
Сайко Н.О. 

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Основним завданням сучасної педагогіки є соціалізація особистості – 
надання допомоги дитині у процесі засвоєння соціального досвіду шляхом 
входження у суспільне середовище. 

Проблемі активного входження особистості у суспільство присвячена 
велика кількість літератури – від класиків античної філософії до сучасних 
розробок, від досліджень даної проблеми у теоретичному плані до її 
практичного застосування. Пошуку гармонії розвитку дитини у природному 
та соціальному середовищі присвятив свою педагогічну діяльність 
В.О.Сухомлинський. Природне середовище, зазначав він, є джерелом 
емоційного та інтелектуального розвитку особистості, що сприяє 
позитивному протіканні процесу соціалізації.  

Проблема входження індивіда у світ культури, формування морального 
досвіду та ціннісних орієнтацій особистості була предметом досліджень 
В.В.Москаленка, В.Харчєва, Г.Ващенка, Н.В.Андреєнкової, О.Вишневського, 
Р.Осипець тощо [4, 6, 2, 1, 3, 5].  

Таким чином, вивчення філософської, соціологічної, педагогічної, 
психологічної літератури дозволяє зробити висновок, що проблема 
соціалізації людини досліджується досить широко. У той же час і в науково-
методичній літературі, і в практиці досить помітне неадекватне тлумачення 
самого процесу соціалізації дітей дошкільного віку і, зокрема, його базування 
на основі формування світоглядних позицій особистості, а саме: формуванні 
системи знань, цінностей, соціальних норм, спрямування особистості на 
позитивні ідеали, розвиток мрійливості тощо. 

Тому мета нашого дослідження – теоретично обґрунтувати зміст, форми 
і методи професійної підготовки майбутніх вихователів до соціалізації дітей 
дошкільного віку та експериментально перевірити педагогічні умови їхньої 
реалізації. 

Запропонована нами система спрямована на формування в майбутніх 
вихователів професійно-педагогічних знань, практичних умінь і навичок 
здійснювати процес соціалізації та розвиток умінь до самостійної наукової 
діяльності. 

Це функціональна система, що забезпечує цілісну підготовку соціалізації 
дітей дошкільного віку в процесі комплексної організації діяльності 
студентів у вищому навчальному закладі (навчально-пізнавальної, науково-
дослідної і навчально-практичної). Цілісний процес підготовки майбутніх 
вихователів ґрунтується на поєднанні теоретичного, практичного і 
професійного його компонентів. 

Новий концептуальний підхід до формування системи професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вихователів до соціалізації дошкільників 



зорієнтований на оволодіння студентами знаннями й уміннями, які 
передбачають інтеграцію дитини у соціальне середовище, що забезпечується 
структуруванням змісту навчальних дисциплін, спрямованого на формування 
світогляду майбутніх вихователів. 

Структурування змісту навчальних дисциплін, спрямованих на 
формування світогляду майбутніх вихователів, передбачало:  

– введення до програми з дошкільної педагогіки розділу “Соціалізація 
дошкільника”, який включає вісім теоретичних тем і блок практичних 
завдань;  

– включення ряду питань з проблем соціалізації дітей дошкільного віку 
для використання у процесі викладання таких дисциплін, як “Методика 
розвитку рідної мови й ознайомлення з навколишнім” та “Методика 
ознайомлення дітей з природою”; 

– розробку спецсемінару “Теоретико-методичні основи соціалізації 
дошкільників”, спрямованого на узагальнення світоглядних знань студентів. 

Формування системи теоретичних знань з проблеми соціалізації 
здійснювалось у декількох напрямках: 1) усвідомлення студентами 
суспільної значущості проблеми соціалізації; 2) спрямованість студентів на 
здійснення процесу соціалізації; 3) спрямованість на самовдосконалення, на 
засвоєння форм і методів соціалізації та їх практичну реалізацію. 

Усвідомити суспільну значущість проблеми соціалізації особистості 
допоможе розкриття таких тем розділу “Соціалізація дошкільника”, як 
“Загальні питання процесу соціалізації дошкільника” та “Основи формування 
елементів світогляду дітей дошкільного віку”.  

Мета першої теми – розкрити зміст процесу соціалізації дітей 
дошкільного віку, умови й засоби успішної реалізації. Сформувати у 
студентів чіткі уявлення про поняття “соціалізація”, “соціальна адаптація”, 
“виховання”, навчитися встановлювати між ними взаємозв’язки. 

Оскільки велике значення для розвитку особистості дитини має 
формування елементів світогляду, то другою темою розділу, яка сприяє 
усвідомленню суспільної значущості проблеми соціалізації, є “Основи 
формування світогляду дітей дошкільного віку”. Мета – показати майбутнім 
вихователям зв’язок між соціалізацією особистості і формуванням елементів 
світогляду, а також підвести студентів до розуміння доцільності формування 
елементів світогляду, починаючи з дошкільного віку. 

