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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Впровадження в Україні особистісно 

орієнтованої моделі спеціальної дошкільної освіти актуалізує нове бачення 

шляхів соціалізації дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату. Соціальний розвиток є дуже важливим для дошкільника, оскільки 

завдячуючи йому дитина отримує можливість встановлювати контакти з 

різними людьми, продуктивно взаємодіяти, отримувати інформацію, 

використовувати ресурси соціальної взаємодії для розв’язання різноманітних 

задач. Соціальна компетентність – інтегральна якість особистості, яка 

розглядається як адаптаційне явище, що допомагає усвідомити 

взаємовідношення між особистим «я» і суспільством, обирати соціальні 

орієнтири та організовувати своє життя у відповідності до них (О. Дибіна, 

І. Кудаєва, Т. Єрмолова, С. Лебєдєва та ін.). Формування соціальної 

компетентності забезпечує сукупність соціальних знань, умінь та навичок, які 

застосовуються у провідних сферах людської діяльності (Л. Коломійченко). 

Комунікативну складову пов’язують з опануванням мовленням та вивченням 

мови. У Рекомендаціях про ключові компетентності для неперервного 

навчання, Європейській довідковій рамковій структурі ключових 

компетентностей для навчання упродовж життя, документі «Освіта та 

підготовка в Європі: різні системи – спільні цілі», ухвалених Європейським 

парламентом та Європейською радою у 2006 році, наголошується на 

особливому значенні комунікативної та мовної компетентності, як цілі освіти 

та засобі досягнення навчальних та інших цілей. 

Найбільш важливим періодом соціалізації є дошкільний, коли дитина не 

лише набуває знання, формує власний світогляд, але й отримує навички 

самоконтролю, взаємодії з колективом, вміння вирішувати складні життєві 

ситуації. Отже, саме у дошкільному віці закладаються основи для набуття 

самостійності, яка, насамперед, формується через оволодіння соціальними 

навичками. 
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Розв’язання проблеми формування соціальних навичок у дошкільників 

з порушеннями опорно-рухового апарату зумовлене потребою створення 

ефективного корекційно-розвиткового середовища для забезпечення 

організації успішного освітнього процесу. Адже саме в освітньому процесі 

відбувається розвиток усіх складових самовдосконалення особистості, у 

першу чергу потреби у самоствердженні та самореалізації, що є невід’ємною 

частиною соціального становлення дошкільника з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

У цьому контексті особливого значення набуває наукове обґрунтування 

інноваційних методів, прийомів, засобів, методик, які максимально націлені 

на своєчасний, поступальний, корекційно-спрямований педагогічний вплив 

на формування соціальних навичок у дошкільників з порушеннями опорно-

рухового апарату, що стане у майбутньому запорукою для набуття ними 

особистісної автономії. 

Наукові дослідження із проблеми навчання дошкільників з 

порушеннями опорно-рухового апарату засвідчують їхню спрямованість на 

формування повносправної особистості, яка здатна до саморозвитку 

(Ю. Бєлякова, О. Глоба, Е. Данілавічютє, В. Кобильченко, Л. Коваль, 

Л. Мороз, О. Наумов, І. Омельченко, О. Романенко, Т. Скрипник, 

О. Чеботарьова, М. Єфименко, А. Шевцов та ін.). Наукові розвідки вказують 

на важливість комплексного підходу до забезпечення формування соціальних 

навичок у зазначеної категорії дітей. На думку науковців, цьому сприяють 

сучасні технології навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 

які передбачають розвиток рухової, пізнавальної, емоційно-вольової сфери, 

мовленнєвої та комунікативної діяльності, особистості дитини в цілому. Вони 

ефективні в інтегрованому і комплексному їх використанні. 

Теоретико-практичний досвід освіти дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату на основі використання широкого спектру ігрових, 

комунікативних, інтерактивних технологій навчання засвідчує позитивну 

динаміку формування соціальних навичок у дітей означеної категорії. 
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Наразі відбувається переосмислення змісту спеціальної освіти у 

відповідності до нових освітніх стандартів, які враховують потреби дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. Нові підходи у спеціальній освіті 

полягають у зміщенні акценту в бік всебічного розвитку особистості дитини з 

порушеннями опорно-рухового апарату, формуванні її самосвідомості, 

саморегуляції поведінки в соціумі, комунікативних навичок тобто життєвих 

компетентностей з урахуванням індивідуальних можливостей та потреб.  

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність педагогічних умов 

формування соціальних навичок у дошкільників з порушеннями опорно-

рухового апарату, які позитивно впливають на адаптацію та соціалізацію дітей 

зазначеної нозології в соціумі. Важливість означеної проблеми для 

реформування сучасної системи спеціальної освіти зумовили вибір теми 

нашого дослідження «Педагогічні умови формування соціальних навичок у 

дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов формування соціальних навичок 

у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дошкільників з порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальних 

навичок у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Завдання дослідження: 

− з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми у спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

− дослідити стан сформованості соціальних навичок у дошкільників із 

порушеннями опорно-рухового апарату; 

− обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

розроблених педагогічних умов формування соціальних навичок у 

дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату. 
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Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в обґрунтуванні 

методичного аспекту педагогічних умов формування соціальних навичок у 

дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату. 

