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УДК 37.034
Тетяна Пономаренко, Катерина П’ятачук

(Київ, Україна)

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ

ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР

У статті розглянуто проблему формування соціально-моральної
компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-
рольових ігор. Визначено актуальність досліджуваної проблеми. Окреслено
сутність соціально-моральної компетентності. Визначено наукову базу
проблеми дослідження. Окреслено деякі із соціальних чинників, що
ускладнюють вирішення проблеми. Схарактеризовано гру як основну
діяльність дітей дошкільного віку. Розглянуто можливості ігрової діяльності
в соціально-моральному вихованні дошкільників. Констатовано залежність
рівня сформованості взаємин дошкільників від рівня розвитку їх ігрової
діяльності. Визначено етапи вдосконалення сюжетно-рольової гри. Розкрито
особливості використання ситуацій морального вибору та поєднання спільної
гри педагога з дітьми й безпосередньої самостійної ігрової діяльності
дошкільників в процесі формування досліджуваної компетентності.

Ключові слова: соціально-моральна компетентність, сюжетно-
рольова гра, діти старшого дошкільного віку, моральне виховання, взаємини,
ситуації морального вибору.

The article is devoted to the problem of formation of social and moral
competence of senior preschool children on the basis of the use of plot role plays.
The urgency of the researched problem is determined. The essence of social and
moral competence is outlined. The scientific basis of the problem of the research is
defined. Some social factors that complicate the solution of the problem of the
research are outlined. Playing as the main activity of children of preschool age is
characterised. The possibilities of playing activity in social and moral upbringing of
preschoolers are considered. The dependence of the level of formation of pre-school
relationships on the level of development of their playing activity is stated. The
stages of improvement of the plot role plays are determined. The peculiarities of the
use of situations of moral choice and the combination of teacher’s playing with
children and direct independent playing activity of preschoolers in the process of
formation of the investigated competence are revealed.

Key words: social and moral competence, plot role plays, children of senior
preschool age, moral education, relationships, situation of moral choice.

Постановка проблеми. У Базовому компоненті дошкільної освіти [1]
визначається пріоритет соціально-морального розвитку особистості. В
контексті актуальності становлення соціально-моральної компетентності
дошкільників вказується на необхідність формування їх обізнаності з
елементарними соціальн0-моральними нормами міжособистісних взаємин,
уміння дотримуватися їх у процесі спілкування з різними за віком дітьми,
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взаємодіяти, узгоджувати з ними свої дії, поведінку, співпереживати,
співчувати, допомагати тощо.

Таким чином, очевидною є необхідність формування в дітей
дошкільного віку соціально-моральної компетентності, яка включає
відкритість до світу людей як потребу особистості, інтерес до людей та
спілкування з ними, здатність розуміти іншу людину, її настрій, потреби,
особливості поведінки, навички соціальної поведінки, свідоме ставлення до
себе як рівної з іншими людьми особистості, готовність сприймати соціальний
досвід, співпереживати, співчувати тощо.

Водночас проблема формування соціально-моральної компетентності в
дітей старшого дошкільного віку зостається недостатньо дослідженою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу
теоретико-методичних засад дослідження засвідчують науковий інтерес до
проблеми формування соціально-моральної компетентності в дітей
дошкільного віку. Так, ряд досліджень присвячено вивченню особливостей
соціалізації дошкільників, формуванню їхньої життєвої компетентності,
розвитку соціальних емоцій, якостей, взаємин (Л. Артемова, А. Богуш,
Л. Варяниця, Н. Гавриш, І. Дичківська, Н. Дятленко, І. Княжева, О. Козлюк,
О. Кононко, Л. Кузьмук, С. Курінна, В. Павленчик, І. Печенко,
Т. Поніманська) [2; 5].

Ряд психолого-педагогічних досліджень присвячено вивченню
особливостей: виховання моральних якостей у дітей дошкільного віку
(Г. Бєлєнька, З. Борисова, А. Гончаренко, Г. Григоренко, А. Матусик,
Т. Пономаренко, Т. Фасолько); формування гуманістичної спрямованості
дошкільників у процесі спілкування з дорослими (О. Запорожець, Г. Кошелєва,
М. Лісіна, Я. Неверович); становлення колективних взаємин дітей у різних
вікових групах закладу дошкільної освіти (Л. Артемова, Р. Буре, Р. Іванкова,
Т. Маркова, Т. Репіна, О. Усова).