Враховуючи те, що світогляд має багаторівневу структуру, кожна з яких 
включає велику кількість компонентів, виникла необхідність поглибленого 
вивчення процесу формування у  дошкільника елементів світогляду різних 
рівнів. Тому ми виділили ряд тем, розкриття яких сприяє формуванню 
спрямованості майбутніх вихователів  на проведення процесу соціалізації: 
“Рівнева структура світогляду”, “Компонентна структура світогляду”, 
“Функціональна структура світогляду”, “Сфери соціалізації”.  

Розглядаючи тему “Рівнева структура світогляду”, потрібно підкреслити, 
що світосприймання, світовідчуття, світорозуміння є основою розвитку 
психічних процесів. Майбутнім вихователям слід усвідомити, що саме з 



процесів рівневої структури світогляду, таких як: світосприймання, 
світовідчуття, світорозуміння, починається його формування, засвоєння 
соціального досвіду. Акцентується увага студентів на тому, що дитина з 
моменту народження потрапляє у соціальне оточення, дорослий немов би 
вводить дитину в предметний світ, привертає її увагу до предметів, наочно 
демонструє способи дії з ними, часто безпосередньо допомагає дитині 
виконувати дії, спрямовуючи її рухи. Відчуття й сприймання – це психічні 
процеси, які перші починають функціонувати з моменту народження дитини. 
Тому з перших місяців життя дитини перед дорослим стоїть завдання 
спеціально розвивати слух, рухи, емоції, зір, виховувати її, активно 
знайомити зі світом людських предметів і відносин.. Під керівництвом 
дорослого дитина навчається сприймати світ, пояснювати явища, аналізувати 
відчуття – це є основою розвитку психічних пресів (пам’яті, мислення тощо). 

Четверта тема розділу – “Компонентна структура світогляду”, яка 
спрямована на формування системи знань дошкільника та спрямовує 
майбутніх вихователів на проведення процесу соціалізації. Студенти повинні 
засвоїти загальні питання, зокрема: що таке знання, система знань, зміст 
знань, функції знань (онтологічна, оціночна, орієнтувальна). 

Важливо також усвідомити особливості формування системи знань та її 
зв’язок із соціалізацією особистості. Майбутні вихователі повинні розуміти, 
що для успішного формування світогляду дитини потрібна певна база 
наукових та побутових знань, які б допомагали дитині орієнтуватися у 
суспільстві, на основі яких формувалися б уміння розпізнавати сутність явищ 
і висловлювати своє ставлення до нього, а також підбирати необхідні 
аргументи, вміти логічно, послідовно обґрунтовувати  та відстоювати свою 
позицію. Тому вихователі повинні вміти підбирати зміст знань для 
дошкільників, який має бути науково об’єктивним, будуватися на 
загальнолюдських цінностях і моральних принципах, відповідати сучасним 
потребам дитини і суспільства. 

Бажано також розкрити зміст системи знань та визначити сфери їх 
засвоєння. Кожна людина з моменту народження потрапляє у певне соціальне 
оточення, яке у процесі життя поступово розширюється. Нами було виділено 
такі сфери засвоєння знань: на рівні “Я” – людина, “Я” – член сім’ї, на рівні 
вихованця дитячого закладу, жителя міста, на рівні громадянина України, на 
рівні планети. 

Відомо, що важливу роль у формуванні світогляду відіграють соціальні 
норми. Доцільно розкрити сутність поняття “соціальні норми”, 
підкреслюючи, що соціальні норми – це вимоги, побажання, очікування 
відповідної (схваленої суспільством) поведінки. Це своєрідні ідеальні зразки 
(шаблони), які зумовлюють думки, мову, відчуття, поведінку в конкретних 
ситуаціях. Обов’язок кожного вихователя – відповідальність за якість та 
кількість знань, які має отримати дитина, необхідність бути взірцем, зразком, 
ідеалом для вихованців.  Ідеться про норму як стандарт належної поведінки. 
Цьому стандарту відповідає конкретне очікування вихованців, батьків, 
суспільства, надія на задоволення їхніх освітніх потреб. 



