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АНОТАЦІЯ 

Курєнкова А. В. Формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників з порушеннями інтелектуального 

розвитку засобами сюжетно-рольової гри. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 016  – Спеціальна  освіта. Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка, МОН України, Суми, 2021.  

 

У дисертації досліджено проблему формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри. 

Автором вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено модель формування соціально-комунікативної 

компетентності дошкільників із порушенням інтелекту, уточнено сутність 

поняття «соціально-комунікативна компетентність дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку», її структурні компоненти 

(мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісний, суб’єктний); 

розроблено критерії (соціально-мотиваційний, соціально-когнітивний, 

соціально-діяльнісний, соціально-особистісний), показники до них (інтерес 

до ігрової діяльності, соціальні знання, соціальні вміння та навички, 

соціальні якості) та охарактеризовано рівні (початковий, середній, достатній 

та високий) сформованості соціально-комунікативної компетентності 

дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає в розробці і впровадженні у практику спеціальних 

закладів дошкільної освіти та з інклюзивним навчанням комплексу сюжетно-

рольових ігор, спрямованих на формування соціально-комунікативної 

компетентності та методичних рекомендацій щодо їх корекційної 

спрямованості, діагностичних матеріалів дослідження. Авторські 
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напрацювання можуть бути використано у системі вищої освіти під час 

викладання  навчальних дисциплін у студентів спеціальності 016 Спеціальна 

освіта, проходження ними педагогічної практики, науково-дослідної роботи 

студентів магістратури, аспірантів, докторантів.   

У результаті теоретичного аналізу автором виявлено, що на сьогодні не 

існує єдиного підходу до визначення феномену «соціально-комунікативна 

компетентність». Результати проведеного теоретичного дослідження 

дозволили узагальнити наукові погляди на сутність даного поняття у трьох 

аспектах: перший розглядає соціально-комунікативну компетентність у 

контексті процесу соціалізації особистості; другий – з позиції теорії 

соціальних ролей, які людина виконує протягом життя; третій – як продукт 

соціальної ситуації розвитку. 

Було уточнено поняття «соціально-комунікативна компетентність» у 

досліджуваному контексті і, визначено, що «соціально-комунікативна 

компетентність 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 взаємодії у типових соціальних ситуаціях». 

Ґрунтуючись на дослідженнях Н. Калініної та Л. Сохань уточнено 

структуру соціально-комунікативної компетентності дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку, що складається із: мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-змістового, діяльнісного та суб’єктного компонентів з 

відповідними до них елементами.  

Найбільш дієвим засобом формування соціально-комунікативної 

компетентності у дітей дошкільного віку із порушеннями інтелектуального 

розвитку визначено сюжетно-рольову гру, оскільки вона є провідним видом 

діяльності у цьому віці, доступною для дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку і надає широкі можливості для набуття ними 

соціального досвіду. Утім, питання формування соціально-комунікативної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушенням 
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інтелектуального розвитку засобом сюжетно-рольової гри залишається 

недостатньо вивченим.  

На констатувальному етапі дослідження описано організацію і 

методику дослідження, проведено аналіз практики формування соціально-

комунікативної компетентності у дітей досліджуваної категорії, отримано 

вихідні данні щодо рівнів і особливостей її сформованості у старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Проведений аналіз практики засвідчив недостатній рівень обізнаності 

педагогічних працівників (вчителів-дефектологів, вихователів, логопедів, 

психологів та соціальних педагогів) у питанні формування соціально-

комунікативної компетентності дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку, дефіцит цілеспрямованого методичного та 

діагностичного матеріалу, укладеної діагностичної методики виявлення 

рівнів сформованості соціально-комунікативної компетентності для дітей 

старшого дошкільного віку  із порушеннями інтелектуального розвитку.   

Укладена діагностична методика з метою виявлення рівнів 

сформованості соціально-комунікативної компетентності складалася з 

чотирьох критеріїв: I критерій – «соціально-мотиваційний», спрямований на 

виявлення рівнів інтересу дошкільника з інтелектуальними порушеннями до 

діяльності; II критерій – «соціально-когнітивний» – на дослідження рівнів 

сформованості соціальних знань за такими показниками: знання про себе, 

свою родину та статеві ролі, свята та емоції тощо; III критерій – «соціально-

діяльнісний» мав на меті виявлення соціальних умінь та навичок за таким 

показниками: вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі, сформованість 

санітарно-гігієнічних навичок; навичок поведінки у громадських місцях; IV 

критерій – «соціально-особистісний» передбачав виявлення рівнів 

сформованості соціальних якостей особистості за такими показниками: 

вербальна комунікація, самостійність, активність, взаємодія з оточуючими, 

соціальні форми поведінки, регуляція поведінки.  
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Отримані результати констатувального етапу дослідження 

підтвердили необхідність  розроблення  комплексу сюжетно-рольових ігор з 

формування компонентів соціально-комунікативної компетентності.  

Укладена нами модель формування соціально-комунікативної 

компетентності дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

складалася з чотирьох блоків: цільового, теоретико-методологічного, 

змістовно-діяльнісного, діагностико-результативного. Цільовий блок 

висвітлює мету і завдання реалізації моделі. Теоретико-методологічний блок 

включає методологічні підходи (діяльнісний, компетентнісний, особистісно-

орієнтований, дитиноцентричний), принципи загальної (доступності, 

індивідуального та диференційованого підходів, активності, соціумності) і 

спеціальної (єдності діагностики та корекції;корекційної спрямованості 

навчання; зв’язку з життям; педагогічного оптимізму; соціальної 

спрямованості навчання) педагогіки. Змістовно-діяльнісний блок репрезентує  

педагогічні умови, корекційні прийоми, засоби (сюжетно-рольові ігри) та 

методичне забезпечення. Діагностико-результативний блок висвітлює 

критерії, показники та оцінювання рівнів сформованості  соціально-

комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку із 

порушенням інтелекту. 

Особливості проведення сюжетно-рольових ігор представлені 

наступними формами її організації: індивідуальною (підготовча роботи до 

сюжетно-рольової гри соціального спрямування), груповою (соціальні ігри із 

простим сюжетом), фронтальною (активна участь у сюжетно-рольовій грі). 

Для ефективності процесу корекційного впливу нами було обрано наступні 

прийоми: «прийом запитання», «прийом пригадування», «прийом сумісних 

дій», «прийом відтворення характерних дій», «прийом провідника», «прийом 

помічника». Для зацікавлення дітей, встановлення контакту з ними, 

створення позитивного емоційного стану ми використовували різні вербальні 

та невербальні способи спілкування, ритуали «вітання» та «прощання», 

індивідуальні вітання у різних формах взаємодій. Крім того, засвоюванню 
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соціального досвіду сприяло використання  вказівних жестів, наслідування за 

зразком виконання, за словесною інструкцією тощо.  

Відбулася позитивна динаміка у всіх досліджуваних показниках 

соціально-комунікативної компетентності, так у дітей експериментальної 

групи відзначився вищій рівень інтересу до ігрової діяльності, до занять, 

сюжетно-рольових ігор, взаємодії, іграшок тощо. У респондентів 

експериментальної групи покращилася реакція на своє ім’я, вони почали 

краще визначати власну стать, виділяти серед членів родини не лише матір, з 

допомогою визначали власну позицію у родині. 

Якісні зміни в експериментальній групі засвідчили покращення у 

розумінні базових емоцій (радість, страх, смуток) та зовнішніх їх проявів, 

відмічено кращій рівень їх розпізнавання. Діти підвищили рівень знань про 

громадське життя, розуміли сутність таких свят, як Новий рік та день 

народження.  

Упровадження експериментальної системи сюжетно-рольових ігор 

сприяло й позитивним змінам в розвитку вміння виконували соціальні 

(ігрові) дії. Діти намагалися контролювати свою поведінку відповідно до 

ролі, хоча більшість ігрових дій була фіксована, з’явився певний вербальний 

супровід гри. Діти почали краще дотримувалися елементарних правил 

поведінки у добре знайомих місцях та санітарної гігієни.  

Виявлено покращення вербальної комунікації дітей, підвищення 

комфортності при контакті зі знайомим та близьким колом осіб, покращення 

взаємодії за ініціативою оточуючих.  

Підвищилися рівні розвитку самостійності та активності, так діти 

намагалися більше виконувати елементарних самостійних завдань та  

відзначилися зниженням вибірковості у контактах під час сумісної 

діяльності, уподобанням до активної взаємодії з дорослим.  

Позитивні зміни відзначені у особливостях взаємодії дітей, так вони 

могли деякий час брати участь в сумісних іграх з дітьми, колективних видах 

діяльності, іноді проявляли неадекватні емоційні реакції, для усунення яких 
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необхідним було перемикання дітей на інший вид діяльності, зміна 

обстановки тощо. У дітей також відзначалася надмірна емоційність та  

непосидючість, знижена саморегуляція поведінки, що потребує подальшої 

корекційної роботи. 

Отримані результати проведеного педагогічного дослідження 

засвідчили ефективність використання впровадженої моделі формування 

соціально-комунікативної компетентності дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку, що показала позитивні зміни по всім рівням 

сформованості соціально-комунікативної компетентності дітей обраної 

нозології. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. Перспективу вбачаємо у подальшому дослідженні розвитку 

соціально-комунікативної компетентності у молодших школярів із 

порушеннями інтелектуального розвитку, які навчаються у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти та з інклюзивним навчання. 

 

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, старші 

дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку, сюжетно-рольові 

ігри. 
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ABSTRACT 

Kurienkova A. V. Formation of social-communicative competence of 

preschoolers with intellectual disabilities by means of role-playing games. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for Doctor of Philosophy degree in specialty 016 – Special 

Education. Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. 

Sumy, 2021. 

 

The thesis investigates the issue of forming social-communicative 

competence of senior preschoolers with intellectual disabilities by means of role-

playing games. 

For the first time the author has developed, theoretically substantiated and 

experimentally tested the model of formation of social-communicative competence 

of preschoolers with intellectual disabilities, clarified the essence of the concept of 

“social-communicative competence of preschoolers with intellectual disabilities”, 

its structural components (motivational-value, cognitive-content, activity, subject); 

developed criteria (social-motivational, social-cognitive, social-activity, social-

personal), indicators to them (interest in game activities, social knowledge, social 

skills, social qualities) and characterized the levels (initial, secondary, sufficient 

and high) of social-communicative competence formation in preschoolers with 

intellectual disabilities. 

The practical significance of the results of the research lies in development 

and implementation in practice of special preschool education institutions and 

inclusive education institutions of a set of role-playing games aimed at forming 

social-communicative competence and methodological recommendations for their 

correctional orientation, diagnostic materials. Author’s developments can be used 

in the system of higher education in the process of teaching students majoring in 

016 Special Education, teaching practice, research work of master’s students, 

postgraduate students, doctoral students. 

As a result of theoretical analysis, the author has found that today there is 

no single approach to defining the phenomenon of “social-communicative 
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competence”. The results of the theoretical study have allowed to generalize 

scientific views on the essence of this concept in three aspects: the first considers 

the social-communicative competence in the context of the process of socialization 

of the individual; second – from the standpoint of the theory of social roles that 

people perform throughout life; third – as a product of the social situation of 

development. 

The concept of “social-communicative competence” in the studied context 

was specified and it has been determined that “social-communicative competence 

of preschoolers with intellectual disabilities” is constituted by initial social 

competences (ideas, knowledge, skills, abilities) and social personality qualities 

that children need for successful social adaptation, integration and interaction in 

typical social situations. 

Based on the research of N. Kalinina and L. Sokhan, the structure of social-

communicative competence of preschoolers with intellectual disabilities is 

clarified, which consists of motivational-value, cognitive-content, activity and 

subject components with corresponding elements. 

The most effective means of forming social-communicative competence in 

preschool children with intellectual disabilities is a role-playing game, as it is the 

leading activity at this age, accessible to children with intellectual disabilities and 

provides ample opportunities for them to gain social experience. However, the 

issue of formation of social-communicative competence of senior preschool 

children with intellectual disabilities by means of role-playing games remains 

insufficiently studied. 

At the ascertaining stage of the research the organization and methodology 

of the study are described, the analysis of the practice of formation of social-

communicative competence in children of the studied category is conducted, the 

initial data on levels and features of its formation in senior preschoolers with 

intellectual disabilities are obtained. 

The analysis of the practice has shown a lack of awareness of educators 

(special education teachers, preschool teachers, speech therapists, psychologists 

and social educators) in the formation of social-communicative competence of 
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preschoolers with intellectual disabilities, lack of targeted methodological and 

diagnostic material, developed diagnostic methodology for determining the levels 

of social-communicative competence formation for senior preschool age children 

with intellectual disabilities. 

The diagnostic methodology aimed at determining the levels of social-

communicative competence formation consisted of four criteria: I criterion – 

“social-motivational”, directed at revealing the levels of interest of the preschooler 

with intellectual disabilities to activity; II criterion – “social-cognitive” – at 

studying the levels of social knowledge formation on the following indicators: 

knowledge about oneself, one’s family and gender roles, holidays and emotions, 

etc.; III criterion – “social activity” was aimed at identifying social skills and 

abilities on the following indicators: the ability to perform social (game) roles, the 

formation of sanitary and hygienic skills; behavior skills in public places; IV 

criterion – “social-personal” involved identifying the levels of social qualities 

formation on the following indicators: verbal communication, independence, 

activity, interaction with others, social behavior, regulation of behavior. 