Експериментальна база. Дослідження процесу формування 

соціальних навичок у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату 

здійснювалося на базі дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 5 «Дениска», м. Умань. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сімейно-центровані 

практики: тенденції, проблеми, перспективи» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Наукова публікація: Григоренко Ю. Ю., Малишевська І. А. 

Теоретичні підходи до формування соціальних навичок у дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату. Сімейно-центровані практики: 

тенденції, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (20 жовт. 2022 р.). Умань: Візаві, 2022 р. С. 26–28. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (83 

найменування). Загальний обсяг наукової роботи – 74 сторінки. Основний 

зміст роботи викладено на 66 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене нами дослідження підтверджує думку науковців про те, що 

формування соціальних навичок є основним стимулятором розвитку 

особистості дитини з порушеннями опорно-рухового апарату.  

Теоретичний аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень із 

проблеми навчання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату 

засвідчують їхню спрямованість на формування повносправної особистості, 

яка здатна до саморозвитку. Наукові дослідження вказують на важливість 

комплексного підходу до забезпечення формування соціальних навичок у 

зазначеної категорії дітей. На думку науковців, цьому сприяють сучасні 

технології навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, які 

передбачають розвиток рухової, пізнавальної, емоційно-вольової сфери, 

мовленнєвої та комунікативної діяльності, особистості дитини в цілому. Вони 

ефективні в інтегрованому і комплексному їх використанні. Наукові розвідки 

засвідчують, що теоретико-практичний досвід навчання дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату на основі використання широкого спектру ігрових, 

комунікативних, інтерактивних, проєктних, арт-педагогічних технологій 

навчання сприяють формуванню соціальних навичок у дітей означеної 

категорії. 

Аналіз результатів дослідження дозволив оцінити функціональний стан, 

сенсорної сфери дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату, виявити особливості їх життєдіяльності, мотивації до активного 

руху, порушення сенсорно-перцептивних процесів, а також оцінити 

сформованість соціальних навичок. Виходячи з цього, можна зазначити, що, 

поряд із активною корекцією виявлених порушень і впровадженням 

відповідних форм і видів м’язової діяльності, формування активної життєвої 

позиції, адекватного самосприйняття і позиціонування себе у суспільстві, 

налаштування на наполегливе подолання власних проблем і свідоме 

розширення рухового режиму також є важливими складовими процесу 

формування соціальних навичок у дітей даної нозологічної групи. 
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Результати дослідження констатувального експерименту, щодо 

вивчення динаміки сформованості сенсорної сфери у дошкільників з 

порушеннями опорно-рухового апарату, переконливо доводять, що при 

визначених педагогчних умовах навчання можна досягти суттєвого 

покращення показників якості виконання сенсорних дій з розмежування ознак 

предметів за формою, кольором, та просторовим розташуванням.  

Це підтверджує наш погляд на те, що удосконалення методів та 

корекційних прийомів трудового виховання розширює у дошкільників з 

порушеннями опорно-рухового апарату діапазон знань різноманітних 

категорій сенсорних еталонів, впливає на рівень диференціації функції 

аналізаторів і визначає перспективи вивчення та удосконалення сенсорних 

можливостей цих дітей. 

У ході формувального експерименту ми переконалися, що формування 

на основі активізації роботи усіх органів відчуття адекватного сприймання 

явищ і об’єктів оточення; корекція порушення пізнавальної сфери шляхом 

систематичної та цілеспрямованої роботи; формування здатності естетично 

сприймати оточення; збагачення словникового запасу на основі використання 

відповідної термінології становить основу пізнавального розвитку дитини 

дошкільного віку визначає її здатність до соціалізації, зокрема володіння 

знаннями, навичками та вмінням використовувати сенсорні еталони. 

Таким чином, цілеспрямоване формування у дітей дошкільного віку із 

церебральним паралічем сенсорної інтеграції шляхом використання різного 

роду завдань та вправ у спеціально створеному середовищі світлої та темної 

полісенсорної кімнати має позитивний вплив на формування навчальних 

навичок, попередження виникнення та подолання вторинних порушень 

розвитку шляхом використання компенсаторних можливостей мозку створює 

умови для успішної соціалізації дитини. Крім того, як показали дані 

формувального експерименту, у дошкільників з порушеннями опорно-

рухового апарату  відбувається успішна корекція широкого спектру порушень 

психофізичного та особистісного розвитку, зокрема: розвиток і корекція 
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рухової сфери; розвиток сенсорних функцій; розвиток пізнавальної 

діяльності; корекція мовленнєвого розвитку; психокорекція особистісного 

розвитку дошкільника.  

Запропоновані нами педагогічні умови формування соціальних навичок 

у дітей дошкільного віку сприяють емоційному комфорту, корекції 

особистісної поведінки, покращення настрою; розвитку мислення, пам’яті, 

уваги; підняття рівня самооцінки та підвищенню рівня соціалізації 

дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Проведене експериментальне дослідження має виражену практичну 

спрямованість. Представлена в роботі система спеціальних вправ та завдань 

може мати широке застосування в практичній роботі по формуванню 

соціальних навичок у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.  

 


