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Abstract 

This article deals with the problem of formation of social competence of juveniles. It is underlined that espe-

cially urgent this problem is for «juveniles at risk» with different deviations. The possibilities of non formal edu-

cation in the work with this category of youth are discussed. Special attention is paid to the activity of summer 

camps. American experience of social and pedagogic work with deviant juveniles in summer camps is analyzed. 

The main task of this work is the formation of social competence of juveniles at risk and prevention of deviant 

behavior. 

Анотація 

У статті розглядаються питання формування соціальної компетентності неповнолітніх. Підкреслю-

ється, що особливо актуальною ця проблема є для неповнолітніх «групи ризику» з відхиленнями у поведі-

нці. Наголошується на можливостях неформальної освіти в роботі з цією категорією неповнолітніх, зок-

рема, акцентується увага на роботі літніх таборів. Аналізується американський досвід соціально-педагогі-

чної роботи з проблемними підлітками в літніх таборах, основне завдання якої – формування соціальної 

компетентності особистості і попередження девіацій.  
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Модернізація української системи освіти все 

більше набуває соціальної спрямованості: зміст ви-

щої освіти орієнтується на зростання соціальної 

ролі особистості, розвиток її соціальних якостей, 

підвищення активності, збагачення соціального 

досвіду, прищеплення навичок міжкультурної взає-

модії, створення умов для соціальної адаптації та 

гармонізації відносин людини й суспільства. Сього-

дні майбутнім фахівцям недостатньо мати знання і 

навички для того, щоб бути ефективним і конкурен-

тоспроможним на ринку праці, успішним у житті, 

адаптуватися до змін. Потрібно забезпечити їх на-

буттям широкого спектру компетентностей, які є 

основою поведінки і професійної діяльності, ефек-

тивним інструментом розвитку суспільства; сфор-

мувати вміння навчатись упродовж життя; озброїти 

навичками пошуку інформації; сформувати здат-

ність до самонавчання, саморозвитку тощо. Фахі-

вець може бути успішним, якщо чітко усвідомлює 

траєкторію свого особистісно-професійного розви-

тку, прагне відповідати соціальному та професій-

ному статусам. 

Концепцією Нової української школи ухва-

лено перелік компетентностей, де соціальні компе-

тентності розглядаються як важливі форми поведі-

нки, потрібні для ефективної та конструктивної 

участі у громадському житті, у професійній діяль-

ності, включно з уміннями працювати з іншими на 

результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, 

досягати компромісів. Відтак поняття «компетент-

нiсть» набуває важливості. 

Проблема компетентності, у тому числі соціа-

льної, не є новою для педагогічної науки. Визна-

ченню сутності феномену соціальної компетентно-

сті присвячені праці Т. Антонової, Г. Бєліцкої, 
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Н. Бібік, В. Болотова, А.Вілсон, В. Гаврилюк, 

М. Головань, А. Дахіна, Н. Даценко, М. Докторо-

вич, А.Маслоу, О. Пометун, О.Сидорук, М.Сміт 

Л. Шабатури, В. Шахрай, С. Шишова, М.Федоруца 

та ін.  

Соціальну компетентність особистості науко-

вці розглядають по-різному: із позицій суб’єктно-

сті; теорії соціальних ролей, які людина виконує 

протягом життя; діяльнісного аспекту; у контексті 

процесу соціалізації особистості та ін. 

Узагальнення результатів вивчення наукової 

літератури дає підстави здійснити визначення фе-

номену соціальної компетентності та її структур-

них компонентів. 

Соціальну компетентність трактуємо як інтег-

ративну характеристику особистості, цілісне дина-

мічне утворення, сукупність особистісних якостей, 

здібностей, соціальних знань, розумінь основ соці-

альної дійсності, соціального і культурного середо-

вища, в якому здійснюється діяльність, соціальних 

умінь та досвіду їх реалізації, мотивів соціальної ді-

яльності, цінностей, які відображаються у здатності 

поєднати теорію і практику, передбачати зміни і за-

здалегідь бути до них готовим. 

Структурними компонентами соціальної ком-

петентності є: мотиваційний, когнітивний, поведін-

ковий, соціально-ціннісний. Мотиваційний компо-

нент стимулює індивіда до розуміння необхідності 

формування у себе соціальної компетентності, відо-

бражає сформованість соціальних мотивів поведі-

нки і діяльності, актуалізує розвиток соціально-цін-

нісних та особистісно-значущих мотивів. Результа-

том є сформованість просоціальних мотивів. 