The results of the ascertaining stage of the study confirmed the need to 

develop a set of role-playing games for the formation of components of social-

communicative competence. 

Our model of formation of social-communicative competence of 

preschoolers with intellectual disabilities consisted of four blocks: target, 

theoretical-methodological, content-activity, diagnostic-result. The target block 

highlights the purpose and objectives of the model. Theoretical-methodological 

block includes methodological approaches (activity, competence, personality-

centered, child-centered), principles of general (accessibility, individual and 

differentiated approaches, activity, sociability) and special (unity of diagnostics 

and correction; correctional orientation of learning; connection with life; 

pedagogical optimism; social orientation of education) pedagogy. The content-

activity block represents pedagogical conditions, correctional techniques, means 

(role-playing games) and methodological support. The diagnostic-result block 
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highlights the criteria, indicators and levels of assessment of social-communicative 

competence formation in senior preschool children with intellectual disabilities. 

Features of role-playing games are represented by the following forms of 

their organization: individual (preparatory work for role-playing games of social 

orientation), group (social games with a simple plot), frontal (active participation 

in role-playing games). For the effectiveness of the process of corrective action, we 

have chosen the following techniques: “question technique”, “recollection 

technique”, “joint actions technique”, “technique of reproduction of characteristic 

actions”, “conductor technique”, “assistant technique”. To get children interested, 

to establish contact with them, to create a positive emotional state, we used 

different verbal and nonverbal ways of communication, rituals of “greeting” and 

“farewell”, individual greetings in various forms of interaction. In addition, 

acquisition of social experience was facilitated by the use of pointing gestures, 

imitation of the pattern of performance, verbal instruction, and so on. 

There was positive dynamics in all studied indicators of social-

communicative competence, so the children of the experimental group had a higher 

level of interest in game activities, classes, role-playing games, interaction, toys 

and so on. Respondents of the experimental group improved their reaction to their 

name, they began to better determine their own gender, to distinguish not only the 

mother among family members, but also to determine their own position in the 

family. 

Qualitative changes in the experimental group showed an improvement in 

the understanding of basic emotions (joy, fear, sadness) and their external 

manifestations, there was a better level of recognition. Children raised the level of 

knowledge about public life, understood the essence of such holidays as New Year 

and birthday. 

Introduction of an experimental system of role-playing games also 

contributed to positive changes in the development of the ability to perform social 

(game) actions. The children tried to control their behavior according to the role, 

although most of the game activities were fixed, there was some verbal 
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accompaniment to the game. Children began to adhere better to the basic rules of 

behavior in familiar places and sanitation. 

There was detected an improved children’s verbal communication, 

increased comfort in contact with acquaintances and close people, improved 

interaction at the initiative of others. 

Levels of development of independence and activity increased, so children 

tried to perform more elementary independent tasks and were marked by a 

decrease in selectivity in contacts during joint activities, giving preference to active 

interaction with adults. 

Positive changes were noted in the peculiarities of children’s interaction, so 

they could for some time participate in joint games with children, group activities, 

sometimes showed inadequate emotional reactions, to eliminate which required 

switching children to another activity, change of environment and so on. Children 

also showed excessive emotionality and restlessness, reduced self-regulation of 

behavior, which requires further correctional work. 

The obtained results of the pedagogical research testified to the 

effectiveness of using the implemented model of formation of social-

communicative competence of preschoolers with intellectual disabilities, which 

showed positive changes at all levels of social-communicative competence 

formation in children of the selected nosology. 

The study does not cover all the aspects of the outlined problem. We see 

the prospects in the further study of the development of social-communicative 

competence in junior schoolchildren with intellectual disabilities who study in 

special institutions of general secondary education and institutions with inclusive 

education. 

 

 

 

 

Key words: social-communicative competence, senior preschoolers with 

intellectual disabilities, role-playing games. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах сьогодення відбувається конструктивне 

реформування системи освіти, де компетентнісний підхід уособлює 

інноваційний процес і відповідає прийнятій в розвинених країнах загальній 

концепції освітнього стандарту. На компетентнісному підході до навчання 

акцентує увагу Концепція нової української школи (2016 р.), що передбачає 

спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових 

компетентностей особистості. 

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 соціально-комунікативної 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 соціально-комунікативної 

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.). Концепція нової 

української школи (2016 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, Віт. Бондар, В. Кремень, 
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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 (Віт. 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 

(О. Гаврілушкіна, В. Мясников, Н. Найдьонова, Д. Майхенбаум, А. Мудрик, 

П. Оксьом); соціально-комунікативної компетентності (І. Дичківська, 

О. Козлюк, Л. Лєпіхова, О.  Мельничук, Т. Поніманська, О. Устименко-

Косоріч та ін.). 

- охарактеризовано особливості формування соціальної 

компетентності у дітей дошкільного віку (М. Айзенбарт, А. Богуш, 

Н. Гавриш, Т. Зінченко, О. Кононко, І. Рогальська-Яблонська та ін); дітей із 

різними порушеннями психофізичного розвитку (Ю. Бондаренко, 

О. Вержиховська, А. Висоцька, О. Вовченко, І. Гладченко, Т. Дегтяренко, 

І. Дмитрієва, І. Кузава, С. Миронова, О. Нагорна, Л. Нафікова, К. Островська, 

В. Синьов, Є. Синьова, Т. Сак,  М. Супрун,  С. Федоренко, М. Шеремет, 

Д. Шульженко та ін.) 

- окреслено шляхи формування соціального досвіду в ігровій 

діяльності дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями 

інтелектуального розвитку (Є. Грачова, Ю. Косенко, Г. Сухарева, 

А. Смирнова, Г. Трошина, Н. Лур’є, Н. Морозова, М. Певзнер, Г.  Цикото, 

Ж. Шиф та ін.)  

Водночас, у вітчизняній дошкільній олігофренопедагогіці бракує 

комплексних досліджень, присвячених проблемі формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри. Окремі її аспекти 

висвітлено у роботах О. Вержиховської, А. Висоцької, І. Гладченко, 

О. Чеботарьової та ін.   
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На підставі результатів вивчення наукових праць і практичного досвіду 

окреслено низку актуальних суперечностей:  

- між суспільним запитом на якісну дошкільну освіту в Україні у 

напрямі  формування соціально компетентної особистості та недостатньою  

зорієнтованістю освітнього процесу спеціальних закладів дошкільної освіти 

на компетентнісні підходи ; 

- між потребою формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку і відсутністю дієвих моделей такого формування; 

- між провідною роллю корекційної спрямованості процесу 

навчання і виховання у спеціальних закладах дошкільної освіти і відсутністю 

методичних розробок щодо корекційного впливу сюжетно-рольової гри як 

засобу формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Отже, актуальність проблеми, теоретичне і практичне значення, 

необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації «Формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

засобами сюжетно-рольової гри». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка «Методологія 

та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (державний 

реєстраційний номер 0116U00895). Тему дисертаційного дослідження 

затверджено Вченою радою Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (протокол № 4 від 24 жовтня 2016 р.) та 

уточнено Вченою радою Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка (протокол №12 від 18 червня 2020 р.). 
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Мета дослідження полягає у розробці, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці моделі формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку.  

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри в теорії і практиці 

спеціальної освіти. 

2. Дослідити рівні і особливості сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

3. Розробити й теоретично обґрунтувати модель формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку та експериментально перевірити її 

ефективність. 

4. Розкрити зміст корекційної спрямованості сюжетно-рольових 

ігор з формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, розробити 

відповідне методичне забезпечення. 

5. Експериментально перевірити ефективність моделі формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

Об'єкт дослідження: процес формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку.  

Предмет дослідження: модель формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку засобами сюжетно-рольової гри. 
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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 методологічних засад формування 

соціально-комунікативної компетентності дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку; вивчення й узагальнення досвіду практичної 

діяльності – для виявлення проблем практики формування соціально-

комунікативної компетентності у старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку; моделювання – для розробки моделі формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку; 

- емпіричні: педагогічне спостереження за освітнім процесом, за 

ігровою діяльністю старших дошкільників з порушеннями інтелектуального 

розвитку, їх опитування – для виявлення рівнів сформованості у них 

соціально-комунікативної компетентності; анкетування – для виявлення 

рівнів обізнаності педагогічних працівників щодо процесу формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку; аналіз документальних даних 

(медичної та психолого-педагогічної документації) для отримання інформації 

щодо індивідуальних психолого-педагогічних особливостей дітей; 

педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний); 

- статистичні методи: методи математичної статистики із 

застосуванням t-критерію Стьюдента – для доведення достовірності й 

ефективності результатів педагогічного експерименту. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: 

- розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено модель 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, що охоплює 
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чотири взаємопов’язані блоки: цільовий (мета, завдання), теоретико-

методологічний (підходи, принципи), змістовно-діяльнісний (умови, форми, 

методи, засоби), діагностико-результативний (критерії, показники рівні 

оцінювання). 

- уточнено сутність поняття «соціально-комунікативна 

компетентність старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку», її структурні компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

змістовий, діяльнісний, суб’єктний); 

- визначено критерії (соціально-мотиваційний, соціально-

когнітивний, соціально-діяльнісний, соціально-особистісний), показники 

(рівні сформованості інтересу до ігрової діяльності, рівні сформованості 

соціальних знань, рівні сформованості соціальних умінь та навичок, рівні 

сформованості соціальних якостей особистості), на основі яких 

охарактеризовано рівні оцінювання (початковий, середній, достатній, 

високий) сформованості соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку; 

- розроблено комплекс сюжетно-рольових ігор з формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку, обґрунтовано їх корекційну 

спрямованість; 

- подальшого розвитку набули зміст, форми, прийоми, засоби  

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і 

впроваджено в освітній процес спеціальних закладів дошкільної освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку комплекс сюжетно-

рольових ігор й методичних рекомендацій щодо їх корекційної 

спрямованості.  

Результати дослідження можуть бути використані у системі вищої 

освіти під час викладання навчальних дисциплін «Корекційна дошкільна 
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педагогіка», «Спеціальні методики виховання і навчання розумово відсталих 

дітей дошкільного віку. Спеціальна методика ігрової діяльності» у студентів 

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка), проходження 

ними педагогічної практики у спеціальних закладах дошкільної освіти для 

дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.  

 Результати дослідження стануть у нагоді магістрантам, аспірантам, 

докторантам і викладачам під час проведення власних досліджень та можуть 

бути використані вчителями-дефектологами, вихователями і батьками дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

Основні положення і висновки дослідження упроваджено в освітній 

процес закладів спеціальної дошкільної освіти, а саме: Комунальна установа 

Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс: 

«Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад №34» 

м. Суми (довідка № 01-58/41 від 21 червня 2019 р); Комунальна 

організація(установа, заклад) «Шосткинський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №9 «Десняночка» Шосткинської міської ради Сумської області 

м. Шостка (довідка № 37 від 18 червня 2019 р.); Полтавський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №41 «Гніздечко» 

м. Полтава (довідка № 58 від 13 червня 2019 р.); Комунальний заклад 

«Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної 

державної адміністрації м. Прилуки (довідка № 39 від 12 червня 2019 р. ). 

Особистий внесок здобувача у роботах, написаних у співавторстві, 

полягає в аналізі проблеми соціально-комунікативної компетентності в теорії 

педагогічної освіти [7], висвітленні досвіду роботи спеціальних закладів 

дошкільної освіти у напрямі формування соціально-комунікативної 

компетентності [8]; розробці комплексної методики вивчення рівнів і 

особливостей сформованості соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку [11]; 

характеристики рівнів і особливості сформованості компонентів соціально-
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комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку [11].  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення і результати дисертаційної роботи апробовані на 26 науково-

практичних конференціях і семінарах, з яких 17 – міжнародного та 9 – 

всеукраїнського й міжрегіонального рівнів, зокрема: 

міжнародних: ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та 

світовому вимірі» (м. Суми, Україна, 2016 р., 2018р.), ІV Міжнародна заочна 

науково-практична конференція студентів та молодих учених «Корекційна та 

інклюзивна освіта очима молодих науковців» (м. Суми, Україна, 2017 р., 

2019 р), ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та 

реабілітології «Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення» 

(м. Київ, Україна, 2017 р.), I Міжнародна науково-практична конференція 

«Імперативи розвитку громадського суспільства у забезпеченні національної 

конкуренто спроможності» (м. Батумі, Грузія, 2018 р.), IV Міжнародний 

конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Педагог в інклюзивному 

просторі: траєкторія фахової самоактуалізації» (м. Переяслав-

Хмельницький, України, 2018 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі» (м. Суми, Україна, жовтень 2018 р., 

квітень 2018р.), III Міжнародна науково-практична конференція «Інновації 

партнерської взаємодії  освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м. Кам’янець-Подільський, 

2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові 

дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, Україна, 

2019 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та 

інформальна освіта як ресурс розвитку особистості» (м. Київ, Україна,  

2020 р.);  
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всеукраїнських: Всеукраїнська (заочна) науково-практична 

конференція «Спеціальна освіта: стан та перспективи» (м. Харків, Україна, 

2017 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Педагогіка та психологія: стратегії, технології та інновації» (м. Київ, 

2017 р.);  

семінарах: Обласний науково-практичний семінар «Лікувально-

корекційно-реабілітаційні технології нового покоління», (м. Суми, 2016 р.), 

Регіональний  науково-практичний  семінар зі спеціальної педагогіки 

«Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи 

запровадження» (м. Суми, 2017 р.), Міжнародний освітній семінар «АВА-

терапія. Питання-відповіді» (м. Суми, Україна, 2020 р.) 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено 

у 30 публікаціях (25 – одноосібних), із яких: 2 – параграф колективної 

монографії (1 – у зарубіжному виданні), 26 статей (8 – у вітчизняних фахових 

виданнях України, 3 – у закордонних виданнях, 16 –  статей апробаційного 

характеру), 1– методичний посібник.  

