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ВСТУП 

 

Світ швидко і динамічно змінюється, відповідно великий технічний 

прогрес спостерігається в усіх сферах діяльності. Люди стали єдиною 

спільнотою і відшукати себе серед інших, знайти своє призначення в житті, 

ствердитися як особистість і зрозуміти сенс свого життя – нелегке завдання, яке 

постало перед освітнім закладом щодо формування соціальної компетентності у 

дітей як громадян світової спільноти [5]. 

Педагоги активно шукають нові підходи щодо інтеграції дитини з 

мовленнєвими порушеннями в сучасне суспільство, задля цього формує в дітей 

життєву соціальну компетентність. 

Згідно сучасним освітнім стандартам, діти дошкільного віку здобувають 

обов’язкову дошкільну освіту з п’ятирічного віку. У зв’язку з цим навчання у 

початковій школі дітей з 6-річного віку потребує більш своєчасного і 

результативного дослідження та діагностики їхньої мовленнєвої функції з 

урахуванням сучасних психологічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, 

логопедичних даних про мовленнєву діяльність при нормальному та 

порушеному онтогенезі. 

У відповідності до сучасних вимог до дитячого мовлення, діти у старшому 

дошкільному віці повинні засвоїти обсяг практичних мовних знань, умінь і 

навичок, необхідних для успішного навчання в початковій школі, особливо 

важливо це для тих дітей, які не мали відповідного навчання і не відвідували 

загальноосвітні або спеціальні дошкільні навчальні заклади. 

Розпочинається формування соціальної компетентності з дошкільного 

віку. Дошкільна освіта – перша ланка у неперервній системі освіти, і від того 

яким буде початок залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, 

життєві установки та світогляд дорослої людини. У зв’язку з цим особливо 

актуальною є проблем формування соціальної компетентності особистості вже з 

старшого дошкільного віку. Одне з найважливіших завдань педагогів та батьків, 



дати дітям правильне уявлення про себе й оточуючу дійсність, навчити 

взаємодіяти з соціальним довкіллям. 

Проблему формування соціальної компетентності дітей саме дошкільного 

віку на базі різних типів закладів освіти активно досліджували: Л. Божович, 

М. Гончарова-Горянська, О. Запорожець, О. Кононко, В. Кузьменко, 

С. Калачківська, С. Ладивір, Т. Поніманська, С. Якобсон, М. Михайленко, 

Л. Боровцова, Є. Мішечкіна, Ю. Молчанова, І. Рогальська-Яблонська, 

Г. Цетліна. Науковцями було розроблено цілу низку засобів та методів для 

ефективного формування соціальної компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку.  

Для нормального розвитку кожна дитина має перебувати в розвитковому 

середовищі, яке задовольнятиме потребу дитини старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення в атмосфері любові і психологічному 

благополуччі та захищеності. Важливим засобом набуття дитиною основ 

соціальної компетентності визначається середовище в якому дитина перебуває 

та яке надає можливість дошкільнику використовувати свої здібності, знання та 

вміння допомагає проявляти самостійність, ініціативність, творчість, 

колективність, дружелюбність, зацікавленість спільною з іншими діяльністю.  

Так, наприклад, у наукових дослідженнях Л. Артемової, С. Новосьолової, 

Л. Лохвицької, О. Пісоцького, Л. Пісоцької, М. Подд’якова, К. Щербакової, 

Л. Проколієнко розкрито роль різних видів середовища у розвитку дитини 

дошкільника, зокрема – щодо активізації його пізнавальних інтересів (цікавості, 

допитливості, інтересу), що впливає на відношення дитини до навколишнього. 

Проблема формування соціальної компетентності старших дошкільників 

засобом розвиткового середовища є ще малодослідженою, що зумовило вибір 

теми дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування соціальної компетентності у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення у 



розвитковому середовищі інклюзивно-ресурсного центру за допомогою 

програми корекційно-розвиткових занять. 

Об’єкт дослідження – освітньо-корекційний процес в умовах 

розвиткового середовища інклюзивно-ресурсного центру. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної 

компетентності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення 

в умовах розвиткового середовища інклюзивно-ресурсного центру. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити суть та зміст понять «соціалізація», «соціальна 

компетентність», «соціальна адаптація», «формування соціальної 

компетентності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням 

мовлення». 

