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ВСТУП 

Соціально-економічні проблеми, які існують в суспільстві, 

спричинюють підвищені вимоги до процесу розвитку та формування 

гармонійноï особистості. Слід зазначити, що теперішні умови для 

самореалізації особистості значно ускладнилися, оскільки діапазон 

громадських оцінок та очікувань розширився. Різноманітнішими стали бажанi 

та допустимі способи поведінки. Разом із тим дедалі більшого значення 

набуває здатність людини до нестандартних, нетипових вирішень проблемних 

ситуацій. Саме тому проблема адаптованості особистості, зокрема 

дошкільника, у новому соціумі є досить актуальною. 

Загалом довкілля – надзвичайно важливий період психофізичного 

розвитку дитини, коли відбувається iнтенсивне формування вищих психічних 

функцій, розвиток складних видів діяльності (гра, спілкування, трудова 

дiяльнiсть), виникнення ієрархії мотивів і потреб становлення самооцінки, 

поява вольової регуляції та моральних форм поведінки. Фундаментальним 

стратегічним завданням у роботі з дітьми, які мають проблеми в розвитку, є 

адаптацiя їх до життя у соціумі. При цьому важливо виходити з потенційних 

біологічних і психічних можливостей кожного окремо взятого індивіда. У 

численних педагогічних і психологічних дослідженнях наголошується на 

необхідності враховувати специфіку соціальної адаптації дітей молодшого 

дошкільного віку до умов дошкільного закладу. Ігнорування проблем 

міжособистісного спілкування зумовлює труднощі їх подальшого життя. 

Нині бракує науково обґрунтованих програм з розвитку соціальних 

функцій у дітей з різними проблемами в розвитку, заснованих на вивченні 

особливостей цих функцій. Зокрема, це стосується дітей з порушеннями мови. 

Якщо проблеми мови в структурі пізнавальної діяльності сьогодні вивчені 

достатньо глибоко (I. Власенко, Т. Власова. К. Коровін. В. Лубовський, А. 

Лурія, В. Петрова, Г. Чиркина та iн.), то стан i корекція соціально-педагогічних 

функцій дітей з порушеннями мови ще мало розроблені. 
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Велика частина досліджень на цю тему присвячена дітям із специфічною 

мовною патологією – заїканням (Л. Андронова, Г. Воронова, Р. Льовіна, Ю. 

Некрасова, В. Терентьева, А. Ястребова та ін.). Не дивлячись на значний 

інтерес дослідників до загального недорозвинення мови, накопиченi до 

теперішнього часу дані про стан соціально-педагогічних функцій у дітей даної 

категорії, фрагментарні. Особливий інтерес викликає питання про особливості 

і специфіку соціальної адаптації дітей iз загальним недорозвиненням мови. 

Розглянувши низку робіт рiзних учених з питань вивчення особливостей 

соціальної адаптації дітей недорозвиненням мови (Л. Волкова, А. Захарова, В. 

Лебединський, П. М'ясоїд, Г. Репіна, Л. Шипіцина та ін.), ми прийшли до 

висновку про те, що, не дивлячись на значний інтерес дослідників до проблеми 

соціальної адаптації дітей згаданої категорії, накопичені до теперішнього часу 

данi в цій галузі, на жаль, е фрагментарними. 

У зв'язку з цим можна виділити низку соціальних суперечностей, які 

вплинули на вибір теми дослідження: мiж суспільною потребою в підготовці 

соціально адаптованої особистості і недостатньою теоретичною і практичною 

розробленiстю вирішення цієї проблеми; мiж потенційними можливостями 

закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) у вирішенні проблеми розвитку мови 

старших дошкільників і практичною розробленістю методик цієї дiяльностi; 

мiж необхідністю впровадження сучасної освітньої програми, орієнтованої на 

соціальну адаптацію в ЗДО і недостатнім використанням потенціалу сім'ї. 

Отже, соціальна значущість, недостатня теоретична і практична 

розробленість проблеми розвитку мови старших дошкільників як засобу 

соціальної адаптації і шляхів оптимізації цього процесу зумовили вибір теми 

нашого дослідження «Психологічні особливості соціалізації дошкільників 

із загальним недорозвитком мовлення в процесі міжособистісного 

спілкування». 

Об'єкт дослідження: процес соціалізації дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення. 
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Предмет дослідження: психологічні особливості соціалізації 

дошкільників із загальним недорозвитком мовлення в процесі 

міжособистісного спілкування. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити психологічні особливості соціалізації дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення у процесі міжособистісного спілкування. 

Виходячи з мети, об'єкту і предмету нашого дослідження, були 

визначені наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми в психолого-

педагогічній літературі. 