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій 

(українською та іноземною мовами), вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (236 

найменувань, із них – 33 іноземною мовою, 10 – електронних ресурсів) та 17 

додатків на 97 сторінках. Дисертація містить 12 таблиць і 23 рисунки.  

Загальний обсяг дисертації становить 329 сторінок, із них основного 

тексту – 190 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

1.1. Соціально-комунікативна компетентність як науково-педагогічна 

проблема 

 

Одним із найважливіших завдань спеціальної освіти є соціалізація 

дитини з особливими освітніми потребами. Соціалізація розглядається як 

двосторонній процес, що включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом 

соціального досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему 

соціальних зв'язків, та її пристосування, «адаптацію» до культурних, 

психологічних та соціологічних факторів (Р. Мертон, Т. Парсонс, та ін.); з 

іншого боку, – процес активного відтворення індивідом системи соціальних 

зв'язків за рахунок його активної діяльності, подолання негативних впливів 

середовища, які заважають його саморозвитку і самоствердженню 

(А. Маслоу, А. Олпорт, К. Роджерс та ін.).  

Значну увагу вивченню питання соціалізації дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку приділяли: Н. Атаманчук, О. Вержиховська, 

А. Висоцька, І. Гладченко, А. Колупєва, К. Луцько, Р. Маранчак, 

О. Мартинчук, І. Маруненко, С. Миронова, О. Нагорна, Л. Савчук, В. Синьов, 

М. Супрун, О. Чеботарьова, В, Черкашенко та ін. Вони наголошували, що 

успішній соціалізації сприяє набуття дитиною певного рівня соціально-

комунікативної компетентності, що відбувається у різних видах діяльності 

(ігровій, пізнавальній, зображувальній, трудовій тощо) під час якої у неї 

формується певне коло уявлень про світ, життя суспільства, стосунки між 

людьми тощо. 

Для набуття соціально-комунікативної компетентності, на думку, 
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П. Бергер та Т. Лукмана,  важливу роль відіграють компоненти первинної та 

вторинної соціалізації. Первинна соціалізація – це перша соціалізація, якій 

індивід піддається в дитинстві і завдяки якій він стає членом суспільства. 

Агентами первинної соціалізації є дорослі, які суттєво впливають на 

соціалізацію дитини на ранніх етапах її життя (батьки, бабусі, дідусі тощо).  

Вторинна соціалізація – це кожен подальший процес, який дозволяє 

вже соціалізованому індивіду входити в нові сектори суспільства. Агентами 

вторинної соціалізації є фактори, які опосередковано оточують дитину та 

істотно впливають на її соціалізацію на більш пізніх етапах життя (дитячі 

дошкільні установи, школи тощо) [210].  

У межах предмету нашого дослідження вважаємо необхідним 

здійснення аналізу таких понять як «компетентність» та «соціальна 

компетентність». 

Компетентність (competо) у перекладі з латинської мови означає 

«досягаю, відповідаю, підходжу» [44]. У філософському енциклопедичному 

словнику поняття «компетентність» висвітлюється у двох значеннях: як коло 

повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом організації чи 

посадовій особі, та як знання, досвід людини в тій чи іншій галузі [183, 

с.621]. 

За думкою Р. Джеянті, компетентність – це наявність знань, які уже 

самі по собі означають можливість людини діяти певним чином у 

різноманітних ситуаціях [217]. Марк П. Мостерт акцентує увагу на тому, що 

компетентність залежить від навичок використання знання, а не лише від їх 

наявності [219]. Це підтверджено і низкою вчених (Н. Бібік [14], О. Кононко 

[76], О. Овчарук [75], Л. Петровського [58], А. Хуторського [188] та ін.), які 

зазначили, що  поняття «компетентність» означає якість особистості, яка 

володіє певними здібностями та знанням в якій-небудь галузі та вміє 

застосовувати їх на практиці. 

У своєму дослідженні Л. Денніс у загальному розумінні визначила 

компетентність як знання, що переходять у досвід та перетворюються у 
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судження. На її думку, знання – це необхідна основа компетентності, досвід – 

це звичні способи поводження з набутими і постійно змінюваними знаннями, 

а судження – є критерієм незалежності знань у використанні [213]. 

І. Гушлевська стверджує, що компетентність – це не лише професійні 

знання, уміння та навички, а й досвід у певній галузі, вміння ефективно 

використовувати наявні знання та уміння на практиці, та особистісні якості, 

що необхідні для досягнення результату у кожній професійній або соціальній 

ситуації [42]. 

На думку О. Овчарук, компетентність – це інтегрована характеристика 

якості особистості, результативний блок, сформований через досвід, знання, 

вміння, ставлення, поведінкові реакції [75, с.92].  

Ми погоджуємося з думкою вище згаданих авторів, однак, у контексті 

нашого дослідження будемо спиратися на визначення Д. Майхенбаума, який 

розглядав компетентність як здатність до інтеграції наявних знань, умінь, 

навичок і досвіду теоретико-практичної діяльності, що спонукають до 

міркування, дозволяють приймати рішення, здійснювати реальні життєві дії в 

умовах, що змінюються в залежності від вимог оточуючого середовища 

[228]. 

У наукових працях Т. Зінченко простежується думка, що набуття 

соціальної компетентності – складний та багатоаспектний процес 

становлення особистості через засвоєння зразків поведінки, психологічних 

установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, що дозволяють 

індивіду успішно функціонувати в суспільстві [69].   

На сьогодні вважає поняття «компетенція» і «компетентність» 

синонімами, однак вони різняться своєю сутністю. Так, А. Хуторський 

розглядає поняття «компетенція» як сукупність взаємозалежних якостей 

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), необхідних для 

якісної продуктивної діяльності щодо них [188].О. Ерстад зазначає, що 

компетенція – це прості навички, що об’єднані у складну комплексну 

навичку [214]. Ф.Вайнерт визначав, що компетенція – це коло знань, що 
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відносяться до діяльності, у якій людина добре обізнана та спосіб діяльності 

в певній ситуації [236]. К. Коллінз виділив компетенцію як здатність 

здійснювати діяльність відповідно до соціальних вимог і очікувань. 

Компетентність він розуміє як ступінь засвоєння компетенцій [235]. Н. Бібік 

вважає, що компетенції мають визначатися як реальні вимоги до засвоєних 

знань, способів діяльності, досвіду, якостей особистості, яка діє в соціумі [14, 

с.47]. На її думку, компетенція  є похідним і вужчим поняттям за 

компетентність. Отже, виходячи з вище зазначеного з’ясовано, що 

компетенція є складовою компетентності.  

У ході теоретичного дослідження виявлено, що компетентність має 

свою структуру і включає наступні компоненти:  

1) предметну компетентність (subject-matter competence), котра 

окреслює  знання і вміння  оперувати ними; 

2) особистісну компетентність (personal competence) – розвиток 

індивідуальних задатків, схильностей  і талантів, розуміння власних сильних 

і слабких сторін, вміння проводити самоаналіз; 

3) соціальну компетентність (social competence) – вміння проявляти 

відповідальність, активність, ініціативність, готовність до співробітництва та 

відкритість до соціального світу й відповідальність за навколишнє 

середовище, уміння взаємодіяти  з оточуючими, вправність у спілкуванні; 

4) методологічну компетентність (methodological competence) – умова 

розвитку предметної компетентності, що передбачає гнучкість, самоосвіту, 

уміння самостійно розв’язувати проблеми [228]. 

Схожу структуру визначено і дослідниками В. Gasteiger-Klicpera 

[216], С. Klicpera [216], К. Коллінз [235], Lawrence E. Shapiro [224], та ін., які 

окреслили наступні її компоненти: 

1) соціальна компетентність – вміння успішно поводитися в соціумі з 

урахуванням позицій оточуючих людей; 

2) комунікативна компетентність – майстерність до вступу в 

комунікацію з метою бути зрозумілим; 
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3) предметна компетентність – вміння аналізувати й діяти з 

урахуванням позицій різних складових людської культури. 

З вищевикладеного видно, що важливим структурним компонентом 

компетентності є соціальна компетентність, сутність якої розглянемо дедалі у 

трьох підходах. Перший підхід розглядає соціальну компетентність у 

контексті процесу соціалізації особистості, в ході якого відбувається 

засвоєння і активне відтворення особистістю соціального досвіду, цінностей, 

норм, установок, властивих даному суспільству, соціальній групі. Такий 

підхід найчастіше зустрічається в роботах Г. Ашиабі [208], Дж. Вінтертон 

[239], О. Германа [32], І. Дичківскої [47], С. Перлмана [215], Синтії 

Г. Сімпсон [225], М. Уіннера [238], Дж. Фантуззо [215], І. Ящука [206] та ін. 

орієнтованих на дослідження проблем соціалізації в шкільному та 

юнацькому віці.  

У працях Дж.  Вінтертон соціальна компетентність визначається 

змістом інтегративних характеристик особистості і проявляється в 

сукупності знань та вмінь, необхідних для соціальної діяльності, а також 

узгодженістю психологічних якостей і властивостей людини, наприклад, 

толерантності, резистентності, рівня домагань і очікувань, що забезпечують 

інтеграцію особистості в суспільстві і сприяють її самореалізації, 

самоактуалізації й саме визначення [239]. 

Синтія Г. Сімпсон визначає соціальну компетентність як знання 

загальнокультурних норм і правил («знання, що») і як ці правила можуть 

застосовуватися в конкретній комунікативній ситуації («знання як») [225]. 

У дослідженнях І. Дичківскої соціально-педагогічна компетентність 

визначається як утворення інтегровано-особистісного характеру, котре 

забезпечує ефективність у реалізації педагогічної діяльності, як узгодженість 

теоретико-практичної підготовленості до реалізації педагогічного процесу, 

котрий спрямований на інтеграцію особистості у соціум [47]. 

Соціальна компетентність за думкою О. Герман – це вміння та якість 

особистості до самовизначення та свідомого вибору соціальних відносин, за 
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які треба нести відповідальність, приймати рішення в різних ситуаціях та  

безконфліктно спілкуватися [32]. 

М. Уіннер, досліджуючи поняття «соціальна компетентність», 

визначила його як здатність людини адаптуватися до вимог навколишнього 

середовища, що постійно змінюються, з урахуванням індивідуальних 

особливостей особистості  та оточуючих її людей [238]. 

У роботі І. Ящук приділено увагу проблемі формування соціальної 

компетентності, з акцентуацією уваги на тому, що утворення її фундаменту 

необхідно розпочинати з дошкільного віку, коли формуються основи 

адаптації до соціального середовища [206]. 

Вивчаючи особливості формування соціальної компетентності у дітей, 

Г. Ашиабі описав її як здатність інтегрувати когнітивні, афективні та 

поведінкові стани для досягнення цілей у соціальному контексті. Він 

вказував на те, що соціальна компетентність включає те, наскільки добре діти 

співпрацюють з однолітками і дорослими та встановлюють успішні 

взаємовідносини [208]. 

Отже, можна стверджувати, що, з одного боку, соціальна 

компетентність формується в процесі оволодіння особою певними 

уявленнями та знаннями про соціальну дійсність, освоєнням соціальних 

стосунків у різних видах соціальної взаємодії, а з іншого –  це процес і 

результат засвоєння етичних норм та правил поведінки, які, у свою чергу, є 

основою для побудови і регулювання міжособистісних та 

внутрішньособистісних соціальних позицій та відношень. 

Другий підхід розглядає соціальну компетентність з позиції теорії 

соціальних ролей, які людина виконує протягом життя. У цьому аспекті 

ґрунтовними виявилися праці О. Гаврілушкіної, А. Гогоберидзе, 

Д. Майхенбаума, А. Мудрика та ін. 

На думку А. Мудрик, соціальна компетентність включає знання 

людини про соціальний світ і про себе, своє місце у цьому світі, способи 

поведінки і поведінкові сценарії [121]. Соціально компетентна особистість 
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здатна планувати і контролювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях 

для досягнення цілей, поставлених перед нею як самостійно, так і ззовні 

[120]. 

У дослідженнях І. Ніколаєску соціальна компетентність розглядається 

як здібності людини, її соціальні  знань  і  вмінь, що  забезпечують  соціальну 

адаптацію та соціальну обізнаність особистості [128, с.5]. 