У низці досліджень сучасних українських учених (Л. Артемова,
Н. Горопаха, С. Заболоцька, О. Мельничук, В. Павленчик, Т. Поніманська,
Т. Фасолько та ін.) [5] доведено, що ефективність формування моральної
поведінки дітей залежить від змісту та способів організації їхньої діяльності,
від особливостей налагодження взаємин з однолітками та дорослими.

Доведено, що гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку
(К. Гроос, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв,
М. Монтессорі, З. Фрейд, С. Холл та ін.) [3, 4]. В ряді досліджень вивчалися
проблеми: розвитку ігрової діяльності в ранньому віці (К. Зворигіна,
С. Новосьолова, Ф. Фрадкіна) [3]; гри як діяльності (Н. Короткова,
Н. Михайленко, Н. Пантіна); формування взаємин дошкільників в ігровій
діяльності (Л. Артемова, В. Воронова, О. Усова, К. Щербакова та ін.);
виховання моральних якостей дітей дошкільного віку в ігровій діяльності
(Г. Григоренко, А. Матусик, В. Нечаєва та ін.).

Отже, результати аналізу теорії й практики досліджуваної проблеми
дають змогу констатувати наявність наукової бази щодо можливості її
вирішення.
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Мета статті полягає у визначенні актуальності проблеми формування
соціально-моральної компетентності в дітей старшого дошкільного віку на
засадах використання сюжетно-рольових ігор; окресленні наукової бази щодо
можливості вирішення досліджуваної проблеми; висвітленні особливостей
використання ситуацій морального вибору та гармонійного, доцільного
поєднання спільної гри педагога з дітьми й безпосередньої самостійної ігрової
діяльності дошкільників у процесі формування досліджуваної компетентності.

Виклад основного матеріалу. Моральне виховання дітей дошкільного
віку ефективно здійснюється в процесі значущої, бажаної, посильної
діяльності, якою є гра. У грі, як основній діяльності дошкільників, дитина
засвоює суспільні норми поведінки (Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Усова та
ін.) [3, 4]. На їх основі формуються моральні взаємини, соціально-моральна
компетентність.

З початку 90-их років ХХ століття в теорію й практику дошкільної
освіти увійшли поняття «соціально-моральне виховання», «соціально-
моральна компетентність» дітей дошкільного віку (Т. Антонова, А.
Арушанова, Т. Рєпіна та ін.). Вказувалося, що соціально-моральна
компетентність дитина передбачає її вільну орієнтацію в нових обставинах,
усвідомлення свого місця в спільноті інших людей, розуміння особливостей
відношення до неї оточуючих, уміння просити про допомогу й надавати її
іншим. Соціально компетентна дитина повинна вміти керувати власною
поведінкою й спілкуванням, стримувати себе й заявляти про свої потреби в
прийнятній формі, успішно включатися в спільну діяльність як з однолітками,
так і з дорослими, не заважати іншим.

У теорії й практиці сучасної вітчизняній дошкільної освіти велика
увага приділяється проблемі соціально-морального виховання, формування
соціально-моральної компетентності. Визначається її виняткова важливість та
необхідність вирішення. Так, в Базовому компоненті дошкільної освіти [1]
вказується, що основне призначення освітньої діяльності в умовах закладу
дошкільної освіти – це соціалізація дитини, її адаптація до унормованого
існування серед оточуючих людей, виховання ціннісного ставлення до світу
природи, предметів, людей, власного «Я». Відповідно в закладі дошкільної
освіти необхідно навчати не стільки наукам, скільки основній з них – науці
життя.

Разом з тим соціально-моральне виховання, формування системи
особистісних цінностей дитини в умовах закладу дошкільної освіти та в родині
утруднено через велику кількість негативних тенденцій у розвитку сучасного
суспільства в період його політичної, соціальної, економічної нестабільності.

Фахівці дошкільної освіти й батьки вихованців відчувають значні
труднощі стосовно профілактики, корекції таких негативних проявів
дошкільників як брутальність, ворожість, агресивність. Батьки та вихователі
часом не в змозі протистояти негативним впливам на дитину реклами, цілого
ряду телепередач, персонажі яких руйнівно впливають на моральну сферу
особистості, ігрове й побутове спілкування дошкільників.

