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ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ТА СПОСОБІВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ 

 

 

Проблема формування соціальної компетентності, яка забезпечує 

якісність взаємодії особистості із соціумом, гостро постала в останні 

десятиріччя ХХ ст. і набуває особливої актуальності на поч. ХХІ ст. у 

зв’язку із вступом суспільства в інформаційний, постіндустріальний етап 

свого розвитку, що призводить до ускладнення різних сфер його 

функціонування. Для належного утвердження себе в такому суспільстві 

людині слід володіти як належною сумою знань, так і вмінь 

результативного їх застосування в практичній сфері. Інтегративна 

характеристика особистості, що відображає її спроможність до 

ефективної життєдіяльності в соціальному середовищі, визначається в 

науці як її соціальна компетентність. 

Затребуваність суспільства в соціально компетентних його членах 

спричинила поступове утвердження в освіті, спочатку в західній, а 

пізніш й у вітчизняній компетентнісного підходу як адекватної 

педагогічної відповіді на вимоги сучасності. Це також зумовило значну 

кількість наукових досліджень щодо сутності соціальної компетентності, 

її структури, ролі, функцій у життєдіяльності як соціуму загалом, так і 

окремої особистості. Аналіз цих праць дав нам змогу з’ясувати, що 

соціальну компетентність доцільно розглядати в 3-х основних аспектах: 

як ступінь розвиненості особистісних ресурсів (знання, вміння, навички, 

цінності, досвід); як досягнення особистості в процесі її соціалізації, 

зокрема в інтерналізації соціальних ролей; як різнорівневий феномен, що 

дає можливість особистості знаходити для себе відповідне місце в 

соціально-компетентнісному просторі. 

Беручи до уваги наукові підходи до характеристики соціальної 

компетентності особистості, ми визначаємо її як цілісне інтегративне 

особистісне утворення, як сукупність соціальних знань, вмінь, цінностей, 

що забезпечують гармонійну взаємодію людини і суспільства 

(насамперед через засвоєння провідних соціальних ролей, ефективне 

вирішення соціально-проблемних ситуацій), відображаючи якісний 

ступінь соціалізованості індивіда.  

До структури соціальної компетентності нами включено 3 

компоненти: статусно-рольовий, ціннісно-диспозиційний, комунікативний. 
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Статусно-рольовий компонент відображує рівень здатності 

особистості орієнтуватися в соціальному просторі та визначати власне в 

ньому місце, інтерналізувати важливі соціальні ролі, прагнути до 

утвердження в соціумі через досягнення бажаних статусів тощо. 

Особливий наголос ми робимо на певній аналогії соціальної ролі та ролі 

театральної, сценічного спектаклю та спектаклю соціального, що дає 

змогу здійснювати педагогічну підготовку до реалізації соціально-

рольової поведінки школярів в реальному соціумі через її театральне 

програвання в умовному просторі театрального дійства.  

Ціннісно-диспозиційний компонент є виявом розвитку цінностей, 

потреб, життєвих цілей, стратегій особистості, що сприяють гармонізації 

її з соціумом, зокрема, таких загальнолюдських цінностей, як добро, 

справедливість, краса, свобода, та власне соціальних цінностей – 

колективізму, солідарності, соціальної статусності та ін. Соціальна 

компетентність знаходить відображення також у життєвих цілях 

особистості (соціальна безпека, соціальне благополуччя, соціальний 

успіх, соціальна творчість) та життєвих стратегіях (просоціальна 

спрямованість, активність, самостійність). 

Комунікативний компонент є показником здатності особистості 

реалізувати інтерналізовані соціальні ролі та інтеріоризовані соціальні 

цінності через взаємодію, насамперед, в малій групі. До комунікативного 

компоненту ми включаємо належний рівень розвитку мовленнєвої 

культури, соціального інтелекту (вміння адекватно сприймати партнерів 

по взаємодії та передбачати їхні поведінкові реакції), спроможність до 

якісної групової роботи, спрямованість на дружні взаємини тощо.  

Найбільші можливості для формування соціальної компетентності 

дітей та молоді, на наш погляд, має загальноосвітня школа, переважаючи 

інші соціально-виховні інституції масштабами залучення дітей до різних 

видів соціальної взаємодії, системністю у своїй діяльності, усвідомленою 

відповідальністю перед суспільством за результати своєї соціально-

педагогічної роботи. Перед українською школою поч. ХХІ ст. постає 

завдання допомогти дітям у процесі входження в дорослий світ не лише 

через оволодіння певної суми знань та вмінь, але й через формування 

готовності застосовувати ці знання та вміння в реальних життєвих 

ситуаціях. 

На основі науково-педагогічних підходів до формування соціальної 

компетентності школярів та аналізу соціально-виховної практики ми 

прийшли до висновку, що зміст, форми, методи діяльності, що 

застосовуються в цьому процесі, мають наближати школярів до реалій 

життя, залучати підлітків та учнівську молодь до осмислення 

особистісно та соціально значущих проблем, бути емоційно насиченими, 

будуватися на принципах діалогічності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Важливого значення набуває організація групової діяльності дітей, при 
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цьому особливої уваги потребують школярі, котрі мають певні вияви 

дезадаптації у взаємодії з навколишнім соціальним середовищем. Ми 

вважаємо, що результативному формуванню соціальної компетентності 

школярів сприятиме система педагогічної роботи, заснована на 

включенні в навчально-виховний процес засобів, механізмів 

театрального мистецтва. 

Театрально-мистецькими засобами, здатними посприяти 

ефективному процесу формування соціальної компетентності школярів, 

є, на нашу думку, такі: 1) театральна гра, через яку відбувається 

засвоєння різноманітних соціальних ролей, удосконалюється 

особистість; 2) театральний колектив як модель соціально-сприятливого 

соціуму; 3) відповідні якість та зміст драматичного компоненту 

театральних дійств; 4) належна організаційно-методична система 

підготовки театральних постановок; 5) комплекс різних видів мистецтва, 

що використовуються в театральних постановках та посилюють 

емоційно-почуттєвий вплив театрального мистецтва на школярів. 

Визначені засоби театрального мистецтва впливають на формування 

різних аспектів соціальної компетентності школярів: багатство 

драматичних образів розкриває перед школярами важливі сторони 

соціального життя, вводить їх у коло багатьох соціальних ролей, сприяє 

усвідомленню провідних соціальних цінностей; у процесі театрально-

ігрової діяльності школярі набувають вмінь для конструктивної 

соціально-комунікативної практики; під час театрально-ігрової творчості 

відбувається формування соціально-орієнтаційних, вольових якостей 

дітей та ін. Надзвичайно важливим є те, що умовна ігрова реальність дає 

можливість розвивати в дітей життєво важливі навички соціальної 

взаємодії в безпечних соціально-психологічних умовах. 

Нами було проаналізовано стан використання театрального 

мистецтва з соціально-виховною метою в сучасній українській школі. 

Слід констатувати, що рівень його застосування недостатній. Більшість 

педагогів до театрально-мистецьких засобів або не звертається взагалі, 

або використовує його епізодично, не опираючись на належне теоретико-

методичне підґрунтя та базуючись лише на власних театрально-ігрових 

здібностях. Така ситуація кардинально відрізняється від театрально-

педагогічної практики шкіл західноєвропейських країн, в яких цей 

важливий засіб має широке та ґрунтовне застосування.  

На нашу думку, постає необхідність більш активного введення 

засобів театрального мистецтва в навчально-виховну діяльність школи, 

зокрема з метою соціального розвитку школярів, формування їхньої 

соціальної компетентності. 

 

  