Д. Майхенбаум соціальну компетентність пов’язує з виконанням 

соціальної ролі, з сприйняттям самого себе і іншого, ефективним 

спілкуванням і поведінкою в соціальних ситуаціях [228]. О. Гаврілушкіна у 

своїх дослідженнях слушно зауважує, що важливе місце при визначенні 

соціальної компетентності посідають показники відповідності / 

невідповідності системи очікувань або вимог оточення особистості щодо 

норм виконання встановлених їй соціальних ролей й рівня домагань 

особистості в нових соціальних ситуаціях [31]. 

У довідковій літературі у межах даного підходу соціальна 

компетентність розглядається як у широкому, так і вузькому значених. У 

широкому – як здатність до адаптації, співробітництва і контролю ситуації, 

як сукупність базових особистісних характеристик, що детермінують 

ефективність дій на роботі і в інших ситуаціях. У вузькому – як особистісна 

якість, що визначає ефективність діяльності в різних  ситуаціях [87]. 

У психологічній літературі соціальну компетентність пов’язують з 

комунікативними здібностями та вміннями, з тими індивідуальними 

характеристиками і способами поведінки, які роблять людину здатною 

успішно будувати соціальні відносини. О. Шишовою акцентовано, що 

людина є соціально компетентною у тому випадку, якщо вона може поводити 

себе належним чином в тій чи іншій ситуації. До соціальної компетентності 

відносять також вміння людини швидко і гнучко змінювати свою поведінку 

відповідно до вимог життєвих ситуації [195]. 

У професійній і соціальній педагогіці Німеччини соціальна 

компетентність розуміється як ключова кваліфікація, необхідна в будь-якій 
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професії, при цьому «соціальна» вказує на спрямованість її на міжособистісні 

відносини, а «компетентність» дає якісну оцінку. У професійній діяльності 

соціальна компетентність проявляється як здатність успішно взаємодіяти з 

керівниками і колегами в соціальних ситуаціях, у особистісному, 

професійному та загальнолюдському контексті – як здатність діяти 

самостійно, передбачувано і з відповідною користю. Здібності і якості, які 

пов’язані з поняттям «соціальна компетентність», включають колегіальність, 

відкритість, чесність, емпатію, контактність, ініціативність, соціальну 

відповідальність, старанність, комунікабельність, впевненість в собі, 

дисциплінованість, чутливість, критичність, саморефлексію [237].  

В розробленій  «Концепції освіти дітей старшого дошкільного віку» 

(2003р.) визначено сутність і зміст початкової особистісно-соціальної 

компетентності дитини як готовність самостійно вирішувати завдання, 

пов’язані зі спілкуванням і взаємодією з однолітками та дорослими, із 

уявленнями дитини про себе, її самооцінкою, та вибору способу поведінки і 

взаємодії з соціумом [36].  

Третій підхід розглядає соціальну компетентність у межах культурно-

історичної теорії Л. Виготського, який визначив її як продукт соціальної 

ситуації розвитку – специфічної системи відносин середовища і суб’єкта, що 

відображено в його переживаннях і реалізується в спільній діяльності з 

іншими людьми. У межах цього напряму проводили свої дослідження 

Г. Білицька, І. Зимня, В. Мясников, Н. Найдьонова, С. Подмазіна, 

У. Пфінгстен, Р. Хінтч, М. Шуре та ін. 

Н. Бібік у своїх дослідженнях вважає, що соціальна компетентність – 

це  здатність жити в соціумі, з урахуванням  інтересів  й  потреб  різних  

соціальних груп; вміння дотримуватись соціальних норм і правил; 

взаємодіяти з людьми [14]. У розумінні Г. Білицької соціальна 

компетентність – це характеристика особистості, яка досягла вищого рівня 

усвідомлення соціальних проблем і способів взаємодії з суспільством [11]. 

В. Мясников і Н. Найдьонова у своїх наукових працях визначають соціальну 
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компетентність як «визначальну політичну та діяльнісну коректність в 

соціальному полі, захист власних прав та інтересів. Незалежність в 

соціальному аспекті є здатністю людини до ідентифікації, оцінювання, 

захисту джерел життя і права, готовність до розумних обмежень. Відповідно 

до цього людина повинна вміти: працювати індивідуально і в групах; 

аналізувати ситуації; бути готовою до кооперації та участі в різних керівних і 

пасивних ролях у групі; брати участь в демократичних організаціях; 

вирішувати конфлікти; слідувати правилам спільного функціонування; 

толерантно ставитися до соціальних і культурних відмінностей» [122, с.148]. 

На думку М. Шуре соціальна компетентність розглядається в світлі 

того, як люди поводяться, міркують, взаємодіють, як уміють добре 

вирішувати проблеми, що впливає на їхню успішну адаптованість у соціумі 

[233]. 

І. Рогальська-Яблонська стверджує, що дошкільники стають соціально 

компетентними через спілкування із дорослими та однолітками, оскільки 

дошкільники набувають вміння взаємодіяти з оточуючим соціальним 

середовищем,  вчаться враховувати інтереси інших людей, оволодівають 

правилами і норми поведінки в суспільстві [148, с. 354]. 

У своїх дослідженнях І. Зимня розглядає поняття соціальної 

компетентності у трьох площинах, висловлюючись таким чином: 

1) соціальна компетентність – це критерії особистості, де 

визначальним є відповідність гуманістичного потенціалу даного роду 

діяльності; 

2) соціальна компетентність – це спеціальні знання та вміння не лише 

у певній сфері діяльності, але й у прямо або опосередковано пов’язаних з нею 

галузях; 

3) соціальна компетентність – це уміння встановлювати адекватні 

міжособистісні та традиційні стосунки у різних ситуаціях спілкування [68]. 

У роботах С. Подмазіна процес формування соціальної компетентності 

визначається як становлення суб’єкта діяльності та громадянських відносин 
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[136]. 

У. Пфінгстен і Р. Хінтч визначають соціальну компетентність як 

володіння «когнітивними, емоційними і моторними способами поведінки, які 

в певних соціальних ситуаціях ведуть до довгострокового сприятливому 

співвідношенню позитивних і негативних наслідків» [230]. 

У своїх дослідженнях Т. Роменська підтримує думку У. Йонсона, 

котрий вважає, що набуття соціальної компетентності має протікати через 

освоєння трьох культур: культури навчання (оволодіння правилами і 

нормами поведінки у певному суспільстві); культури догляду (оволодіння 

нормами поведінки та спілкування з дорослими); культури однолітків 

(оволодіння вміння спілкуватися з однолітками) [149, с.110].  

Проведений теоретичний аналіз виявив значну кількість праць щодо 

розуміння сутності  феномену «соціальна компетентність». Однак у межах 

нашого дослідження актуальним для нас стало визначення С. Краснокутська, 

котра розуміє соціальну компетентність як  систему знань про соціальну 

дійсність і себе, як  систему складних соціальних умінь і навичок взаємодії, 

сценаріїв поведінки в типових ситуаціях, що дозволяють діяти найкращим 

чином в певних обставинах [86].  

Науковцями М. Айзенбарт, А. Богуш, І. Дичківською, О. Козлюк, 

О. Кононко, М. Лісіною та ін. відмічено, що складовою соціальної 

компетентності є соціально-комунікативна компетентність.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти (2012 рік) визначено, що 

соціально-комунікативна компетентність (СКК) – це обізнаність дитини  у 

різних соціальних ролях людей та з елементарними соціальними та 

морально-етичними нормами взаємовідносин прийнятих у суспільстві та 

вміння їх дотримуватись під час спілкування. Крім того, соціально-

комунікативна компетентність вимагає від дитини вміння узгоджувати свої 

дії з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно 

сприймати себе, бути емпатійною,  обирати способи спілкування відповідно 

до різних життєвих ситуацій [8]. 
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Так, О. Кононко зазначає, що соціально-комунікативна компетентність 

– це здатність людини орієнтуватися в різних комунікативних ситуаціях, 

спираючись на наявні знання і досвід, адекватно взаємодіяти з оточуючими 

людьми, завдяки  розумінню себе і інших людей, з урахуванням мінливих 

психологічних станів, умов і взаємин [81]. 

На думку М. Айзенбарт однією з провідних компетентностей 

особистості є соціально-комунікативна компетентність, яка включає в себе 

вміння вступати в контакт, як з однолітками, так і з дорослими, розпізнавати 

емоційні переживання і стани оточуючих, висловлювати власні емоції 

вербальними і невербальними способами [3]. 

У дослідженнях М. Лісіної доведено, що соціально-комунікативна 

компетентність полягає в розвитку певних умінь: розуміти емоційний стан 

однолітка, дорослого (веселий, сумний, тощо); отримувати необхідну 

інформацію в спілкуванні; вислухати іншу людину, з повагою ставитися до її 

думки, інтересів; вести простий діалог з дорослими і однолітками; спокійно 

відстоювати свою думку; співвідносити свої бажання, прагнення з інтересами 

інших людей; брати участь в колективних діях; шанобливо ставитися до 

оточуючих людей; приймати і надавати допомогу; спокійно реагувати в 

конфліктних ситуаціях [103]. 

У дослідженнях І. Дичківської, О. Козлюк, Т. Поніманської, 

простежується думка, що під соціально-комунікативною компетентістю слід 

розуміти засвоєні норми і цінності, що прийняті у суспільстві; розвиток 

спілкування і взаємодії дитини з дорослими і однолітками; становлення 

самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції; розвиток соціального і 

емоційного інтелекту, емоційної чуйності, співпереживання; формування 

готовності до спільної діяльності з однолітками, формування шанобливого 

ставлення і почуття приналежності до своєї сім'ї і до товариства дітей і 

дорослих; формування позитивних установок до різних видів праці і 

творчості; формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі 

[139]. У межах нашого дослідження ми дотримуємося думки І. Дичківської, 



42 

О. Козлюк та Т. Поніманської. 

У вітчизняних і зарубіжних роботах, присвячених соціальній 

компетентності, значне місце відводиться розгляду її структури. Це питання 

було висвітлено у роботах П. Веллхофера, Н. Калініної, С. Краснокутської, 

В. Куніциної, Л. Петровської та ін. 

Так, С. Краснокутська називає два структурних компонента соціальної 

компетентності: змістовно-діяльнісний і особистісний. Змістовно-

діяльнісний представлений збалансованим поєднанням соціальних знань, 

умінь і навичок, а в якості особистісної складової виступає сформована 

позиція людини, усвідомлення нею необхідності придбання соціальних знань 

для майбутньої самостійної життєдіяльності [86]. 

На думку Н. Калініної структура соціальної компетентності 

складається також із двох складових: когнітивно-поведінкової і мотиваційно-

особистісної. Когнітивно-поведінкова містить: соціальний інтелект (соціальні 

знання, їх структурованість, адекватність), соціальні вміння, навички 

соціальної поведінки, що включають продуктивні прийоми виконання 

соціально-значимої діяльності, вміння ефективної взаємодії та навички 

конструктивного поводження у важких життєвих ситуаціях. Мотиваційно-

особистісна складова представлена мотивами і цінностями самореалізації в 

суспільстві (мотиви досягнення, самореалізації в соціально-значимої 

діяльності, осмисленість життя), а також особистісними якостями, що 

забезпечують самореалізацію особистості [70]. 

У працяхЛ. Петровської було деталізовано структуру соціальної 

компетентності та виділено в ній такі складові: соціальний інтелект, що 

знаходить своє вираження в розумінні ситуації, гнучкому реагуванні на неї; 

духовна зрілість як сформовані ціннісні орієнтації особистості, її світогляд і 

мотивація; соціально-професійна зрілість як сукупність перцептивних, 

емпатійних, комунікативних, рефлексивних умінь, володіння менеджментом, 

інформаційними технологіями, іноземними мовами; соціально-моральна 
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зрілість у вигляді сформованої відповідальності, впевненості в собі, 

організованості, вимогливості [58]. 

Найбільш деталізовану структуру соціальної компетентності виявлено 

у дослідженнях П. Веллхофера. На його думку, соціальну компетентність 

доцільно охарактеризувати як «зонтичну конструкцію», що охоплює такі її 

складові: мотивацію; соціальний інтелект; здатність давати моральну оцінку; 

інтеракцію; комунікацію; соціальні інтереси; когнітивні процеси 

впровадження; впевненість в собі;  співчуття; соціальне сприйняття тощо 

[237]. 

У дослідженнях Л. Сохань визначено наступну структуру соціально-

комунікативної компетентності: знання (про себе; про світ); уміння й 

навички (норми і правила поведінки, їх практичне застосування); 

життєтворчі здібності (аналітичні, поведінкові, прогностичні); життєвий 

досвід; життєві досягнення [57]. 

В. Куніцина виділяє в складі соціально-комунікативної компетентності: 

комунікативну; вербальну; соціально-психологічну, міжособистісну 

орієнтацію; его-компетентність; власне соціальну компетентність [90]. 

У дослідженнях І. Дичківської висвітлюється наступна структура 

соціально-комунікативної компетентності: інформаційно-комунікативна, 

соціально-психологічна, соціально-особистісна, поведінкова [47]. 

