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     Соціалізація - набуття дошкільниками соціального досвіду, що 

здійснюється через діяльність, спрямовану на орієнтування в ситуації, 

пристосування до навколишнього, перетворення живої і неживої природи, 

власного „Я”; процес освоєння й реалізації зростаючою людиною 

соціального змісту; реальний зміст дорослішання дитини, у якому 

відбувається становлення значущої для індивідуальності суб’єкта активної 

творчої соціальної дії; історично зумовлений процес входження дитини у 

світ конкретних соціальних зв’язків і освоєння соціокультурного досвіду, 

засвоєння нею цінностей, норм поведінки; процес відтворення дитиною 

цих зв’язків за рахунок її включення в соціальне середовище, активної 

власної діяльності та спілкування. 

       Виховання і навчання (у вузькому сенсі) - це спеціально організована 

діяльність з метою передачі соціального досвіду індивіду (дитині) і 

формування у нього певних, соціально бажаних стереотипів поведінки, 

якостей і властивостей особистості. 

      Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час 

незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, 

набуття людиною свого місця в житті. 

       Різниця між цими процесами полягає в тому, що виховання, яке 

здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може перериватися, а ось 

соціалізація йде безперервно 

      Отже, соціалізація - це процес формування і розвитку особистості, що 

відбувається під впливом виховної і навчальної діяльності. 

Під соціалізацією розуміється процес засвоєння індивідом зразків 

поведінки, соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного 

функціонування в даному суспільстві. 



      Випадкові соціальні дії мають місце в будь – якій соціальній ситуації, 

тобто коли взаємодіють два або більше індивідів. Наприклад, розмова 

дорослих про свої проблеми може достатньо сильно вплинути на дитину, 

але це навряд чи можна назвати виховним процесом. 

       Чинником соціалізації дітей дошкільного віку виступає дитяча 

субкультура – соціально-культурний простір, який перемежовується з 

простором культури дорослих; динамічне соціальне, психолого-культурне 

автономне утворення зі своїми морально-правовими нормами, 

мовленнєвим апаратом, своїм фольклорним надбанням та ігровим 

комплексом. З огляду на притаманні їй функції, дитяча субкультура є 

агентом соціалізації особистості, а її структурними компонентами 

виступають: дитячий фольклор, дитяча словесна творчість, дитячий 

правовий кодекс, дитячі ігри, дитячий гумор , релігійні уявлення,  дитяче 

філософствування, дитячі інтереси.  

       Однією з форм реалізації процесу соціалізації є соціальна адаптація – 

вид взаємодії особи з соціальним середовищем, у процесі якого 

відбувається узгодження вимог та сподівань обох сторін. 

       Н.М.Захарова розглядаючи  проблеми соціальної адаптації дітей, які 

вперше починають відвідувати дошкільний навчальний заклад у віці 5-6 

років, поняття соціальної адаптації розуміє як процес активного 

пристосування за допомогою різноманітних засобів з пріоритетною 

позицією задоволення потреби в ігровій діяльності, як інтегральний 

показник здатності дитини виконувати соціальні функції та ролі в групі. 

        Варта уваги соціально-педагогічна технологія оптимізації 

адаптаційного процесу дошкільників, в основу якої покладено 

використання адаптаційно-розвивального потенціалу різних видів ігрової 

діяльності: сюжетно-рольових, театралізованих, рухливих ігор, ігрових 

вправ та етюдів.  

Особливості впливу гри на процес адаптації дослідники пов’язують як із 

сенситивними можливостями дітей даного віку для засвоєння суспільних 

норм, форм поведінки, розвитку адаптаційних механізмів, уміння 

адекватно сприймати навколишню дійсність, так і з соціальною сутністю 

гри, визнанням її школою соціального становлення особистості 

          У процесі соціалізації бере участь все оточення індивіда: сім'я; 

сусіди,   однолітки в дитячому закладі, школі; засоби масової інформації ;і 

т.д. 

        Процесс формування особистості відбувається за трьома різними 

стадіями: 

• стадії наслідування і копіювання дітьми поведінки дорослих; 

• ігрової стадії, коли діти усвідомлюють поведінку як виконання ролі; 

• стадії групових ігор, на якій діти вчаться розуміти, що від них чекає ціла 

група людей 

    Мета соціалізації, тобто особистісні якості, які повинен придбати 

дитина, і соціальну поведінку, яке він повинен засвоїти, - варіюють від 



однієї культури до іншої, точно так само як і методи, використовувані для 

соціалізації дитини. 

