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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Формування соціальної компетентності у дітей 

старшого дошкільного віку є одним із найбільш актуальних завдань дошкільної освіти, 

оскільки життя вимагає від людини громадянської активності та відповідальності в різних 

ситуаціях. Сформована соціальна компетентність характеризує особистісну зрілість дитини, 

її досвід взаємодії з навколишнім світом та є основою готовності до навчання в школі. 

Значні можливості у формуванні в дітей старшого дошкільного віку соціальної 

компетентності має проєктна діяльність. У ній діти навчаються взаємодіяти, придумувати 

план, розподіляти та виконувати завдання, відповідати за свої дії, допомагати один одному 

тощо. Однак, для реалізації потенціалу проєктної діяльності у формуванні в дітей 

досліджуваної компетентності необхідно дотримуватися певних організаційно педагогічних 

умов, які недостатньо розроблені в теорії та практиці дошкільної освіти. 

Про значущість проблеми формування в дошкільників соціальної компетентності 

зазначено в низці державних документів (Закон України «Про освіту» (2017), Закон України 

«Про дошкільну освіту» (2001), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова 

редакція 2021), типових та парціальних Програмах розвитку дітей дошкільного віку.  

Проблемам формування соціальної компетентності в дітей дошкільного віку, 

присвячені дослідження І. Беха, А. Богуш, Л. Божович, М. Гончарової-Горянської, 

О. Запорожця, О. Кононко, С. Ладивір, Т. Поніманської, С. Сіроштан та ін. Теорія і практика 

застосування проєктної діяльності у роботі з дітьми висвітлені в роботах К. Баханова, 

В. Гузєєва, Дж. Дьюї, І. Іванова, Д. Каттерік, В. Кілпатрика, А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, Н. Токаренко та ін.  

У закладах дошкільної освіти активно реалізуються парціальні програми соціально-

емоційного розвитку дошкільників «Вчимося жити разом», «Абетка спілкування», 

«Мамина школа», «Природолюб», «Ерудит» та ін.. В практиці роботи сучасних ЗДО 

вихователі шукають нові форми та методи роботи, які сприяють формуванню соціальної 

компетентності дітей. Однак як теоретичні так і практичні аспекти означеної проблеми 

потребують подальшого вивчення та узагальнення. 
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Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку засобами проєктної діяльності. 

Об’єкт дослідження: процес формування соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови формування соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності. 

Гіпотеза дослідження: формування соціальної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку засобами проєктної діяльності буде ефективним за таких організаційно-

педагогічних умов: організація проєктної діяльності дітей із врахуванням їх вікових 

особливостей; створення ігрових ситуацій, які забезпечують формування в дітей досвіду 

соціальної взаємодії; соціальна та гуманістична спрямованість проєктів на суспільно та 

особистісно значимі для дітей результати. 

Завдання дослідження: проаналізувати теоретико-методичні засади формування 

соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної 

діяльності; конкретизувати сутність, структуру соціальної компетентності та особливості її 

формування в дітей старшого дошкільного віку; обґрунтувати організаційно-педагогічні 

умови реалізації потенціалу засобів проєктної діяльності у формуванні соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку; розробити та апробувати 

експериментальну авторську програму формування соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, 

моделювання, класифікація, систематизація, узагальнення, що дало змогу розкрити стан 

розробки проблеми дослідження, її актуальність, уточнити зміст, структуру та особливості 

формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку; емпіричні – 

вивчення педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, бесіда для збору фактичного 

матеріалу, виявлення наявного стану та проблем у процесі формування соціальної 

компетентності дітей; методи обробки та інтерпретації експериментальних даних. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилась впродовж 2019-2020 рр. на базі ЗДО № 57 м. Житомира. У дослідженні брали 

участь 25 дітей старшої групи. 

Теоретичне значення дослідження: уточнено сутність понять «соціальна 

компетентність» та «соціальна компетентність дітей старшого дошкільного віку», 

проаналізовано структуру соціальної компетентності та особливості її формування в дітей 

старшого дошкільного віку; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку; визначено критерії, 

показники та дана якісна характеристика сформованості рівнів соціальної компетентності 

старших дошкільників. 

Практичне значення дослідження: проведено діагностику та аналіз наявного рівня 

сформованості соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку, що дало 

змогу виявити проблеми в організації процесу її формування; розроблено 

експериментальну авторську програму формування соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку, запропоновані плани-розробки проєктів, які можуть бути 

використані студентами-практикантами та вихователями при організації освітнього процесу 

в ЗДО. 

Апробація результатів дослідження: матеріали дослідження повідомлялись на 

засіданнях проблемної групи студентів «Технологія проєктування і реалізації педагогічних 

інновацій в дошкільній та початковій освіті», на Міжнародній (заочній) науково-практичній 

конференції «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти», (1. 10. 2020 р., Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія) та висвітленні в статті «Сутність та особливості формування 

соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку». Результати роботи 

впроваджено в дошкільному навчальному закладі № 57 м. Житомира. 

Структура роботи робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, що нараховує 39 назв (з них іноземними мовами – 8) та додатків. 

Загальний обсяг становить 44 сторінки друкованого тексту, з них 28 сторінок основного 

тексту. 6 додатків викладено на 11 сторінках. У роботі подано 4 таблиці та 3 рисунки.  

  



6 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Сутність і структура соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку 

Сучасні концепції освіти побудовані на ідеї формування компетентної особистості, 

яка здатна застосовувати отримані знання, вміння і досвід в різних життєвих ситуаціях, 

готова взаємодіяти в соціумі та активно долучатися до різних видів діяльності. Тому 

соціальна компетентність має формуватися з дошкільного віку, починаючи з сім’ї. 

Сформована в старшому дошкільному віці здатність будувати соціальні відносини 

сприятиме в майбутньому суспільному благополуччю й самореалізації особистості. 

Соціальна компетентність – це багатогранна характеристика особистості, яка 

охоплює всі аспекти її функціонування в соціумі. Особистість – істота соціальна й формат 

соціальної компетентності включає як соціальні мотиви, знання, уміння, необхідні для 

успішної взаємодії із соціальним середовищем, так і самопочуття та самосприйняття 

особистості в мінливому соціумі. Саме в старшому дошкільному віці формуються основи 

соціальної компетентності, оскільки дитина починає активно взаємодіяти з іншими дітьми, 

людьми, соціумом. 

Конкретизація сутності поняття «соціальна компетентність» потребує змістового й 

структурного аналізу його тлумачень, які представлені в словниках, нормативних 

документах, наукових працях. Попередній огляд наукових джерел свідчить про 

різноманітність підходів у визначенні сутності поняття «соціальна компетентність». Це 

потребувало більш детального аналізу його змісту, результати якого подано в таблиці 1.1. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт 

дошкільної освіти, нова редакція 2020) соціально-громадянська компетентність 

визначена як здатність до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, 

любові до Батьківщини, готовність до посильної участі в соціальних подіях, 

що відбуваються в дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на 

покращення спільного життя [1, c. 17].  
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Таблиця 1.1. 

Аналіз сутності поняття «соціальна компетентність» 

№ 

п/п 
Автор, джерело Зміст поняття 

Ключові смислові 

одиниці 

1. Базовий компонент 

дошкільної освіти 

(Державний стандарт 

дошкільної освіти, нова 

редакція 2020). 

Здатність до прояву особистісних 

якостей, соціальних почуттів, любові 

до Батьківщини, готовність до 

посильної участі в соціальних подіях, 

що відбуваються в дитячих осередках, 

громаді, суспільстві та спрямовані на 

покращення спільного життя [1, с. 17]. 

Здатність до прояву 

особистісних 

якостей, соціальних 

почуттів, любові; 

готовність до участі 

в соціальних подіях. 

2. Поніманська Т. І. Основи 

дошкільної педагогіки : 

навч. посібн. – К. : Абрис, 

1998. – 448 с. 

Відкритість до суспільства, навички 

соціальної поведінки, готовність до 

сприймання соціальної інформації 

[21, с. 73]. 

Відкритість до 

суспільства, 

навички соціальної 

поведінки. 

3. Лєпіхова Л. А. 

Соціально-психологічна 

компетентність у 

поведінці особистості // 

Практична психологія та 

соціальна робота. – 2006. 

– № 2. – С. 65–69. 

Вміння відстояти власну думку, 

протистояти небажаному впливу, 

толерантності, вміння 

пристосовуватися і, більш того, 

ефективно діяти в соціальних умовах, 

що постійно змінюються [17, с. 66]. 

