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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток сучасної дошкільної освіти є 

складовою загальної концепції розвитку українського суспільства, що 

відображено в Конституції України, державних програмах «Освіта» (Україна 

ХХI століття), «Діти України», концепції «Сім’я і родинне виховання», 

Законі України «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку 

освіти України у ХХІ столітті, Базовому компоненті дошкільної освіти в 

Україні. Модернізація системи освіти, зміна освітянської парадигми, 

масштабність та гострота соціальних, економічних, культурних проблем 

потребують піднесення пріоритету суспільного дошкільного виховання, 

формування в суспільстві розуміння ранніх етапів життя людини як  

найвідповідальнішого періоду становлення особистості. Нова 

соціокультурна ситуація і вимоги суспільства до особистості доводять, що 

сучасне покоління дітей поступово зіткнеться з необхідністю оволодіти 

наукою виживання на основі розвитку соціально-психологічних засобів 

пристосування до різноманітних, в тому числі й екстремальних ситуацій. 

Отже, діти мають практикуватися у входженні до соціального середовища, 

розвивати в собі мобільність, гнучкість поведінки, адаптивні механізми 

(І. Бех, І. Рогальська та ін.). 

У сучасній науці  процес соціалізації визначається як процес 

засвоєння  соціальних стандартів поведінки, ціннісних орієнтацій, 

гармонізацію взаємозв'язків із новим соціальним середовищем та активне 

відтворення набутого соціального досвіду у власній діяльності та 

спілкуванні. Помітний доробок щодо соціально-педагогічних аспектів  

проблеми  оновлення змісту освіти, створення належних умов для 

соціалізації дітей і молоді,  оптимального їхнього розвитку й виховання  

належить таким вітчизняним дослідникам, як (Р. Пріма, О. Савченко, 

М. Євтух, А. Капська, Ю. Богинська, О. Кононко, С. Курінна, І. Рогальська-

Яблонська, С. Семчук, А. Корінна). 

Повернення до практики  виховання дітей різного віку обумовлює 



посилення інтересу психологічної і педагогічної науки до різноманітних 

проблем функціонування різновікової групи. Цілком виразно позначається 

суперечність між зростанням кількості різновікових груп і відсутністю 

обґрунтованої  системи освітнього процесу в них. Виявлення психолого-

педагогічних основ  побудови освітнього процесу в цих групах, 

переосмислення досвіду їх діяльності ми вважаємо  актуальним і своєчасним. 

Усвідомлення значущості проблеми дослідження в ширшому 

психолого-педагогічному контексті обертає нас до актуальних проблем 

сучасної науки, що знаходяться у сфері взаємостосунків підростаючого 

покоління з соціальним довкіллям. Багато дослідників оцінюють різновікові 

групи і колективи як оптимальну модель середовища розвитку дитини  

(І. Дьоміна, В. Кузь, А. Макаренко, Т. Маркова, В. Нечаєва, Є. Субботський, 

В. Сухомлинський і ін.). У різновіковому спілкуванні і взаємодії 

забезпечується перш за все ефект соціального розвитку – досягнення 

оптимальної форми соціальної компетентності, яка робить людину здатною 

впливати на свої життєві обставини і на саму себе( О. Авраменко, 

О. Кононко, І. Рогальська-Яблонська). 

Особливе місце відводиться грі як провідній діяльності в 

дошкільному віці. Підтвердженням цієї думки є сучасні педагогічні 

дослідження, присвячені вивченню проблем гри та виховання особистості 

дитини дошкільного віку засобами ігрової діяльності (Л. Артемова, 

А. Богуш, Ю. Косенко, Н. Луцан та ін.). Обґрунтування вибору гри як засобу 

соціалізації забезпечується розумінням гри, по-перше: як провідного виду 

діяльності дітей дошкільного віку (О. Леонтьєв); по-друге: як ефективного 

розвивального середовища (С. Рубінштейн); по-третє: як способу включення 

дитини в соціальні відносини (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Усова).  

Сучасні психолого-педагогічні дослідження набули тенденцій, що 

вказують на інтенсивні пошуки теоретиків і практиків у царині оновлення 

змісту дошкільної освіти, створення психолого-педагогічних умов 

оптимального розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі та родині, 



розробки новітніх методик, освітньо-виховних технологій. Аналіз 

першоджерел із теми дослідження дозволив дійти висновку, що проблема 

оптимізації процесу ефективної соціалізації дітей дошкільного віку дітей у 

різновіковій групі засобами ігрової діяльності є актуальною й потребує 

подальшого вивчення, що зумовило вибір теми наукового дослідження 

«Соціалізації дітей у різновіковому дитячому колективі засобами ігрової 

діяльності» 

Об’єкт дослідження - процес соціалізаціі дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження: ігрові засоби оптимізації процесу соціалізації 

дітей в умовах різновікової групи.  

Мета дослідження - визначити і обґрунтувати ефективні методи і 

засоби соціалізації дошкільників в умовах різновікової взаємодії. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати сучасні підходи досліджуваної проблеми в 

педагогічній теорії та виховній практиці. 

2. З'ясувати особливості впливу засобів ігрової діяльності на 

соціалізацію дошкільників.  

3. Розробити критерії, показники та схарактеризувати 

рівні сформованості соціалізації дітей у різновіковій групі закладі 

дошкільної освіти 

4. Визначити та апробувати ефективні методи і засоби 

соціалізації дітей у різновіковому дитячому колективі. 