Когнітивний компонент передбачає наявність пев-

ного рівня соціального інтелекту, знань про суспі-

льство, суспільні закони та суспільні відносини, со-

ціальні взаємини, знання про себе і своє місце у 

житті, здатність до життєвого самовизначення і 

життєвої самореалізації, розуміння закономірнос-

тей суспільного буття та розвитку суспільства і 

світу. Результатом є сформованість соціального ін-

телекту. Поведінковий компонент характеризує на-

явність умінь і навичок соціальної взаємодії в кон-

тексті продуктивної співпраці з різними партне-

рами у групі й команді, виконання різних 

соціальних ролей, знаходження компромісу і поро-

зуміння з іншими людьми, виконання основних су-

спільних обов’язків, що проявляються в результа-

тах навчальної чи професійної діяльності, ставленні 

і взаємодії зі старшими та ровесниками і дотри-

манні правил поведінки. Результатом є готовність 

до співпраці, роботи у команді, що виражається у 

сформованій комунікативній компетентності. Соці-

ально-ціннісний компонент стимулює до осмис-

лення ролі і місця у житті, відображає розуміння 

провідних цінностей та їх місце в ієрархії особисті-

сних цінностей, сформованість почуття власної гід-

ності, прав людини, людської гідності, соціальної 

відповідальності. Результатом є сформованість в 

особистості ціннісно-смислової сфери.  

Особливо актуальною є проблема формування 

та розвитку соціальної компетентності неповноліт-

ніх, оскільки вона виступає тим індикатором, який 

дає змогу визначити готовність молоді до активної 

участі в житті суспільства та формування профе-

сійно значущих особистісних якостей, тобто соціа-

льної компетентності і професіоналізму.  

Формування соціальної компетентності непов-

нолітніх відбувається в системі формальної та не-

формальної освіти, яка має забезпечити їх ефектив-

ним інструментарієм життєвої адаптації в мінливих 

соціальних умовах, сформувати соціально-ціннісні 

настанови та практичні соціальні вміння, значущі 

для життєдіяльності людини і суспільства, здат-

ність ефективно працювати в команді, продуктивно 

взаємодіяти із соціальним середовищем, постійно 

вдосконалювати власні соціальні якості.  

Важливе значення має формування соціальної 

компетентності неповнолітніх з відхиленнями у по-

ведінці, дезадаптованих, схильних до вчинення 

протиправних дій, яких зазвичай відносять до 

«групи ризику». 

Цікавий досвід соціально-педагогічної роботи 

з такими неповнолітніми в процесі неформальної 

освіти є в США, де для дітей і підлітків, які мають 

поведінкові проблеми, функціонують установи де-

кількох типів: освітні і медичні центри з цілодобо-

вим перебуванням; сімейні дитячі будинки; кризові 

та дитячі психіатричні центри; профілакторії; спец-

школи для дітей і підлітків; літні заміські табори 

[1].  

Таким чином, метою статті є аналіз американ-

ського досвіду формування соціальної компетент-

ності неповнолітніх в закладах неформальної 

освіти, зокрема, літніх таборах. 

Підкреслимо, що кінець XX-го століття харак-

теризується розширенням системи дитячих установ в 

США для дітей і підлітків з відхиленнями у поведі-

нці, з обмеженими можливостями, соціально незахи-

щених, дезадаптованих та інших вразливих категорій 

неповнолітніх.  

Серед закладів, які успішно працюють з непо-

внолітніми, схильними до девіантної поведінки, ва-

рто відзначити заміські табори [2; 3]. В США існу-

ють різні типи таборів для дітей і підлітків: держа-

вні і недержавні, комерційні і некомерційні, табори, 

які працюють впродовж року або тільки влітку, ці-

лодобово, або тільки вдень, але всі вони є оздоров-

чими, освітніми, виховними закладами, а також за-

кладами ресоціалізації.  

Профілактика і корекція відхилень у поведінці 

молоді в умовах заміського літнього табору передба-

чає цілеспрямовано організований виховний вплив 

на підлітків з точним визначенням його засобів, ме-

тодів і форм, а також створення максимальне спри-

ятливих умов, при яких виховний процес охопить 

усі сторони життєдіяльності підлітка. Сьогодні замі-

ські табори визнано однієї з конструктивних форм ви-

рішення питань соціально-педагогічної роботи з 

дітьми групи ризику, попередження педагогічної за-

недбаності неповнолітніх, формування у них соціаль-

ної компетентності. Це пояснюється тим, що вихо-

вна робота в умовах заміських літніх таборів, до-

зволяє максимально обмежити і в значній мірі 

тимчасово нейтралізувати вплив несприятливого 
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мікросередовища на підлітків у найбільше «враз-

ливу пору року», коли підлітки випадають з-під ко-

нтролю школи, сприяє активному включенню під-

літків у різні види позитивної діяльності, спрямова-

ної на формування в них різносторонніх інтересів, 

потреб, позитивних якостей особистості. 

Пріоритетний напрям профілактично-корек-

ційних заходів визначається, виходячи із психофі-

зіологічних особливостей, стану здоров'я, рівня ро-

звитку учасників програм. Соціально-педагогічна 

робота з неповнолітніми в умовах літніх таборів 

здійснюється шляхом: організації продуктивного 

дозвілля; створення здорового середовища, добрози-

чливої атмосфери, які сприяють моральному й фізи-

чному оздоровленню; виявлення, прийняття й вико-

ристання тих позитивних якостей і цінностей, які 

вже закладені в особистості. 