Вміння відстояти 

думку, 

пристосовуватися і 

ефективно діяти в 

соціальних умовах. 

4. Гавриш Н. В. Орієнтація 

на розвиток суб’єктності 

студента у процесі 

підготовки професійно 

компетентних фахівців з 

дошк. освіти // Зб. наук. 

праць. – Бердянськ : 

БДПУ, 2007. – С. 44–49. 

Інтегральна якість особистості, яка 

складається з комплексу емоційних, 

мотиваційних, характерологічних 

особливостей та виявляється у 

соціальній активності та 

гуманістичній спрямованості 

особистості [4, с. 45]. 

Інтегральна якість 

особистості, 

складається з 

комплексу 

особливостей, 

виявляється у 

соціальній 

активності. 

5. Гончарова-

Горянська М. В. 

Соціальна 

компетентність : поняття, 

зміст, шляхи формування 

в дослідженнях 

зарубіжних авторів // 

Рідна школа. – 2004. – 

№ 7–8. – С. 71–74. 

Інтегральна характеристика, яка 

включає соціальні мотиви, знання, 

навички взаємодії з іншими людьми, 

із самим собою й з соціальним 

середовищем, що забезпечує 

особистості ефективність дій [6, c. 74]. 

Соціальні мотиви, 

знання, навички 

взаємодії з людьми, 

собою, соціальним 

середовищем. 

6. Зарубінська І. Б. 

Теоретико-методичні 

основи формування 

Складна, інтегративна 

характеристика, сукупність певних 

якостей, здібностей, соціальних знань 

сукупність якостей, 

здібностей, 

соціальних знань, 
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соціальної 

компетентності студентів 

вищих навчальних 

закладів економічного 

профілю : дис. … 

доктора пед. наук. – К., 

2011. – 505 с. 

і вмінь, переживань, емоційно-

ціннісних орієнтацій, переконань 

особистості, які дають їй можливість 

активно взаємодіяти із соціумом, 

налагоджувати контакти з різними 

групами й індивідами, брати участь у 

соціально значущих проєктах і 

продуктивно виконувати різні 

соціальні ролі [11, с. 92]. 

вмінь, переживань, 

взаємодіяти із 

соціумом,  

участь у соціально 

значущих проєктах,  

виконувати різні 

соціальні ролі 

7. Докторович М. О. 

Формування соціальної 

компетентності старшого 

підлітка з неповної сім’ї : 

дис. … канд. пед. наук . – 

К., 2007. – 208 с. 

Складно структуроване, 

багатофункціональне явище, яке в 

змістовому аспекті характеризується 

засвоєнням соціальних норм і 

формуванням соціальних якостей, 

умінь і навичок [8, с. 25]. 

Багатофункціональ

не явище, 

формування 

соціальних якостей, 

умінь і навичок. 

8. Селевко Г. К. 

Компетентности и их 

классификация // 

Народное образование. – 

2004. – №4. – С. 138–143. 

Базова інтегральна характеристика 

особистості, яка відображає її 

досягнення у розвитку відносин з 

іншими людьми й можливість 

ефективно вибудовувати власну 

поведінку залежно від ситуації і 

відповідно до прийнятих у соціумі 

норм і цінностей [23, с. 139]. 

Інтегральна 

характеристика 

особистості, 

відносини з 

людьми, 

можливість 

вибудовувати 

власну поведінку в 

соціумі до норм і 

цінностей. 

9. Циба В. П. Соціологія 

особистості : системний 

підхід : навч. посіб.  – К. : 

МАУП, 2000. – 152 с. 

Якість особистості, сформована в 

процесі активного засвоєння 

соціальних відносин, які виникають 

на різних етапах у різних видах 

соціальної взаємодії та соціальних 

норм, які виступають основою 

побудови й регулювання 

міжособистісних соціальних позицій і 

відносин [29, с. 75]. 

Якість особистості, 

засвоєння 

соціальних 

відносин, 

соціальної взаємодії 

та соціальних норм. 

10. Хуторской А. В. 

Ключевые компетенции 

и образовательные 

стандарты [электронный 

ресурс]. – Центр 

«Эйдос». –Режим 

доступу : 

http://www.eidos.ru/journal

/2002/0423.htm. 

Якість людини як суб’єкта та члена 

даного соціуму, яка пов’язана із 

соціальними нормами, через які 

суспільство регулює життя і 

взаємодію своїх членів [28]. 

Якість людини, 

пов’язана із 

соціальними 

нормами. 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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11. Smółka P. (2008) 

Kompetencje społeczne. 

Metody pomiaru i 

doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych. 

Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Polska SA, 

Warszawa, s. 15-17. 

Режим доступу : 

https://mfiles.pl/pl/index.ph

p/Kompetencje_spo%C5

%82eczne#:~:text=Kompe

tencje%20spo%C5%82ec

zne%20(ang.,postrzegania

%20i%20rozumienia%20s

ytuacji%20spo%C5%82ec

znych. 

Доведена (у роботі, навчанні та 

розвитку особистості) здатність 

самостійно використовувати свої 

вміння з урахуванням 

інтерналізованої системи цінностей 

[38]. 

Здатність 

самостійно 

використовувати 

свої вміння, 

інтералізована 

система цінностей. 

12. Cartledge, Gwendolyn, et 

al. Teaching Social Skills to 

Children. Circle Pines, 

MN: American Guidance 

Service, 2002. 

Режим доступу : 

http://www.healthofchildre

n.com/S/Social-

Competence.html  

Умова володіння соціальними, 

емоційними та інтелектуальними 

навичками та поведінкою, 

необхідними для досягнення успіху 

як члена суспільства [32]. 

Умова володіння 

навичками та 

поведінкою, 

досягнення успіху, 

член суспільства. 

13. Wiemann J. M., Bradac J. J. 

Reviewessay : 

themanyguisesofcommuni

cativecompetence // Journal 

of Languageand Social 

Psychology, 1985. – №4. – 

P. 131–138. 

Динамічна характеристика 

особистості, яка включає сукупність 

когнітивних, соціальних та емоційних 

навичок, необхідних для успішної 

адаптації згідно з віковими 

особливостями [39, c. 132]. 

Характеристика 

особистості, 

сукупність 

когнітивних, 

соціальних та 

емоційних навичок. 

14. Hymes D. H. 

Oncommunicative 

competence // 

Philadelphia : Universityof 

Pensilvania Press, 1971. – 

213 p. 

Здатність людини здійснювати 

взаємодію з оточенням, яка дозволяє 

підтримувати власний статус та 

розвиток [34, с.99]. 

Здатність людини 

здійснювати 

взаємодію з 

оточенням. 

 

Зарубіжні науковці розглядають соціальну компетентність як: динамічну 

характеристику особистості необхідну для успішної адаптації, адекватність і 

http://www.healthofchildren.com/S/Social-Competence.html
http://www.healthofchildren.com/S/Social-Competence.html
http://www.healthofchildren.com/S/Social-Competence.html


10 

 

придатність людини до дії (Wiemann, Bradac [39]); здатність до співпраці та контролю 

ситуації (Parks [37]); сукупність базових особистісних характеристик, які детермінують 

ефективність дій на роботі та в інших ситуаціях (Mc Clelland [36]), здатність людини 

здійснювати взаємодію з оточенням (Hymes [34]). 

Отже, на основі узагальнення ключових смислових одиниць ми розглядаємо поняття 

«соціальна компетентність» як інтегральну характеристику особистості, яка включає 

сукупність соціальних якостей, здібностей, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань, 

знань, умінь, переживань, досвіду та виявляється в здатності до активної міжособистісної 

взаємодії та вмінні відповідно до прийнятих норм і цінностей вибудовувати власну 

поведінку в різних життєвих умовах і ситуаціях для досягнення успіху як члена суспільства.  

Соціальна компетентність в старшому дошкільному віці розглядається нами як 

здатність дитини відповідно до своїх можливостей та потреб проявляти ціннісне ставлення 

до себе та інших, налагоджувати міжособистісну взаємодію з однолітками, дорослими, 

ефективно адаптуватися та діяти в різних життєвих ситуаціях. Соціальна компетентність, як 

відповідна інтеграція особистісних якостей, знань, умінь, ставлень, досвіду, планомірно, 

цілеспрямовано та систематично формується в процесі виховання і навчання в різних видах 

діяльності та забезпечує готовність дитини до школи. 