Висновки 

1. Аналізуючи теоретико-методологічні засади дослідження проблеми 

соціалізації особистості, слід зазначити надзвичайно велику кількість теорій і 

концепцій соціалізації. Загальною властивістю цих підходів є те, що в них 

зроблені спроби визначення сутнісних характеристик соціалізації, виділені 

основні структурні компоненти, запропоновані підходи до типології й 

періодизації процесу соціального розвитку особистості, розглянуті 



особливості соціалізації окремих професійних категорій, соціальних спільнот 

та вікових груп. 

Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти найпершим 

суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний заклад, 

метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її 

фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до 

природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів 

соціальної адаптації та творчого втілення себе в товаристві незнайомих дітей 

і дорослих. Передусім це відбувається завдяки поступово збільшуваній ролі 

дитячого співтовариства та різновікової взаємодії, які вже з дошкільного віку 

суттєво впливають на процес соціалізації дитини. 

Різновікову групу дошкільного навчального закладу визначено як 

спільноту дітей, які вирізняються паспортним віком, рівнем фізичного, 

психічного, соціального, мовленнєвого розвитку, об’єднаних системою 

взаємодій. Спілкування та взаємодія між такими різними за віком дітьми 

суттєво відрізняються від тих, які складаються в гомогенній групі. 

Науковці дійшли висновку, що взаємодія і спілкування дітей різного 

віку одне з одним мають суттєве значення і великий вплив на розвиток цілої 

низки позитивних особистісних якостей як молодших, так і старших дітей. У 

процесі різновікової взаємодії можливим стає взаємовиховання і 

взаємонавчання, коли діти як старші, так і молодші, отримують нові знання, 

навички, вміння, закріплюють і узагальнюють їх. Старші стосовно молодших 

є більш досвідченими і вихованими, можуть виконувати ролі наставників, а 

молодші соціалізуються через механізм наслідування. Об’єднання 

дошкільників у різновікові групи забезпечує розширення соціальних 

контактів, надає можливостей кожній дитині знайти сферу діяльності для 

задоволення власних потреб, відшукати приємного партнера для спілкування 

і взаємодії.  

Об’єднання дошкільників у різновікові групи забезпечує розширення 

соціальних контактів, надає можливість кожному кожній дитині знайти 



сферу діяльності для задоволення власних потреб, відшукати приємного 

партнера для спілкування і взаємодії.   Різновікові групи створюють 

можливості для самостійного пошуку, для прийняття самостійних рішень у 

складних ситуаціях, які вимагають  постійної зміни своєї рольової участі, для 

більш гнучких взаємин між дітьми, уміння  контактувати з іншими і 

подолати труднощі у спільній діяльності спілкуванні. Взаємодія в 

різновіковому об’єднанні дітей виконує функцію соціального захисту: 

допомога старших молодшим в організації їхньої життєдіяльності, захист і 

підтримка. 

2. Встановлено, що ефективним засобом соціалізації є використання 

адаптаційно-розвивального потенціалу різних видів ігрової діяльності: 

сюжетно-рольових, театралізованих, рухливих ігор, ігрових вправ та етюдів. 

Особливості впливу гри на процес адаптації пов’язані як із сензитивними 

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".  

3. Визначено критерії ефективної соціалізації дітей у різновіковій 

групі закладу дошкільної освіти з відповідними показниками. З-поміж них: 

емоційно-почуттєвий із показниками: емоційні реакції та відгук на 

різновікове оточення; прояви взаєморозуміння та взаємопізнання у різних 

ситуаціях взаємодії; здатність до співчуття, співпереживання, увага до 

переживань інших дітей; соціально-комунікативний із показниками: 

мовленнєва активність; ініціювання взаємодії з іншими дітьми; інтенсивність 

спілкування у різновіковому колективі; рефлексивно-діяльнісний  із 

показниками:  взаємооцінка партнерами одне одного, усвідомлення та 

прагнення до взаємодії, взаємодопомоги; самооцінка взаємодії з партнером; 

адекватність форм співпраці і взаємодії в різних ситуаціях. Виявлено рівні 

соціалізації дітей у різновіковій групі: достатній, середній, низький. Кількісні 

дані констатувального етапу експерименту засвідчили недостатній рівень 



соціалізації дітей у контрольній та експериментальній групах. 

4. Результати дослідження показали: для ефективної соціалізації дітей 

в умовах  різновікової взаємодії доцільно використовувати такі методи: 

– організація спостережень за іграми старших дітей та залучання 

малят до їхніх ігор; 

– спеціально організовані заняття, метою яких було навчання ігровій 

взаємодії старших і молодших (наприклад, «Чого вчать малят іграшки та 

ігри», «Як ми дружимо з малятами», «Ми вітаємо малюків з Новим роком», 

«Ми зустрічаємо друзів»); 

– колективна оцінка успіхів та невдач дітей, під час якої 

наголошувалося, що успіх став можливий завдяки спільних дій усіх членів 

команди; 

– метод заохочення старших дітей за організацію спільних з 

молодшими ігор; 

– «хвилинка подяки» партнерам за хорошу спільну роботу. 

Порівняльні результати рівнів сформованості соціалізації дітей 

експериментальної і контрольної груп засвідчили позитивні зрушення за 

всіма показниками у дітей експериментальної групи. Кількісні показники 

достатнього рівня сформованості соціалізації вихованців експериментальних 

груп на формувальному етапі дослідження значно перевищують показники 

контрольних груп та відповідні показники, здобуті під час констатувального 

етапу дослідження. 


