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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ  

 
Суспільство стає більш людиноцентриським, тому соціалізуюча функція 

освіти виходить на перший план. В такому суспільстві індивідуальний 
розвиток особистості є і основним показником прогресу, і головною 
передумовою подальшого розвитку суспільства. Тому, як зазначив міністр 
освіти України В.Кремень, „найпріоритетнішими сферами в ХХІ ст. стають 
наука як сфера, що продукує нові знання, і освіта як сфера, що олюднює 
знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини. І тільки та 
країна, яка зможе забезпечити пріоритетний розвиток цих сфер, 
претендуватиме на гідне місце в світовому співтоваристві, буде 
конкурентноспроможною” [1, 2]. 

Характеризуючи сучасну освіту, вже неможливо уникнути поняття 
соціалізації особистості, знехтувати розкриттям змісту соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Вже в працях Т.Кампанелли, 
Ш.Фур’є, Р.Оуена, Ж.Ж.Руссо, С.Френе, М.Монтессорі є положення про 
соціальний характер виховання людини, про педагогізацію соціального 
середовища, про оптимізацію взаємодії людини і соціума. Проблемі 
соціальної роботи та соціального виховання (в контексті соціалізації 
особистості) присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні вчені Д.Бех, 
Б.З.Вульфов,  М.А.Галагузова, О.Й.Демченко, З.Г.Зайцева, І.Д.Звєрєва, 
В.Д.Іванов, А.І.Капська, І.С.Кон, Н.М.Лавриченко, Т.М.Лактіонова, 
І.А.Ліпський, А.В.Мудрик, О.І.Пилипенко, В.М.Полонський, Р.М.Пріма, 
Г.А.Філонов, Р.Баркер, Д.Брідж, М.Пейн, С.Хакетт, Д.Харрисон. Мета  даної 
статті полягає в обґрунтуванні того, що ефективна соціалізація особистості 
залежить від успішної соціально-педагогічної роботи в школі, особливо з 
дітьми молодшого шкільного віку.  

Соціально-педагогічна робота розпочинається з перших днів 
перебування дитини в школі. У період молодшого шкільного віку дитина 
набуває значного обсягу знань, умінь і навичок, збагачує досвід своєї 
соціальної поведінки. У неї  з’являються перші стійкі ціннісні орієнтації. 
Відбувається бурхливий розвиток почуттів: моральних, інтелектуальних, 
етичних. Початок навчання – це початок корінної зміни соціальної ситуації 
розвитку дитини. Вік дитини 7 років вважається, як стверджує Лідія Орбан-
Лембрик, дуже важливим у житті особистості [2]. Вона стає суспільним 
суб’єктом і виконує тепер соціально – значимі обов’язки, за які отримає 
суспільну оцінку. Вся система суспільних відношень дитини змінюється і 
здебільшого визначається тепер тим, наскільки успішно вона справляється з 
вимогами суспільства [3]. Учні молодшого шкільного віку вступають у новий 
тип відношень з оточуючими людьми. Діти засвоюють соціальні норми, 
майже втрачають беззастережну орієнтацію на дорослих і зближуються зі 
своїми ровесниками. У їхніх міжособистісних  стосунках з’являються 



категорії „добре” і „погано”. 
Молодші школярі ще не здатні самостійно брати участь у реальному 

житті соціуму, проте під впливом соціалізації та виховання дитина 
спроможна змінювати свій внутрішній світ, своє ставлення до людей, подій, 
самого себе, тим паче, що період розвитку дитини від 8-9 років 
характеризується творчим піднесенням [2]. Для успішної соціалізації 
молодших школярів потрібні такі умови, які забезпечували б їм можливості 
критично переосмислювати і відбирати те, що пропонує соціум. Успішна 
соціально-педагогічна робота по соціалізації особистості допомагає дитині 
увійти в сферу соціального життя, в культуру; вона сприяє створенню 
ціннісних орієнтацій, свого стилю життя, свого власного соціального досвіду. 
Головне – це створення суб’єктивного досвіду учня, тобто його особистої 
діяльності, і її вплив на свідомість, причому в дуже широкому історичному 
аспекті [4].  

Набуття дитиною певного соціального досвіду, що він пережив, який 
постійно визначає його дії і поступки і проявляється у ставленні школяра до 
різних сторін свого життя, впливає на формування його бажань, інтересів, 
направляє чи стримує його активність, можна вважати головним показником 
рівня соціалізації особистості, яка відбувається в трьох основних сферах: 
діяльності, спілкуванні та самосвідомості. 

Дитина набуває знань і навичок, необхідних для соціальної взаємодії та 
соціальних контактів індивідів. Вона входить в світ знань, загальнолюдських 
цінностей, оволодіває різноманітними способами діяльності, навчається 
спілкуватися з іншими людьми, відкриває світ власного „Я”, навчається 
керувати ним. Становлення особистості як повноправного, самостійного і 
творчого суб’єкта суспільного життя є педагогічною метою безпосередньо 
шкільної соціалізації [5-6].  

Аналіз психологічних особливостей, можливостей і задач соціалізації 
дітей молодшого шкільного віку допомагає визначити основні ознаки 
соціальної компетентності школярів на даному етапі. До таких ознак 
належать сформованість мотивації досягнення успіху в навчальній 
діяльності, сформованість навичок самоконтролю, самоорганізації і 
саморегуляції; керівництво в поведінці свідомими і соціально нормативними 
цілями і правилами, засвоєння соціальних норм поведінки; задоволення 
собою, адекватна, досить висока самооцінка; наявність критичного ставлення 
до себе і оточуючих; засвоєння навичок конструктивної взаємодії з 
ровесниками і дорослими, сформованість конструктивної поведінки в важких 
життєвих ситуаціях [3]. 