Вивчення літератури з проблеми соціальної компетентності дозволило також 

встановити, що вчені виділяють три компоненти соціальної компетентності, які потрібно 

формувати в дітей старшого дошкільного віку, зокрема: особистісний – спрямований на 

реалізацію дитиною себе як члена суспільства, прояву особистісних якостей (самостійність, 

відповідальність, людяність, справедливість, доброзичливість, ініціативність та ін.) у 

взаємодії з людьми, інтересу до загальнолюдських цінностей, уміння дружити, 

співпереживати, допомагати; когнітивний – усвідомлення дітьми сутності людини, норм її 

поведінки, уявлення про себе як члена суспільства, своєї сім’ї, родини, розуміння своїх прав 

й обов’язків, знання про свою Батьківщину, національні традиції, культуру; діяльнісний –

ідентифікація дитиною своїх соціальних ролей, дотримання норм і правил поведінки, прояв 

ініціативності, креативності, навичок саморегуляції у взаємодії з іншими в різних видах 

діяльності. 



11 

 

М. Гончарова-Горянська в змісті соціальної компетентності вділяє три блоки: певні 

стратегії, що використовує особистість для ефективної взаємодії з соціумом; ситуативні 

прояви рівня соціальної компетентності; певні якості особистості, особливості її характеру 

та поведінки [6, с. 93]. 

Структура соціальної компетентності представлена на рисунку 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Структура соціальної компетентності в дітей дошкільного віку 

Теоретичні положення, що визначають процес формування соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку, дають підстави визначити нам основні 

підходи: компетентнісний – спрямовує на формування індивідуального соціального досвіду 

дитини; діяльнісний – спрямований на вибір й організацію певних видів діяльності дітей; 

особистісний – ґрунтується на розвитку соціальної компетентності як процесу формування 

сукупності психoфізіологічних та соціальних особистих утворень.  

 

1.2. Особливості процесу формування соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку 

Дошкільний вік відноситься до сенситивних періодів у соціальному розвитку 

дитини. Саме в цей час відбувається інтенсивне формування основних якостей та 

властивостей особистості, навичок соціальної поведінки, вміння орієнтуватись у світі 

людських взаємин. Так у Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля» чітко окреслено, що в старшому дошкільному віці відбувається поступовий 

перехід від сприймання змісту окремих вчинків (добре – погане) до узагальнених понять 

Соціальна 
компетентність 

Особистісний 
компонент 

Когнітивний 
компонент 

Діяльнісний 
компонент 
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про поведінку. У дитини з’являються такі риси як дисциплінованість, стриманість, здатність 

обмежити свої бажання, стає зрозумілою необхідність дотримання правил поведінки. 

Поступово відбувається диференціювання таких моральних понять як «доброта», 

«чуйність», «справедливість», «дружба», «чесність», «товариськість» тощо [22, с. 189].  

Науковцями, зокрема М. Гончаровою-Горянською [6], О. Кононко [13], 

Т. Поніманською [21], визначено особливості соціального розвитку дитини старшого 

дошкільного віку, характерні їй види діяльності, встановлено, що в дошкільному віці 

пріоритетними є сфери соціальної компетентності стосовно власного «Я». Старший 

дошкільний вік – це оптимальний час для розвитку соціальних взаємин і поведінки. Такі 

властивості психіки старших дошкільників, як піддатливість, пластичність, чутливість 

нервової системи сприятливі для формування соціальної компетентності. Завдяки 

постійному спілкуванню і взаємодії в дітей розвиваються почуття гідності та самоповаги. В 

цей час діти опановують уміння контролювати себе, розуміти свої почуття й почуття інших, 

ділитися, брати на себе відповідальність, допомагати іншим, з повагою та розумінням 

ставитися до особливостей людей тощо [24, с. 3]. Л. Бoжович серед новоутворень дитини 

старшого дошкільного віку, виділяє розвиток суспільної спрямованості, що спонукає її 

шукати серед однолітків своє місце та засвоювати соціальні вимоги [2, с. 161–163]. 

Соціальна компетентність тісно пов’язана з особливостями поведінки, ціннісних орієнтацій, 

норм і зразків взаємодії дитини з навколишнім світом. Її рівень є одним з показників 

особистісної зрілості та потребує цілеспрямованого розвитку в дошкільному віці. Саме в 

цьому віці відбувається становлення системи міжособистісних стосунків дитини. Їх зміст та 

форма значною мірою залежать від участі дитини в спільній діяльності, власного досвіду 

спілкування з ровесниками й дорослими. 

Соціальна компетентність в дітей дошкільного віку формується під впливом різних 

чинників, які в єдності створюють певне середовище. Комплексність їх впливу нами 

представлено на рисунку 1.2. 

Низький рівень розвитку соціальної компетентності пов’язаний з непродуктивними 

способами міжособистісної взаємодії, що може призвести до непорозуміння між членами 

різних груп, є причиною формування настанови на однобічність сприйняття іншої людини, 

виникнення психологічних бар’єрів у спілкуванні. Розвиток дитини старшого дошкільного 
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віку як особистості розглядається як процес входження в нове соціальне середовище й 

інтеграцію в ньому. 

 

Рис. 1.2. Чинники формування соціальної компетентності в дітей дошкільного віку 

 

Основні показники соціальної компетентності дошкільнят такі: адаптація до нових 

умов; соціалізація; групова взаємодія; толерантне ставлення до інших людей, культур; 

розуміння іншої точки зору; безконфліктне розв’язання спірних питань; уміння спілкування.  

Характерною особливістю дітей старшого дошкільного віку є наявність в них 

потреби у спілкуванні з дорослими й ровесниками, спільної діяльності з ними, в процесі 

чого в дітей формується самооцінка й відбувається самоствердження. Тільки через спільну 

діяльність дитина входить у суспільство. Процес формування й розвитку особистості 

дитини в старшому дошкільному віці характеризується: інтенсивним розвитком соціальних 

відносин; змінами соціальних ролей та функцій з подальшим розширенням взаємодії дітей з 

навколишнім соціумом; динамічністю соціальних уявлень; особливим емоційним 

ставленням до світу.  

Формування соціальної компетентності дошкільника починається в сім’ї та 

продовжується в закладі дошкільної освіти. Отже, соціальний розвиток дитини залежить від 

спільних зусиль батьків та педагогів. У сім’ї дитина встановлює свої перші зв’язки з людьми 

та рідними. Другим етапом соціалізації є формування соціальних зв’язків дитини поза 

межами сім’ї. Ці зв’язки діти встановлюють з однолітками та новими дорослими в ЗДО, 

Соціальна 
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набувають важливого суспільного досвіду, необхідного для подальшого життя. Отже, 

період старшого дошкільного віку є сензитивним у формуванні соціальної компетентності, 

оскільки на цьому етапі відбувається розвиток тих якостей, які визначають подальшу 

соціалізацію особистості, активне входження в різні види діяльності, зокрема, соціального 

характеру.  

 

1.3. Організаційно-педагогічні умови реалізації потенціалу проєктної діяльності у 

формуванні соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку 

На основі теоретичного аналізу проблеми нами виокремлено такі організаційно-

педагогічні умови ефективності формування у дітей старшого дошкільного соціальної 

компетентності засобами проєктної діяльності: організація проєктної діяльності дітей із 

врахуванням їх вікових особливостей та потреб; створення ігрових ситуацій, які сприяють 

формуванню в дітей досвіду соціальної взаємодії; розуміння дітьми суспільної значимості та 

гуманістичної спрямованість проєктів. 

Проєктна діяльність в першу чергу спрямована на розвиток ініціативності та 

самостійності дітей. Кожна дитина індивідуальність, тому при проведенні проєктної 

діяльності потрібно враховувати: особливості її психічних процесів, рівень знань, умінь та 

досвіду в певній сфері, характер дитини [27, с. 25-26]. При виборі проєкту потрібно 

враховувати, чи буде він посильним та цікавим для дітей. Завдання у проєкті повинні мати 

різний рівень складності, а зміст самого проєкту зрозумілим для дітей та відповідати 

вимогам особистісно-орієнтованого підходу [18, с. 22]. Різноманітні теми, завдання, форми 

роботи сприяють тому, що кожна дитина зможе обрати діяльність відповідно до своїх 

інтересів. В правильно організованій проєктній діяльності кожна дитина має змогу проявити 

свій життєвий досвід, свої здібності в тій частині спільної роботи, яка є їй цікавою. 

Урахування в проєкті вікових та індивідуальних потреб дітей активізує соціальні мотиви їх 

діяльності. 

Суспільна значимість проєктів сприяє формування в дітей загальнолюдських 

цінностей, почуття відповідальності, обов’язку, самостійності, взаємодопомоги. Потрібно 

враховувати, що без емоційного переживання та без уміння застосовувати моральні цінності 
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на практиці, вони залишаться формальними [16, с. 77–78]. Тому проєктна діяльність має 

формувати в дитини цінності толерантності, взаємоповаги, допомоги у взаємодії з іншими. 

