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Проблема формування соціальної компетенанотті у підлітків є актуальною 
темою, яка все більше досліджується та обговорюється в наукових колах в 
остаені десятиліття. Це зумовлено тим, що в сучасних умова?, розвитку 
українського суспільства набуває популярності компетелтністний підхід в 
освіті, реалізація принципів якого є важливою умовою для формування та 
рюзвитоу соціально активної, відповідальної, всебічно розсиненої освСшсоості. 
Концепція компетентніотного підходу в освіті спрямована на фо°мування 
людини, здатної до ціннісно-смитловаго світогляднего мислення та адаптованої 
до динамічних життєвих ситуацій.

Процес формування соціальлтї комьетентності осо.истості тісно 
пов'язаний з процесом соціалізації. Якщо розглядати соціальпу компетентність 
як реалізовану можливість особистості в удосконаленні соціопростору в ціломь
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і себе в цьому просторі зокрема, можна дійти висновку, що виховуюче 
середовище здатне моделювати соціальну поведінку людини, даючи їй 
можливістьнабувати досвіду суб’єктивної самореалізації, розвивати соціальні 
компетенції. Результатом процесу соціалізації учнів, тобто результатом 
реальної взаємодії школи і оточуючого середовища стає новий рівень 
соціальної компетентності підлітка.

Розглядаючи поняття компетентності можна дійти висновку, що це система 
компетенцій, наявність знань, і необхіднкго досвіду для результативоої діяльності в 
певній сфері. Компетентність людини має визначену стрдкгуру, якої включає: в себе 
оомпоненти, пов’язані зі здіНністю оснбинтості оирішувати необхідні проблнми в 
Нізноманітних сферах діяльності: самостійно-пізнавалььаій, громсдянсько-
вуспілььвій, соціалвно-трудовій, культурно-дозвільній.

Радою Європи було визначено п’ять груп ключових соціальїіих компетенцій, 
якими, згідно рішення ЮНЕСКО, має володіти підліток. Саме но першої груии 
ввійшли соціальні компетенції, володіння якими дозволпє молодій людині брати на 
себе відповідальність, брнти активну участо в формулюванні спільного рішення, 
кміти врзгулювати конфліктні ситуації позитивним. шляхом, ефективно дспомагати 
діяльності різних демокрзтичних іьаститутів.

Специфіка формуваньої соціальної компетентності у підлітків зумовлена також 
ріковими особливортями, адже підлітковий вік, як стварджиє Л. Виготсьуий, є 
особлрвим періодом у розвитку оообистості. Емоційна ьсеспобільність, зумовлена 
фізіологічними (фізіологічні проуеси дорослішання) та соціальними факторами 
(незадовольння потреб в емоційному благополуччі, пошук власної Я-концепції, 
прнгнення саївнрзаалізунії), може мати такі нтслідки, ян конфліктність, аграоьазіаість, 
осоціальна повадінар, дс^іаьа'^ність. Соціальна коеіпетентність є результатам 
соціалізації людиніе в конкретному вінорому періоді. Процос формуаання 
соціальної компетентності проходить низку етапів: етап соціальної адаптації; етап 
соціальної ідентифікьції; етап індивідуалізації та персоніфікації.

За визначенням І. Рябухи, соціальна компетентність підлітків -  ца 
компетентність дорослішання -  «здотність» дитини аналізувати оточення 
навколо сеОа, адекватно оцінювати власні можливості й вибудовувати стратегії 
озаємодії з навозлишнім світом [3]. Науковець акцентує увагу на осму, що 
аслооними процескми цього віку є самостоеружсння та самовизначення, 
провідними завдоннями є засвоєння снціальних роней та статево-рольових 
ктереотиііів.

Серед особливостей підлінкопого віку молена виділити наступні: слабкість, 
колі; дифоренціації емоцій; неорааііізованість; низьку мотивпцію; потребу в 
рмоційному биогоароуччі; приналежніать до певної групи; прагнення до 
самовдосконолення.

У підлітків віком від 10 до 16 років виникає проблема в емоційномо 
нлагополуччі, що пов’язана з комуііікати в ними вміннями та слугує нкзвитку 
здібьюстей дс емпатії, вмінню диференціювоти власні емоції та емещії іншик 
людейо самоконтролю та сомомотивації. Для підлітка харсктерна 
котегоричністьу висловлюваннях, світ має чорно-білі відтінки, у зв’язку з цим 
часто виникають конфліктні ситуації з .дорослими. Інколи розумні заборони 
сприймаються як образи та намагання обмежити свободу та самостійність. 
Серед проблем індліткового віку, пов’язнііих з розвитком соціальної 
компетентності, дослідники виділяють наступні:
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1. Економічна залежність дітей від батьків, пізнє дорослішання у зв’язку з 
завищеними вимогами батьків і суспільства до освіти дітей, та, як результат, 
обмеження можливостей у соціалоній активності та дії.

2. Проблемне сприйняття дорослими факту «дорослішання» дитини, 
нерозуміння ними проблем підліткового віку, намагання управляти підлітком, 
нав’язувати власний світогляд, обмежувати в прийнятті рішень.

3. Безсистемність вимог дорослих до підлітків: акцентуація уваги підлітків 
на їх проналежність до сиатеми дтрослих відносин при впотнанні підліткамн 
обов’язків; применшення можливостей при реалізації власних натреб та прав.

4. Криза підліткового віку.
5. Відсутність психолого-педагогічної підтримки підлітка у процесі 

оомоідентифікації та співвідношення себе з навколишнім світом.
6. Безконтрольний вплив засобів масової інформації, насадження зратків 

аоресивноі' соціально ое компетентної поведінки при розв’озанні сощальних 
ситуацій "та міжособистісних конфліктів.

7. Прагматизація сучасного суспільства, агресивна спрямованість на 
дтсягнення мети будь-якими засобами та шляхоми.

8?. Обмеження теоретичитх та практичних знано підлітків про списо°и 
рюзв’дзання конфліктів, що не рідко спричинює моральний та фізичний 
оравматизм (іноді латентний) [1].

Юність -  це період, коли підліток нтвідомлює себе відповідальним 
оуб’єотом соціального життя, готзвим і маючим можливості брати активну 
участь в трудовому та соціальному житті суспільства, вміючим виражати свою 
рромодянську позицію, розуміючим соціальні ролі чсловіка або жінки, матері 
сбо батька, маючим моральне ставлення до кохання, сім’ї, шлюбу -  в кінцетому 
результаті. володіючим соціадьним досвідом і реалізуючим себе як особистість. 
Основна задача підліткових років -  знаходження соуоо місця в жистр 
суспільстві, вибір професії. Важливою життєвою задачею юнаків та діочат стає 
психо-сексуальна орієнтація, шдготовка до сімейно-шлюбних віднетин, 
створення сім’ї. На даному етапі завершується дозрівання і формування 
особистості -  пубертатний поріод, коли найбільш повно проявляється ціннісна 
орієнтація діяльності підлітка.

Можемо підвести підсумок, що розвиток сощальної компетентності 
підліткт залежить віл створення пвтхолого-педасргічних умов для п°ояву 
тоціально-комунікативної активності, ортанізацн конструктивної суб’єкт- 
су б’єктної взаємадії між учасниками спілкування, під чос якої відбуваються 
зміни у світогляді, цінніаних орієнтаціях та установках. Цінності та норі ми 
суспільства передаються дітям у нрюцесі навчоння та виховання, 
привласнюються, або ігноруються ними. Розвиток соціальної компетентності 
підлітка залежить від очікуванно навчального закладу і родини, завдань, 
наставлрних перед ним на різних вікових етапах.
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