2. Схарактеризувати етапи формування соціальної компетентності 

старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 

3. Визначити критерії та показники сформованості соціальної 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення. 

4. Обґрунтувати педагогічні умови формування соціальної компетентності 

у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в 

умовах розвиткового середовища інклюзивно-ресурсного центру. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення в умовах розвиткового середовища 

інклюзивно-ресурсного центру за допомогою програми корекційно-розвиткових 

занять. 

Методи дослідження:  

− теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення педагогічної, 

психологічної, соціологічної літератури; історико-логічний. 

− емпіричні – бесіда, спостереження. 



Практичний результат дослідження: полягає в апробації програми з 

формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення «Світ який мене оточує», що базується на 

циклі корекційно-розвиткових занять та впровадженні їх у практику роботи 

інклюзивно-ресурсного центру. 

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок, з них – 84 

сторінки основного тексту. Список використаних джерел охоплює 8 сторінок –

73 позиції. Випускна кваліфікаційна робота має 8 таблиць, 10 рисунків та 2 

додатки. 

  



ВИСНОВКИ 

 

У процесі дослідження здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання актуальної проблеми формування соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення у 

розвитковому середовищі інклюзивно-ресурсного центру за допомогою 

програми корекційно-розвиткових занять, що і дозволило зробити наступні 

висновки: 

На основі аналізу наукових джерел була обґрунтувана актуальність 

проблеми формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвиненням мовлення. Доведено, що підгрунтям у 

формуванні соціальних компетенцій у дітей є активні форми взаємодії з 

оточуючими, які спрямовані на взаємодопомогу, на підвищення якості рівня 

життя. На основі такого роду взаємодії з оточуючими, форми якого 

санкціонуються суспільством, у дитини виробляється внутрішнє емоційне 

ставлення до людей, зароджуються емпатійні переживання, які відіграють 

значну роль у розвитку просоціальних мотивів поведінки й перетворенні у 

власні, внутрішні мотиви. 

За першим завданням ми розкрили сутнісні ознаки соціальної 

компетентності як педагогічної категорії та виявили ключові особливості 

формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення . Соціальна компетентність є показником 

і певною мірою результатом процесу соціалізації, яка на етапі переходу від 

дошкілля до школи виявляється у готовності дитини ефективно взаємодіяти з 

оточуючими людьми в системі міжособистісних стосунків. 

У випускній кваліфікаційній роботі конкретизовано сутність та зміст таких 

понять, як «соціалізація», «соціальна компетентність», «соціальна адаптація», 

«формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення». 



Соціалізація - процес засвоєння й активного відтворення людиною 

соціального досвіду, оволодіння навичками практичної і теоретичної діяльності.  

Соціальна компетентність - соціальні навички (обов'язки), які дозволяють 

людині адекватно виконувати норми і правила життя в суспільстві. 

Соціальна адаптація - процес і результат освоєння дитиною нових для неї 

соціальних ролей і позицій, значущих для самої дитини і її соціального оточення 

– батьків, педагогів, однолітків, інших людей, всього соціуму.  

Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення – це процес соціалізації та соціальної 

адаптації дитини до умов життя в суспільстві відповідно до її віку та 

особливостей. 

За другим завданням ми схарактеризували етапи формування соціальної 

компетентності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 

Сам процес формування соціальної компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення проходить з 

труднощами та у дещо сповільненому темпі. Процес формування соціальної 

компетентності у дітей ми розділили на 3 етапи: 

− І етап – входження дитини із загальним недорозвиненням мовлення 

в соціум: першою сходинкою є адаптація її в сім’ї. 

− ІІ етап – це перебування дитини у освітньому закладі. 

− ІІІ етап – адаптація дитини із загальним недорозвиненням мовлення 

та її сім’ї власне у суспільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, 

встановлення контактів, пошук своєї «соціальної ніші») 

Етапи формування соціальної компетентності дитини 5-7 років є важливим 

у  подальшому розвитку та входження в соціум. У період старшого дошкільного 

дитинства відбувається становленням соціального «Я», коли у дитини 

формується «внутрішня позиція», яка породжує потребу посісти нове місце у 

житті у мікро та макро соціумі щодо виконання нової соціально значимої 

діяльності.  