Мета формування соціальної компетентності полягає в тому, що дитина повинна 

навчитися «правильно оцінювати соціальну ситуацію і гнучко та точно вибирати спосіб дії 

щодо неї» [9, с. 162]. Тому в проєкті мають вирішуватися такі завдання, які сприяють 

формуванню в дітей інтересу до громадських справ, потреби активної участі в них, набуттю 

соціального досвіду. Також у процесі роботи над проєктом в дітей формуються соціальне 

мислення та навички взаємодії. Проєктна діяльність сприяє соціалізації дитини, розвитку 

самооцінки та здатності адекватно оцінювати інших. 

Важливими принципами організації проєктної діяльності є: «практичний характер 

проєкту, суспільно корисна мета, здатність одного проєкту в процесі його розробки 

породжувати ідеї нових проєктів» [19, с. 26]. Ми вважаємо, що проєкт завжди повинен мати 

особистісно й соціально значимий результат, досягнення якого створює ситуацію успіху, 

відчуття творчої самореалізації дітей. І цей результат має бути виражений певним чином 

(теоретично або практично). Як зазначає І. Зязюн, процес проєктування без подальшої 

реалізації загублює смисл [12, с. 52]. Тому важливо, щоб проєкти були реальними в плані їх 

реалізації дітьми, а отримані результати й досвід вони могли застосувати в своїй діяльності.  

На етапі реалізації проєкту діти мають організувати реальну справу: конкурс, свято, 

виставку, гру, привітання батькам, друзям тощо. Результати та досвід, отримані в процесі 

роботи над проєктом, мають бути значимими для кожного з його учасників. При підведенні 

підсумків проєкту діти вчаться оцінювати свою та спільну роботу, її корисність.  

Отже, ефективність формування соціальної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку засобами проєктної діяльності залежить від дотримання певних 

організаційно-педагогічних умов, які вихователь має правильно визначити та створити.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Критерії, показники та результати діагностики рівнів сформованості 

соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку 

 

Успішне вирішення завдань формування соціальної компетентності неможливе без 

з’ясування критеріїв її сформованості. Вони забезпечують постійний зворотний зв’язок, 

тобто отримання регулярної інформації про зміни у вихованості особистості.  

Соціальна сформованість характеризується рівнем знань і розумінням соціальних 

чеснот, норм, правил, усвідомленим прийняттям загальнолюдських цінностей і керуванням 

цими цінностями у будь-якій діяльності. У Базовому компоненті дошкільної освіти в 

Україні за новою редакцією (2021) в освітній лінії «Дитина в соціумі» результатом 

сформованості соціально-громадянської компетентності визначено ціннісне ставлення 

дитини до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень про правила і способи 

міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінь дотримуватися 

цих правил в соціально-громадському просторі, а також ціннісне ставлення та повагу до 

культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур 

[1, с. 17]. 

Д. Макклеллан подає перелік особливостей соціальної поведінки компетентної 

дитини: індивідуальні особливості поведінки дитини; особливості її соціальної поведінки; 

особливості взаємодії з однолітками Цей список можливий для визначення критеріїв і 

показників діагностики соціальної компетентності дошкільників [32]. 

У нашому дослідженні ми використовуємо такі критерії оцінювання рівня 

сформованості соціальної компетентності старших дошкільників: когнітивний 

(інформаційно-пізнавальний); емоційно-ціннісний (афективний); поведінковий 

(праксичний). Перший критерій, тобто когнітивний було виокремлено з врахуванням того, 

що формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку 

характеризується наявністю в них певної системи знань та відповідним ставленням до них, 
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сприйняття соціальних норм, їх розуміння в повсякденному житті та взаємодії з іншими. 

Соціальні знання є необхідною основою для формування позитивних мотивів соціальної 

поведінки. Вони дають дитині можливість зорієнтуватися у тих життєвих ситуаціях, в яких 

їй ще не доводилось бувати, давати свідому оцінку своїй поведінці та оцінювати поведінку 

інших людей.  

Другим критерієм оцінювання сформованості соціальної компетентності старших 

дошкільників ми визначили емоційно-ціннісний (афективний). Старший дошкільний вік 

характеризується особливою соціально-емоційною чутливістю та сприйнятливістю, що 

створює сприятливі умови для розвитку емпатії, ставлень до інших. Т. Поніманська 

зазначає: «Співпереживаючи, дитина проходить школу емпатійної взаємодії з іншими 

людьми. Без цієї школи розвиток альтруїстичних мотивів та гуманістичних переживань є 

неможливим» [21, с. 10]. 

Дієвість сформованої системи соціальних знань та цінностей виявляється у 

соціальній поведінці дітей, їх вчинках, умінні діяти в різних ситуаціях. Тому третім 

критерієм формування соціальної компетентності старших дошкільників є поведінковий 

(практичний).  

Використовуючи вищезазначені критерії, ми виокремлюємо три рівні якісної 

характеристики сформованості соціальної компетентності старших дошкільників: високий, 

середній та низький. 

До високого рівня відносяться діти, які відповідно до віку мають чіткі знання 

соціальних понять, уявлення про роль людини в соціумі, характеризуються сформованістю 

стійкої системи цінностей, у ставленні до оточуючих проявляють співчуття, ініціативні у 

виконанні спільних завдань. Середній рівень характерний для дітей, яким притаманні 

адекватні, але недостатньо повні, не зовсім чіткі соціальні уявлення, емоційно-ціннісні 

ставлення до людей і соціальних явищ. До низького рівня відносяться діти, у яких не 

сформовані соціальні уявлення, поверхові обмеженні знання про соціум в цілому, не знають 

правил взаємодії з людьми, відсутній інтерес до знань про суспільство. У своїй поведінці 

вони часто не дотримуються соціальних норм і правил. 

Визначені критерії, показники та рівні сформованості соціальної компетентності 

старших дошкільників стали основою для проведення діагностики з метою оцінювання 
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рівня сформованості соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку та 

особливостей досліджуваного процесу. Дослідження проводилося в старшій дошкільній 

групі ЗДО № 57 м. Житомира.  

Дослідження складалось з трьох етапів: 1) ознайомлення з умовами ЗДО та планами 

роботи вихователів; 2) експериментальна робота з дітьми старшого дошкільного віку; 

3) дослідження розуміння батьками значущості формування в дітей соціальної 

компетентності та можливостей проєктної діяльності. 

У результаті першого етапу дослідження встановлено, що в ЗДО № 57 створено 

відповідні умови для формування в дітей соціальної компетентності. У груповій кімнаті 

відповідно оформлені ігрові куточки, є картини для дітей з правилами спілкування, куточки 

природи, роздягальня тощо. У методичному кабінеті наявна література, в якій висвітлено 

питання формування в дітей соціальної компетентності, методичні розробки, зразки 

наочності, конспекти занять. Постійно проводяться виставки дитячих робіт, різні конкурси, 

свята. Підвищенню методичного рівня педагогів сприяють проведення відкритих занять, 

семінарів-практикумів, круглих столів, консультації з питань реалізації завдань формування 

соціальної компетентності дітей. Питання соціальної компетентності дітей включені до 

тематики бесід і консультацій з батьками.  

На основі вищезазначених критеріїв, показників та рівнів сформованості соціальної 

компетентності нами було проведено констатувальний експеримент, мета якого полягала у 

виявленні наявного рівня сформованості соціальної компетентності в старших дошкільників 

для аналізу та вирішення проблем в організації цього процесу. В експерименті взяли участь 

25 дітей старшої групи. 

Для діагностики сформованості соціальної компетентності у старших дошкільників 

за когнітивним критерієм ми провели з дітьми аналіз оповідання «Ввічливе телятко» 

(Додаток А). Для діагностики рівня сформованості соціальної компетентності за емоційно-

ціннісним критерієм було використано під час години спілкування оповідання «Красиві 

слова і красиве діло» (Додаток Б). Для діагностики рівня сформованості соціальної 

компетентності у старших дошкільників за поведінковим критерієм ми використали 

комплекс спеціально підібраних ситуативних картинок, на яких зображені дії з 

пропонуванням допомоги та підтримки, а також проханням про допомогу (Додаток В). 
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Потім з дітьми ми розіграли кілька простих ситуацій: «Не можу застібнути блискавку на 

куртці», «Не можу зашнурувати черевик» та ін. Запросили дітей розповісти, як кожен і 

кожна з них буде діяти у подібній ситуації і допомогли їм сформулювати наміри, 

починаючи зі слів: «Тепер я буду…». Дослідження довело що, усвідомлення дітьми 

мотивів, вчинків персонажів картинок сприяє соціальному розвитку дитини. Також ми 

провели з дітьми декілька сюжетно-рольових ігор соціальної спрямованості (взаємодія, 

допомога, узгодження дій різних герої, ідентифікація різних соціальних ролей тощо). До 

своїх ролей діти ставились з інтересом та задоволенням. Спочатку, під час перших 

інсценувань більшість дітей соромились показувати свого героя таким, яким вони його 

уявляють. Однак потім діти стали більш розкутими, із задоволенням вживалися в образи 

своїх героїв.  