Одним із найважливіших питань у процесі формування елементів 
світогляду дошкільника, а також у формуванні цілісного світогляду майбутніх 
вихователів є питання про формування системи цінностей.   У процесі 
висвітлення цього питання насамперед слід з’ясувати, що формування 
системи цінностей передбачає передачу підростаючому поколінню 
соціального досвіду людства, знань, розвиток здібностей до практичної 
діяльності; спрямування на розвиток розумових, фізичних сил дитини, на 
становлення її емоційно-вольової сфери; формування та зміну ставлення 
суб’єкта до світу; засвоєння способів створення і перетворення явищ та 
предметів середовища. Важливе значення має процес засвоєння цінностей 
людства для розвитку особистості, підкреслити, що від вибору системи 
цінностей залежить зміст та результати виховання. Зокрема, чи буде 
особистість орієнтуватися у процесі свого розвитку на добро, чесність, 
великодушність, чи на зло, брехню. 

П’ятою темою розділу є “Функціональна структура світогляду”, яка 
включає питання формування ідеалів, їх вплив на розвиток особистості. 
Аналізуючи сутність поняття “ідеал”, шляхи його формування, потрібно 
неодмінно прийти до висновку, що значення ідеалів полягає у регулюванні 
життєдіяльності особистості. Завдання вихователів полягає у спрямуванні 
особистості на формування ідеалу, який базується на моральних цінностях 
суспільства. 

Важливими питаннями є формування категорій світогляду – надія, мета, 
мрії та розвиток мрійливості у процесі соціалізації. Розкриваючи сутність 
понять “надія”, “мета”, “мрія”, потрібно звернути увагу на важливість їх 
формування. Мрії забезпечують позитивні емоції, допомагають дитині бачити 
себе розумною, сміливою, доброю, тобто такою, якою прагне бачити  себе 
кожна людина. У свою чергу, це має ефективний вплив на розвиток 
особистості дошкільника, на його самооцінку. Надія виступає організуючим 
фактором діяльності особистості. Коли дитина надіється на щось, прагне до 
чогось, то підсвідомо особистість підпорядковує свою діяльність на 
здійснення бажаного. Також потрібно звернути увагу студентів на те, що мета 
є активним фактором людської свідомості. Кожна особистість мріє досягти 
успіхів у своєму житті, але це можливо, якщо є певна мета й особистість 
прагне до неї у процесі життєдіяльності. Завдання педагога полягає у 
визначанні і корекції мети діяльності, щоб її результати були спрямовані на 
розвиток особистості дитини і суспільства у майбутньому.  

Оскільки становлення особистості, формування її світогляду 
здійснюється у трьох сферах: діяльність, спілкування, самосвідомість, нами 
було виділено шосту тему розділу – “Сфери соціалізації”.  

Розкриваючи роль діяльності у процесі соціалізації, потрібно звернути 
увагу, на те, який вплив має діяльність дошкільника на розвиток рухів, 
пізнавальних процесів, на засвоєння суспільного досвіду. Оскільки провідним 
видом діяльності у дошкільному віці є гра, потрібно підкреслити 
ефективність застосування ігор у процесі формування елементів світогляду. 
Доцільно розглянути вимоги до ігрових навичок дитини. 



Друга сфера – спілкування – розглядається у контексті соціалізації з 
позиції розширення і поглиблення. Розширення спілкування можна розуміти 
як збільшення контактів людини з іншими людьми, специфіку цих контактів 
на кожному віковому етапі.  

Розглядаючи сутність поняття “спілкування”, його функції 
(комунікативна, інтерактивна, перцептивна), потрібно підкреслити їх роль у 
процесі засвоєння суспільного досвіду. На основі перелічених функцій 
спілкування потрібно виділити  основні вимоги до мови дошкільника та 
вимоги до умінь встановлювати контакти з іншими людьми  

Третя сфера соціалізації – розвиток самосвідомості. Розглядаючи 
самосвідомість як процес становлення образу “Я” людини, потрібно дійти до 
висновку, що образ “Я” не виникає у людини відразу, а формується протягом 
усього життя під впливом соціуму. Для більш повного розуміння поняття 
“самосвідомість” потрібно розглянути структуру образу “Я”, яка містить 
пізнавальний компонент (знай себе), емоційний (оцінюй себе), поведінковий 
(ставлення до себе) та розкрити шляхи формування компонентів 
самосвідомості у дошкільника.  

Вирішенню завдань третього напрямку – формування спрямованості у 
майбутніх вихователів на самовдосконалення, на засвоєння різних форм і 
методів соціалізації та їх практичну реалізацію сприяє розгляд теми 
“Інститути соціалізації”. Ми виділили найбільш впливові для дитини 
дошкільного віку – це сім’я і дитячі заклади.  

Сім’я – перша школа людських взаємин, де діти з перших днів життя 
засвоюють систему моральних цінностей, і тому від змісту, форми і методів 
виховання у сім’ї залежить рівень соціалізації дитини. Розкриваючи значення 
сім’ї у процесі засвоєння соціального досвіду, потрібно розглянути основні 
вимоги до сімейного виховання: це і позитивне ставлення до дитини, 
розвиток її самостійності, і зацікавленість її інтересами, захопленнями тощо.  

