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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

В публикации осуществлен анализ проблемы формирования социальной компетентности младших 
школьников в условиях современного информационного пространства. Определены особенности формирования 
социальной компетентности младших школьников. Рассмотрены понятия «социальная компетентность» в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. Сформированная социальная компетентность младших 
школьников характеризует ученика как открытую к обществу личность, обладающая навыками социального 
поведения, готовностью к восприятию социальной информации, желание познать окружающий мир.
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In the publication analyzed problem of formation of social competence junior pupils in conditions of modern infor-

mation space. The features of formation of social competence junior pupils. The notion of «social competence» in the 
works of domestic and foreign scientists. Formed social competence junior pupils characterizes the pupil as open to 
society personality with skills of social behavior, willingness perceived of social of information the desire to know the 
surrounding world.
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ФОРМУВАННя СОцІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

ІНФОРМАцІЙНОГО ПРОСТОРУ

УДК 372:37.035

У публікації проаналізовано проблему формуван-
ня соціальної компетентності учнів молодших класів 
в умовах сучасного інформаційного простору. Визна-
чено особливості формування їх соціальної компе-
тентності. Розглянуто поняття «соціальна компетент-
ність» у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Cформована соціальна компетентність учнів молод-
ших класів характеризує як відкриту до суспільства 
особистість, яка володіє навичками соціальної пове-
дінки, готовністю до сприймання соціальної інформа-
ції, бажання пізнати оточуючий світ.

В умовах сучасного інформаційного простору від-
буваються суттєві зміни в освітній політиці України. 
Перед освітою постають нові завдання – це впрова-
дження нових навчальних предметів, створення нових 
інноваційних методів технології навчання і виховання, 
модернізація змісту освіти. Перед освітою сучасне сус-
пільство висуває нові вимоги, щодо виховання та роз-
витку учнів відповідно до їх потреб та навчальних мож-
ливостей. Головним завданням учителів, соціальних 
педагогів та психологів загальноосвітніх навчальних за-
кладів є: гармонійний розвиток учнів, їх неповторності 
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та унікальності, розкриття творчості та створення умов 
для інтелектуального, духовного та фізичного розви-
тку. Діяльність з формування соціальної компетент-
ності учнів сприятиме виконанню головних завдань 
поставлених перед сучасними вчителями, соціальними 
педагогами та психологами, які працюють у ЗНЗ. 

Дослідження соціальної компетентності особис-
тості здійснювали такі вчені: І. Д. Бех, Н. М. Бібік, 
Н. В. Гавриш, М. В. Гончарова-Горянська, І. Г. Єрма-
ков, A. B. Мудрик, Л. А. Лєпіхова, Т. І. Поніманська  
Д. О. Пузіков, М. В. Савченко, Л. В. Сохань, М. Д. Сте-
паненко, В. В. Цвєтков та ін. Певні аспекти, щодо проб- 
леми формування соціальної компетентності учнів 
молодших класів розглянуто у працях С. І. Данилей-
ко, О. Л. Кононко, О.  В. Проценко та ін. Проте, проб-
лема формування соціальної компетентності учнів 
молодших класів в умовах сучасного інформаційного 
простору не досить розроблена і тому є актуальною та 
потребує глибокого вивчення. 

Мета нашої статті розглянути проблему форму-
вання соціальної компетентності учнів молодших 
класів в умовах сучасного інформаційного простору.
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Визначено, що поняття «соціальна компетент-
ність» є мінливим та його зміст не прив’язано до пев-
ного освітнього рівня, здібностей та знань особистос-
ті, а викликано соціальними процесами та змінами, 
що відбуваються у суспільстві. Тому у формуванні 
соціальної компетентності певну значущість мають 
соціальні, політичні, економічні, культурні умови, що 
торкаються глибинних інтересів кожної людини та 
вимагають постійного зростання особистісної, про-
фесійної та соціальної компетентності [10]. 

За державним стандартом початкової освіти Укра-
їни «соціальна компетентність» трактується як здат-
ність особистості продуктивно співпрацювати з парт-
нерами у групі та команді, виконувати різні ролі та 
функції у колективі [5].

За твердженням Н. М. Бібік «соціальна компе-
тентність» передбачає здатність жити в соціумі (вра-
ховувати інтереси та потреби соціальних груп; дотри-
муватися соціальних норм та правил; співпрацювати 
з партнерами), а також адекватно виокремлювати, 
ідентифікувати, фіксувати та аналізувати питання на 
перетині системи соціальних відносин суспільства 
людини [1]. 