   Головною силою, яка рухає розвиток стосунків між дітьми - 

дошкільниками, є спільна гра. 

         Відомо, що ігрова діяльність є провідним засобом соціальної 

адаптації дітей-дошкільників, що впливає на такі дезадаптуючі психічні 

стани, як тривожність, емоційна напруженість, депресія, психічна й 

соматична втомлюваність. Впливаючи на мотиваційно-потребну сферу, 

ігрова діяльність задовольняє потреби в самовираженні, у виході з 

напруженої соціальної ситуації, у підтриманні соціальних зв'язків. 

         Обґрунтування вибору як засобу соціальної адаптації забезпечується 

розумінням гри, по-перше: як провідного виду діяльності дітей дошкільного 

віку (О. М. Леонтьєв); по-друге: як ефективного розвивального середовища 

(С. Л. Рубінштейн); по-третє: як способу включення дитини в соціальні 

відносини (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, О. П. Усова). 

       Дошкільник у грі, яка для нього є “провідним видом діяльності—, 

оволодіває людською діяльністю, його ігрові дії завжди реальні та соціальні, 

бо спрямовані на реалізацію узагальненої соціальної функції дорослих, 

набуття досвіду, який трансформується із зовнішнього у внутрішній план 

психічної діяльності, визначає його розвиток як суб’єкта предметної 

діяльності. Під впливом соціально - психологічних феноменів: ефекту 

“зараження—, механізму “звикання“, “вербальної орієнтації—, “позитивного 

підкріплення—, відбувається переведення об’єктивних взаємин, які 

виникають у процесі ігрової діяльності дітей у норми соціальної моралі та 

поведінки (О. М. Леонтьєв). 

         На думку Л. С. Виготського, сама гра є джерелом розвитку 

дошкільника, створює «зону найближчого розвитку» - можливість переходу 

дитини від того, що вона вже вміє робити самостійно, до того, що вона уміє 

робити у співпраці. Ця можливість характеризує динаміку розвитку й 

успішності дитини. 

        Отже, гра допомагає: розвивати здібність дитини до емпатії, 

співпереживання; вчити дітей у разі потреби виражати своє ставлення до 

інших людей у різні способи; формувати позитивне ставлення до однолітків. 

       Рольова гра, яка входить у поведінковий репертуар дітей, стає головною 

моделлю партнерської взаємодії. Кожна дитина, яка взяла на себе певну роль, 

стає частиною процесу, одним із структуроформовних елементів ситуації - її 

учасником. ЇЇ дії як члена дитячої групи підпорядковуються загальним для 

усіх людей законам групового життя. Це певним чином обмежує свободу дій 

дитини і пов’язане з присутністю у грі інших її учасників. Отже, група 

однолітків для дитини дошкільного віку є першою інстанцією, яка дозволює 

їй формувати власні погляди поза сферою контролю дорослих та інших - 

однолітків. Це форма ігрової взаємодії, де дитина набуває форм солідарності 

та зразків партнерської взаємодії. У період дошкільного дитинства між 

дітьми формуються складні стосунки, які відображають реальні залежності у 

“дорослому суспільстві. 



        Гра є засобом самореалізації дитини: тут вона може апробувати себе в 

різних ролях і ситуаціях, що значно полегшує процес прийняття соціальних 

норм у реальному житті. Щоб перебіг процесу пристосування до нових 

соціальних умов був успішний, важливо дібрати такі ігри й ігрові техніки, які 

давали б змогу оперативно, у стислі терміни, сприяти розвиткові ігрових 

умінь, а відтак позитивно впливати на збільшення ігрових контактів, 

розширення кола соціальних зв’язків “новеньких”, а отже, й на їхню 

адаптацію. Упроваджувати ігрові технології слід блоками: 

ознайомлювальним, реконструктивно- формувальним, закріплювальним на 

заняттях тривалістю 15-20 хв., які проводяться раз-двічі на тиждень у формі 

міні-тренінгу. Завдання ознайомлювального блоку: знайомство у системі: 

“дорослий - дитина“, “дитина - педагог“  налагоджування позитивних 

контактів  корекція емоційного стану  розвиток навичок спільної діяльності  

вправляння у ввічливому звертанні та активному налагодженні контакту. 