На думку М. Айзенбарт соціально-комунікативна компетентність 

дошкільника включає наступні компоненти: мотиваційний – потреба в 

спілкуванні і схваленні, бажання зайняти певне соціальне місце серед 

значущих для дитини людей; когнітивний – наявність елементарних уявлень 

про навколишній світ, обізнаність у взаєминах людей в соціумі, усвідомлення 

власної індивідуальності; поведінковий – ефективна взаємодія з 

середовищем, здатність дотримуватися вимог суспільства; емоційний - 

уміння розуміти власні почуття і емоції та інших людей [3]. 
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М. Лісіною у структурі соціально-комунікативної компетентності у 

старших дошкільників було визначено наступні компоненти: інтелектуально-

соціальний; мотиваційно-емоційний та діяльнісно-практичний [103]. 

На нашу думку, найбільш доцільною в межах нашого дослідження є 

структура соціально-комунікативної компетентності, що надана 

М. Айзенбарт.  

Процес набуття соціально-комунікативної компетентності індивідом 

починається з народження і триває протягом усього життя, під час якого 

опановується різний соціальний досвід суспільства, який дозволяє 

виконувати певні життєво важливі соціальні ролі. Аналіз психологічної 

літератури [26; 52; 70; 101;] засвідчив, що дошкільний вік вважається 

найбільш сензитивним для входження у сферу людських відносин, дитина 

починає вступає з однолітками в емоційні, ділові, особистісні та пізнавальні 

форми спілкування. На основі взаємодії з членами дитячого співтовариства у 

дошкільника налагоджуються міжособистісні стосунки, складаються перші 

ціннісні орієнтації, що визначають спрямованість поведінки дитини [5; 

114;126]. 

Перехід дитини від раннього до дошкільного віку пов'язаний, перш за 

все, з кризовим станом «Я-сам», виникненням «Я-свідомості», «образу Я», 

що виражається в прагненні до самостійності, визнанні дорослими її 

досягнень. У цей період змінюється ставлення дитини до навколишнього 

світу, зокрема: вона  стає більш соціально спрямованою; у неї відбувається 

зміна провідної діяльності і спілкування; розвивається образне мислення; 

виникає продуктивна діяльність, заснована на використанні знаково-

символічних засобів; формуються довільність самоконтролю та контрольні 

функції.  

Відомі психологи Л. Виготський, П. Гальперін, С. Рубінштейн та ін. у 

якості домінуючої сторони в розвитку особистості називають соціальний 

досвід, який засвоюється протягом всього дитинства. У процесі засвоєння 
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цього досвіду відбувається не тільки придбання дітьми окремих знань і 

умінь, але й здійснюється розвиток їх здібностей. 

І. Рогальська зазначає, що у центрі інтересів дитини опиняється 

людина, її заняття, відносини, усвідомлення моральних норм і правил, якими 

керуються люди в спільноті. У процесі особистісного розвитку у дитини 

складаються такі психічні новоутворення, як здатність до соціальних форм 

наслідування, ідентифікації, порівняння, вподобань тощо. Дошкільники 

стають надзвичайно чутливі до оцінок дорослих. У разі поступового 

формування власної поведінки на основі взаємодії з однолітками 

розвиваються й власні позиції, оцінки та переваги по відношенню до 

суспільства. Це дає можливість зайняти певне положення в колективі 

однолітків.  Порушення взаємодії дитини з оточуючими на ранніх стадіях 

розвитку негативно відбивається на формуванні всіх сторін її психіки, 

сповільнюючи темпи та впливаючи на цілісність розвитку [147]. 

Н. Виноградова, Л. Виготський, Р. Жуковська, Т. Маркова, 

Д. Менджерицька, А. Усова та ін. у своїх дослідженнях акцентували увагу на 

соціальному становленні особистості дошкільника і відзначали, що він 

здатнет до засвоєння та розуміння інформації про соціальний світ. Також 

вони підкреслювали, що будь-яка інформація про оточуючий світ повинна 

викликати у дитини інтерес та емоційні реакції, а отримані уявлення 

сформувати у неї певну картину світу, що стає основою розвитку моральних 

якостей та прояву емоційних реакцій. 

У нормативних документах (Закони України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту») акцентується увага на тому, що соціально-комунікативну 

компетентність необхідно формувати з дошкільного дитинства [61;62].  

Соціально-комунікативна компетентність старших дошкільників 

розглядається як спеціально організований процес, спрямований на засвоєння 

дитиною зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм, 

цінностей, знань, умінь, навичок, які дозволяють їм надалі успішно 

функціонувати в суспільстві [121]. 
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Констатовано, що у старшому дошкільному віці про становлення 

певного рівня соціальної зрілості свідчать психофізичні, особистісні 

досягнення розвитку, відносна автономність і самостійність дитини в 

поведінці, вирішенні елементарних побутових проблем, організація 

доступних дитині видів діяльності, характеру взаємодії з однолітками і 

дорослими.  

У дослідженнях Г. Білокурової зазначено, що соціально- 

комунікативна компетентність дошкільника має інтегративну природу і 

включає наступні компоненти [12]:  

– мотиваційний, як потребу в спілкуванні і схваленні, бажання 

зайняти певне місце серед значущих для дитини людей – дорослих і 

однолітків;  

– когнітивний, або пізнавальний, – наявність елементарних уявлень 

про навколишній світ, поінформованість в області взаємин людей у соціумі, 

усвідомлення власної індивідуальності;  

– поведінковий, або власне комунікативний, − ефективну взаємодію із 

середовищем, здатність поводитися так, як прийнято в культурному 

суспільстві;  

– емоційний – як уміння обходиться зі своїми почуттями і емоціями 

(розуміння, вираження) і з почуттями та емоціями інших людей.  

Перераховані компоненти соціально- комунікативної компетентності 

у дошкільному віці ще тільки формуються, вони нестійкі і залежать від 

дорослого і його вміння зацікавити дитину інформацією з навколишнього 

світу, організувати з нею спілкування, допомогти зорієнтуватися в системі 

цінностей, прийнятих у суспільстві, виробити визначені способи поведінки й 

емоційного реагування на навколишню дійсність.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виявити 

особливості соціального розвитку нормотипових дітей старшого дошкільного 

віку. Так, їх розвиток характеризується: переходом до довільності процесів 

поведінки, формуванням перших етичних норм (що таке добре і, що таке 
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погано); виникненням супідрядних мотивів поведінки (переважання 

обдуманих дій над імпульсивними); формуванням довільної поведінки 

(вміння керувати собою і своїми вчинками, потребою діяти у відповідності 

до встановлених правил і етичними нормами);  формуванням першого 

досвіду самосвідомості (індивідуальної свідомості, усвідомленням свого 

місця в системі соціальних відносин, усвідомленням та узагальненням своїх 

переживань, стійкої самооцінки й відповідного їй ставлення до успіху і 

невдачі в діяльності).  

Для формування у дошкільників певного рівня соціально-

комунікативної компетентності науковцями (М. Айзенбарт [2;3], Н. Гавриш 

[49], А. Демчук [43], Т. Коршунова [83], О. Литовченко [105], 

К. Приходченко [140] та ін.) виділено низку умов, серед яких найбільш 

значущими є: 

– цілеспрямована діяльність закладу освіти в напрямі соціального 

розвитку дитини;  

– єдиний простір розвитку дитини на рівні конкретної установи, 

включення до простору різних суб’єктів соціального оточення, що 

забезпечують функціонування закладу як відкритої освітньої системи;  

– безпосередня різноманітна діяльність дитини – вільна або 

спеціально організована, власна чи сумісна зі значимими для неї людьми, яка 

розглядається як спосіб прояву активності та ініціативності дитини в системі 

соціальних відносин як можливість визначити своє місце серед інших людей.  

Розглянемо перераховані вище умови докладніше. Серед значущих на 

сьогодні напрямів в роботі закладу дошкільної освіти виділяється соціальне 

виховання як спеціально організована педагогічна діяльність, що передбачає 

цілеспрямований процес формування соціально значущих якостей 

особистості дитини, необхідних їй для успішної соціалізації.  

Складовими соціального виховання, на думку Р. Хінш,  є взаємодія 

трьох процесів: освіти дітей, організації їхнього соціального досвіду й 

індивідуальної допомоги особистості. Освіта передбачає систематичну 
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діяльність дорослих з формування у дошкільників уявлень і елементарних 

знань про навколишню  дійсність. Набуття дитиною соціального досвіду 

здійснюється в процесі її участі в життєдіяльності формалізованих груп 

(колективів) [187]. Індивідуальна допомога передбачає допомогу: в 

придбанні уявлень, знань, навичок, необхідних для задоволення 

дошкільниками своїх позитивних потреб і інтересів; в усвідомленні ними 

своїх цінностей, установок і вмінь; у розвитку самосвідомості, 

самовизначення, самореалізації і самоствердження; у розвитку почуття 

причетності до сім'ї, групи, соціуму.  

Соціальне виховання дошкільника, на думку К. Приходченко, 

здійснюється в певному просторі життєдіяльності дитини, просторі її 

розвитку, освіти, та включає в себе сукупність: просторово-предметних 

чинників (предметно-розвиваюче середовище), соціальних чинників 

(соціальне оточення: батьки, представники різних соціальних груп, 

громадських організацій);  міжособистісних відносин (в процесі формальної і 

неформальної взаємодії) [140].  

О. Литовченко зазначає, що у рамках соціального виховання 

дошкільників створюються передумови для:  

– оволодіння не стільки знаннями, скільки навичками взаємодії з 

оточуючими, що проявляється у вигляді стійких форм соціально схвалюваної 

поведінки;  

– становлення базових характеристик особистості дитини: 

самооцінки, емоційно-потребової сфери, моральних цінностей і установок, а 

також соціально-психологічних особливостей у спілкуванні з людьми, 

можливість застосувати все це на практиці;  

– активного засвоєння дошкільниками соціального світу (при 

наявності високої пізнавальної активності й інтересу до соціуму), формування 

у них певного рівня соціально-комунікативної компетентності [105].  

На особливу роль знань у питаннях соціального становлення 

дошкільників вказували Л. Виготський [26], А. Демчук [43], 
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В. Жуковський [59], Г. Лаврова [95], О. Максимова [111], М.Савченко [150], 

А. Усова [181] та ін. Вони відзначали, що дошкільник здатний засвоювати і 

розуміти інформацію про соціальний світ. Будь-яка інформація про 

навколишній світ викликає у дитини живий інтерес, змушує її емоційно 

реагувати, викликає певне відношення до фактів або подій. Отримані 

уявлення формують у дитини певну картину світу, є основою становлення її 

моральних установок,  якостей особистості.  

Позиції даної проблематики розглядалися у наукових та методичних 

працях психологів та педагогів Л. Божович [17], Л. Виготського [27], 

С. Гончарова [37], А. Запорожця [63], Д. Ельконіна [204], Дж. Равена [145], 

О. Смирнової [161] та ін.  

Як підтверджено низкою досліджень (Є. Євдокимова, О. Князєва, 

С. Козлова, Т.  Куликова та ін.), засвоєння дитиною соціального досвіду 

здійснюється в процесі діяльності [54]. Тому ще однією умовою соціального 

становлення дитини, формування у неї соціальної компетентності є 

безпосередня різноманітна діяльність дитини: гра, пізнавальна, образотворча, 

предметна діяльність, праця, спілкування, спільна діяльність за участю 

соціальних партнерів тощо. У процесі діяльності у дошкільників формується 

певне коло уявлень (знань) про навколишній світ, які несуть дитині 

інформацію про життя в суспільстві, про людей, про взаємовідносини між 

ними тощо.  

Відомо, що провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є гра. 

А. Леонтьєв [100], Д. Ельконін [204] розглядали гру як особливу форму 

практичного проникнення дитини у світ соціальних відносин. У грі дитина 

природня, активно діє, щиро переживає, вигадує, творить, думає. 

Semrud-Clikeman M. акцентував увагу на предметній діяльності 

дитини, на праці, що збагачує її соціальний досвід. Він вважав, що 

опановуючи трудовими навичками, дошкільник поступово набуває почуття 

впевненості, у нього розвиваються вольові якості, формуються вміння 

докладати зусилля для досягнення мети. У трудовій діяльності дитина є  
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активним перетворювачем навколишнього світу. Спільна праця формує 

позитивні емоції, навички взаємодії, відчуття власної значущості, потрібності 

оточуючим. Semrud-Clikeman M. відмічав, що у процесі спільної діяльності 

зростає інтерес до оточуючих людей, формуються соціальні мотиви 

поведінки, відбувається передача соціального досвіду, дитина виступає як 

суб'єкт діяльності (пізнавальної, творчої, комунікативної тощо), активно бере 

участь в перетворенні навколишнього світу, вибудовує відносини з 

оточуючими, виробляє субкультурні норми і правила [232]. 

У своїх дослідженнях І. Бех схиляється до думки, що враховуючи 

можливі механізми соціалізації дитини, забезпечуючи певні умови, 

створюючи єдиний освітній простір розвитку дитини, заклад дошкільної 

освіти може здійснювати результативну роботу щодо соціального виховання, 

формуючи у дітей певний рівень соціально-комунікативної компетентності, 

обумовленого віковими і пізнавальними можливостями дошкільників [13]. 

