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ВСТУП 

 

В умовах сьогодення відбувається конструктивне реформування системи 

освіти, де компетентнісний підхід уособлює інноваційний процес і відповідає 

прийнятій в розвинених країнах загальній концепції освітнього стандарту.  

У спеціальній освіті, де на перший план висувається проблема інтеграції 

в суспільство, соціальної адаптації й соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами, важливого значення набуває формування й розвиток соціальної 

компетентності як інтегративної якості особистості. Її формування у дітей 

дошкільного віку відбувається в ігровій діяльності, що для дошкільника з 

порушеннями інтелектуального розвитку стає засобом корекційного впливу в 

оволодінні ними уявленнями і знаннями про соціальну дійсність, активного 

освоєння соціальних відносин та комунікування у соціальному середовищі. 

Концептуальні засади розвитку соціальної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-

рольової гри ґрунтуються на положеннях загальнодержавних документів 

(Закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про дошкільну освіту» (2001 р.), 

Базовий компонент дошкільної освіти (2012 р.), Державна національна 

програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» (1993 р.), Національна доктрина 

розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001 р.), Концепція розвитку 

інклюзивної освіти (2010 р.). та ін. 

Теоретичною основою дослідження слугують наукові праці, в яких: 

обґрунтовано положення сучасної філософії і методології загальної і 

спеціальної освіти в Україні (В. Андрущенко, В. Бондар, В. Кремень, 

В. Засенко, І. Зязюн, А. Колупаєва, В. Синьов, А. Шевцов, М. Ярмаченко 

та ін.); корекційної спрямованості процесу навчання і виховання дітей з 

особливими освітніми потребами (В. Бондар, Л. Виготський, І. Єременко, 

В. Засенко, В. Синьов, А. Шевцов, М. Шеремет, М. Ярмаченко та ін.); 

проаналізовано сутність компетентності (С. Аттермієр, О. Кононко, 

О. Овчарук, А. Хуторський та ін.); соціальної компетентності 
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(О. Гаврілушкіна, В. Мясников, Н. Найдьонова, Д. Майхенбаум, А. Мудрик, 

П. Оксьом); соціальної компетентності (І. Дичківська, О. Козлюк, Л. Лєпіхова, 

О. Мельничук, Т. Поніманська, О. Устименко- Косоріч та ін.). 

Водночас, у вітчизняній дошкільній олігофренопедагогіці бракує 

комплексних досліджень, присвячених проблемі формування соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

Отже, актуальність проблеми, теоретичне і практичне значення 

зумовили вибір теми кваліфікаційної роботи «Формування соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннями 

інтелектуального розвитку». 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми формування соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку в теорії і практиці спеціальної освіти. 

2. Дослідити особливості сформованості соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

3. Уточнити компоненти, критерії і схарактеризувати рівні 

сформованості соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку із 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови формування соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Об’єкт дослідження: процес формування соціальної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 
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Предмет дослідження: педагогічні умови формування соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано 

такі методи дослідження: 

- теоретичні: аналіз, систематизація й узагальнення 

результатів педагогічних та психологічних досліджень, законодавчих і 

нормативних документів – для обґрунтування засад формування соціальної 

компетентності дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку;  

- емпіричні: педагогічне спостереження за освітнім 

процесом, їх опитування – для виявлення рівнів сформованості у них 

соціальної компетентності; анкетування; аналіз документальних даних для 

отримання інформації щодо індивідуальних психолого-педагогічних 

особливостей дітей; педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі закладів спеціальної дошкільної освіти, а саме: 

Комунальна установа Черкаський спеціальний реабілітаційний навчально-

виховний комплекс: «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 34» м. Черкаси; Комунальна організація (установа, 

заклад) «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Десняночка» 

Черкаської міської ради Черкаської області м. Черкаси. 

Теоретичне значення: уточнено сутність поняття «соціальна 

компетентність старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку», її структурні компоненти; теоретично обґрунтовано педагогічні 

умови формування соціальної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 

педагогічних умов формування соціальної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. Результати 
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дослідження можуть бути використані у системі вищої освіти під час 

викладання навчальних дисциплін «Корекційна дошкільна педагогіка». 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково 

– практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (91 позиція), додатків (4 сторінки). 

Повний обсяг роботи становить 84 сторінки, з них основного тексту – 71 

сторінка. Робота містить 2 таблиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

З’ясовано стан розробленості проблеми формування соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку в теорії і практиці спеціальної освіти. Теоретичний аналіз 

дослідження сучасного стану проблеми формування соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннями 

інтелектуального розвитку підтвердило значний інтерес науковців і фахівців-

практиків до пошуку ефективних шляхів, що сприяють покращенню її рівнів 

на підставі врахування психофізичних особливостей і можливостей старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. З’ясовано, що поза 

увагою дослідників залишаються питання визначення поняття «соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку», моделювання її структури та знаходження ефективних засобів 

корекційного впливу. 

Шляхом аналізу психологічних, педагогічних і соціально-педагогічних 

джерел уточнено поняття «соціальна компетентність старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку» – це початкові соціальні 

компетенції (уявлення, знання, уміння, навички) та соціальні якості 

особистості, що необхідні дітям для успішної соціальної адаптації, інтеграції і 

взаємодії у типових соціальних ситуаціях. 

На підставі аналізу досліджено особливості соціалізації старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, що полягають у 

обмеженому спілкуванні та взаємодії з однолітками та дорослими, 

неможливості самостійного набуття соціального досвіду тощо. 

У ході пошуково-експериментальної роботи уточнено компоненти 

(соціально-мотиваційний, соціально-когнітивний, соціально-діяльнісний, 

соціально-особистісний) і показниками (інтерес до ігрової діяльності; 

соціальні знання: знання про себе, свою родину та статеві ролі, свята та емоції 

тощо; соціальні уміння і навички: вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі, 
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сформованість санітарно-гігієнічних навичок; навичок поведінки у 

громадських місцях; соціальні якості: вербальна комунікація, самостійність, 

активність, характер взаємодії з оточуючими, регуляція поведінки). 

Охарактеризовано рівні оцінювання сформованості соціальної 

компетентності старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку (початковий, середній, достатній та високий). Узагальнені 

результати констатувального етапу дослідження засвідчили про те, що 39,92 % 

старших дошкільників даної категорії мали початковий рівень сформованості 

соціальної компетентності, 46,19 % – середній, 13,70 % – достатній, 0,20 % – 

високий.  

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено такі 

педагогічні умови формування соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку: цілеспрямована 

діяльність спеціального закладу дошкільної освіти в напрямі соціального 

виховання; організація предметно-просторового соціального середовища; 

орієнтування на педагога як джерело соціального досвіду; стимулювання до 

соціальної взаємодії з однолітками та дорослими. 

Формувальний етап підтвердив позитивно значущу динаміку змін 

показників сформованості соціальної компетентності у дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку з ЕГ. Кількісний аналіз результатів 

виявив різницю між ЕГ і КГ у 18,75 % на початковому рівні, 5,90 % – на 

середньому, 11,71 % – на достатньому, 0,78 % – на високому. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективу вбачаємо у подальшому дослідженні розвитку соціальної 

компетентності у молодших школярів із порушеннями інтелектуального 

розвитку, які навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти та 

з інклюзивним навчанням. 