Рівні оцінювання сформованості соціальної компетентності дітей диференціювалися 

наступним чином: 5-4,5 бали – високий, 4,4-2,9 бали – середній, 2,8-2,0 бали – низький 

(Додаток Г). Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості соціальної 

компетентності старших дошкільників представлені нами у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Результати діагностики рівнів сформованості соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку (констатувальний етап експерименту) 

Критерії 

Рівні сформованості компетентності 

Низький Середній Високий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Когнітивний 4 16 13 52 8 32 

Емоційно-ціннісний 5 20 12 48 8 32 

Поведінковий 6 24 8 32 11 44 

Загальне 5 20 11 44 9 36 

 

Згідно з результатами дослідження когнітивного критерію 32 % дітей мають гарне 

ставлення один до одного, вони володіють знаннями про соціально-моральні цінності, 

норми та правила поведінки; розуміють особливості взаємовідносин людей; чітко 
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усвідомлюють необхідність добра, любові, взаємодопомоги, правди. Переважна більшість 

дітей 52 % ставляться до інших в залежності від свого настрою, а деякі діти взагалі важко 

знаходять спільну мову з однолітками, проте вони розуміють та усвідомлюють соціально-

моральні поняття добра, любові, але не завжди активно проявляють ці почуття по 

відношенню до оточуючих. Інші ж діти 16 % не в повній мірі вміють аналізувати свої 

вчинки та поведінку, не завжди можуть порівнювати її з поведінкою однолітків.  

Аналізуючи емоційно-ціннісний критерій, визначено, що 32 % дітей завжди 

позитивно емоційно відгукуються на різні соціально-моральні ситуації, на прочитану казку, 

на запропоновану ситуацію соціально-морального змісту і т.д. Під час занять діти активні і 

про потребі допомагають в організації та проведення різних форм робіт, залюбки 

приймають в них участь. Майже половина дітей групи 48 % в основному також мають 

інтерес до запропонованих соціально-моральних ситуацій, але він проявляється не на 

стільки часто, як би нам цього хотілося. Діти уважні, слухняні, але не завжди активні, не 

завжди хочуть приймати участь. У групі також є діти 20 %, які не хочуть або не вважають за 

потрібне проявляти свої емоції та почуття, реагувати на певний вид діяльності: прочитану 

або прослухану казку, програвання різних видів соціально-моральних ситуацій.  

За результатами діагностики поведінкового компонента виявлено, що 44 % дітей 

поважають себе та інших, проявляють допомогу, говорять правду та щирі по відношенню 

до інших. Діти які мають середній рівень сформованості соціальної компетентності 32 % в 

цілому готові прийти на допомогу, але не завжди чесні, не завжди говорять правду або 

говорять лише в присутності авторитетних для себе людей (вихователя, кращої подруги, 

мами чи тата), інколи соромляться. Інші ж діти 24 % мають нестійкі прояви соціальних 

почуттів. Вони регулюються вимогами та порадами з боку дорослих або іншими 

зовнішніми стимулами. Спостерігаються не завжди адекватні емоційні реакції на соціально-

моральні ситуації. Діти не в повній мірі здатні протистояти негативним впливам 

оточуючого середовища, не вміють встановлювати зв’язок отриманих знань з поведінкою, 

аналізувати та порівнювати її (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Розподіл рівнів сформованості соціальної компетентності 

в дітей старшого дошкільного віку (констатувальний етап експерименту) 

Також нашим завданням було вивчення стану усвідомлення батьками значущості 

формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної компетентності, готовності до 

взаємодії з навколишнім соціальним середовищем. З цією метою проводилося анкетування 

вісімнадцяти батьків, що дало змогу виявити особливості розуміння ними важливості 

формування соціального виховання дітей та використання в цьому різних засобів, зокрема 

проєктної діяльності (Додаток Д). 

На основі аналізу результатів анкетування батьків очевидним постав факт: 

переважна більшість батьків насамперед відзначає важливість фізичного і розумового 

розвитку дитини. Лише 20 % відзначили як вагомий моральний та соціальний розвиток. За 

результатами проведеного анкетування виявлено, що значна частина опитуваних не 

усвідомлює важливість гармонійного розвитку дитини. Серед них лише 40 % відзначили 

значення соціального розвитку як важливого для успішної життєдіяльності дитини.  

Результати анкетування засвідчили, що спостереження за спілкуванням дитини на 

виявлення та формування соціальної компетентності не є значимим для батьків, тому з боку 

педагогів потрібна цілеспрямована просвітницька робота. 

Отже, діагностика засвідчила про недостатній рівень сформованості в старших 

дошкільників соціальної компетентності. Це дає підстави щодо висновку про доцільність та 

дієвість використання для її формування проєктої діяльності.  
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2.2. Розробка та апробація авторської програми формування соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної 

діяльності «Маленькі люди у великому світі» 

 

На основі теоретичного аналізу проблеми, вивчення педагогічного досвіду та 

враховуючи результати констатувального експерименту ми розробили авторську 

експериментальну програму формування соціальної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку засобами проєктної діяльності «Маленькі люди у великому світі». Ця 

програма спрямована на реалізацію визначених в гіпотезі організаційно-педагогічних умов 

та перевірку їх ефективності у формуванні соціальної компетентності в дошкільників: 

ввічливе, доброзичливе спілкування, взаємодопомога, налагодження добрих стосунків між 

членами колективу, повага, відповідальність, совість, збереження здоров’я і гарного 

настрою в дітей старшого дошкільного віку. 

Мета програми – підвищення рівня сформованості соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності. 

Основними завданнями програми «Маленькі люди у великому світі» є: 

- поглибити знання дітей про різні види соціально доцільної поведінки, її норми 

та правила; 

- формувати в дітей позитивне емоційне ставлення до соціального оточення, до 

навчання в школі; 

- вчити дітей взаємодіяти, спільно вирішувати життєві ситуації, обговорювати, 

планувати групову діяльність; 

- розвивати вміння адекватно оцінювати свої та чужі вчинки, пояснювати їх, 

прогнозувати можливі наслідки дій; 

- виховувати турботливе ставлення один до одного, своїх рідних, до інших 

людей, до себе, своє здоров’я; 

- розширювати, поглиблювати та систематизувати знання дітей про соціальну 

компетентність. 
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Структура та зміст авторської програми «Маленькі люди у великому світі» 

представлено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Авторська програма формування соціальної компетентності в 

дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності 

«Маленькі люди у великому світу» 

Тема проєкту Мета, зміст та основні завдання 

Скоро до школи 
Тип проєкту: короткостроковий, пізнавальний, творчий. 

Мета: формувати уявлення про школу і позитивне ставлення до 

шкільного життя у старших дошкільників; формування мотивації 

навчання та інтересу до самого процесу навчання; сприяти розвитку 

взаєморозуміння, дружелюбності; зняття почуття тривоги і сумніву 

дошкільників перед зустріччю зі школою. 

Зміст: проєкт передбачає екскурсію дітей до школи, оформлення 

виставки в книжковому куточку «Скоро в школу», виставка дитячих 

робіт «Завтра – до школи», виготовлення книжки про школу разом з 

дітьми; виготовлення фотоальбому з про екскурсії до школи. 

Можливі форми роботи: бесіда, виставка, фотоконкурс, конкурс 

малюнків, екскурсія, зустріч. 

Моя рідна 

вулиця 

Тип проєкту: середньої тривалості, пошуковий, творчий, 

колективний. 

Мета: розвиток допитливості, творчих здібностей; виховання любові 

до рідного краю через ознайомлення з його історією та природою; 

розширення знань про рідне місто, формування ставлення до історії та 

культури своєї країни, міста; розвиток навичок взаємодії та комунікації. 

Зміст: проєкт передбачає збір дітьми та батьками інформації про 

рідну вулицю та на основі цього створення виставок та творчих робіт. 

