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соціальної компетентності молодших школярів в умовах Нової української
школи. Охарактеризовані нові шляхи реформування освіти та виховання
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молодших школярів. Описано необхідність впровадження ІКТ у сучасній
освіті.
Ключові

слова:

соціалізація,

компетентність,

соціальна

компетентність, соціальне середовище, соціальне виховання, моральне
виховання, медіасоціалізація, кіберсоціалізація.
Annotation
In article analysed of theoretical aspects of the formation of social
competence of junior pupils in the conditions of the New Ukrainian school. New
ways of reforming education and upbringing of younger schoolchildren are
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Соціально-економічні перетворення зумовлюють значні зміни в
освітньому просторі: впроваджуються нові освітні галузі, інноваційні освітні
й виховні технології, створюють інноваційні моделі закладів загальної
середньої освіти, модернізується зміст освіти.
Реформування змісту освіти в початковій її ланці спрямовано на
формування й розвиток в здобувачів освіти ключових соціальних,
інформативних,

комунікативних

та

інших

компетентностей,

їхньої

самостійності та активності в пошуках нового творчого потенціалу.
Саме такий напрям визначений у Концепції «Нова українська школа».
Наразі особливого значення набуває формування соціальної компетентності
молодших школярів, оскільки сформованість соціальних умінь значною
мірою визначає успішність у майбутній життєдіяльності.
З огляду на це в психолого-педагогічних дослідженнях виокремився
новий напрям наукових пошуків, пов'язаний із поняттями «соціалізація»,
«компетентність», «соціальна компетентність» та взаємопов’язаних із ними
понять, а саме «соціальне середовище», «соціальне виховання», «моральне
виховання» та ін.
Під «соціальним середовищем» розуміється: 1) складне багаторівневе
утворення, конкретний прояв суспільних стосунків, що мають місце у
суспільстві, у якому живе і розвивається особистість; 2) сукупність
соціальних умов життєдіяльності людини, які впливають на її поведінку і
свідомість. Існування соціального середовища є обов’язковою та необхідною
умовою соціалізації особистості. Саме соціальне середовище і його
компоненти: політичний, соціальний, духовний впливають на формування
певних очікувань щодо поведінки особистості [2, с. 247].
Із вдосконаленням ІКТ та активним застосуванням їх для у всіх галузях
суспільства

виникли

нові

терміни,

такі

як

«медіасоціалізація»

та

«кіберсоціалізація». А. В. Тадаєва [3, с.29] звертає увагу на те, що завдяки
медіа можна візуалізувати соціальний досвід та соціальні цінності у вигляді

інформації, даних. У сучасному інформаційному просторі користувачі
можуть не тільки використовувати медіатексти, а й створювати їх,
спілкуватися з іншими, застосовуючи технічні засоби [3, с.29]. Дослідниця
зазначає, що в інформаційному суспільстві істотно змінюється уявлення про
соціалізацію, однією з провідних моделей цього процесу постає −
медіасоціалізація, тобто соціалізація в медіа середовищі. Медіасоціалізація
означає, що крім традиційних агентів, інститутів та факторів соціалізації
активно втрутився ще один чинник – медіа [3, с.28].
Не менш важливим є висловлення, щодо «кіберсоціалізації» зроблене у
дослідженні А. В. Тадаєвої [3, с. 30].Вона наголошує, що «кіберсоціалізація»
є новою складовою процесу медіасоціалізації людини саме в інформаційному
суспільстві, що зумовлена появою мережі Інтернет.
Поряд

із

терміном

«соціалізація»

постає

поняття

«соціальне

виховання», що в Українському педагогічному енциклопедичному словнику
визначено як «складний і суперечливий процес входження, включення та
адаптації підростаючого покоління в життя суспільства у всьому його
різноманітті. Соціальне виховання здійснюється стихійно (через народну
педагогіку) чи цілеспрямовано (через спеціально організований вплив і
взаємодію навчальних закладів і сім’ї, різних виховних інститутів) [1, с. 434].
Підсумовуючи викладене вище, відзначимо, що педагоги, практичні
психологи, соціологи та соціальні педагоги одностайні у тому, що саме
період навчання в початковій школі є важливим для соціалізації дитини,
оскільки відбувається зміна її ролі у суспільстві, виникає потреба соціальної
взаємодії й підтримки дорослих та однолітків. Тому важливим є створення
сприятливих умов і спрямування виховних заходів, саме на формування
соціальної

компетентності

молодших

школярів.

Отже,

формування

соціальної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти потрібно
розпочинати з молодшого шкільного віку, тому, що саме в цей період
відбувається соціальне становлення особистості.
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