У дошкільному закладі вихователь виступає особливим соціалізуючим 
суб’єктом, який професійно передає дітям позитивний соціальний досвід. 
Розкриваючи значення дошкільних закладів у формуванні елементів 
світогляду дошкільників, слід звернути увагу студентів, що вирішення 
завдань соціалізації залежить від уміння вихователя соціалізуватися в умовах 
сучасного суспільства. 

Практичне навчання, яке передбачало формування умінь і навичок 
здійснювати процес соціалізації здійснювалось на лабораторно-практичних 
заняттях та в результаті самостійної наукової діяльності. 

Були виділені педагогічні умови його організації:1) дотримання етапів 
формування практичних умінь і навичок студентів, а саме: орієнтаційний 
(знання про те, що є вихідним і що, коли і як робити), виконавчий 
(відпрацювання безпосередньо виконання дії) і контролюючий (здійснення 
контролю за діями у реальному процесі); 2) здійснення тісного взаємозв’язку 
між теоретичними знаннями і практичними умінням за допомогою 
використання у роботі зі студентами вправ і завдань: на розвиток умінь вести 
дискусію, сприймати, помічати якомога більше деталей навколишнього 



середовища, описувати і порівнювати свої відчуття, на розвиток 
діагностичних умінь студентів, що дозволило наблизити процес професійної 
підготовки до реальної педагогічної діяльності; 3) використання форм і 
методів роботи, які сприяють формуванню соціально активного педагога у 
майбутньому: участь студентів у науково-практичних конференціях, 
друкування статей у науково-практичних збірниках, проведення дослідження 
розвитку проблеми соціалізації в теорії і практиці.  

Професійне становлення майбутніх вихователів щодо проблеми 
соціалізації відбувалось у процесі педагогічної практики студентів та 
спецсемінару “Теоретико-методичні основи соціалізації дітей дошкільного 
віку”. У процесі педагогічної практики вирішувались такі завдання: 
поглиблювались і систематизувались набуті знання із проблеми соціалізації, 
розвиток умінь здійснювати соціалізацію, добирати ефективні форми і 
методи та спрямовувати навчально-виховний процес дошкільників на їх 
соціалізацію. 

У процесі вивчення спецсемінару студенти навчилися визначати рівні 
соціалізації та узагальнювали результати за весь період професійно-
педагогічної підготовки, у процесі складання програм соціалізації дітей 
дошкільного віку. 

Результати формуючого експерименту довели, що система професійно-
педагогічної підготовки майбутніх вихователів сприяє формуванню 
готовності до здійснення процесу соціалізації дітей дошкільного віку. 
Навчаючись у вищому навчальному закладі, студенти оволоділи такими 
професійно-педагогічними уміннями: 

– усвідомлювати роль соціального становлення дошкільників в 
гармонійному розвитку особистості; 

– проектувати й організовувати процес соціалізації з урахуванням 
індивідуальних особливостей дитини; 

– володіти  психолого-педагогічними  методами  дослідження  і 
діагностики рівнів соціалізації дошкільників; 

– здійснювати об’єктивний особистісно-гуманний підхід до контролю і 
оцінки знань, умінь і навичок соціалізуватися дітей дошкільного віку; 

– здійснювати  процес  соціалізації  дошкільників,  застосовуючи 
ефективні форми і методи роботи; 

– сприяти засвоєнню і відтворенню соціального досвіду дітьми; 
– складати власні програми соціалізації дітей дошкільного віку; 
– співробітничати  з  батьками  дітей,  надавати їм  консультативну 

допомогу. 
Система професійно-педагогічної підготовки сприяє також формуванню 

умінь особистісного і професійного самовдосконалення: 
– володіння методами самоаналізу; 
– здатність до аналізу власного досвіду здійснювати процес соціалізації; 
– уміння визначати шляхи професійного самовдосконалення; 
– уміння систематизувати, узагальнювати наукову інформацію та 

використовувати у власній педагогічній діяльності. 



Усі ці уміння сприяють ефективному здійсненню процесу соціалізації 
дітей дошкільного віку. 

Результати дослідження можуть використовуватися у подальших 
розробках проблеми вдосконалення професійної підготовки педагогічних 
кадрів до соціалізації особистості у педагогічних навчальних закладах, 
педагогічних училищах, коледжах, у дитячих закладах освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної 
підготовки вихователів до соціалізації дошкільників. Подальшого 
дослідження потребують такі проблеми: розробка ефективних форм і методів 
соціалізації особистості; обґрунтування методичної основи фахової 
підготовки майбутніх вихователів. 
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