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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Емоції ‒ постійний супутник 

людини, що надає постійний вплив на всі його думки та діяльність. Часто 

чинники емоційної природи ускладнюють встановлення нормальних 

відносин між індивідом та групою. 

Специфічні суб’єктивні переживання емоції дуже яскраво 

забарвлюють те, що людина відчуває, уявляє, мислить. Емоції є одним з 

найбільших феноменів внутрішнього життя людини. Можна сказати, що 

завдяки безпосередньому життєвому досвіду ці явища легко виявляються  

й досить тонко розуміються. Проблемою емоцій займалися вітчизняні та 

зарубіжні психологи: С. Рубінштейн, К. Ізард, Г. Шингаров, Н. Єжкова. 

У людей з порушеною чи ослабленою здатністю ефективного 

самоконтролю, емоційні проблеми виявляються з особливою силою та 

виразністю. Результати впливу емоцій у цих людей можуть бути  різні: від 

невдач у здійсненні намірів до погіршення стану здоров’я, тому виникла 

проблема специфіки в емоційній сфері у нормальних та аномальних дітей.  

В обґрунтуванні актуальності обраної теми, головним є те, що 

формування емоцій, виховання моральних, естетичних почуттів сприяє 

більш досконалому ставленню людини до навколишнього світу, природи 

та суспільства, сприяє становленню гармонійно розвиненої особистості. 

Новизна даного дослідження в тому, що дослідження емоційного стану 

аномальної дитини на низькому рівні, а отже формування особистості 

розумово відсталої дитини, дослідження потенційних можливостей таких 

дітей, на жаль, не поширене.  

Проблема нашої дослідницької роботи безпосередньо пов’язана з 

емоційним розвитком дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями, визначенням шляхів та прийомів 

корекції та профілактики негативних емоцій у системі психолого‒



педагогічних та психотерапевтичних заходів. Вирішення цієї проблеми 

визначає мету справжнього дослідження. 

Мета дослідження: проаналізувати теоретичні основи емоційних 

станів старших дошкільників із порушеним інтелектом. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити низку 

завдань: 

1. Провести теоретичний аналіз літературних джерел із даної 

проблематики. 

2. Підібрати методики на дослідження.  

3. Провести експериментальне дослідження. 

4. Здійснити аналіз результатів дослідження. 

5. Підготувати практичні поради. 

Об’єктом дослідження є емоційні стани старших дошкільників із 

порушеним інтелектом. 

Предметом дослідження виступає специфіка емоцій та почуттів у 

старших дошкільників з порушеним інтелектом. 

Методи дослідження:  

 загальнотеоретичні: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

узагальнення, дефініційний аналіз з метою теоретичного вивчення 

базових понять дослідження;  

 емпіричні: конcтатувальний, формувальний етапи 

педагогічного експерименту, проміжний зріз результатів експерименту, 

спостереження, бесіди, діагностичні методи для з’ясування рівня 

розвитку емоційного інтелекту дітей з особливими освітніми потребами; 

методи кількісної обробки експериментальних даних; методи візуалізації 

(таблиці, схеми).  

Експериментальна база. 

У дослідженні взяли участь 20 дітей старшого дошкільного віку; 6 

педагогів, 20 батьків дітей. Базою дослідження виступили Сушківський 

дошкільний навчальний заклад «Незабудка», Уманського району, 



Черкаської області. 

Прaктична цінність результатів доcлідження: результати 

експериментального дослідження можуть бути корисні фахівцям, що 

працюють з дітьми. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, додатків, списку використаної літератури – 75 найменувань. 

Основний зміст роботи викладено на 77 сторінках. У роботі вміщено 3 

рисунки та 2 таблиці. Загальний обсяг роботи складає 93 сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Проведене нами дослідження дає підстави говорити, що емоційний 

розвиток дошкільників ‒ важливий напрямок педагогічної роботи, 

методична сторона якого мало вивчена. Аналіз психолого‒педагогічної 

літератури з цієї проблеми показав необхідність розгляду процесу 

емоційного розвитку на єдності соціального і біологічного чинників, 

спираючись на принципи системності організації психіки дітей, обліку 

вікових особливостей, природності включення до педагогічного процесу 

дошкільного закладу. 