Турбує все більш зростаюча соціальна нерівність дітей у групах
закладу дошкільної освіти. Значна перевага в багатої родинах матеріальних
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цінностей над духовними. Тож проблема формування соціально-моральної
компетентності в дітей дошкільного віку є актуальною, потребує
впровадження інноваційних педагогічних технологій, цікавих, педагогічно
доцільних рішень.

У вітчизняній психолого-педагогічній науці основи теорії гри, як
найважливішого засобу розвитку дитини дошкільного віку, її всебічного
виховання, вивчалися в роботах ряду дослідників (Л. Виготський, Д. Ельконін,
Р. Жуковська, О. Запорожець, О. Леонтьєв, Т. Маркова, Д. Менджерицька,
О. Усова та ін.) [3; 4].

Аналіз результатів ряду досліджень(Д. Ельконін, О. Запорожець,
З. Істоміна, З Мануйленко,) дозволяє констатувати, що умовами морального
розвитку, який є однією з найважливіших сторін становлення особистості, є
розвиток довільності психічних процесів, поведінки дитини, а також
формування її самооцінки. Ігрова діяльність сприяє формуванню цих
властивостей психічних процесів і особистості дошкільника. Ефективному
розвитку психічних процесів, властивостей особистості дошкільника сприяє
ігрова діяльність. У грі створюються необхідні передумови для становлення
моральної регуляції поведінки.

Дослідники розглядають можливості ігрової діяльності в моральному
вихованні дітей, основуючись на розуміння її побудови. Так, у ряді досліджень
(Л. Артемова,Р. Іванкова, В. Кушина, О. Усова, К. Щербакова та ін.)
визначається залежність рівня сформованості взаємин дошкільників від рівня
розвитку безпосередньо ігрової діяльності. О. Запорожець вказував на важливе
значення як сюжетно-рольових стосунків, так і стосунків, що виникають з
приводу гри для морального виховання дошкільників.

Таким чином, результати аналізу означених досліджень вказують на те,
що колектив дітей дошкільного віку розглядається як форма суспільного
життя, що забезпечує соціально-моральний розвиток дитини. Реалізація
колективного виховання не може бути досягнута поза діяльністю дитини. Для
формування соціально-моральної компетентності гра винятково важлива не
тільки тому, що є основною діяльністю дітей дошкільного віку, але й тому, що
вона є першою діяльністю в якій починають складатися й розвиваються
соціальні стосунки.

В процесі експериментально-педагогічної роботи ми основувалися на
положенні про те, що рівень розвитку сюжетно-рольової гри визначає рівень
формування дитячих стосунків. Саме тому велика увага приділялася
вдосконаленню ігрової діяльності. Увесь процес формувального експерименту
здійснювався в три етапи.

Перший етап: накопичення дітьми знань, необхідних для розвитку
ігрового сюжету, актуалізації стосунків в ігровій діяльності.

Другий етап: обігравання фрагментів сюжету майбутньої цілісної
сюжетно-рольової гри самими дітьми або дітьми сумісно з вихователем.

Третій етап: безпосереднє розгортання цілісної, самостійної сюжетно-
рольової гри дошкільників.

Основним засобом формування соціально-моральної компетентності в
сюжетно-рольових іграх старших дошкільників нами було визначено
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використання ситуацій морального вибору, при вирішені яких у дітей
формувався досвід позитивних вчинків, досвід соціально схвалюваної
поведінки. При цьому під моделлю етично значущої ситуації ми розуміли
відтворення деяких сторін моральної поведінки дитини, пов’язаної з
необхідністю зробити власний моральний вибір. При цьому використовували
як вербальну модель, що являла собою певним чином побудований вербальний
опис моральної колізії, так і реальну – створену в результаті спеціальної
організації діяльності дітей, в процесі якої з’являлася потреба в моральній
поведінці чи оцінці власної поведінки й поведінки однолітків.