В процесі соціально-педагогічної роботи з школярами з метою її 
соціалізації завжди поєднуються два напрями дій самих школярів. Перший 
напрям - це адаптація себе до навколишнього світу і суспільного середовища, 
умов і обставин. Другий напрям – це самовизначення і ствердження себе в 
суспільстві.  

Отже, слід підкреслити, що соціальна робота вчителя чи вихователя 
полягає перш за все у налагоджуванні соціальної діяльності з учнем як 



об’єктом соціалізації, у створенні найсприятливіших умов для розвитку 
особистості, враховуючи потреби суспільства та існуючі у ньому 
суперечності; у забезпеченні базових знань та навичок, необхідних для 
подальшого розвитку особистості та входження її в суспільство.  

Досягнення школярем соціальної зрілості та соціальної повноцінності, 
становлення його як повноправного самостійного і творчого суб’єкта 
суспільного життя є кінцевою метою такої діяльності. Процес соціалізації 
особистості не може бути пасивним під впливом різноманітних факторів чи 
умов, процес соціалізації є завжди активний, він є не дія, а лише взаємодія, 
співробітництво вихованця і вихователя з метою, як зазначає міністр освіти 
України В.Кремень, підготувати людину „органічно адаптовану до життя в 
світі багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до 
глобальних зв’язків. Тому так важливо навчити співжиття з іншими людьми і 
суспільними структурами, виробляти вміння регулювати різні психологічні, 
соціальні, політичні, міжнаціональні конфлікти з додержанням вимог 
культури плюралізму думок. Людина ХХІ століття повинна розуміти 
світоглядні принципи „Єдність у розмаїтті” та „Доповнення замість 
протиставлення” і керуватися ними” [1, 3].  

На етапі початкової школи провідними цілями соціалізації у 
західноєвропейських країнах, як відмічено в [7], є розвиток комунікативних 
навичок поведінки школярів, формування і коригування базисних уявлень 
про власну особистість та навколишню дійсність, підвищення мотивації до 
колективної та індивідуальної праці, надання вмінь "навчатися" як 
передумови подальшого успішного навчання у середній та старшій школі. 
Широко застосовуються ігрові та наочні методи, практичні заняття з 
оволодіння соціальним досвідом, організовуються видовищні та святкові 
заходи. Ці прийоми та методи соціалізації збігаються з переважними 
методиками навчання у молодшій школі і спрямовані передусім на макси-
мальне задіяння динамічної емоційної сфери школярів з поступовим 
нарощуванням аналітичних та вольових здібностей у привласненні знань та 
суспільне прийнятних форм поведінки [7]. Провідною соціалізуючою 
діяльністю на цьому етапі є спілкування та навчання. 

Розуміння освітньо-виховної діяльності як діяльності по соціалізації 
особистості набуває особливого значення. Таке розуміння дає змогу не 
обмежувати цю діяльність тільки шкільними рамками. Горизонтальна 
відкритість школи – це взаємодія із соціокультурним оточенням, вертикальна 
– забезпечення перманентної післябазової освіти протягом усього життя. В 
плані здійснення соціалізації учнів сучасна європейська освіта не тільки 
виступає одним із чинників у процесі взаємодії з владними громадськими і 
адміністративними структурами, установами, сім’єю, общиною, а й виконує 
важливу функцію координації їх впливів та впроваджує педагогічне 
соціалізуюче цілепокладання як мету їхньої колективної взаємодії [8]. 

Розглянемо для прикладу досвід перших „відкритих” шкіл, які було 
створено на початку 70-х років в Англії [9]. Школа ім. Е.Лоу в Лондоні є 
однією з найвідоміших шкіл такого типу. Її діяльність виходить за межі на-



вчального закладу. Замість звичного розкладу уроків діє гнучкий ритм 
занять. Основне завдання і вимога до вчителя – вчити читати й писати, 
ознайомлювати в доступній формі з відомостями із суспільствознавства, 
природознавства, залучати до занять спортом, музикою, мистецтвом. Таке 
глобальним виховання, яким охоплені діти, передбачає тісний зв’язок з 
навколишньою дійсністю, врахування найрізноманітніших факторів 
формування особистості. Час для самостійної роботи у „відкритій” школі 
відведено у другій половині дня. Невеликі  групи дітей зайняті різними 
справами: розв’язуванням математичних задач, вивченням рідної мови, 
заняттям музикою, малюванням, постановкою театральних спектаклів. Їх 
можна зустріти в бібліотеках, у навчальних майстернях. Педагоги 
використовують принципи сімейного навчання. У класи об’єднують дітей з 
різницею за віком до двох років. Це створює атмосферу довіри, піклування 
старших про менших. 

Отже, соціальне виховання розпочинається в молодшому шкільному 
віці. Педагогічними завданнями шкільної соціалізації на цьому етапі є 
утвердження і розвиток основної системи життєвих стосунків, чуттєвості, 
інтелекту, формування нахилів, соціальних інстинктів, утвердження 
соціальної форми сприйняття, переживання, усвідомлення та задоволення 
потреб та інтересів. 
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