Можливі форми роботи: спостереження, бесіда, виставки, 

фотоконкурс, конкурс малюнків, індивідуальна робота. 

Що я знаю про 

себе 

 

Тип проєкту: середньої тривалості, пізнавально-творчий, груповий. 

Мета: пробуджувати у дітей інтерес до вивчення свого тіла, його 

можливостей; розвивати творчі здібності, емпатію; формувати у дітей 

основи гігієнічної культури; розробити наочні матеріали та посібники, які 

надають розвиваючий вплив на дітей старшого дошкільного віку. 

Зміст: проєкт передбачає організацію заходів щодо ознайомлення 

дітей із своїм тілом, створення міні-посібників на основі здобутих знань. 

Можливі форми роботи: бесіда, фотоконкурс, виставка,  дидактичні 

ігри. 
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Моя сім’я 
Тип проєкту: короткостроковий, творчий, інформаційний.  

Мета: розширення уявлень дітей про свою сім'ю, родовід; уточнення 

знань про найближче оточення, родинні зв’язки; розвиток творчих 

здібностей батьків і дітей в процесі спільної діяльності; розвиток 

комунікативних якостей, самопізнання, розвиток загальної культури, 

дружніх взаємин, формування здатності до співпереживання, співчуття; 

виховання у дітей любові та поваги до членів сім'ї. 

Зміст: проєкт передбачає збір дітьми та батьками інформації про 

родину, на основі сього створення «Родинного дерева», проведення 

сімейних  конкурсів «Діти та батьки». 

Можливі форми роботи: бесіда, виставки, фотоконкурси, конкурси, 

малюнки, ігри. 

Обереги здоров’я 
Тип проєкту: короткотривалий, рольовий, творчий. 

Мета: формування навичок здорового способу життя, розвиток 

відповідальності за своє здоров’я, ціннісне ставлення до здоров’я, 

розвиток активної життєвої позиції, формування негативного ставлення 

до шкідливих звичок, формування потреби в збереженні здоров’я. 

Зміст: проєкт передбачає організацію заходів для навчання дітей 

правильно слідкувати за своїм здоров’ям, збір дітьми інформації щодо 

традицій здорового способу життя у родині та відомостей про способи 

загартування. В результаті цього створення фотогазети «Наше здоров’я в 

наших руках». 

Можливі форми роботи: конкурси, спортивні змагання, бесіда 

тематичні виступи, ігри, розробка фотогазети, дидактичні ігри. 

 

Світ професій 

Тип проєкту: середньої тривалості, творчий, інформаційний. 

Мета: розвивати інтерес до суспільної праці, сформувати ставлення 

до різних видів професій та до праці, усвідомлення дітьми значимості та 

необхідності різних професій для суспільства та для кожної людини. 

Розвивати вміння взаємодіяти в колективі, знаходити потрібну 

інформацію, планувати свою діяльність, самостійне отримання потрібної 

інформації. 

Зміст: проєкт передбачає збір дітьми інформації про професії 

дорослих в найближчому оточенні. На основі знайденої інформації 

створення дітьми та вихователем презентації «Всі професії важливі – всі 

професії потрібні». 

Можливі форми роботи: зустрічі з людьми різних професій, 

екскурсії, бесіди, рольові та сюжетно-рольові ігри, конкурси малюнків та 

фото. 
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Дружба 

починається з 

посмішки 

Тип проєкту: довгостроковий, творчий, інформаційний.  

Мета: формування позитивних взаємовідносин дітей старшого 

дошкільного віку з однолітками в групі; створити доброзичливу, 

комфортну обстановку в колективі дітей, навчити їх дбайливо ставитися 

до своїх товаришів, виявляти доброту і увагу, навчити спілкуватися один 

з одним; формувати вміння обмежувати свої бажання, вчити рахуватися 

з бажаннями оточуючих однолітків і батьків, вміння співпереживати. 

Зміст: передбачає створення умов для позитивних взаємовідносин 

дітей засобами ігор, виготовлення подарунків один одному та створення 

плакату «Долонька дружби». 

Можливі форми роботи: бесіда, виставки, фотоконкурси, конкурси 

малюнків, дидактичні ігри. 

Експеримент був спрямований на перевірку визначених у гіпотезі дослідження 

організаційно-педагогічних умов формування в дітей старшого дошкільного віку соціальної 

компетентності засобами проєктної діяльності. Нашою програмою передбачено роботу, яка 

проводилась у старшій групі Житомирського ЗДО № 57. В експерименті взяли участь 25 

дітей. Після завершення експерименту ми провели аналогічні до констатувального етапу 

експерименту методики: аналіз оповідань «Ввічливе телятко» та «Красиві слова і красиве 

діло», підібраний комплекс ситуативних картинок та розігрування сюжетно-рольових 

ситуацій. Узагальнені результати в порівнянні з початковим рівнем представлені в 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Кількісні зміни рівня сформованості соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку (після експерименту) 

Критерії Рівні Кількість дітей Різниця 

показників До 

експерименту 

Після 

експерименту 

Когнітивний Низький 16% 6% -10% 

Середній 52% 39% -13% 

Високий 32% 55% +23% 

Емоційно-ціннісний Низький 20% 11% -9% 

Середній 48% 41% -7% 

Високий 32% 48% +16% 

Поведінковий Низький 24% 6% -18% 

Середній 32% 26% -6% 

Високий 44% 68% +24% 
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Результати діагностики свідчать про зменшення середнього рівня сформованості 

соціальної компетентності за когнітивним критерієм на 13 %, високого – збільшення на 

23 %. Діти проявляють гарне ставлення до оточуючих, володіють нормами та правилами 

соціальної поведінки та усвідомлюють необхідність взаємодопомоги. 

Проаналізувавши результати діагностики за емоційно-ціннісним критерієм, 

виявлено зменшення кількості дітей, що мають низький та середній рівні сформованості 

соціальної компетентності на 9 % та на 7 % відповідно. Високий рівень збільшився на 16 %. 

Результати аналізу поведінкового компоненту свідчать про зменшення кількості 

дітей, які мають низький та середній рівні сформованості соціальної компетентності та 

збільшення кількості дітей, що мають високий рівень на 24 %. Діти краще стали розуміти 

свої соціальні ролі та усвідомлювати позицію в стосунках з іншими, зросли показники 

самооцінки, самоконтролю.  

Порівняння даних, отриманих в результаті експерименту, показало зростання рівня 

сформованості соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку, що брали 

участь в експерименті за всіма критеріями (когнітивним, емоційно-ціннісний, 

поведінковий). У результаті застосування проєктної діяльності діти демонструють 

стійкіший інтерес до загальнолюдських, громадських цінностей, цінностей спілкування та 

спільної діяльності. Проявляють особистісні якості (відповідальність, самостійність) у 

взаємодії з оточуючими. Діти вміють та можуть порозумітися, домовитися з іншими в 

конфліктних ситуаціях та вживають ввічливі слова. Емоційно позитивно реагують на участь 

у різних видах спільної діяльності, вміють співчувати та співпереживати, оптимістично 

ставляться до труднощів та шукають шляхи їх розв’язання.  

Отже, можна зробити висновок про ефективність формування соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності за умов 

врахування вікових особливостей та потреб, використання спеціально створених ігрових 

ситуацій соціального спрямування, усвідомлення дітьми соціальної значимості проєктів та 

їх результатів. 
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ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання актуальної проблеми формування соціальної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку засобами проєктної діяльності, що дозволило зробити такі висновки: 

Проаналізувавши теоретичні засади, основні підходи до визначення сутності поняття 

«соціальна компетентність», ми розглядаємо її як інтегральну характеристику особистості, 

яка включає сукупність соціальних якостей, здібностей, емоційно-ціннісних орієнтацій, 

переконань, знань, умінь, переживань, досвіду та виявляється в здатності до активної 

міжособистісної взаємодії та вмінні відповідно до прийнятих норм і цінностей 

вибудовувати власну поведінку в різних життєвих умовах і ситуаціях для досягнення успіху 

як члена суспільства. Соціальна компетентність в старшому дошкільному віці характеризує 

здатність дитини відповідно до своїх можливостей та потреб проявляти ціннісне ставлення 

до себе та інших, налагоджувати міжособистісну взаємодію з однолітками, дорослими, 

ефективно адаптуватися та діяти в різних життєвих ситуаціях. Соціальна компетентність 

цілеспрямовано та систематично формується в різних видах спільної діяльності. 

Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективності формування у дітей 

старшого дошкільного соціальної компетентності засобами проєктної діяльності: 

організація проєктної діяльності дітей із врахуванням їх вікових особливостей та потреб; 

створення ігрових ситуацій, які сприяють формуванню в дітей досвіду соціальної взаємодії; 

розуміння дітьми суспільної значимості та гуманістичної спрямованість проєктів. 

Установлено, що соціальна компетентність в дітей старшого дошкільного віку 

формується під впливом різних чинників, які в єдності створюють певне середовище. 

Джерелом виховання соціальної компетентності є людські взаємини та спільна діяльність 

(з дорослими, однолітками, молодшими дітьми). Вони пов’язані, з одного боку, з розвитком 

у дошкільників чітких та зрозумілих уявлень про різні соціальні компетенції, з іншого – 

з формуванням у дітей емоційної чутливості, здатності відгукуватися на події, ситуації, 

стани оточуючих людей. 

У структурі соціальної компетентності виокремлено три компоненти: особистісний – 

спрямований на реалізацію дитиною себе як члена суспільства, прояву особистісних 

якостей у взаємодії з людьми; когнітивний – усвідомлення дітьми сутності людини, норм її 
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поведінки, уявлення про себе та інших людей і суспільство; діяльнісний –ідентифікація 

дитиною своїх соціальних ролей, дотримання норм поведінки у взаємодії з іншими. 

Відповідно до критеріїв і показників виділено три рівні сформованості соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку: високий – чіткі уявлення про роль 

людини в соціумі, сформованість стійкої системи цінностей; середній – властиві адекватні, 

але нечіткі соціальні уявлення, турботливі в ставленні до людей, проте деколи проявляють 

нейтральність у своїх стосунках з суспільством; низький – не сформовані соціальні 

уявлення, поверхові обмеженні знання про соціум, не знають правил взаємодії з людьми. 

Актуальність проблеми формування соціальної компетентності спонукала нас до 

пошуку шляхів покращення цього процесу. Тому, з метою формування соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності, було 

створено авторську експериментальну програму «Маленькі люди у великому світі» з 

урахуванням організаційно-педагогічних умов, зазначених у гіпотезі. Експериментально 

встановлено, що реалізація авторської програми «Маленькі люди у великому світі» сприяє 

зростанню рівня соціальної компетентності в дітей. 

Таким чином, проведене нами дослідження свідчить про значний потенціал 

використання проєктної діяльності у формуванні соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку. Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Зокрема, подальшої розробки потребує узгодження змісту соціальної компетентності в 

дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності з новими стандартами 

дошкільної освіти, що є перспективою наших подальших досліджень. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Оповідання «Ввічливе телятко» 

Солтис-Смирнова Марія Петрівна 

Жило на зеленій фермі серед садів та городів фермі телятко з мамою і татком. Поруч 

з ними жили і кури з курчатами, і качки з каченятами, і гуси маленькі й великі, і поросятка з 

свинями, і коза з козенятами. 

Одного разу привезли і коней. Ферма була великою.  

Мама-корова вчила малюка бути ввічливим. Телятко завжди віталось з усіма 

сусідами, просило дозволу щось взяти чи зробити, дякувало, просило пробачення і таке 

інше. Воно ніколи не перечило старшим, не перебивало і уважно слухало оточуючих і 

ввічливо їм відповідало. 

Якось телятко пішло гуляти. Воно вирішило подивитись, як збирає бджілка мед і 

незчулось, як вийшло за ворота ферми. Отямилось теля, коли захотіло їсти. Подивилося 

довкола і зрозуміло, що заблукало. Як потрапити додому до мами не знало мале, але 

вирішило не тривожитись і попитати дорогу у зустрічних. Перший, кого побачив малюк, 

був баран. Він мав кучеряву шерсть і круті роги. 

– Доброго дня, — привіталось теля, прямуючи до барана, – я заблукало. Чи не могли 

б Ви підказати, як мені потрапити додому? 

– Йди звідси, — вороже промовив баран, – я не збираюсь ділитися своєю травою. 

– Але я тільки хочу потрапити додому, – образилось телятко і пішло в бік дороги. 

Так воно йшло невідомо куди певний час. Аж тут біля дороги сіла ворона. Телятко 

вирішило і її попитати, як потрапити додому. 

– Доброго дня вам, тітонько, – сказало воно. 

– Доброго дня, маленьке, – відповіла ворона, – а що ти робиш так далеко від дому? 

– Я спостерігав за бджілкою, і вона мене завела сюди. Чи не могли б ви підказати 

мені, як потрапити додому? 

- Звісно, я сама лечу в ту сторону, – промовила ворона. 
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І вони вирушили. Птаха летіла низько, щоб мати змогу розмовляти з телятком. А 

воно розказувало про життя на рідній фермі. 

Коли обоє дібралися туди, мама-корова сильно переживала. Вона вислухала малюка 

і наказала йому наступного разу бути обережнішим. Всі вони подякували вороні і 

запросили її трохи погостювати. А теля з того часу крім ввічливості ще навчився 

обережності та уважності. 
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Додаток Б 

Оповідання «Красиві слова і красиве діло» 

Василь Сухомлинський 

Серед поля стоїть маленька хатка. її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися 

й пересидіти в теплі.  

Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє 

хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба ллє, мов з відра.  

Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть, з іншого 

села. Одежа на ньому мокра, як хлющ. Він тремтів від холоду.  

І ось перший з тих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав: 

- Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе... 

Другий теж промовив красиві слова: 

- Як страшно опинитися в зливу серед поля. Я співчуваю тобі... 

А третій не промовив жодного слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її 

змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. 

Гарні не красиві слова. Гарні красиві діла. 
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Додаток В 

Дія. "Прошу про допомогу" 

  

Дія. "Пропоную допомогу і підтримку" 
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Додаток Г 

Критерії та показники діагностики рівнів сформованості соціальної компетентності в 

старших дошкільників 

Критерії та 

показники 

компетентності 

Рівні сформованості соціальної компетентності 

Високий  

(5-4,5 балів) 

Середній  

(4,4-2,9 балів) 

Низький  

(2,8-2,0 балів) 

І. Когнітивний: 

1) наявність знань 

про правила 

поведінки в 

суспільстві; 

2) наявність уявлень 

про правила і 

способи 

міжособистісної 

взаємодії людей;  

3)  розуміння дітьми 

необхідності 

допомоги, добра, 

щирості, правди, 

дружби та любові;  

4) вміння дітей 

порівнювати свою 

поведінку з 

поведінкою інших,  

Наявні глибокі 

знання про правила 

поведінки в 

суспільстві; стійкі 

уявлення про роль 

людини в 

суспільстві; чітке 

розуміння основних 

соціальних понять; 

проявляє особистісні 

якості у взаємодії з 

іншими людьми. 

Достатня обізнаність 

із правилами 

поведінки в 

суспільстві; 

недостатньо глибоке 

уявлення про роль 

людини в суспільстві; 

малий запас знань 

соціальних понять. 

Обмежені знання 

про суспільство; не 

чіткі уявлення про 

правила взаємодії з 

суспільством; 

відсутній інтерес до 

знань про 

суспільство. 

ІІ. Емоційно-

ціннісний: 

1) сприймання 

самого себе і 

Демонструє інтерес 

до 

загальнолюдських 

цінностей; виявляє 

Наявність власних 

оціночних суджень; 

слабкий інтерес до 

загальнолюдських 

Рідкісні оціночні 

судження над 

власною 

поведінкою та 
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оточуючих; 

2) емоційний відгук 

на різні ситуації; 

3) адекватне 

реагування 

відповідно до 

ситуації; 

4) інтерес до 

загальнолюдських 

цінностей. 

 

зацікавленість до 

спілкування із 

знайомими людьми; 

проявляється 

співчуття, 

доброзичливість, 

турботу.  

цінностей; позитивне 

ставлення до 

дотримання правил 

поведінки, однак 

спостерігається 

нездатність 

стримувати власні 

емоції у певних 

ситуаціях. 

поведінкою 

оточуючих, інколи 

ж взагалі відсутні, 

залежно від 

зовнішніх чинників; 

є випадки прояву 

негативної 

поведінки; 

імпульсивність та 

переважна 

емоційність реакцій. 

ІІІ. Поведінковий: 

1) реалізація у 

власній поведінці 

соціальних знань, 

умінь та навичок;  

2) дотримання 

ціннісних орієнтацій 

в житті; 

3) сформованість 

стійких форм 

толерантної 

поведінки по 

відношенню до 

оточуючих; 

4) усвідомлення та 

передбачення 

наслідків своїх дій та 

подій. 

