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ВСТУП 

Характер сучасних трансформаційних процесів в Україні, їх 

масштабність та глибина, суперечності складного періоду соціально- 

економічних змін останніх років зумовлюють загострення інтересу суспільства 

до проблеми соціалізації особистості, зокрема до формування її соціально- 

громадянської компетентності. Виключно важливого значення вона набуває на 

етапі дошкільного дитинства, адже, дошкільний вік виступає початковим 

етапом формування вихованця як активного суб’єкта діяльності, спілкування та 

пізнання. Це зумовлено тим, що вже в дошкільному віці особистість 

включається у важливі сфери життя суспільства. У цей період найбільш 

активно взаємозбагачуються взаємовідносини особистості з іншими людьми, 

відбувається засвоєння елементарних понять, формування умінь і навичок 

рольової поведінки, що імітують суспільні відносини. 

Старший дошкільний вік є періодом найбільш інтенсивного соціального 

розвитку дитини, який повинен розглядатися на чотирьох рівнях: соціальному, 

інституціональному, міжособистісному, індивідуальному. Саме тому проблема 

формування соціально-громадянської компетентності дітей, зокрема, старшого 

дошкільного віку, набуває особливої актуальності. 

У розроблення проблеми соціалізації, її сутнісної характеристики та 

змістовного наповнення значний внесок зробили іноземні і вітчизняні фахівці: 

Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Д.Дьюи (щодо розробки суб’єкт-об’єктної концепції 

соціалізації особистості); Ф.Знанецький, Дж.Мід, У.Томас, Ч.Кулі, Дж.Хоуманс 

(щодо суб’єкт-суб’єктного підходу соціалізації особистості); Ф.Гиддингс, 

Г.Тард, Д.Томпсон, Д.Пристли, Т.Парсонс, Дж.Баллантайн, Э.МакНейл, 

Дж.Огбю, Дж.Е.Перри, Р.Хевигхєрст (щодо проблем соціалізації особистості в 

зарубіжній науці). Не меншими є наробки вітизняних науковців: І.Беха, 

О.Сухомлинської (щодо соціального виховання і духовного розвитку 

особистості); А.Богуш, Р.Буре, Н.Гавриш, О.Кононко, В.Кузьменко, 

С.Кулачківська, Г.Люблінська, Т.Піроженко (щодо всебічного розвитку 

особистості дошкільника); Л.Венгер, Д.Ельконін, О.Запорожець, К.Карасьова, 

В.Котирло, С.Кулачківська, С.Ладивір, О.Леонтьєв, М.Лісіна, В.



Моляко, А.Сазонова, Т.Титаренко, Г.Усова (щодо гри як провідної діяльності в 

дошкільному віці); Т.Алексєєнко, І.Звєрєва, А.Капська, І.Рогальська, С.Савченко, 

С.Харченко (розроблено концепції соціалізації особистості); Ю.Богинська, 

О.Караман, О.Кононко, С.Курінна, І.Печенко, Р.Пріма, О.Рейпольська (визначено 

соціальну компетентність особистості на ранніх етапах соціалізації). 

Виникає нагальна потреба в осучасненні змісту, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці перспективних форм, методів і власне засобів 

забезпечення в ЗДО важливого поетапного процесу формування соціально- 

громадянської компетентності старших дошкільників та його систематичного 

вдосконалення. Таким чином, у сучасній соціокультурній ситуації головною 

домінантою є соціалізація особистості дитини як результат її соціального розвитку 

та виховання, досягнення оптимальної форми соціальної активності та 

компетентності, що дає змогу дитині бути активним перетворювачем власного 

життя та довкілля, мати право свободи вибору і ставати суб’єктом власної 

життєдіяльності. 

У зв’язку з цим особлива роль відводиться сім’ї як провідній соціальній 

інституції соціалізації, яка забезпечує розвиток соціально та індивідуально 

значущих рис особистості та її успішне функціонування як суб’єкта власної 

життєдіяльності у суспільному довкіллі. Саме тому наукове дослідження 

актуалізує зростання значущості розробки і ефективного застосування теоретико-

методичних засад формування соціально-громадянської компетентності дітей 

старшого дошкільного віку в сім'ї. 

Формування соціально-громадянської компетентності старших 

дошкільників у різних видах діяльності, яка може бути зреалізована в сім'ї, 

потребує пошуку інноваційного змісту, форм і методів роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку, налагодження міцної партнерської взаємодії ЗДО і родини 

старшого дошкільника, виконання вихователем фасилітаційної функції у 

збагаченні соціального досвіду, розкриття і розвитку здібностей, моральних 

якостей вихованця, реалізації ним свого особистісного потенціалу. Саме тому,  

нами була вибрана тема дипломного дослідження «Формування соціально- 



громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку в умовах 

родини». 

Об’єкт дослідження – процес формування соціально-громадянської 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах родини. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціально- 

громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах 

родини. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови та 

методику організації процесу формування соціально-громадянської 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах родини. 

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати наукові джерела з проблеми дослідження та розкрити 

теоретичні основи формування соціально-громадянської компетентності у 

дітей старшого дошкільного віку. 

2. Визначити роль і місце родини як середовища формування соціально- 

громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку. 

3. З’ясувати рівень сформованості соціально-громадянської 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку. 

4. Обґрунтувати педагогічні умови формування соціально-громадянської 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах родини. 

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз філософських, психологічних і педагогічних 

джерел, програм з метою визначення сутності, змісту, методів, особливостей 

процесу театралізованої діяльності з дітьми старшого дошкільного віку; 

емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); 

діагностичні методи (опитування, бесіда); обсерваційні методи 

(спостереження); статистичні: методи математичної обробки 

експериментальних даних. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як 

індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими 



освітніми потребами» (V школа технологій інклюзивної освіти) (17-18 

листопада 2021 року, м. Вінниця); на VІІ Міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості 

педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (липень 2022 

року, м. Вінниця). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 

двох публікаціях автора: 

Антофій Юлія. Формування соціально-громадянської компетентності в 

дітей старшого дошкільного віку. Інклюзивна освіта як індивідуальна 

траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами: 

збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 17-18 

листопада 2021 р.). За заг. ред. О.П. Демченко. Вінниця. 2021. Вип. 4. С. 406- 

409. 

Антофій Юлія. Родина як середовище формування соціально- 

громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку. Актуальні 

проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності 

дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково- 

практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.). За ред. Н.О. Пахальчук; О.П. Демченко; 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини 

Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля. 2022. Вип. 11. С.65-68. 

Базою дослідження виступив: комунальний заклад «Дошкільний 

навчальний заклад №26 Вінницької міської ради». Експериментальна робота 

здійснювалась у групі дітей старшого дошкільного віку. Дослідженням 

охоплено 29 дітей. 

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (57 джерел), 5 додатків. 

Основний зміст викладений на 81 сторінці. 
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