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ВСТУП  

  

Реформування освіти в Україні у напрямі розгортання інклюзивних 

тенденцій передбачає реалізацію дитиноцентрованої парадигми, яка є 

визначальною у процесі оновлення освітньої системи сьогодення. Сучасна 

система освіти має передбачати створення таких умов, за яких дитина з 

особливими освітніми потребами отримає можливість сформувати власні 

особисті цінності, реалізувати власну життєву програму. Особливо це 

актуально в умовах трансформації українського суспільства, соціальних 

зламів і криз. Переосмислення суспільством ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами, яке відбувається нині, визнання їхніх прав на здобуття 

освіти в інклюзивному середовищі, визначення цілей, завдань, пріоритетних 

підходів до їхнього розвитку, навчання та виховання зумовлює необхідність 

визначення оптимальних умов їхнього навчання та виховання (В. Засенко, А. 

Колупаєва, А. Замша, С. Кульбіда, Б. Мороз, О. Таранченко, О. Федоренко, М. 

Ярмаченко та ін.). Сучасна інклюзивна освітня парадигма базується на 

принципах інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір і передбачає переформатування традиційної 

практики навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, 

зокрема дошкільників з порушеннями розумового розвитку, на основі 

компетентнісної парадигми, як у навчально-виховній діяльності, так і у 

соціокультурній взаємодії.  

Основоположні засади навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами, зокрема з порушенням розумового розвитку, в закладі 

освіти розробляються сучасними вітчизняними та зарубіжними вченими (В. 

Жук, В. Засенко, А. Колупаєва, О. Таранченко, О. Федоренко, C. Forlin, M. 

Wood, Kim Fong Poon-McBrayer та ін.), втім дослідники окреслених проблем 

вказують на значущість та одночасно недостатнє вивчення питань щодо: 

соціальної взаємодії дітей з порушеннями розумового розвитку та дітей з 

типовим розвитком; формування соціальної орієнтації у дошкільників з 



порушеннями розумового розвитку; залучення дітей з порушеннями 

розумового розвитку до соціального середовища тощо.   

Водночас у практичній діяльності залученню дошкільників з 

порушенням розумового розвитку до соціального середовища приділяється 

значна увага, зокрема шляхом проведення різноманітних заходів: фестивалів 

творчості, конкурсів, творчих майстерень тощо. Проте науково-методичний 

супровід з відповідними психологопедагогічними рекомендаціями та 

визначеними засобами цієї діяльності на сьогодні є недостатнім, а сам процес 

соціального інтегрування дошкільників з порушеннями розумового розвитку 

не був предметом спеціальних досліджень у вітчизняній спеціальній 

педагогіці.   

Таким чином, соціальна і педагогічна значущість проблеми формування 

соціальної компетентності зумовили вибір теми нашої  кваліфікаційної 

роботи: «Формування соціальної компетентності дошкільників з 

порушенням розумового розвитку засобами образотворчої діяльності».  

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування соціальної 

компетентності дошкільників з порушенням розумового розвитку засобами 

образотворчої діяльності.  

Відповідно до мети дослідження було окреслено такі завдання:  

1. Визначити феноменологічні засади соціальної компетентності як 

умови соціального інтегрування дошкільників з порушеннями розумового 

розвитку у процесі проведення теоретичного аналізу педагогічної, 

психологічної, спеціальної літератури з проблеми дослідження.  

2. Здійснити аналіз програмного та навчально-методичного 

забезпечення навчання образотворчої діяльності дошкільників з порушенням 

розумового розвитку та виявити особливості його розроблення.  

3. Виявити стан сформованості та особливості соціальної 

компетентності дошкільників з порушеннями розумового розвитку засобами 

образотворчої діяльності.  



4. Обґрунтувати педагогічні умови формування соціальної 

компетентності дошкільників з порушеннями розумового розвитку засобами 

образотворчої діяльності.  

Об’єкт дослідження – процес навчання образотворчої діяльності 

дошкільників з порушенням розумового розвитку.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної 

компетентності дошкільників з порушенням розумового розвитку засобами 

образотворчої діяльності.  

Теоретико-методологічна основа дослідження ґрунтується на теорії 

соціалізації та концептуальних положеннях соціального виховання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку (Л. Виготський, М. Тарасевич, М. 

Ярмаченко та ін.), концепції дитиноцентризму в освіті (В. Кремень, В. 

Луговий, О. Савченко та ін.), концепції інтегрування дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку до загальноосвітнього простору (А. Колупаєва, Д. 

Лупарт, Т. Лорман, О. Таранченко та ін.), концепції нової української школи, 

концепції Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами та інших сучасних наукових концепцій в галузі освіти 

дітей з особливими потребами.   

