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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі реформування та 

розвитку сучасної системи спеціальної освіти і державної допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами приділяється значна увага, з одного боку, 

ранньому виявленню та комплексній допомозі дітям з порушеннями у 

розвитку, з другого боку, – питанням пошуку нових організаційних форм і 

змісту педагогічної роботи, які раніше не отримували ранню корекційну 

допомогу. Саме до такої категорії належать діти з інтелектуальними 

порушеннями. 

У спеціальній педагогіці представлено дослідження, присвячені 

психологічним і педагогічним аспектам виховання і навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями: розвитку сприймання, організації 

предметно-практичної, ігрової діяльності, мовної комунікації, вихованню 

побутових і трудових навичок (О. Гаврилов, А. Долженко, Г. Дульнєв, 

А. Ереміна, С. Забрамная, Т. Ісаєва, М. Кузьмицька, О. Маллєр, Г. Цикото та 

інші). Поряд з цим представлено досвід експериментального навчання дітей 

з інтелектуальними порушеннями, який показує важливість розвитку 

предметно-практичної діяльності як передумови розвитку практичного 

інтелекту (Г. Цикото) та організації підготовки осіб з інтелектуальними 

порушеннями до праці, орієнтації на оволодіння професією (Я.  Юділевіч). 

Одним із важливих напрямків спеціальної освіти вважається трудове 

виховання дошкільників з інтелектуальними порушеннями, яке спрямоване 

на формування соціально-побутових навичок, що передбачає отримання 

первинних трудових знань, умінь та навичок, максимальний розвиток 

особистості, формування необхідних якостей самостійної поведінки в 

соціумі, забезпечення подолання прогалин психофізичного розвитку. У 

процесі формування соціально-побутових навичок у дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями здійснюється формування важливих 

особистісних якостей, які в подальшому забезпечать успішну соціально-

трудову адаптацію. 
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Формування соціально-побутових навичок є першою суттєвою ланкою 

у трудовому вихованні особистості. У корекційній педагогіці формування 

соціально-побутових навичок розглядається як одне із важливих завдань 

виховання і навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки 

опанування життєво необхідних умінь та навичок сприяє проявам 

самостійності та успішній соціальній адаптації дитини (О. Гаврилушкіна, 

Г. Мерсіянова, Н. Соколова, О. Стребєлєва, К. Турчинська, О. Хохліна, 

В. Шинкаренко). 

У низці наукових розвідок досліджено навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями в спеціальній школі (В. Асікрітов, 

О. Гаврилов, Т. Зінкевич, А. Маллєр, Г. Мерсіянова, Л. Нісневіч, А. Хилько, 

Л. Шипіцина). У роботах О. Гаврилушкіної, Н. Соколової, Л. Носкової, 

О. Стребєлєвої акцентується увага на важливості спеціально організованої 

спільної роботи усіх фахівців спеціального закладу (педагога-вихователя, 

дефектолога, психолога, логопеда) та батьків з метою ефективному 

навчанню дітей навичок самообслуговування, максимального урахування 

індивідуальних особливостей кожної дитини. 

Незначна кількість праць присвячена проблемам формування 

соціально-побутових навичок у дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями у контексті трудового виховання (С. Давидова, 

О. Гаврилушкіна, О.  Гульянц, Л. Каліннікова, Н. Морозова, Н. Соколова, 

О. Чеботарьова та ін). Авторами підкреслюється важливість формування 

практичних дій з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з 

інтелектуальними порушеннями, вибору ефективних прийомів і методів 

активізації інтересу до означеного виду трудової діяльності, забезпечення 

корекційної спрямованості даного виду діяльності.  

Вчені, які досліджували проблему соціально-побутової орієнтації дітей 

з інтелектуальнми порушеннями, встановили, що ці діти, вступаючи у 

спеціальний заклад, мають порушення просторового орієнтування, 

координації рухів, недостатню сформованість соціально-побутових навичок, 
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що є важливою умовою існування людини (С. Конопляста, М. Кузьмицька, 

О. Маллер, Г. Мерсіянова, Н. Павлова, А. Раку, С. Федоренко, Г. Цикото та 

ін.). Однією з причин такого стану є недостатня увага до формування 

соціально-побутових навичок у дітей раннього та дошкільного віку, 

своєрідність оволодіння ними предметною діяльністю, яка є основою для 

формування інших видів діяльності, тому на момент вступу до спеціального 

закладу у дітей не сформоване повне самостійне самообслуговування 

(В. Андрієнко, А. Ватажина, О. Гаврилушкіна, Є. Кулєша, Н. Соколова, 

С. Федоренко та ін.). 

Формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями є важливою соціальною проблемою, 

оскільки ці  навички  виступають першоосновою побутової діяльності і є 

початковим щаблем трудового навчання, тому необхідне поступове їх 

залучення до трудових процесів: самостійному одяганню, користуванню 

туалетом, вмиванню, прийому їжі, заправлянню ліжка, прибиранню тощо. 

Особливість формування соціально-побутових навичок полягає в тому, 

що воно здійснюється шляхом поетапного формування окремих дій, у 

визначеній послідовності, у процесі довготривалого і систематичного 

застосування спеціальних вправ (О. Гаврилушкіна, Н. Соколова, 

В. Шинкаренко, Г. Мерсіянова, О. Моржина). Слід зазначити, що 

незважаючи на елементарний характер навичок самообслуговування, 

опанування ними вимагає від дитини з інтелектуальними порушеннями 

включення значних інтелектуальних та фізичних зусиль. Однак, опанування 

такими вміннями та навичками є необхідною умовою для подальшого 

психофізичного розвитку дошкільника, опанування ним більш складними 

діями. 