Заміські табори США як своєрідна альтерна-

тива центрам, установам міського типу, що працю-

ють із дітьми й підлітками групи ризику, покликані 

подолати (або принаймні нейтралізувати) вплив та-

ких негативних факторів як: збільшення кількості 

підлітків з девіантною поведінкою; ріст злочинності, 

наркоманії, алкоголізму, ранньої вагітності в молоді-

жному середовищі, особливо в літній період; патоло-

гія родини й ослаблення її виховних функцій; зроста-

юча злочинність у стінах школи і на її території; ра-

сова дискримінація; незадовільна (слабка) 

організація позашкільної діяльності, тобто відсут-

ність умов для реалізації здатностей і творчого поте-

нціалу дітей з бідних районів великих міст. 

У діяльності американських заміських таборів, 

які працюють із неповнолітніми, схильними до де-

віантної поведінки, реалізуються різні функції. На-

приклад, табір як один із центрів організації відпо-

чинку неповнолітніх групи ризику не може не ви-

конувати оздоровчу, виховну й освітню функції. 

Ключовими напрямками в програмах організації ві-

дпочинку дітей і підлітків є: їх фізичний і мораль-

ний розвиток, формування основ моральної куль-

тури особистості, виховання в них позитивних рис 

характеру (самостійність, ініціативність, управлін-

ські навички, лідерські здатності), що регулюють 

індивідуальну поведінку людини в колективній ді-

яльності і спілкуванні в соціумі. Спеціальна спрямо-

ваність навчання на всебічний розвиток особистості 

дозволяє розглядати табір як додаткову освітню 

установу, що виконує розвиваючу функцію, значи-

мість якої зростає в сучасних умовах. 

У системі освітніх виховних закладів США замі-

ські табори займають одне з головних місць з реаліза-

ції корекційно-профілактичної функції в роботі з непо-

внолітніми, схильними до девіантної поведінки, на гу-

маністичних засадах.  

Даний підхід до організації відпочинку передба-

чає переключення педагогічно занедбаних, дезадапто-

ваних підлітків на позитивну діяльність, забезпечення 

безперервності виховного впливу протягом усієї табір-

ної зміни. Надаючи найбільш сприятливі умови для 

повноцінного відпочинку педагогічно занедбаних 

підлітків, поміщаючи їх у середовище з новими мі-

жособистісними відносинами конструктивного по-

зитивного характеру, заміський табір дає їм можли-

вість здобувати новий соціальний досвід і розбудо-

вувати позитивні життєві орієнтації. Табір як ком-

плексна форма життєдіяльності сприяє самоствер-

дженню соціально-незахищених дітей, що 

допомагає відволікти їх від негативних форм пове-

дінки. 

Потрапляючи в нові життєві умови, що значно 

відрізняються від повсякденного життя вдома й у 

школі, неповнолітні зустрічаються з різними новими 

ситуаціями: від виконання щоденних обов'язків (го-

тування їжі, прибирання) до пізнання і оволодіння 

способу спільного проживання в групі однолітків та 

іншими соціальними навичками. фактична реаліза-

ція яких можлива саме в умовах заміського дитячого 

табору.  

Табори покликані компенсувати недостатнє 

здійснення деяких функцій школи: зміцнення здоро-

в'я підлітків, розвиток їх емоційної сфери, розу-

міння ними «елементарних процесів» життя на при-

роді, формування активної життєвої позиції, естети-

чний розвиток особистості, її духовний ріст, і 

розв'язати комплекс освітніх завдань, пов'язаних із 

загальним розвитком особистості, стимулюванням і 

підвищенням творчих і пізнавальних інтересів, роз-

ширенням світогляду, соціальною адаптацією. Все це 

сприяє формуванню соціальної компетентності. 

Ефективний розв'язок цих завдань забезпечу-

ється створенням своєрідних умов організації осві-

тньої і оздоровчої діяльності неповнолітніх у та-

борі: постійне спілкування, близькість до природи; 

проживання в малій групі однолітків; існування різ-

них тимчасових дитячих різновікових колективів; 

яскраві форми соціальних переживань, відмінні від 

шкільних; нерегламентоване, демократичне спілку-

вання, не пов'язане з визначеними заняттями; орга-

нізація додаткового неформального особистого спі-

лкування між дітьми й дорослими, що є засобом пе-

редачі соціально-культурного досвіду. 

Отже, поява широкої мережі заміських табо-

рів, орієнтованих на цілеспрямовану соціально-пе-

дагогічну і профілактичну виховну роботу, дає мо-

жливість вирішити низку проблем, пов’язаних з фо-

рмуванням у даної категорії неповнолітніх 

позитивної мотивації життєдіяльності, професійно-

особистісним самовизначенням, підвищенням зага-

льної культури, стимулюванням розвитку соціа-

льно і морально значимих цінностей. Саме в умовах 

табору, який є різновидом неформальної освіти, 

ефективно відбувається формування соціальної 

компетентності неповнолітніх. 
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