У результаті проведеного теоретичного аналізу можна зробити такі 

висновки, що соціально-комунікативна компетентність є важливим 

компонентом компетентності. Соціально-комунікативна компетентність – це 

система соціальних знань про себе і оточуючих, соціальних умінь і навичок 

взаємодії,  набуття сценаріїв поведінки в типових ситуаціях. Формування 

соціально-комунікативної компетентності має починатися з дошкільного 

віку, що у майбутньому буде забезпечувати інтеграцію дитини в суспільство 

через виконання нею різних соціальних ролей. Набуття певного рівня 

соціально-комунікативної компетентності сприятиме подальшій успішній 

соціалізації дитини. 

 

1.2. Особливості формування соціального досвіду дошкільників із 

порушеннями  інтелектуального розвитку. 

 

Одним із найбільш важливих напрямків у дошкільній освіті є соціальне 

виховання, яке розглядається як спеціально організована педагогічна 
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діяльність, що спрямована на формування та розвиток соціально значимих 

якостей дитини, котрі є необхідними для соціалізації дитини як з 

нормальним, так і з порушеним розвитком [34]. О. Вержиховська зазначає, 

що соціалізація дітей з особливими освітніми потребами полягає в інтеграції 

таких дітей у суспільство аби вони могли придбати і засвоїти певні цінності і 

загальноприйняті норми поведінки, необхідні для життя в суспільстві [21]. 

Вирішення проблеми соціального виховання дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку (ПІР) є в наші дні актуальним у 

силу об'єктивних складнощів соціального функціонування та входження 

дитини в суспільство. Численні труднощі можуть мати як біологічну, 

психічну, соціальну природу, так і комплексний характер, проявлятися 

різною мірою виразності, що ускладнюватимуть засвоєння норм поведінки, 

необхідних для життя в суспільстві. Тож у межах соціального виховання 

дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку створюються 

перспективи для: 

- опанування навичками соціальної взаємодії з оточуючим світом, 

що проявляються у якості соціально прийнятних поведінкових норм; 

формування і розвитку самооцінки, емоційно-вольової сфери, моральних 

цінностей;  

- оволодіння знаннями про соціально-психологічні особливості 

спілкування та взаємодії з людьми;  

- засвоєння особливостей соціального світу; 

- формування певного рівня соціально-комунікативної 

компетентності. 

Зокрема, своєрідність соціального виховання дошкільників із ПІР 

полягає в тому, щоб надавати та прививати соціально прийнятні зразки 

поведінки, комунікації, взаємодії.  Соціально-виховна робота повинна бути 

спрямована на соціальний розвиток, у межах якого формується соціально-

комунікативна компетентність старших дошкільників із ПІР. 
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В. Скворцовою відмічено, що соціальний розвиток є складовим 

компонентом соціально-комунікативної компетентності, котра має 

набуватися у певному життєдіяльнісному просторі, що включає сукупність 

предметно-розвиваючого середовища, соціального оточення, 

міжособистісних стосунків [158]. 

У дослідженнях М. Лукашевич та Л. Бондарчук особливе місце 

відведено питанню соціального розвитку особистості з порушенням 

психофізичного розвитку. На їх думку існує два провідних напрями, яких 

слід дотримуватися в процесі соціалізації:   

- проведення різноманітної роботи та патронажу, що спрямовані на 

розкриття творчого потенціалу старших дошкільників визначеної нозології, 

тобто соціальна опіка; 

- формування вміння опиратися негативним явищам суспільства [107]. 

У свою чергу соціальному розвитку старших дошкільників із ПІР 

притаманні певні особливості. Так, Л. Лєпіхова на основі досліджень 

Д. Ельконіна наголошує на існуванні двох форм соціального розвитку 

старших дошкільників визначеної категорії: 

- оволодіння предметними знаннями, навичками, діями та поява 

психічних якостей та умінь, котрі пов’язані з соціальним научінням та 

розвитком; 

- опанування дитиною соціальними обставинами та відносинами зі 

свого життя, механізмами діяльності, поведінковими нормами, формами та 

мотивами, схваленими суспільством, що протікає у вигляді спеціально 

організованого соціального навчання та неорганізованої практики соціальної 

взаємодії [101]. 

Доведеним є той факт, що саме старший дошкільний вік передбачає 

досягнення дитиною певного рівня соціальної зрілості, який, в свою чергу, 

залежить від рівня зрілості кори головного мозку. Тому важливим завданням 

цього вікового етапу стає формування такої важливої особистісної риси як 

соціально-комунікативна компетентність. Однак, у наукових джерелах 
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робиться акцент на складності психологічного розвитку дошкільників із з 

порушеннями інтелектуального розвитку та формуванні соціально-

комунікативої компетентності у (А. Болохин [18], В.  Бондар [19], 

О. Вовченко [23], В. Войтко [24], О. Гаврилушкина [29], А. Лапін [98], 

А. Маллер [112], О. Нагорна [123], Н. Содномова [162], О. Холодій [165], 

О. Стебляк [168], І. Татьянчикова [176], О. Чеботарьова [189], Л. Шамко 

[190] та ін.). Саме психологічні особливості старших дошкільників даної 

нозології ускладнюють процес соціального розвитку з дошкільного віку, 

адже саме у цей період має відбуватися становлення особистості на ступені 

незрілої свідомості, починають встановлюватися перші зв’язки  з оточуючим 

світом та людьми (рідними, вчителями, вихователями). Дошкільники з 

порушеннями інтелектуального розвитку змушені цілеспрямовано вчитися 

орієнтуватися у складному світі людських взаємостосунків, співставляти 

наявні знання з діями у реальному світі. Крім того, їм важливо засвоїти 

мотиви поведінки, основою для яких мають бути позитивні переживання, 

котрі сприяють спочатку емоційному, а потім і інтелектуальному засвоєнню 

системи людських стосунків, що є основою для формування у старших 

дошкільників із з порушеннями інтелектуального розвитку соціально-

комунікативної компетентності.  

Як зазначають дослідники, В. Бондар [19], І. Гудим [143], Л. Нафікова 

[124], І. Недозим [125], К. Осторвська [132], Л. Пархоменко [143], В. Синьов 

[157], В. Тарасун [174], І.  Татьянчикова [175], О. Тельна [176],  Г. Хворова 

[174] та ін., головна проблема дитини з обмеженими можливостями, у т.ч. і з 

порушеннями в інтелектуальному розвиткові, полягає у порушенні її зв'язку 

зі світом, в обмеженій мобільності, бідності контактів з однолітками та 

дорослими, в обмеженому спілкуванні з природою, недоступності низки 

культурних цінностей, а іноді й елементарної освіти. 

Як зазначала у своїх працях І. Тараненко, одним із шляхів набуття 

соціально-комунікативної компетентності  дітьми із порушеннями 

психофізичного розвитку є їх взаємодія із однолітками з нормою розвитку 
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[173]. Крім того, дослідниця зазначала, що інтеграція дітей з обмеженими 

можливостями має починатися якомога раніше, шляхом їх сумісної 

діяльності з нормотиповими однолітками. І. Тараненко вважає, що сумісна 

діяльність сприяє: взаєморозвитку дітей; більш успішній їх адаптації та 

інтеграції до соціуму; подоланню соціальних бар’єрів та почуття 

ізольованості та відстороненості. У цьому процесі відбувається і навчання 

нормотипових дітей  взаємодіяти, спілкуватися та розуміти особливості дітей 

з порушеннями [173]. 

У дослідженні О. Позднякової виділені наступні загальні особливості 

розвитку соціально-комунікативної компетентності дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку: 

 особистісного значення набувають зовнішні вимоги соціуму; 

 замість активної діяльності домінує соціальна опіка; 

 дорослі невідповідально ставляться до рівня та якості знань дітей; 

 оточуючі з підвищеною увагою ставляться до особливостей дітей; 

 обмежене спілкування та взаємодія з однолітками з нормою 

розвитку; 

 ускладнені психологічні умови навколо дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку; 

 старші дошкільники із ПІР постійно залежні від інших людей; 

 їх життєві перспективи часто є втраченими; 

 утриманське ставлення до соціуму та життя; 

 діти не здатні нести належний рівень відповідальності за свої 

вчинки [137]. 

У межах предмету нашого дослідження необхідним є аналіз 

особливостей розвитку старших дошкільників із ПІР. Представники даної 

категорії розвиваються у своєму своєрідному темпі, терміни розвитку їх 

особистості уповільнені, а кожен етап їх розвитку впливає на утворення 

специфічної структури розвитку.   
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У спеціальній освіті доцільно брати за основу вікової періодизації не 

лише фізичний вік, але й рівень розвитку старших дошкільників визначеної 

нозології, їх готовність до наступного етапу навчання, саме через це межі 

дошкільного віку у дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

можуть зміщуватися у бік зростання. Старший дошкільний вік у них може 

починатися з 5-6 років і тривати до 7-8 років, а у деяких випадках і довше.  

Дитина з  порушеннями інтелектуального розвитку має об'єктивно 

набагато менше соціальних можливостей в порівнянні зі здоровими. Так, 

дошкільники, які нормально розвиваються, знання і вміння набувають в 

процесі спілкування з дорослими, виконуючи певні обов'язки в сім'ї, граючи 

в різні ігри, що імітують навколишнє їхнє життя і події. Старші дошкільники 

з ПІР у зв’язку з особливостями свого розвитку не можуть самостійно 

здобувати знання і вміння. 

У процесі формування соціально-комунікативної компетентності осіб з 

порушеннями інтелектуального розвитку розвитку важливо пам’ятати про 

особливості їх сприйняття суспільством та усвідомлення дитиною своєї 

неповноцінності. На цій основі  починається програмування особистості 

дитини з ПІР на нездатність виконувати дії, що під силу однолітками, які 

нормально розвиваються. У результаті цього вирізняється наступна 

особливість соціального розвитку дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку – схильність до звуження їх соціальних ролей.  

Також, у старших дошкільників із ПІР спостерігається виражена 

своєрідність емоційного і соціально розвитку. На тлі загального емоційного 

збіднення має місце зниження емоційної чуйності, здатності до емоційного 

зараження, наслідування, слабка реакція на нове. Нерідко навіть ставлення до 

матері позбавлене адекватного позитивного емоційного забарвлення. 

Затримується процес формування системи «Ми», яка є результатом ділового 

співробітництва дорослого і дитини в предметній діяльності. Внаслідок цього 

виділення власного «Я» з системи «Ми» не тільки запізнюється в часі, але 
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слабо виражене. Дитина практично не прагне до самостійності і залишається 

індиферентною до своїх досягнень [158]. 

Дитина з інтелектуальною недостатністю має труднощі у виділенні  

однолітків як об'єкту взаємодії, тому оволодіння засобами міжособистісної 

взаємодії, кооперативними вміннями, партнерськими відносинами 

відбувається повільно, з великими труднощами. Старші дошкільники з 

порушеннями інтелектуального розвитку живуть поруч, але не разом. Всі 

питання вирішуються за допомогою дорослого. Пояснити недорозвинення 

особистісних новоутворень тільки органічними порушеннями неправомірно. 

Запізнення і невиразність кризових станів пов'язані з дефіцітарністю 

емоційного і ділового спілкування з дорослим в дитинстві. Внаслідок причин 

біосоціального характеру у більшості старших дошкільників визначеної 

нозології виявляється в різному ступені недорозвинення емоційної і 

комунікативної поведінки; предметних дій (як прямих, однофазних, так і 

опосередкованих, гарматних, двофазних); пізнавальних функцій руки; 

мовлення; дій заміщення; Я-позиції; дій «перетворення в тварин»; прагнення 

до самостійності; потреби в похвалі, підтримки з боку дорослого, у співпраці 

з ним. 

Наступним специфічним ускладненням для формування соціально-

комунікативної компетентності є неадекватна самооцінка старших 

дошкільників даної категорії. П. Горностай наголошує на важливості 

привиття дитині адекватного прийняття себе та своїх можливостей, що є 

однією з основних умов набуття соціально-комунікативної компетентності 

[40].  

Процес набуття дошкільниками із порушенням інтелекту соціально-

комунікативної компетентності ускладнюється труднощами, що пов’язані зі 

зниженням інтелектуального і фізичного розвитку, працездатності, з 

неврівноваженістю психологічних станів, відсутністю впевненості у собі та 

зниженою самооцінкою тощо. У своїх дослідженнях В. Ляшенко зазначав 

особливості, що ускладнюють формування та розвиток соціально-
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комунікативної компетентності у дітей з порушенням психофізичного 

розвитку, такі як: розуміння дітьми свого захворювання; боротьба з наявними 

фізичними та інтелектуальними порушеннями розвитку; посилена увага з 

боку оточуючих до наявних у дитини дефектів [110]. 

О. Позднякова в своїй науковій праці «Формування соціальної 

компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я засобом 

проектної діяльності»  доповнює перелік особливостей, наданих В. Ляшенко, 

відмічаючи, що у дітей із порушенням психофізичного розвитку 

спостерігається соціальна деривація,  низький рівень спілкування з 

однолітками та дорослими ближнього оточеннями (педагогами, родиною); 

відсутність у дорослих бажання включати дитину в активну діяльність для 

розвитку її потенційних можливостей [137]. 