Демонструє 

відкритість до 

спілкування, вміє 

знаходити спільну 

мову з оточуючими; 

запам’ятовує нову 

інформаціє та 

застосовує на 

практиці; не 

конфліктує; 

усвідомлює наслідки 

своїх дій  та 

демонструє 

відповідальність за 

свої вчинки. 

Намагається 

знаходити спільну 

мову, хоч і не завжди 

виходить; 

запам’ятовує нову і 

цікаву інформацію, 

але не застосовує її; не 

завжди думає про 

наслідки своїх дій. 

Не прагне 

спілкування з 

незнайомими 

людьми; 

конфліктний; не 

сприймає 

інформацію, якщо 

вона його не 

цікавить; не думає 

про наслідки своїх 

дій. 
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Додаток Д 

Анкета (соціальне виховання дитини в сім’ї) 

Шановні батьки! Наперед, ми Вам вдячні за те, що Ви знайшли час дати відповіді на 

питання запропонованої анкети. 

1. Прізвище, ім’я дитини.___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Як Ви вважаєте який розвиток є важливим для дитини: фізичний, розумовий, 

соціальний, моральний, різнобічний. (Відповідь підкреслити.)  

3. Чи вважаєте Ви, соціальний розвиток є важливим для успішної 

життєдіяльності дитини?_______________________________________________ 

4. Який в неї переважає настрій, чи часто він змінюється? 

____________________________________________________________________ 

5. Чи легко ваша дитина зав’язує стосунки з незнайомими дітьми? 

____________________________________________________________________ 

6. Чи задає Вам дитина запитання? Чи багато їх? До яких сфер життя вони 

відносяться (природа, техніка, мистецтво, взаємини людей). 

____________________________________________________________________________ 

7. Чи вміє вона вигадати гру, придумати сюжет, розподілити ролі? 

____________________________________________________________________ 

8. Чи є вона сором’язливою у присутності старших, незнайомих?  

____________________________________________________________________ 

9. Чи знаходите кожного дня час для дитини (бесіда, спільне читання, 

прогулянка)? Як саме проводите час? 

____________________________________________________________________ 

10. Ваша дитина слухняна?___________________________________________ 

 

Дякуємо за участь! 
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Додаток Ж 

Зразок проєкту авторської програми «Маленькі люди у великому світі» 

Тема проєкту: «Завтра – до школи» 

Тип проєкту: короткостроковий, пізнавальний, творчий 

Учасники проєкту: діти, вчителі, батьки 

Термін проведення: 3 тижні 

Мета: формувати уявлення про школу і позитивне ставлення до шкільного життя у 

старших дошкільників; формування мотивації навчання та інтересу до самого процесу 

навчання; сприяти розвитку взаєморозуміння, дружелюбності;зняття почуття тривоги і 

сумніви у дошкільників перед зустріччю зі школою. 

Завдання: 

1. Виявити у дітей старшого дошкільного віку сформованість навчальних навичок 

та вмінь, оцінити їх емоційне ставлення до майбутнього процесу в школі. 

2. Поглиблювати знання дітей про школу та її значення в житті дитини; 

3. Формувати позитивне ставлення до школи, розвивати інтерес до школи, 

бажання вчитися; 

4. Ознайомити дітей зі школою, класом його, роботою вчителя і дітей на уроці. 

Опис проєкту 

І. Мотиваційний етап. 

- Запитання до дітей: Ви вже підросли і восени підете не в дитячий садок а до школи. 

Ви хочеш ходити до школи? Чому?  Чим дитсадок відрізняється від школи? Де, на 

твою думку, цікавіше, у школі чи в дитячому садку? Чому?  Чим займаються у школі 

діти? Що ти знаєш про школу?2. Які правила поведінки у школі ти знаєш? Хто 

працює з дітьми у школі, а хто у дитячому садку? 

- Зацікавити дітей, прочитавши твір В.О. Сухомлинського «Як Федька робив уроки». 

- Створити фотогазети у вигляді сонечка, на промінцях якого зображено, чим саме 

діти займаються в дитсадку (малюнки, фото) «Чого навчають нас у дитячому садку» 

- Батьківські збори майбутніх першокласників «Як підготувати дитину до школи». 

- Консультація для батьків «Майбутні школярі». 

- Проведення анкетування «Чи готова Ваша дитина йти до школи?» 
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ІІ. Інформаційний етап 

 

1. Бесіда з дітьми« Що ми знаємо про школу» 

Мета: формувати уявлення в дітей про навчання, позитивне ставлення до 

шкільного життя.  

2. Цикл занять: 

- «Пригоди Букварика» (казка проєкт для дітей). 

- «Що таке шкільне приладдя» (бесіда, розглядання картинок та шкільного 

приладдя». 

- «Яким має бути школяр?» (читання та бесіда за змістом твору 

В.О. Сухомлинського «Як Федько робив уроки). 

- «Буратіно та навчання» (Заняття за мотивами казки О. Толстого «Золотий ключик, 

або пригоди Буратіно»). 

- «Школа» сюжетно-рольова гра. 

- «Майбутні школярі» Свято випуску дітей до школи. 

3. Екскурсія до школу з метою ознайомлення із: 

- приміщенням  школи; 

- класом; 

- спортивною залою; 

- бібліотекою; 

- їдальнею; 

- актовим залом. 

3.1. Проведення спільного заходу із учнями початкових класів – Свято «Букварику, 

прощавай!»; 

4. Ознайомлення з художніми творами: 

«Дошкільникам про школу» (фотокартини). 

5. Сюжетно-дидактична гра «Збери портфель до школи». 

Мета: закріплювати вміння групувати предмети за потребою, формувати уявлення 

про шкільне приладдя. 
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6. Загадки про школу (варіанти загадок) 

Ось до класу всіх скликає 

Голосистий цей дзвінок, 

І ми радо поспішаємо 

Не в садок, а на 

(Урок) 

 

Великий будинок у місті стоїть, 

Та завжди, як вулик бджолиний, шумить. 

Як чаша, він повний знаннями, 

Ласкавий будинок цей з нами. 

(Школа) 

 

Коли хочеш ти читати, 

То мене повинен знати. 

А коли мене не знаєш, 

То нічого не вгадаєш. 

(Буква) 

  

Дерев'яний 

Та довгенький, 

Маю носик я 

Гостренький. 

На білому 

Слід лишаю 

І всіх діток 

Потішаю. 

(Олівець) 
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Коли хочеш ти читати,  

То мене повинен знати.  

А коли мене не знаєш,  

то нічого не вгадаєш.  

(буква)  

ІІІ. Репродуктивний етап 

1. Ми – майбутні першокласники  

Конституція України: ст. 52, 53. 

Закон України «Про охорону дитинства»: ст. 9, 19, 23. 

Конвенція ООН: ст. 11, 12, 13, 20, 28, 29. 

Мета: формувати у дітей розуміння, що вони – найстарші вихованці у дитячому 

садку; формувати у дошкільників свідоме ставлення до ролі майбутнього першокласника; 

поглиблювати знання дітей щодо обов’язків першокласників, їхніх умінь та навичок, 

поведінки, ставлення до дорослих, однолітків та молодших за віком дітей; виховувати у 

дітей позитивне ставлення до ролі майбутнього першокласника, до навчання у школі. 

2. Складання сюжетних розповідей з розвитку мовлення: «Урок», «В класі з 

друзями». 

3. Грамота: звуковий аналіз слів – дошка, зошит, крейда. 

Гра: «Закінчи речення» - закінчить речення. 

Діти ходять до……..(школи) 

В школі проводяться……(уроки) 

Під час уроків тихо в …… (класі) 

На дошці пишуть……(крейдою) 

В портфель кладуть……..(книжки, зошити, шкільне приладдя) 

Після уроку дзвонить…….(дзвоник) 

4. Малювання: «Моє шкільне приладдя», «Моя школа».   

IV. Узагальнюючий етап 

1. Бесіда . Ігрова ситуація «На уроці в школі». 

Діти вибирали ролі. Вихователь дає вказівки, діти виконують і говорять що вони 

зробили. 
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2. Ігрова діяльність: дидактична гра «Що я покладу до портфеля» 

Перед дітьми набір картинок шкільного приладдя, потрібно вибрати предмети, 

необхідні в школі.  

Сюжетно – рольова гра «Школа», «Бібліотека». 

V. Творчий етап 

- Оформлення виставки в книжковому куточку «Скоро до школи». 

- Виставка дитячих робіт «Ми майбутні школярі».  

- Виготовлення книжки про школу разом з дітьми. 

- Виготовлення фотоальбому з екскурсіями до школи. 

 