У праці Н. В. Гавриш, соціальна компетентність 
виступає інтегральною якістю особистості, вона 
складається з комплексу емоційних мотиваційних, 
характерологічних особливостей і виявляється у со-
ціальній активності та гуманістичній спрямованості 
особистості [2].

Соціальна компетентність учнів молодших класів, 
на думку О. В. Проценко, формує знання, уміння та 
навички та здібності, потрібні для подальшої освіти в 
постійно змінних соціальних умовах, стати головним 
механізмом у соціалізації та адаптації, підготувати 
дитину до засвоєння та виконання основних соціаль-
них ролей у суспільстві [11].

Учена Т. І. Поніманська трактує соціальну компе-
тентність дитини як відкритість до суспільства, нави-
чки соціальної поведінки, готовність до сприймання 
соціальної інформації. [12]. 

У працях М. В. Савченко соціальна компетент-
ність міститься у структурі життєвої компетентності 
особистості. На думку науковця, майбутнє дитини за-
лежить від того, як вона зможе адаптуватися до со-
ціального середовища, коли поряд не буде дорослого, 
готового прийти на допомогу [13]. 

Проведений аналіз наукових праць з означеної 
проблеми дав змогу визначити, що сьогодні пробле-
ма формування соціальної компетентності в учнів 
молодших класів ставить перед початковою ланкою 
освіти завдання – розвиток повноцінної особистості 
кожного. 

Сформована соціальна компетентність, за І. Г. Єр-
маковим, вимагає вміння рахуватися зі соціальними 
нормами та правами інших людей. Це вказує на ситу-
ативний характер прояву соціальної компетентності. 
Формування та становлення соціальної компетент-
ності особистості – це розгортання її життєвого по-
тенціалу [6].

Як зазначає Л. А. Лєпіхова, соціальна компетент-
ність особистості – це «…..вміння відстояти власну 
думку, протистояти небажаному впливу, толерантнос-
ті, вміння пристосовуватися і, більш того, ефективно 
діяти в соціальних умовах, що постійно змінюють- 
ся» [9], це також вказує на сформовану соціальну ком-
петентність.

Учені М. В. Гончарова-Горянська та В. В. Цвєтков 
[3, 14] наголошують на тому, що соціальна компетент-
ність як багатогранна характеристика особистості, що 
багатокомпонентністю охоплює множину та глибину 
функціонування особистості в соціумі. Особистість зі 
сформованою соціальною компетентністю на достат-
ньому рівні охоплює як соціальні мотиви, знання та 
навички, необхідні для успішної взаємодії зі соціаль-
ним середовищем, так і самопочуття та самосприй-
няття особистості в мінливому соціумі. При цьому 
соціальна компетентність передбачає як достатній рі-
вень вміння будувати партнерські стосунки, здатності 
до кооперації на рівноправній основі, так і достатній 
рівень конформності, щоб не йти врозріз з вимогами 
суспільства [3, 14]. 

Зазначаємо, що почати діяльність з формування 
соціальної компетентності учнів потрібно з почат-
кових класів, тому, що молодший шкільний  вік – це 
перший період системного залучення дитини до гро-
мадського життя. У цьому віці відбуваються особис-
тісні утворення, необхідні для формування соціальної 
компетентності учнів молодших класів:

• мотивація соціально значущої діяльності, в 
рамках якої орієнтація на успіх є позитивною осно-
вою для формування соціальної компетентності, 
оскільки вона спрямована на досягнення конструк-
тивних, позитивних результатів, що визначає особис-
тісну активність дитини;

• уміння керувати психічними процесами роз-
витку пізнавальної сфери, що створюють основу ста-
новлення здатності до довільної регуляції поведінки;

• діалогічність свідомості, критичність до себе 
та інших людей; дитина стає здатною до адекватної 
самооцінки, а задоволеність собою та досить висока 
самооцінка виступають важливими складовими со-
ціальної компетентності;

• складається новий тип відносин з людьми, за-
своюються певні соціальні норми, втрачається орієн-
тація на дорослого, відбувається зближення з групою 
однолітків, де необхідними виявляються навички кон-
структивної взаємодії; учнів молодших класів починає 
розуміти, що від його поведінки залежить розв’язання 
багатьох життєвих ситуацій, зокрема, складних сто-
совно соціальної взаємодії, а це означає, вони здобува-
ють готовність до оволодіння навичками конструктив-
ної поведінки у проблемних ситуаціях [4].

В умовах сучасного інформаційного простору со-
ціальна компетентність учнів молодших класів фор-
мується не тільки під час навчання, а й у родині, колі 
друзів, під впливом політичних, релігійних факторів, 
засобів масової інформації тощо. Також, на формуван-
ня соціальної компетентності учнів молодших класів 
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впливають мобільні телефони, телебачення та Інтер-
нет-простір (web-ресурси: web-сайти, web-канали, со-
ціальні мережі тощо) те, що в ньому розташовано. 

Погоджуємося з думкою О. Л. Кононко, вважаємо, 
що соціальну компетентність учнів молодших класів 
можна вважати сформованою, тоді коли вони:

 – - володіють елементарними знаннями про со-
ціальні явища, події, людей, взаємини, способи їх на-
лагодження; цінують, визнають значущість для себе 
того, що пов’язано зі соціальним життям, цікавлять-
ся ним;

 – називають словами, вербалізують основні со-
ціальні явища;

 – передають враження, пов’язані зі соціальними 
подіями та взаєминами людей, художніми образами 
(малюють, складають оповідання тощо);

 – пов’язують соціальну активність людей та влас-
ну з виконанням соціально сформованих стандартів;

 – реалізують знання та інтереси у формах пове-
дінки;

 – проявляють у поведінці конструктивну  
творчість; 

 – збалансовують особисті та соціальні інтереси [7].
Разом з тим, додамо, важливу, на нашу думку, 

ознаку сформованості соціальної компетентності 
учнів молодших класів – це здатність до неперервного 
збагачення особистісного досвіду про соціальну по-
ведінку шляхом створення та аналізу життєвих ситуа-
цій, як в реальному так і  віртуальному житті.

Значущим також ми вважаємо вміння екстраполю-
вати набутий досвід у в життєвих реаліях. При цьому 
проблема формування соціальної компетентності ко-
релює з завданнями розвитку медіа-компетентності.

Дослідниці М. П. Лещенко та Л. І. Тимчук ствер-
джують, що сучасні учні під впливом глобалізації 
шукають власні ідеали та цінності у медіа продукції, 
а саме: взірці родинних стосунків, соціальні ролі та 
поведінкові стандарти.

На думку авторів [8], освітня роль медіа не об-
межується масовим поширенням інформації, а вказує 
на міжкультурні сфери, дозволяє створювати взірці 
культури, цінності, вчить діалогу культур та пере-
творенню ідей. З одного боку, мас-медіа намагаються 
уніфікувати реципієнтів інформації та маніпулювати 
ними, а з іншого − створюють необмежений простір 
для індивідуального розвитку. Для того щоб проти-
стояти формуванню пасивного споживацького стилю 
життя, необхідно планово реалізувати процес вихо-
вання взаємодії з мас-медіа, що ґрунтується на відпра-
цьованих навчальних технологіях медіа педагогіки і 
застосування медіа в освіті. Електронні медіа дозво-
ляють розширити простір значущості, впливають на 
стратегії їх конструювання та розуміння, пізнання  
реальності та позиціювання в ній учня, як частини 
цієї реальності. 

Таким чином, дослідивши наукові праці з про-
блеми формування соціальної компетентності учнів 
молодших класів визначаємо, що сформована їхня 
соціальна компетентність показує знання, вміння 

та навички які вони застосовує в інформаційному 
просторі, проявляє головні механізми соціалізації 
та адаптації. Також, сформована соціальна компе-
тентність учнів молодших класів характеризує їх, як 
відкриту до суспільства особистість, яка володіє на-
вичками соціальної поведінки, готовністю до сприй-
мання соціальної інформації, бажання пізнати ото-
чуючий світ. 

В умовах сучасного інформаційного простору іс-
нує багато факторів, що впливають на формування 
соціальної компетентності учнів молодших класів, 
такі як: сім’я, друзі, учителі; вплив поличних, релі-
гійних факторів, засобів масової інформації тощо. 
Для усунення негативних факторів впливу на учнів, 
учителям та батькам потрібно створити сприятливі 
умови для формування їхньої соціальної компетент-
ності у житті.

Використання web-орієнтованих та мультимедій-
них технологій для формування соціальної компетент-
ності учнів молодших класів буде успішним за умови 
цілеспрямованої, комплексної діяльності; врахування 
механізмів впливу соціокультурного середовища на 
особистість; взаємодії школи та сім'ї; залучення учнів 
до суспільно-корисної діяльності, забезпечення спри-
ятливого середовища для навчально-пізнавальної ді-
яльності та спілкування з оточуючими.

У подальших дослідженнях ми звернемо ува-
гу на особливості використання вчителями web-
орієнтованих засобів для формування соціальної ком-
петентності учнів молодших класів.
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