Результати аналізу літературних джерел (А. Висоцька [22], 

О. Литвишко [104], К.  Островська [132]; С. Подмазін [136], В.  Суржанська 

[170] та ін.) зі спеціальної психології засвідчили, що соціальні уявлення осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку відрізняються від вікової норми 

наступними характеристиками:низьким рівнем узагальненості, вузькістю і 

обмеженістю в змістовному плані; меншою диференційованістю понять 

(розчленованістю); високим рівнем егоцентричності сприйняття й розуміння 

іншої людини; обмеженим понятійним апаратом, на основі якого 

здійснюється розуміння інших людей; нижчим пізнавальним потенціалом 

засобів міжособистісного сприйняття (психологічних понять); тенденцією 

сприймати людей швидше в негативному, ніж в позитивному плані, яка 

посилюється з віком. 

Особливість розвитку соціально-комунікативної компетентності 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, на думку  

Т. Засенко [64], Т. Захарової [66], Г. Лаврова [95], С. Миронової [117], 

О. Приходько [141], В. Синьова [156] та ін., полягає у тому, що для них весь 

соціальний вплив набуває особистісного сенсу та значення. Дошкільники 

визначеної нозології легко піддаються зовнішньому впливу, тому важливо 
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звертати увагу, на те, щоб подібні соціальні впливи були позитивними, адже 

у протилежній ситуації такі навіювання можуть призвести до викривленого 

усвідомлення дитиною свого місця не лише у мікросоціальному середовищі, 

а й у суспільстві в цілому. Тому, у роботі дошкільного віку із порушеннями 

інтелектуального розвитку важливо приділити підвищену увагу формуванню 

понять «добре» та «погано».  

Оволодіння кооперативними вміннями, партнерськими відносинами 

відбувається уповільнено. Внаслідок причин біосоціального характеру у 

більшості дошкільників даної категорії спостерігається різний ступінь 

недорозвинення емоційної та комунікативної поведінки, предметних дій, 

пізнавальних функцій, Я-позиції, прагнення до самостійності. 

О. Скрипченко зауважує, що на процес формування соціально-

комунікативної компетентності впливають різні індивідуальні фактори 

особистості. Особливо слід відмітити: тип особистості (інтро- чи екстраверт, 

аутичний чи неаутичний); рівень розвитку інтелекту; психічний стан 

(астенічний чи стенічний); типовий настрій; форму й рівень спілкування та 

взаємодії з соціумом [160].  

Слід зауважити, що якщо дошкільники з ПІР зростають під 

гіперопікою, то у них з’являється апатичне та байдуже ставлення до 

оточуючого світу. Це призводить до зниження рівня спілкування та 

соціальних контактів, що поглиблює негативне ставлення до інших людей. 

Тому важливо розширювати комунікативну сферу старших дошкільників із 

ПІР, формувати здатність взаємодіяти, виховувати комунікативну 

толерантність, навчати вирішувати проблеми у безконфліктному руслі (без 

словесних образ та фізичного впливу) [166]. 

З урахуванням механізмів соціалізації виділяються вченими (І. Бех [13], 

А. Гогоберідзе [36], О. Дєдов [48], О. Кузьменко [89], А. Мудрик [120], 

Р. Павелків [134], І. Ящук [206], Andrew M. Colman [207], Delamare Le Deist 

[213], B. Gasteiger-Klicpera [216], Lawrence E. Shapiro [224], S. Lynch [226], 

S. Denham [231], M. Shure [233] та ін.) наступні умови для набуття соціально-
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комунікативної компетентності дітьми дошкільного віку із порушеннями 

інтелекту: цілеспрямована робота дошкільного закладу; єдина система 

розвиткового простору; різнобічна діяльність дитини. 

М. Лукашевич вважає, що для  формування соціально-комунікативної 

компетентності осіб із порушеннями психофізичного розвитку доцільно 

застосовувати адаптивно-розвивальну концепцію, яка передбачає 

безперервну взаємодію особистості з соціальними середовищем шляхом 

пристосування до змінюваних умов оточуючого світу у різних сферах 

життєдіяльності. Даній концепції притаманні наступні переваги: 

 поєднання впливу різних механізмів адаптації (біологічний, 

психологічний, соціальний), які передбачають орієнтування не лише  на 

особистість індивіда, а й на особливості адаптаційних механізмів кожної 

особи в залежності від рівня особливих потреб; 

 найбільш повне урахування особливостей навчання і виховання має 

брати до уваги  особливості всіх сфер дитини; 

 врахування специфіки прояву особистісних потреб при засвоєнні 

нових соціальних ситуацій; 

 процес формування соціально-комунікативної компетентності 

розглядається як безперервний, що надає можливість для  її безперервного 

навчання і виховання з урахуванням змін і специфічних потреб людини та 

суспільства [96]. 

Ще Л. Виготський вважав, що «спеціальне виховання повинно бути 

підпорядковане соціальному» [28], тому у соціальному вихованні 

формування соціально-комунікативної компетентності можливе за 

допомогою моделювання різних життєвих ситуацій та їх програвання.  

Спираючись на погляди Л. Виготського, можна стверджувати, що 

дошкільники із ПІР у процесі спеціального навчання потребують 

цілеспрямованого формування соціально-комунікативної компетентності 

[28]. А умови і механізми її формування мають залежати від особливостей 

розвитку дитини з порушеннями інтелектуального розвитку. Зокрема, 
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корекційно-розвиткова робота має спрямовуватися на формування у дитини 

«образу Я», «Я-свідомості»; сприйняття однолітка на позитивній емоційній 

основі та  навчання способам взаємодії; розвиток ділової, особистісної, 

ситуативної, пізнавальної форм спілкування; виникнення соціальної 

спрямованості і формування соціальних уявлень; виділення і усвідомлення 

різних рівнів і видів соціальних відносин; розвиток здатності відображати 

(моделювати) ці відносини в перерахованих видах діяльності; розвиток 

довільності, програмування й контролю [66].  

Науковцями доведено (Г. Белеч, І. Бондар, В. Войтко, С. Миронова, 

В. Синьов та ін.), що починаючи з дошкільного віку СКК дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку формується в процесі корекційно-

розвиткової роботи, що потребує вирішення певних завдань для її 

формування, зокрема:  формування початкових уявлень  про себе, найближче 

оточення; розвиток сприйняття однолітка як об'єкта взаємодії на позитивній 

емоційній основі; привертання уваги до різних емоційних станів людини, 

формування умінь висловлювати свій настрій за допомогою доступних 

пантомімічних і мімічних засобів; закріплення отриманих знання в процесі 

сюжетно-рольових, театралізованих та дидактичних ігор.  

Теоретичний аналіз (Н. Макарчук [46], І. Колесник [74], А. Лапін [99], 

О. Мельничук [114], С. Петерина [135], Г. Супрун [169], Д.  Шульженко[200] 

та ін.) засвідчив, що корекційно-розвиткова робота з набуття соціального 

досвіду здійснюється у : 

1) повсякденному житті шляхом залучення уваги дітей один до 

одного, надання допомоги (в певних межах), участь в колективній роботі, 

спільному вираженні радості від результату тощо; 

2) процесі спеціальних ігор та вправ, спрямованих на розвиток 

уявлень про себе, оточуючих дорослих і однолітків, системі соціальних 

відносин; на оволодіння засобами взаємодії (кооперації та ін.). У проведенні 

цих ігор та вправ можуть брати участь різні фахівці (наприклад, вчитель-

дефектолог і вихователь або педагог-психолог). Ігри можуть проводитися як 
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самостійне заняття, а також в структурі інших занять як їх фрагмент 

відповідно до педагогічного задуму дорослого; 

3) процесі навчання сюжетно-рольовим і театралізованим іграм 

(режисерські ігри та ігри-драматизації), відбувається усвідомлення і 

відтворення соціальних відносин, що є метою і засобом діяльності; 

4) процесі малювання, ліплення, конструювання, господарсько-

побутової праці за рахунок посилення соціальної спрямованості їх змісту. 

5) процесі роботи з розвитку мовлення: навчання словесному звіту 

про виконані дії, складання оповідань з «особистого досвіду», твору тексту 

при виконанні ролі в театралізованих іграх тощо; 

6) процесі індивідуальної корекційної роботи. 

У дослідженнях П. Горностай визначено, що напрямком вирішення 

даної проблеми є створення ситуацій активної діяльності для набуття, 

демонстрації та розвитку здібностей і можливостей старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку. На його думку, за допомогою 

рольової діяльності, у тому числі і під час ігор, діти вчаться переживати 

травматичний досвід та долати життєві труднощі, що є основою для набуття 

соціально-комунікативної компетентності [41].  

Під час діяльності у дошкільників формується певне коло уявлень про 

світ, життя суспільства, стосунки між людьми тощо. Вона впливає на 

розвиток подальших стосунків дітей з людьми, які їх оточують [196].  

Г. Ледд зазначає, що  дітям з порушеннями інтелектуального розвитку 

доцільно, в-першу чергу, формувати емпатію до оточуючих та одночасно 

сприяти толерантному ставленню оточуючих до старших дошкільників даної 

категорії [222]. 

Для формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із ПІР, на думку Т. Скрипник [159], педагогам слід вирішувати 

низку завдань на комунікативному і соціальному рівнях. На комунікативному 

(міжособистісному) рівні слід послаблювати почуття ізольованості;  

розширювати мережу суспільно прийнятних контактів; сприяти розвитку 



62 

емпатії; організовувати умови для розвитку емоційної близькості, 

взаємодопомоги, комунікації. На соціальному рівні необхідно  формувати та 

підтримувати соціально прийнятні норми та форми поведінки;  стимулювати 

зв'язок із мікро- та макросоціумом;  прищеплювати почуття власної гідності, 

необхідності, корисності.  

Позитивна динаміка на даних рівнях сприятиме подоланню у 

особистості із порушеннями інтелекту застрягання на індивідуальних 

переживаннях, появу опору негативним впливам та емоціям, формуванню 

почуття власної цінності, унікальності, впевненості у собі, прояву активності. 

Зміст корекційно-педагогічної роботи залежить від рівня соціальної 

компетенції дитини і готовності дорослого до взаємодії з нею. Виявлення 

рівня соціального розвитку орієнтує педагога-дефектолога на організацію 

індивідуальної форми занять, вибір стратегії індивідуальної програми 

розвитку дитини і на проведення корекційної роботи на початкових етапах 

соціалізації  як з дітьми, так і батьками [168]. 

На наш погляд, корекційно-розвиваюча робота по формуванню рівня 

соціального розвитку у дошкільників із ПІР сприяє виникненню потреби до 

встановлення соціальних відносин з дорослими і однолітками. При 

організації корекційного впливу, на наш погляд, необхідно враховувати 

засвоєний дитиною соціальний досвід в процесі спілкування з дорослими; 

емоційно-особистісний контакт з дорослим; створювати передумови до 

співпраці за допомогою прийомів, спрямованих на набуття дитиною 

соціального і емоційного досвіду, зафіксованого в слові; вдосконалювати 

навички колективної діяльності і формування психологічної готовності до 

шкільного навчання через включення старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку в спільну ігрову діяльність. Готувати і 

організовувати заняття враховуючи індивідуально-диференційований підхід 

у навчанні, систематичність і послідовність, повторюваність і 

концентричність, зв'язок з життям і використання матеріалу, доступного для 

старших дошкільників визначеної нозології. 
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Отже, у даному підрозділі ми дійшли висновку про те, що одним із 

провідних шляхів соціального розвитку дошкільників із ПІР є діяльність, у 

процесі якої здійснюється цілеспрямована корекційна робота. Провідною 

діяльністю старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку є сюжетно-рольова гра. Тож наступний наш підрозділ присвячений 

розгляду питання формування соціально-комунікативної компетентності у 

процесі сюжетно-рольових ігор. 

 

1.3. Сюжетно-рольова гра як засіб формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

 

Для формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників визначеної нозології необхідним є включення їх у різні види 

діяльності (ігрову, пізнавальну, зображувальну, трудову тощо), котра 

протікає у взаємодії з однолітками і є джерелом їхнього власного соціального 

досвіду.  

Провідною діяльність дітей дошкільного віку є ігрова, яку у багатьох 

наукових джерелах розглядають як основний засіб психічного і соціального 

розвитку [16;164;175].  

Гра – особлива форма оволодіння діяльністю шляхом її у  процесі якої 

дитина спочатку емоційно, а потім і інтелектуально засвоює систему 

людських взаємостосунків. Саме в грі відбувається формування навичок 

колективної взаємодії та поведінки, набуваються певні знання та вміння, 

опановуються моделі та стратегії поведінки прийнятні для суспільства, 

збільшується словниковий запас тощо.  

Проблема ігрової діяльності дітей привертала увагу багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених і розглядалася з філософської 

(С. Авєрінцев, Ю. Богинська, А. Вайнштейн, І. Герасимов, Г. Гесс, A. Жигун, 

Н. Зенкевич, Р. Калуа, Ю. Лотман, Є. Маркович, М. Можейко, А. Макуліна, 
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Г. Нодіа, Х. Ортеги-і-Гассет, Л. Петросян, Д. Сільвестро Є. Сьоміна, 

Й. Хейзінг та ін.), психологічної (П. Блонський, Л. Божович, Д. Бруннер, 

К. Бюллер, Ш. Бюллер, В. Вундт, Л.  Виготський, К. Гросс, Д.  Ельконін 

А. Запорожець, В. Зінченко, А. Леонтьєв, А.  Лурія, C. Міллер, Ж. Піаже, 

С. Рубінштейн, Г. Спенсер, А. Співаковський, Д.  Фельдштейн, З. Фрейд та 

ін.) та педагогічної позицій (Л. Артемова, Г. Григоренко, Д.Колоцці, 

Н. Короткова, Н. Крупська, Н. Кудикіна, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський, Ф. Фребел, І. Фришман, С.  Шацького, К. Щербакова, Н. 