Як і в загальному, соціалізація дитини старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення обумовлюється низкою чинників – 

взаємодією з однолітками та дорослими, впливом освітньо-корекційного 

процесу, стихійними впливами тощо. Підґрунтям для формування соціальної 

компетентності дитини є підготовка до навчання у школі, зміною соціального 

статусу від дитини-дошкільника до школяра. Хочеться також зауважити, що 

саме старший дошкільний вік є сенситивним періодом для початку формування 

соціальної компетентності. Тому важливими є ті фактори, які будуть впливати 

на розвиток даної компетентності. 

За третім завданням з метою діагностики рівнів сформованості 

соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення було виокремлено такі критерії: емоційно-чуттєвий, 

показником якого стало виявлення моральних уявлень і почуттів дітей, 

позитивне емоційне ставлення до занять, ініціативність, активність в 

різноманітних іграх; позитивне ставлення до партнерів по грі; мотиваційно-

ціннісний показниками якого були: особливості побудови взаємин, особливості 

комунікації, значущі для дитини чинники соціалізації; діяльнісно-поведінковий 

за показниками виваженість й конструктивність дій з однолітками та дорослими, 

наявність усіх необхідних умінь повномірного включення в різні види 

діяльності, вміння не сваритися, спокійно реагувати в конфліктних ситуаціях. 

На основі встановлених критеріїв та показників було визначено три рівні 

сформованості соціальної компетентності: високий, середній, низький. 

Високий рівень сформованості соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення характеризується 

обізнаністю дитини з образом самої себе, власним «Я», свої місцем у системі 

людської життєдіяльності; з елементарними соціально-моральними нормами 

міжособистісних стосунків; умінням дотримуватись норм міжособистісних 

взаємин під час комунікації; здатністю самостійно встановлювати й 

підтримувати контакти з оточуючими, узгоджувати свої дії, поведінку з дітьми, 

допомагати їм; сформованим умінням обирати відповідні способи спілкування в 



різних життєвих ситуаціях, володінням правилами поведінки в конфліктах; 

уміннями ідентифікувати почуття та вчинки людей із власними, висловлювати 

особисту позицію, уміння сформулювати своє ставлення до вчинків і поведінки 

інших, давати їм моральну оцінку; умінням діяти відповідно до соціально-

моральних еталонів у різних ситуаціях . 

Середній рівень сформованості соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення характеризується 

достатньою обізнаністю дитини з образом самої себе, власним «Я», все ж 

наявними труднощами у визначені свого місця в системі людської 

життєдіяльності; обізнаністю з елементарними соціально-моральними нормами 

міжособистісних стосунків, але труднощами в дотриманні норм 

міжособистісних взаємин під час спілкування, частковими труднощами в 

самостійному становленні й підтримці контактів з іншими дітьми, узгодженні 

своїх дій, поведінки з іншими, допомозі їм; частково сформованим умінням 

обирати відповідні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях, не завжди 

правильною поведінкою в конфліктах; їхні уміння ідентифікувати почуття та 

вчинки персонажів із власними, висловлювати особисту позицію виявляється 

епізодично, уміння сформулювати своє ставлення до вчинків і поведінки інших, 

дати їм моральну оцінку залежить від зовнішніх чинників; уміння діяти 

відповідно до соціально-моральних еталонів у різних ситуаціях, виявляється 

епізодично. 

Низький рівень сформованості соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення характеризується 

відсутністю у дитини знань про образ самої себе, власного «Я», труднощами у 

визначенні свого місця в системі людської життєдіяльності; необізнаністю з 

елементарними соціально-моральними нормами міжособистісних взаємин, 

труднощами в дотриманні норм міжособистісних стосунків в процесі 

спілкування, встановленні й підтримці контактів з іншими дітьми, узгодженні 

своїх дій, поведінки з іншими (допомога їм здійснюється після підказки 



дорослого); відсутністю вміння обирати відповідно способи спілкування в різних 

життєвих ситуаціях, неправильною поведінкою в конфліктах. 

За четвертим завданням нами було обґрунтувано педагогічні умови 

формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвиненням мовлення в умовах розвиткового середовища 

інклюзивно-ресурсного центру: формування дошкільних груп за різновіковим 

принципом; володіння педагогами, що працюють в різновіковій групі 

професійною компетентністю щодо формування соціальних компетентності у 

дітей із загальним недорозвиненням мовлення та створення для дітей 

соціокультурного предметно-розвиткового середовища. 

