Це загальноосвітня установа, головною метою якої є 
стимулювання і різнобічний розвиток особистості дитини: здійснення 
комплексного вирішення навчальних і виховних завдань; надання кожній 
дитині можливостей максимального розвитку творчої індивідуальності, 
розширення кола спілкування вихованців в процесі діяльності; активна 
взаємодія з соціальним середовищем. 

На відміну від масової школи, яка може існувати без особливо широких 
зовнішніх зв’язків, в “Школі-дитячому садку” таке існування, на нашу думку, 
неможливе, оскільки існує прагнення цілісного розкриття потенційних 
можливостей особистості кожної дитини. Загальновизнано, що сім’я – 
найважливіший інститут соціалізації дитини. Тут створено персональне 
середовище життя та розвитку малюка, середовище, яке зумовлює спосіб 
його життя, його соціальне існування, в якому формуються нові соціальні 
якості, вміння та навички. Соціальний досвід особистості, який вона набуває 
в родині, визначає її індивідуальну поведінку, створює реальну модель, яка є 
основою для сприйняття навколишнього середовища і дії в ньому. “Сім’я – 
не просто соціальне мікросередовище. Це своєрідний соціальний 
мікрокосмос, оскільки його структура наближена до “оригіналу” – до 
структури суспільства. Внутрішньосімейне спілкування містить різні 
соціальні компоненти – вікові зразки поведінки, професійні взаємини, 
стосунки між чоловіками і жінками” (168). 

У дослідженнях, присвячених проблемі спілкування дошкільників і 
виявленню його впливу на розвиток психіки та характер взаємин дитини з 
іншими людьми, представлені важливі експериментальні дані про роль 
соціального досвіду, набутого дітьми в сім’ях різного типу. 

Так, діти, які живуть у дружних сім’ях, де суспільна, педагогічна позиція 
батьків, їх практична діяльність відповідають меті і завданням виховання, 
доброзичливі, контактні, вміють рахуватися з думкою та бажаннями інших, 
вони є співучасниками спільних домашніх справ і активними учасниками 
справ у дитячому садку. Такі діти емоційно переживають оцінне ставлення 
дорослих і прагнуть об’єктивної самооцінки. Натомість, у сім’ях, де не 
організований розподіл господарських і педагогічних сил, не існує спільних 
виховних позицій, змістовного діяльнісного спілкування між дорослими і 
дітьми, діти засвоюють у взаєминах з оточуючими (в дитячому садку) 
тактику соціально-пасивної малоконтактної поведінки. 



Якщо вихованням дитини в сім’ї не займаються, то, як наслідок, діти 
ростуть педагогічне занедбаними, їх соціальний досвід характеризується 
конфліктними та агресивними взаєминами з батьками, іншими дорослими, з 
ровесниками; у таких дітей формуються негативні навички, бажання 
домогтися свого, не рахуючись ні з ким, тобто наявні прояви асоціальних 
тенденцій. 

Дослідники проблем виховання в сучасній сільській родині А.Г.Харчев і 
М.Г.Панкратова виділяють конкретні фактори, які негативно впливають на 
виховання: висока зайнятість дорослих, значне трудове навантаження як 
чоловіків, так і жінок. У сільській родині приділяється більше уваги 
власному підсобному господарству, ніж організації сімейного дозвілля. 

Труднощі виховання багато в чому пов’язані з проблемою догляду за 
дітьми,  оскільки зменшується кількість бабусь та дідусів,  що проживають з 
молодою сім’єю. Не завжди висока педагогічна культура сім’ї перетворює 
спілкування, заняття з дітьми, їх виховання в постійну проблему. 
Експериментальне доведено, що в результаті відсутності системи 
педагогічних знань на батьківську позицію дорослих в сільській сім’ї має 
вплив життєве уявлення про те, що, коли дитина вміє ходити, розмовляти і 
відвідує дитячий садок, то вона потребує менше контактів з дорослими. Це 
часто неусвідомлене уявлення підтримується реальною негативною 
поведінкою дитини вдома, яка може бути викликана як відсутністю 
змістовного контакту з дорослим, так і віковими особливостями (кризою). 
Протягом дошкільного віку дорослі члени родини накопичують стихійні 
знання про дитину, на основі чого у них утворюється ілюзія її знання. Також 
часто формується такий суб’єктивний образ дитини, який буває або нечіткий 
або негативний, у всякому випадку неадекватний, без розрізнення вікових та 
індивідуальних особливостей дитини. 

На сьогодні в сільській місцевості необхідна школа, яка не тільки 
систематично і кваліфіковано забезпечує процес виховання та соціалізації 
дітей, але й здійснює педагогічний вплив на ряд інших соціальних факторів, 
беручи участь у вихованні підростаючого покоління. Компенсуюча і 
корегуюча роль сільської школи має виявитися перш за все щодо сім’ї, рівень 
освіченості якої в цілому нижчий, ніж міської сім’ї. В умовах сьогодення 
комплекс “Школа-дитячий садок” може і повинен стати педагогічним 
центром соціально-виховної роботи на селі. Це передбачає педагогічне 
керівництво виховними силами соціального довкілля, координацією їх 
виховних зусиль, педагогічну просвіту сучасної родини. 

Назріла гостра істотна необхідність визнати активними суб’єктами 
виховного процесу не тільки особистість дитини, але і педагога, і батьків, і 
суспільство в цілому. Головним принципом тут є не принцип провідного 
впливу дитячого садка, не принцип паралельності, а принцип 
взаємопроникнення двох соціальних інститутів. 

Для ефективної соціалізації підростаючого покоління необхідна 
узгодженість між сім’єю і соціально-етнічним довкіллям. Важливою умовою 
цієї узгодженості є наявність спільної системи цінностей. Саме вона 



становить зміст соціалізації дитини в сім’ї і школі, визначаючи ефективність 
їх взаємодії у національному вихованні. 

Видатний педагог В.О.Сухомлинський постійно нагадував педагогам: 
“На дитину впливає багато людей і явищ життя, на неї впливають мати, 
батько, шкільні товариші, так зване “вуличне середовище”, прочитані 
книжки й переглянуті кінофільми, про які ви й не знаєте, зовсім не 
передбачувана зустріч з людиною тощо. Вплив на дитину може бути 
позитивним і негативним. Трапляються сім’ї, в яких важка, гнітюча 
обстановка накладає відбиток на все життя людини. Місія школи, наше з 
вами найважливіше завдання, дорогий колего, - боротися за людину, 
переборювати негативні впливи і давати простір позитивним”. 

Повноцінна інтеграція всіх виховних зусиль, спрямованих на дитину з 
боку сім’ї, школи, громадських організацій, трудових колективів села 
передбачає свідому опору на прогресивні традиції народної педагогіки та 
сучасні концептуальні засади виховання і освіти в Україні. Тісне поєднання 
вищезазначеного надає суспільному вихованню на селі необхідної 
стабільності, життєвості, органічної цілісності, забезпечує перспективу його 
розвитку, оскільки сучасні концепції виховання переводять стихійно-
розрізнений народний педагогічний досвід на науково-конструктивну 
основу. 
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