Розв’язання окреслених завдань зумовили використання комплексу 

методів дослідження, серед них:  

теоретичні: аналіз, порівняння та систематизація дослідних матеріалів, 

науково-методичних, вітчизняних та зарубіжних літературних джерел із 

загальної та спеціальної педагогіки, психології та методики для виявлення 

теоретикометодологічних засад і основних підходів до формування соціальної 

компетентності дошкільників з порушенням розумового розвитку засобами 

образотворчої діяльності; емпіричні: вивчення документальних джерел та 

узагальнення практичного досвіду для проведення експериментального 

дослідження; бесіди для визначення стану сформованості соціальної 

компетентності дошкільників з порушенням розумового розвитку, 

анкетування вчителів, спостереження засобами образотворчої діяльності 



дошкільників з порушенням розумового розвитку тощо; математично-

статистичні: обрахування за t-критерієм Стьюдента.   

Вірогідність здобутих результатів забезпечується: науково-

теоретичним обґрунтуванням вихідних положень дослідження; 

використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, адекватних меті, 

предмету та завданням дослідження; поєднанням кількісного та якісного 

аналізу емпіричного матеріалу; ефективністю експериментальної роботи.  

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі 

вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (85 

найменувань та додатків. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 

96 сторінок. Основний зміст кваліфікаційної роботи викладено на 86 

сторінках. У тексті міститься 6 таблиць та 4 рисунка.   

 

  



ВИСНОВКИ 

1. Теоретичний аналіз наукової психолого-педагогічної літератури 

засвідчив значущість соціального інтегрування у процесі впровадження 

інклюзивної освіти, оскільки феномен соціального інтегрування є 

компонентом сучасних освітньо-цивілізаційних змін. Окреслення 

компетентнісного підходу до визначення складників та умов соціального 

інтегрування дало змогу з’ясувати, що одним із чинників соціального 

інтегрування є громадянське та естетичне виховання дітей, зокрема 

дошкільників з порушенням розумового розвитку. Складовою громадянського 

та естетичного виховання дошкільників з порушенням розумового розвитку 

визначено соціокультурну компетентність, яку розглянуто нами як здатність 

сприймати, усвідомлювати й інтерпретувати знання громадянсько-

культурного спрямування, застосовувати їх на відповідному когнітивно-

поведінковому рівні та використовувати у процесі соціального інтегрування 

на основі сформованих емоційно-поведінкових уявлень, умінь та національно-

етичних цінностей.   

2. Визначено, що засобом формування соціальної компетентності в 

дошкільників з порушеннями розумового розвитку виступає Образотворча 

діяльність як чинник розвитку та коригування когнітивних, емоційно-

вольових, мовленнєво-комунікативних та інших психічних процесів, які 

складають ядро зрілої особистості.   

3. Здійснено аналіз програмно- та навчально-методичного 

забезпечення, навчання образотворчої діяльності дошкільників з порушенням 

розумового розвитку, який дав змогу засвідчити необхідність його 

удосконалення з метою ефективного соціального інтегрування дошкільників з 

порушенням розумового розвитку, що потребує розробки програми з 

образотворчої діяльності, яка має реалізовувати особистісно орієнтовану 

модель навчання та виховання на основі осучаснення змісту, зокрема через 

використання національного декоративно-прикладного мистецтва.  

На основі визначення стану сформованості соціальної компетентності та 



з метою її формування дошкільників з порушенням розумового розвитку 

засобами образотворчої діяльності було апробовано теоретичну модель та 

експериментальну методику, яка передбачала на пропедевтичному, 

комунікативномовленнєвому, емоційно-регуляторному та творчому етапах 

реалізацію педагогічних умов, як то: мотивацію образотворчої діяльності, 

стимулювання пізнавальних інтересів, інтерактивні форми навчання та 

виховання, врахування вікових особливостей та індивідуальних творчих 

здібностей дошкільників; створення атмосфери співтворчості та діалогічної 

взаємодії в образотворчій діяльності тощо.  

4. Ефективність педагогічних умов доведено шляхом перевірки 

результатів експериментальної роботи, які засвідчили підвищення рівня 

сформованості соціальної компетентності дошкільників з порушенням 

розумового розвитку засобами образотворчої діяльності в експериментальній 

групі: високий рівень склав 18,2% (до експерименту – 12,5%), середній рівень 

– 54,7% (до експерименту – 47,8%), низький рівень – 29,7% (до експерименту 

– 39,2%). Натомість у контрольних групах відбулися незначні зміни: у КГ1 

високий рівень сформованості соціальної компетентності дошкільників з 

порушенням розумового розвитку становив 14,1% (до експерименту – 13,2%), 

середній – 50,4% (до експерименту – 49,1%), низький рівень – 35,5% (до 

експерименту – 38,6%), у КГ2 високий рівень сформованості соціальної 

компетентності дошкільників з порушенням розумового розвитку становив 

14,0% (до експерименту – 12,9%), середній – 49,8% (до експерименту – 48,6%), 

низький рівень – 36,3% (до експерименту – 38,6%).   

Проведене дослідження формування соціальної компетентності 

дошкільників з порушенням розумового розвитку зумовлює доцільність 

подальших наукових пошуків з проблем залучення дітей з особливими 

потребами до загальноосвітнього простору.   

 