Спеціально організовані педагогічні умови взаємообумовлюються при 

формуванні соціальної компетентності у дітей дошкільного віку і тільки у 

взаємодії вони надають позитивний ефект плекання соціально активної та 

грамотної особистості, здатної робити вибір і брати на себе відповідальність, 

діяти на благо суспільства. 

За п’ятим завданням було експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування соціальної компетенції у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в умовах 

розвиткового середовища інклюзивно-ресурсного центру за допомогою 

програми корекційно-розвиткових занять «Світ який мене оточує» на базі 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської міської ради. 

В нашому експерименті взяло участь 10 дітей 5-7 років із загальним 

недорозвиненням мовлення.  

Нами був проведений констатувальний етап експерименту за визначеними 

рівнями (високий, середній, низький) та показниками сформованості соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням 

мовлення. 

Після проведення діагностики рівнів сформованості соціальної 

компетентності дітей було встановлено перевагу низького рівня сформованості 

соціальної компетентності – 60 %, середнього рівня – 27 % дошкільників, 



високого – 13 % опитаних дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення. Проведений нами констатувальний експеримент 

дав змогу встановити, що діти мають досить низькі показники сформованості 

соціальної компетентності. 

На забезпечення перевірки ефективності педагогічних умов формування 

соціальної компетентності у дітей з загальним недорозвиненням мовлення, нами 

розроблено та апробовано авторську експериментальну програму корекційно-

розвиткових занять спрямовану на формування соціальної компетентності у 

дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення «Світ 

який мене оточує».  

До такої програми входить три кластери різнотематичних занять кожен з 

яких включає в себе чотири заняття, спрямованих на формування соціальної 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення. В загальному програма містить календарне 

планування, розробку та методику проведення 12 занять, з розробленими 

завданнями та обґрунтованою метою. 

Перший кластер направлений на національно-патріотичне виховання 

дітей. До такої групи входить заняття: «Знайомство з символікою моєї рідної 

України», «Народні скарби України», «У душі кожної дитини живе любов до 

неньки Батьківщини», «Вишитий рушник – духовний символ українського 

народу». В цій групі занять ми намагалися сформувати у дітей любов до своєї 

країни, до культурного спадку свого народу, виховати повагу до своїх 

національних особливостей, почуття власної гідності як представників свого 

народу, толерантне ставлення до представників інших національностей та до 

людей старшого віку. 

Другий кластер спрямований на ознайомлення дітей  зі світом професій. 

До цієї групи занять входить: екскурсія до бібліотеки «Світ Книг», екскурсія до 

медичного кабінету «Бережи своє здоров`я» , знайомство з професією 

пожежника-рятівника «З вогнем ми не друзі», екскурсія на кухню ДНЗ № 54 

«Метелик» «Спасибі нашим кухарям за те, що смачно готують нам». Метою 



занять було ознайомити дітей із розмаїттям професій, розширити уявлення дітей 

дошкільного віку про різноманітність професій, вміння орієнтуватися у світі 

професій, виховувати шанобливе ставлення до людей різних професій. 

Третій кластер направлений на формування розуміння дітей про свої права 

та обов’язки. До групи входять такі заняття: «Я є я, бо маю своє ім`я», «Хто 

працює той і відпочиває», «Я один такий», «Хоть дитятко я маленьке, але знаю 

все швиденько». 

Основним завданням такої групи стало закріпити та поповнити знання про 

права дітей та дотримання ними своїх обов’язків, сформувати розуміння про 

права інших людей, збагачувати активний словник, виховувати позитивне 

ставлення до оточуючих, спонукати до взаємодопомоги. 

За результатами апробації такої програми було виявлено збільшення 

високого рівня сформованості соціальної компетентності до 51 % та середнього 

рівня до 49 %, також за допомогою програми ми мінімізували низький рівень 

сформованості соціальної компетентності. 

Порівняльний аналіз статистичних показників констатувального, 

формувального та контрольного експериментів наочно довели ефективність 

педагогічних умов формування соціальної компетенції у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення в умовах 

розвиткового середовища інклюзивно-ресурсного центру за допомогою 

програми корекційно-розвиткових занять «Світ який мене оточує». 

 