Констатуючий експеримент виявив, що більшість дітей не мали 

адекватності і виразності емоційної експресії. Вони відчували труднощі у 

сприйнятті емоційних станів, мало вміли ідентифікувати свій стан із 

настроєм, зафіксованим на картинці. У частині експерименту 

проводилася робота з ознайомлення дітей цієї групи з основними 

емоціями. Дослідно‒педагогічна робота показала доцільність 

використання художньої літератури, емоційно‒експресивних, 

дидактичних ігор та ігрових вправ, проблемних ситуацій, когнітивних 

схем емоцій, а також доцільність виконання завдань у альбомах.  

Контрольна частина експерименту була проведена на матеріалі тих 

же методик, що і в експерименті, що констатує. Аналіз результатів 

дослідно‒педагогічної роботи показав, що в дітей із інтелектуальними 

порушеннями після проведення занять із ознайомлення з основними 

емоціями, комплексу ігор спостерігається значне підвищення рівня 

емоційного розвитку. Дослідження підтвердило правомірність виділених 

психолого‒педагогічних умов, які б емоційному розвитку дітей шостого 

року життя з інтелектуальними порушеннями.  

У результаті дослідження було виявлено механізми, складові 

процесуальний бік реалізації емоційного компонента. До них відноситься 

метод емоційно ‒ сенсорного впливу, емоційно‒образного стимулювання 



і спонукання до співпереживання, що включають ряд інструментуючих їх 

прийомів. Всі складові процесуальної сторони емоційного компонента 

мають властивість широкого перенесення і можуть застосовуватися не 

тільки при засвоєнні змісту емоційного компонента, а й змісту, що 

входить в інші компоненти освіти (інтелектуальний та діяльнісно‒

практичний). 

Всі окреслені лінії проблеми, що розглядається, дозволяють 

укласти: поки душа дитини ніжна і податлива, і незвичайно сприйнятлива 

і вразлива процес організації освіти може бути пов’язаний з емоціями, 

чуттєвим проникненням дітей в дійсність. 

Педагогу слід пам’ятати, що світ дорослих і світ дитинства ‒ дві 

реальності, що сильно відрізняються один від одного. Те, що для 

дорослого видається несуттєвим, необов’язковим для дитини є глибоким. 

Звичайні, часом непомітні речі, події сприймаються дітьми як загадкові 

та таємничі. 

Дошкільнята схильні до «упередженого» відображення дійсності, 

створення образів, що перебільшують особливості предметів, зв’язків між 

ними. Вони сприймають світ у своїх дитячих координатах та пропорціях, 

оцінюють його через призму своєї системи смислів та значень. 

Невипадково існує поняття «бачити світ очима дитини». Звернення до 

дитячих емоцій і вміле керівництво ними дозволить як по‒іншому підійти 

до організації педагогічного процесу у дошкільних установи, але 

переконатися у правомірності слів великого російського педагога 

К. Ушинського, висловлених ним ще наприкінці ХІХ століття: 

«Вихування, не надаючи абсолютного значення  почуттям дитини, тим не 

менш, у напрямку їх має бачити своє головне завдання». 

Таким чином, на основі результатів дослідно‒педагогічної роботи 

можна робити висновок про те, що розвиток емоційної сфери старших 

дошкільників з інтелектуальними порушеннями у спільній діяльності з 

педагогом протікає успішніше, якщо в педагогічний процес включені 



спеціальні цікаві заняття, що збагачують емоційний досвід дітей шостого 

року життя, а також комплекс ігор, що спонукає до експресивних проявів, 

творчого самовираження. 

Надалі необхідно дослідити питання ефективності емоційного 

розвитку дошкільнят за умов сім’ї, наступності у процесі між дошкільною 

установою та сім’єю. 

 

 