        Завдання реконструктивно-ознайомлювального блока: корекція 

емоційного стану; вироблення позитивного ставлення до відвідування 

дошкільного закладу; тренінг конструктивних форм поведінки, розвиток 

навичок позитивної соціальної поведінки, збагачення соціального досвіду; 

розвиток почуття єдності, згуртованості. 

        Завдання закріплювального блоку: закріплення конструктивних форм 

поведінки, навичок спілкування вміння розуміти емоційний стан іншої 

дитини та адекватно виражати і регулювати свій; ігрова корекція небажаних 

проявів поведінки. 

            Саме гра є засобом підготовки дитини до «дорослого» життя, її 

соціалізації, морально-етичного виховання. 

            В грі дитина активно пізнає навколишній світ, стосунки між людьми, 

правила і норми поведінки, усвідомлює свої можливості, взаємозв'язки з 

іншими тощо. 

За допомогою гри дитина оволодіває: 

 усією системою людських взаємин – спочатку на емоційному, а потім на 

інтелектуальному рівні; 

 способами практичної і розумової діяльності; великим діапазоном людських 

почуттів; 

 поняттями «добро» і «зло», вчиться їх розрізняти; 

 морально-етичними нормами, виробленими людством. 

          Недарма Василь Сухомлинський порівнював гру з великим світлим 

вікном, через яке в духовний світ дитини вливається живильний потік 

уявлень, понять про навколишній світ. 

         Якщо у реальному житті дошкільники здебільшого орієнтовані на 

спілкування з дорослими, то у грі вони взаємодіють насамперед одне з 

одним. На поведінку дошкільників впливає як партнер по грі – його 

ставлення до ігрового завдання, інших учасників, так і сама ігрова діяльність, 

яка потребує від дітей спрямованості одне на одного й актуалізує у них 

морально-етичні норми взаємодії. 

       Взаємодія з однолітками є одним з важливих чинників для формування 



морально-етичних рис особистості, оскільки така взаємодія не лише сповнює 

життя дітей новими враженнями, але й є джерелом їхнього власного 

соціального досвіду. Вона впливає на розвиток подальших стосунків малюків 

з людьми, які їх оточують. Так, уже з двох років діти вступають у соціальні 

стосунки між собою: спілкуються одне з одним на зрозумілій для них мові 

слів і жестів, діляться іграшками, проявляють співчуття, якщо товариш упав 

або забився тощо. Разом з тим, діти раннього віку граються поряд, бо ще не 

вмі-ють гратися разом. Намагання вступити у взаємодію з ровесниками часто 

закінчуються невдачею: діти штовхаються, смикають одне одного за волосся, 

відбирають іграшки. Це зрозуміло, адже малюки ще не вміють погоджувати 

свої дії з діями інших. Але якщо навіть одна дитина починає виконувати 

елементарні ігрові дії, наслідуючи дорослих, то й інші діти починають 

цікавитися ними. 

        З огляду на ці особливості малюків дорослим необхідно створювати 

умови для формування у дітей раннього віку доброзичливих стосунків з 

ровесниками, уміння входити в контакт з однолітками, виявляти емоційно-

позитивні дії щодо інших дітей. 

        Разом з тим, педагог має пам'ятати, що безпосередній вплив на дитину з 

його боку, безумовне і бездумне підкорення дитини вказівкам дорослого не 

сприяють виробленню у неї навичок морально-етичної поведінки. Такі 

навички формуються лише тоді, коли діти дошкільного віку самі обирають 

тему гри, розгортають її сюжет, керуючись власним досвідом, реалізовуючи 

у грі прагнення долучитися до життя дорослих. У грі діти з власної ініціативи 

вступають у різні контакти між собою, здебільшого самостійно будують свої 

стосунки. Якщо ігрова діяльність дитини є вільною і невимушеною, такою, 

що вийшла за межі тиску з боку дорослих, ігрові відносини виступають у 

ролі добровільних тренувань, шляхом яких дитина засвоює морально-етичні 

норми поведінки. 

          Саме створюючи умови для виникнення гри, у процесі якої дитина без 

прямих педагогічних впливів засвоює норми людських взаємин, моральні 

цінності, вихователь найбільш ефективно впливає на процес формування 

морально-етичних рис особистості. 
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