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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГРИ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Потреба у формуванні соціально-активної особистості, спрямова-

ність соціально-педагогічного процесу на її розвиток, спонукає використо-
вувати нові нестандартні форми педагогічної взаємодії. Однією із таких 
форм є гра, як засіб розвитку творчої особистості дитини чи молодої лю-
дини. Специфіка гри, як одного з провідних видів діяльності, дозволяє ви-
користовувати ігрові техніки, як істотний та впливовий профілактичний 
засіб соціальної роботи Ця специфіка полягає у свободі дій, абсолютній 
зануреності учасника гри, підкорення його певним правилам, наявності 
особливих групових стосунків, емоційної забарвленості. 

Гра – основний вид діяльності дитини дошкільного та молодшого 
шкільного віку, одна з характерних закономірностей дитячого розвитку. 
Вона являється потребою організму, що росте, та умовою становлення лю-
дини як члена суспільства [1, 6]. У багатьох міжнародних документах ви-
значається роль дозвіллєвої діяльності, яка спрямовується на соціалізацію 
дитини. 

Фантазія, казка, гра – це частина духовного життя дошкільнят та мо-
лодших школярів, що пробуджують у них творчі здібності. Такі фахівці як 
соціальний педагог, психолог, психотерапевт використовують гру, як ін-
струментарій у своїй роботі. Адже, саме в цей період діти програють умо-
вні ролі в умовних ситуаціях, де можна помітити процес протікання соціа-
лізації дітей та попередити певні відхилення. 

Дослідження переконують: гра – один із найефективніших методів 
навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні та творчі 
можливості дитини. Вона органічно об’єднує триєдину мету навчання: 
освітню, розвивальну, виховну. Під час гри у дитини найповніше виявля-
ються і розвиваються індивідуальні здібності та пізнавальні процеси. 

Гра – це доступна кожній дитині діяльність – слугує своєрідною спі-
льною мовою для дітей. Саме в грі дитина знаходить цікаве для неї коло 
друзів, які разом переживають радість, сум, розчарування [2, 19]. 

Психолого-педагогічна література дає широкий спектр відповідей на 
питання, в чому і як взаємодіє ігрова діяльність і процес соціалізації осо-
бистості. Дидактичні аспекти ігрової діяльності досліджували Л.О. Венгер, 
О.Е. Селецька, Д.М. Узнадзе та ін. Рекомендації щодо використання гри в 
системі виховної роботи школи запропоновані в дослідженнях 
Н.П. Анікєєвої, А.Б. Добрович, М.Л. Смульсон, В.Р. Прауде, 
Є.М. Мінскіна та ін. [4, 37]. 

Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної робо-
ти полягає в профілактичній, превентивній спрямованості гри як засобу 



організації змістовного дозвілля, запобігання асоціальній діяльності дітей 
та підлітків. Метою таких ігор може бути як безпосередній розвиток якос-
тей особистості, так і демонстрація творчих перспектив розвитку [3, 56]. 

Ігрову діяльність можна застосувати з метою діагностики, психоко-
рекції міжособистісних стосунків. У грі не панує дух хаосу. Вона форму-
ється за законами і правилами. Саме в ній виховується культура спілку-
вання дитини з колективом. 

Отже, гра для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку є про-
відним видом діяльності, в ході якої вони не відчувають контролю і зверх-
ності у ставленні до них дорослих, несвідомо розкриваються, даючи змогу 
соціальному педагогу відчути внутрішній стан дитини і вирішити її про-
блеми за допомогою ігрової корекції. 
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