У своїй експериментально-педагогічній роботі ми виходили з
необхідності поєднання спільної гри педагога з дітьми й безпосередньої
самостійної ігрової діяльності самих дошкільників. При цьому, граючи з
дітьми, вихователь брав на себе основні або другорядні ролі, збагачуючи
сюжет гри моральними колізіями. Пропонував в ігровій формі ситуації
морального вибору, сприяв, щоб діти у грі опановували необхідний соціальний
досвід, досвід соціально схвалюваних взаємин, здійснення гуманних вчинків,
вчилися практично вирішувати такі моральні ситуації, які в реальному житті
для них виявляються ще досить складними.

Висновки. Таким чином, проблема формування соціально-моральної
компетентності в дітей старшого дошкільного віку на засадах використання
сюжетно-рольових ігор є актуальною. Результати аналізу теорії й практики
досліджуваної проблеми підтвердили наявність наукової бази щодо
можливості її вирішення. Дозволили експериментально апробувати методику
формування досліджуваної компетентності на засадах впровадження таких
педагогічних умов як удосконалення рівня розвитку сюжетно-рольових ігор,
використання ситуацій морального вибору та гармонійного, доцільного
поєднання спільної гри педагога з дітьми й безпосередньої самостійної ігрової
діяльності дошкільників в процесі формування досліджуваної компетентності.
Вважаємо, що подальших наукових розвідок потребує дослідження змісту,
педагогічних умов, методики формування досліджуваної компетентності в
старших дошкільників у процесі використання сюжетно-рольових ігор.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Базовий компонент дошкільної освіти. Офіційний відділ // Дошкільне

виховання. – 2012. – №7. – С. 5–19.
2. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та

молодшого шкільного віку: монографія / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця,
Н.В. Гавриш, С.М. Курінна, І.П. Печенко; наук. ред. А.М. Богуш; за ред.
Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

3. Игра дошкольника / под. ред. С.Л. Новоселовой. – М.: Просвещение,
1989. – 286 с.

4. Піроженко Т.О. Ігрова діяльність дошкільника. Старший дошкільний
вік: навч.-метод. посіб. / Т.О. Піроженко, К.В. Карасьова. – Київ: Генеза, 2014. –
96 с.



«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»
____________________________________________________________________________

_____________________________
Випуск 22 (30 квітня 2019 р.)

178

5. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік /
Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук. – К.: Генеза,
2013. – 88 с.

УДК 378.147.091.3
Віталій Руснак

(Чернівці, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Сучасні тенденції освіти такі, що освітні системи у будь-якій країні
світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і
культурного розвитку суспільства. Фундаментом для будь-якої системи є
методологічні й методичні основи викладання. Викладання в свою чергу
складається зі змісту, який необхідно донести до студентів, і методики
подання матеріалу.

Ключові слова: наука, рівень знань, тести.
Modern educational trends are such that educational systems in any country

in the world should contribute to the main objectives of the socio-economic and
cultural development of society. The foundation for any system is the methodological
and methodical foundations of teaching. Teaching, in turn, consists of content that
must be communicated to students, and the method of presentation of the material.

Key words: science, level of knowledge, tests.

На сучасному етапі розвитку країни, що характеризується як
інформаційний поступ суспільства, обов’язковим є упровадження нової моделі
освіти, яка ґрунтується на компетентнісному підході. Компетентнісний підхід
в освіті розуміється як спрямованість навчального процесу на формування і
розвиток ключових компетентностей особистості. Це потребує переорієнтації з
інформаційної спрямованості навчання та перенесення акценту із засвоєння
нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування та розвиток,
здатність самостійно діяти, застосовувати індивідуальний досвід і досягнення
у нестандартних, творчих, життєвих ситуаціях [1, с. 69]. Виконання завдань,
що постали перед вищою освітою, вимагають пошуку шляхів удосконалення
навчально-виховного процесу, розроблення нових методів та організаційних
форм взаємодії викладача і студента. Важливим фактором підвищення
ефективності навчального процесу є забезпечення внутрішньої мотивації
студентів, організація їх самостійної навчальної і наукової діяльності,
формування у них навичок самоосвіти та саморегуляції, готовності до
постійного поповнення знань, розвитку творчого мислення, позитивного
ставлення до навчання та визнання педагогіки співробітництва [5, с. 14].

Цілям прищеплення умінь і навичок у процесі вивчення дисципліни
служать практичні заняття, які є формою навчання, при якій викладач
організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень


