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Сучасний підручник має залишатися інструментом формування особистості здобувача освіти і 
засобом його соціалізації як процесу розвитку індивіда у взаємодії із соціальним середовищем під час 
життєдіяльності, що збагачує особистість, яка самореалізується [2]. Аналіз педагогічної практики 
показує, що випускники закладів загальної середньої освіти не зовсім підготовлені до ролі не лише 
фахівця, а й члена суспільства (соціона), що посилює тривожність (часто неусвідомлювану) і поглиблює 
невпевненість. Як наслідок, можуть мати місце асоціальні прояви поведінки. Зусилля інститутів сім’ї та 
освіти на сучасному етапі виявляються недостатньо ефективними у підготовці молоді за вимогами 
сучасного суспільства. З огляду на викладене, висновуємо, що соціальна компетентність особистості є 
інструментом соціалізації, водночас стає необхідною умовою успішності випускника у майбутній 
життєдіяльності. Ця проблема набуває пріоритетності в системі освіти, що вимагає ґрунтовних 
досліджень у галузі дидактики підручникотворення. 

Зміст шкільної освіти має виходити, насамперед, зі співвідношення цілей і змісту. Тож слід чітко 
сформулювати цілі шкільної освіти і визначати зміст, необхідний для реалізації цих цілей. Це усуне 
деякі суперечності у сучасній освітній практиці, коли до дібраного змісту навчальних предметів 
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«підганяються» цілі освіти [3]. Одним зі способів розв’язання проблеми соціалізації учнів старшої 
школи є імплементація у зміст підручників практичних завдань соціального спрямування, що, 
передусім, стосуються таких актуальних питань – профорієнтаційних, економічних, соціальних (зокрема 
– правових), ціннісних. Конструюючи оптимальний варіант уроку, вчитель визначає реальні можливості
учнів, окреслює зону їх найближчого потенційного розвитку [1]. Використання практичних завдань за
соціальним спрямуванням, на нашу думку, сприятиме забезпеченню усвідомленого опанування теорії і
практики, створюватиме умови для поглиблення зв’язку навчання з життям, розвитку міжпредметних
зв’язків і сприятиме успішній соціалізації випускників у сучасному суспільстві. Включення до
підручника завдань, зміст яких узято з життя, розширить світогляд, посилить пізнавальну зацікавленість
учнів навчальним предметом, розкриватиме практичну спрямованість наукових знань, що уможливить
їх застосування в житті за різних побутових і соціальних ситуацій.

Життєво важливим для учнів є формування у них елементів економічних знань. Це і бюджет сім’ї, 
і планування витрат на придбання промислових і продовольчих товарів, плата за комунальні послуги, 
уміння користуватися послугами банківських систем. Формування основ економічної грамотності є 
одним із чинників забезпечення, поліпшення і прискорення соціальної адаптації учнів та їх інтеграції в 
суспільство. Подібні знання можна здобути у процесі розв’язання математичних задач, умови яких 
максимально наближені до життєвих ситуацій. У зміст підручників з гуманітарних предметів слід 
імплементувати завдання, спрямовані на моделювання життєвих ситуацій і на моделювання варіантів їх 
розв’язання. Спираючись на чинний зміст освіти, можна скористатися, наприклад, прийомами 
«осучаснення» літературних героїв, подій, описаних у художніх творах чи відображених у підручниках з 
історії, географії, економіки та ін. На цьому тлі актуалізуються реальні факти і події, коментарями до 
яких сповнені соціальні мережі. Головне для вчителя – мотивувати учнів досягати успіху через 
засвоєння структурних компонент соціальної компетентності: знання про будову і функціонування 
соціальних інститутів і структур, про соціальні процеси у суспільстві; знання рольових вимог, які 
висуваються суспільством до представників того чи іншого соціального прошарку; навички рольової 
поведінки, що зорієнтована на той чи інший соціальний статус; знання загальнолюдських норм і 
цінностей, а також норм (звичок, звичаїв, традицій, моралі, законів, заборон тощо) у різних сферах і 
галузях соціального життя; уміння і навички ефективної соціальної взаємодії (володіння вербальною і 
невербальною комунікаціями, механізмами взаєморозуміння у процесі спілкування); знання й уявлення 
людини про себе, сприйняття себе як соціального суб’єкта та ін. 
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