2. Схарактеризувати систему навчальної роботи щодо розвитку 

мовлення з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

психологічні особливості соціалізації дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення у процесі міжособистісного спілкування. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричнi: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний етапи: кількісний та якісний аналіз 

результатів експерименту. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі закладу дошкільної освіти № 25, м. Умані, 

Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальнiй перевірці психологічних особливостей 

соціалізації дошкільників із загальним недорозвитком мовлення у процесі 

міжособистісного спілкування. Результати дослідження можуть бути 

використаними у роботі ЗДО; у процесі викладання навчальних дисциплін 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО. 
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Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті теоретичного обґрунтування та експериментальної 

перевірки психологічних  особливостей соціалізації дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення у процесі міжособистісного спілкування зроблено 

такі висновки: 

1. Проаналізовано стан дослідженості проблеми в психолого-

педагогічній літературі. Зазначено, що процес адаптації є виразом єдностi 

внутрішнього (організм) зовнішнього (середовище) з властивими йому 

суперечливими моментами. Для дитини з особливими потребами необхідно 

створити спеціальні умови для ефективної адаптації й соціалізації, тобто 

йтиметься про умови сенсорної (при дефектах зору, слуху) і соціальної 

адаптації. Соціальна адаптація – це пристосування особистості до соціально-

економічних умов, соціальних норм життєдіяльності суспільства, до 

соціальних груп, метою якої є усунення або ослаблення руйнуючої дії 

чинників середовища, тому соціалізація дитини – це динамічний процес її 

психофізичного розвитку, формування соціально значущих якостей 

особистості, інтегрування за допомогою соціальних інститутів у соціальне 

середовище. 

2. Схарактеризовано систему навчальної роботи щодо розвитку 

мовлення з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення. Основним 

завданням логопедичного впливу на дітей з загальним недорозвитком 

мовлення є – навчити їх зв’язно та послідовно, граматично та фонетично 

правильно виражати свої думки, розповідати про події з довкілля. Навчанню 

складання власних розповідей має передувати підготовча робота, яка включає 

низку розвивальних мовленнєвих вправ і словесних ігор: 1) лексичні вправи 

(підбір до слова, яке позначає предмет, відповідних слів найменувань дій і 

навпаки тощо); 2) лексико-граматичні вправи (доповнення речень необхідним 

за значенням словом; складання речень за поданими словами тощо); 3) вправи 

для розвитку «поетичного слуху»; 4) ігри-вправи на впізнавання предмета за 

його описом та відгадування загадок. У дітей із тяжким недорозвиненням 
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мовлення може спостерігатися гіподинамічний синдром, що виражається 

пасивністю у грі, загальмованістю дій. Такі діти здебільшого граються мовчки, 

маніпулюючи іграшками, уникають колективних ігор. Таке явище 

посилюється також наслідками затримки інтелектуального розвитку, 

характерними для дітей з різними формами алалії. 

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

психологічні особливості соціалізації дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення у процесі міжособистісного спілкування. Загальне 

недорозвинення мовлення – це різні складні мовленнєві розлади, при яких у 

дітей порушене формування усіх компонентів мовленнєвої системи за 

нормального слуху та інтелекту. Психологічні особливості особистісного та 

соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення зумовлені 

впливом різних чинників. Серед них, ступінь виразності недорозвинення 

мовлення, її клінічне походження; ставлення до мовленнєвої вади, факт 

прийняття її дитиною; соціальними умовами виховання, ефективністю 

корекційно-розвивальних методик, які застосовуються у роботі.  

Метою констатувального етапу експерименту є виявлення особливостей 

особистісного розвитку старших дошкільників із ЗНМ і вивчення їх впливу на 

хід процесу соціальної адаптації у взаємодії з навколишніми людьми. Для його 

проведення нами було обстежено 120 дітей шляхом застосування базового 

психодіагностичного інструментарію (відібрано 4 методики, які відповідають 

вимогам, тобто валiднi; вiдповiдають віку дітей, надiйні і доступні: «Моє коло 

спілкування» Т. Андрущенко; методика Л. Соловйова для вивчення 

особливостей поведінки дітей дошкільного віку в умовах ігрової діяльності; 

методика Г. Урунтаєвої і Ю. Афонькіноï для вивчення поведінки дошкільників 

під час органiзацiї спільної продуктивної діяльності; методика «Сходи» О. 

Павлової). 

На основі аналізу наукових джерел була адаптована і апробована 

корекційна програма, призначена для роботи вихователя, логопеда, 

соціального педагога з дітьми 5–7 рокiв з недорозвиненням мови. Метою 
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програми (набір ігротерапевтичних вправ включення елементів м'язової 

релаксації) стало створення психолого-педагогічних умов, які б сприяли 

підвищенню рівня соціальної адаптації дітей з мовними вiдхиленнями. При 

розробці і проведенні цієї корекційно-розвивальної програми враховувалися 

принципи єдностi корекції і діагностики, принцип нормативності розвитку, 

принцип систематичностi. Програма спрямована на вирiшення таких завдань: 

зняття емоційної напруги; розвиток потреби в тісній взаємодії з іншими 

людьми; вдосконалення позитивної взаємодія; розвиток здібності до 

співпереживання і уміння виразити своï вiдчуття; вдосконалення здібності 

організовувати свою діяльність згідно з правилами; формування адекватноï 

самооцінки. Програма передбачає 3 етапи (підготовчий, основний, 

підсумковий), зміст вправи, модифіковану згідно з віком дітей і рівнем 

загального недорозвинення мови. 

Отримані результати є достовірними, констатовано зміни, які відбулися 

в оцінках дітей, експериментально підтвердилися. Аналізуючи отримані дані 

проведеного експерименту, можна сказати, що розроблена і апробована нами 

корекційно-розвивальна програма по підвищенню рівня соціальної адаптації 

дітей старшого дошкільного віку досліджуваних категорій є необхідною та 

ефективною. Але проведення даної програми буде найбільш ефективне в 

умовах тісного зв’язку з усіма компонентами освітнього процесу. 

 

 

 