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність використання 

інноваційних методик корекційно-розвиткової роботи при формуванні 

соціально-побутових навичок саме у дітей дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями, набуття яких позитивно впливає на їх 
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адаптацію та соціалізацію. Важливість означеної проблеми для 

реформування сучасної системи спеціальної освіти зумовили вибір теми 

нашого дослідження «Формування соціально-побутових навичок у дітей з 

інтелектуальними порушеннями». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити використання ефективних методик щодо формування соціально-

побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 

Предмет дослідження – формування соціально-побутових навичок у 

дітей з інтелектуальними порушеннями. 

Завдання дослідження: 

– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми у спеціальній 

психолого-педагогічній літературі; 

– дослідити стан сформованості соціально-побутових навичок у дітей 

з інтелектуальними порушеннями; 

– експериментально довести ефективність методичних рекомендацій 

щодо формування соціально-побутових навичок у дітей з інтелектуальними 

порушеннями. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження засвідчив, що, незважаючи на важливість розвитку 

самообслуговуючої діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями, 

питання формування соціально-побутових навичок у цієї категорії дітей є 

недостатньо дослідженим. У той же час соціально-побутова діяльність 

вихованців є першим етапом формування трудових дій і сприяє їх соціальній 

адаптації. Основою її є сукупність життєво значимих знань, практичних 

вмінь, навичок, що визначають поведінку суб’єкта у повсякденній 

діяльності. Визначено, що соціально-побутові навички формуються лише 

шляхом тривалого та систематичного навчання й тренування. 

Вивчення стану проблеми у практиці роботи спеціальних закладів 

показало відсутність систематичного цілеспрямованого керівництва 

процесом формування соціально-побутових навичок, внаслідок чого 

здійснюється недостатній корекційний вплив на розвиток дітей з 

інтелектуальними порушеннями. З’ясовано, що результативність навчання та 

виховання цієї категорії дітей залежить від дотримання таких умов: 

необхідність  планування роботи у відповідності з індивідуальними 

особливостями та потребами дитини в різні періоди життя; систематичність 

та послідовність формування знань, вмінь, навичок, що передбачають 

досягнення дитиною конкретного результату; покрокове формування та 

словесний супровід дій; сприяння емоційно позитивному та свідомому 

відношенню дітей до побутових дій, які дозволяють зменшити їх залежність 

від оточуючих людей; застосування різних видів педагогічної допомоги; 

наступність у роботі педагогічного, медичного та обслуговуючого 

персоналу; постійність вимог з боку педагогів; використання реальних 

предметів як засобів наочності; наявність кімнат, які відповідають 

призначенню певної зони (кухонна, житлова, санітарно-гігієнічна тощо). 
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Результати констатувального експерименту з дослідження рівнів 

сформованості соціально-побутових навичок у дітей з інтелектуальними 

порушеннями виявилися середніми та низькими. Узагальнення результатів 

дослідження дозволило визначити особливості формування соціально-

побутових навичок у цієї категорії дітей: загалом діти на недостатньому 

рівні володіють соціально-побутовими навичками (у більшості дітей 

діагностується середній та низький рівень); спостерігається відсутність 

самостійності та послідовності у виконанні соціально-побутових дій; значна 

залежність від дорослих; досить тривалий період при формуванні соціально- 

побутових навичок залишається необхідним стимулювання дитини з боку 

дорослого.  

Теоретичний та практичний аналіз проблеми дослідження, результати 

констатувального експерименту дозволили апробувати у процесі 

формувального експерименту: навчальну програму із «Соціально-

побутового орієнтування»; спеціальну методику, яка передбачала 

формування навичок прийому їжі, особистої гігієни, одягання, роботи у 

побуті, і полягала у визначенні наявного рівня розвитку певної навички, 

найближчих етапів її формування, необхідної допомоги, формування 

навички шляхом тренувальних вправ в середині кожного етапу, 

самостійному виконанні певної дії та закріпленні навички у повсякденній 

діяльності. У формувальному експерименті також визначалася ефективність 

використання системи піктограм як засобу невербальної комунікації при 

формуванні соціально-побутових навичок у дітей з інтелектуальними 

порушеннями, у яких мовлення значно недорозвинене або повністю 

відсутнє.  

Впровадження спеціальної методики дозволило значно підвищити 

рівні сформованості соціально-побутових навичок дітей експериментальної 

групи. Це проявилося у збільшенні в три рази кількості дітей з достатнім 

рівнем сформованості соціально-побутових навичок. У більшості дітей 

експериментальної групи підвищився рівень самостійності у виконанні 
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соціально-побутових навичок, відбулись певні зрушення в оволодінні 

етапністю виконання самообслуговуючих дій, спостерігається зацікавленість 

до власної діяльності. Також відмічається позитивна динаміка просування 

індивідуальних показників кожної дитини в сфері самообслуговування. 

Отже, в результаті проведеного дослідження було розв’язано 

поставлені завдання і доведено ефективність запропонованої спеціальної 

методики формування соціально-побутових навичок у з інтелектуальними 

порушеннями. Запропонована методика корекційно-розвиткової роботи 

сприяє формуванню комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. Введення апробованих експериментальних 

матеріалів до програмового навчального матеріалу забезпечить реалізацію 

принципу перспективності й наступності між дошкільною та початковою 

шкільною ланкою в загальній системі спеціальної освіти. 

 