Гавриш та ін.). Значне місце вивченню соціальної сутності гри відведено у 

роботах Е. Аркіна, Я. Коломенського, Д. Менджерицької, Є. Тихеева, 

Ф. Фребеля та ін.  

У своїх дослідженнях Н. Соколова дотримується думки К. Гросса, 

котрий зазначав, що гра є первинною стихійною школою, яка надає дитині 

можливість ознайомитися з традиційною поведінкою людей, що її оточують 

[163]. За визначенням А. Леонтьєва, гра є провідною діяльністю дитини-

дошкільника, у зв'язку з розвитком якої відбуваються найголовніші зміни в 

психіці дитини і всередині якої розвиваються психічні процеси, що готують 

перехід дитини до нового щабля її розвитку [100].  

На думку Д. Ельконіна, гра – це діяльність, яка відтворює соціальні 

відносини між людьми поза умов безпосередньо утилітарної діяльності [204]. 

Дослідник  відзначав, що в грі дитина проходить своєрідну практику 

суспільного життя. Через гру здійснюється соціальна обумовленість 

психічного розвитку дитини. Різноманітні за формою і змістом ігри вводять 

дитину в коло реальних життєвих явищ, забезпечуючи ненавмисне освоєння 

соціального досвіду дорослих. 

Польський педагог і письменник Я. Корчак вважав, що гра – це 

можливість відшукати себе в суспільстві, себе в людстві, себе у Всесвіті. У 

своїх дослідження А. Реан дотримується думки С. Шацького, що гра – це 

життєва лабораторія дитинства, яка дає той аромат, ту атмосферу молодого 

життя, без якої ця пора була б марна для людства [146].  
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В. Сухомлинський виразив думку про те, що гра – це величезне світле 

вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень і 

понять, це іскра, запалююча вогник цікавості і допитливості [171, с.95]. 

Науковець зазначав, що якщо у реальному житті дошкільники здебільшого 

орієнтовані на спілкування з дорослими, то у грі вони взаємодіють 

насамперед одне з одним. На поведінку дошкільників впливає як партнер по 

грі – його ставлення до ігрового завдання, інших учасників, так і сама ігрова 

діяльність, яка потребує від дітей спрямованості одне на одного й актуалізує 

у них морально-етичні норми взаємодії. 

На думку Л. Виготського, «епоха гри» притаманна як дітям з нормою 

розвитку, так і дітям з порушеннями інтелектуального розвитку, а гра у свою 

чергу забезпечує зону найближчого розвитку та є важливим корекційно-

розвивальним засобом [26]. Науковцем було відзначено такі аспекти гри: 

1) відкриваючи значення предмета, дитина передає його іншому 

предмету (предмету-заміннику);  

2) бажає грати, як хочеться, але стримує себе правилами. Сила 

самоконтролю з’являється у вільній грі, а гра, у свою чергу, навчає 

співвідносити бажання з правилом [27].  

3) з розвитком мови-розповіді сюжетна гра скорочується, дитина 

вербальними засобами висловлює свої враження. 

В аспекті соціально-педагогічної діяльності вчені (М. Айзенбарт [3], 

О. Гаврілушкіна [29], О. Стеблєва [166], Г. Щукіна [203], C. Simpson [226]  та 

ін) розглядали гру як метод відтворення і засвоєння суспільного досвіду, 

фіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних дій і 

програванні соціально-рольових ситуацій. 

Існує багато класифікацій ігор, розроблених видатними вченими  

(В. Штерн, К. Грос, П. Лесгафт,  Ж. Піаже, Катрін Гарвей, Є. Заворигіною та  

С. Новосьоловою та ін.). Для нашого дослідження доцільною є класифікація 

відомого німецького психолога В. Штерн, що висвітлена у дослідженнях 

А. Усової. Дослідник виділив  індивідуальні ігри (за задумом дитини) та 
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соціальні (спільні з іншими) [181]. В аспекті соціальних ігор важливою 

виступає сюжетно-рольова гра, яка саме і стає провідною діяльністю дітей 

старшого дошкільного віку. 

Низкою дослідників (Л. Божович, Л.Виготський, К. Гросс, Д. Ельконін, 

А.  Лурія, Д. Менджкрицька, C. Міллер, Ж. Піаже, С. Рубінштейн та ін.) 

відзначено центральне місце сюжетно-рольової гри в діяльності дитини, під 

час яких діти відтворюють все те, що бачать навколо себе в житті і діяльності 

дорослих. Саме у сюжетно-рольових іграх закладається соціальний мотив,  

вони стають ефективним засобом формування та розвитку соціально-

комунікативної компетентності у дошкільному віці і дозволяють дитині 

зайняти своє місце в суспільстві. Через сюжетно-рольову гру відбувається 

пізнання дошкільником різних сфер людської діяльності, дітьми освоюються 

різноманітні способи спілкування людей один з одним. Вона надає дитині 

доступні шляхи та способи моделювання оточуючого життя.  

На думку Д. Ельконіна [204] та О. Леонтьєва [100] гра є особливою та 

специфічною формою практичного проникнення у світ соціальних стосунків, 

що у свою чергу сприяє набуттю соціально-комунікативної компетентності.  

Д. Ельконін засвідчував, що сюжетно-рольова гра для дитини дошкільного 

віку є основним шляхом вивчення та  засвоєння суспільного досвіду, набуття 

вміння суспільної взаємодії з дорослими, що надає можливість дітям 

моделювати та відображати діяльність дорослих [204].  

Д. Ельконін [204], А.  Леонтьєв [100] та ін. відмічають, що у сюжетно-

рольових іграх вирішується центральна проблема дитинства – пошук свого 

місця серед дорослих людей. У них діти встановлюють свою приналежність 

до соціального світу і шукають для себе нові можливості.  

У своєму дослідженні ми спиралися на праці відомих вчених, які 

торкалися питання розвитку сюжетно-рольової гри як засобу формування 

соціально-комунікативної компетентності дошкільників з порушенням 

інтелекту (Л. Божович, Л.Виготський, К. Гросс, Д. Ельконін, А.  Лурія, 

Д. Менджкрицька, C. Міллер, Ж. Піаже, С. Рубінштейн та ін.). Вони 
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акцентували увагу на тому, що сюжетно-рольові ігри  носять колективний 

характер, в основу їх змісту покладені прийняті у суспільстві статеві та 

соціальні відносини, вони навчають вирішувати конфліктні ситуації під 

керівництвом дорослого, сприяють формуванню та розвитку комунікативних 

навичок та умінь, збагачують життєвий досвід учасників, формують вміння 

успішно взаємодіяти у колективі.  

Р. Павелків у своїх дослідженнях зазначав, що сюжетно-рольова гра – 

різновид творчої гри, у якій діти відображають явища навколишньої 

дійсності через рольову взаємодію, вчаться відтворювати дії дорослих та їх 

взаємостосунки [134].  На думку Т. Поніманської, сюжетно-рольова гра – це 

образна гра дітей, що має певний задум, котрий висвітлюється через 

відповідні ігрові події і розігрування ролей [138]. 

У працях І. Карабаєвої відзначено, що  сюжетно-рольова гра – це 

кретивна діяльність дітей, що формує у них здатність сприймати точку зору 

іншої людини [72]. М. Федорова зазначає, що сюжетно - рольова гра - 

справжня соціальна практика дитини, її реальне життя в суспільстві 

однолітків [183]. 

У дослідженнях Л. Соловйової визначено, що сюжетно-рольова гра - це 

діяльність, в якій діти беруть на себе ролі дорослих та в узагальненій формі у 

спеціально створюваних ігрових умовах відтворюють діяльність дорослих і 

взаємостосунки між ними [164]. Т. Завязун вважає, що сюжетно-рольові ігри 

– це одна з форм ситуативного інтерактивного навчання, що передбачає 

моделювання реальних життєвих ситуацій [60].  

Д. Менджерицька вважає, що  сюжетно-рольова гра має виникати за 

власним почином та задумом дітей, у ході якої дітей формуються важливі 

психічні функції та особистість та слугує провідним засобом соціалізації 

дитини дошкільного віку [115]. Є. Зворигіна засвідчує, що сюжетно-

рольовими є ігри, в яких дитина відтворює сюжети з реального життя людей, 

оповідань, казок тощо [67]. 
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Дослідницею С. Ладивір, описано сюжетно-рольову гру старших 

дошкільників, як здатність створювати сюжет індивідуальної та колективної 

гри опираючись на наявний досвід; уміння взяти на себе певну роль та 

виконувати її спільно з іншими дітьми відповідно до сюжету гри, змінити 

рольову позицію, адекватно до ролей партнерів; здатність створювати  ігрову 

ситуацію для реалізації свого задуму використовуючи іграшки, предмети-

замінників тощо [97, с. 8].  

У працях С. Шмакова відзначено, що сюжетно-рольові ігри мають 

соціокультурне призначення, що полягає в засвоєнні дітьми багатства 

культури, виховання і розвитку їх як особистості, що дозволяє дітям 

функціонувати в якості повноправного члена дитячого або дорослого 

колективу [198].  

У програмових матеріалах висвітлено, що сюжетно-рольова гра є 

діяльністю, що успішно  впливає на формування соціально-комунікативної 

компетеності дітей старшого дошкільного віку тому, що сприяє підвищенню 

їх інтересу до встановлення ігрових взаємин з однолітками; формуванню 

вміння виконувати ігровий задум, спрямовуючи його на інших дітей; 

активізації рольового мовлення дітей тощо [9, с. 162].  

Вивченням типології сюжетно-рольової гри займалися такі відомі 

дослідники як: Л.  Виготський, Д.  Ельконін, Р. Жуковська, А.  Запорожець, 

Н.  Михайленко, А. Усова, та ін.  Ними було виділені такі структурні її 

компоненти:  

1) мотив, яким на початковому етапі розвитку виступає рольова 

дія,а у подальшому змінюється і передбачає можливість взаємодії (ігрової, 

вербальної, невербальної) з іншими учасниками гри; 

2) тема, що представляє собою галузь соціальної дійсності. Зміна 

тематики залежить від віку дітей та рівня їх соціальних знань, умінь та 

навичок;  

3) ігровий задум, що передбачає процес дії дітей у «що?» і «як?» 

вони будуть грати; 
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4) сюжет, що являє собою сферу діяльності, котра відтворюється 

дітьми і є головним компонентом сюжетно-рольової гри; 

5) роль як шлях реалізації сюжету через рольову дію та  рольову 

мову. Ролі поділяються на функціональні, коли дитина наслідує дії та 

соціальні, коли дитина відображає взаємостосунки та взаємодії між людьми, 

може імпровізувати та проявляти творчість. 

О. Смирнова та І. Рябкова визначають наступні вікові етапи 

формування ролі [161]: 

1. «Роль в предметі» (3-4 роки). Головним змістом гри молодших 

дошкільнят є виконання багаторазових повторювальних дій з іграшками 

(ріжуть хліб, годують і одягають ляльок, возять машинки тощо). Дії при 

цьому максимально розгорнуті, вони рідко замінюються словами. Ролі 

фактично є, але вони самі визначаються характером дії, а не визначають її. 

Основний зміст гри складають дії з предметами або іграшками 

(наприклад, їзда на машині і тощо), в тому числі з предметами-замінниками. 

Самостійна гра, як правило, короткочасна. Стимулом її виникнення іноді стає 

іграшка або предмет-замінник, раніше використаний дитиною в грі. Роль 

підказується самим предметом, з яким діє дитина ( якщо каструля, то дитина 

мама, якщо кермо – то шофер). Основні конфлікти виникають через 

володіння предметом, з яким має проводитися ігрова дію. Тому часто на 

машині можуть  їхати два «шофера», а обід готувати кілька «матерів». 

2. «Роль в правилі» (4-5 років). Основним змістом гри є виконання 

ролі та похідних від неї дій. Іграшки і предмети підбираються відповідно до 

ролі. Гра все частіше протікає як спільна діяльність, з'являється специфічна 

рольова мова, звернена до партнерів, проте ставлення до них має формальний 

характер. Ділові і емоційні відносини між ролями не виражені. Реальна 

взаємодія відсутня - кожна дитина грає свою роль, яка визначається 

характерними для неї діями. В процесі гри дошкільники часто переходять до 

неігрової взаємодії. Тривалість гри збільшується. 



70 

3. «Роль у відношенні» (5-7 років). Головним змістом гри стає 

виконання дій, пов'язаних зі ставленням до інших людей, ролі яких 

виконують інші діти. Граючи, вони адресують слова і дії партнерам і 

орієнтуються на їх дії. Ролі яскраво окреслені і виділені, діти називають їх до 

початку гри. Гра набуває спільного характеру. Взаємодія граючих дітей 

розгортається на двох рівнях - реальному (дошкільники узгоджують дії з 

приводу гри) і рольовому (поводження з позицій ролі - доктора і хворого, 

водія і пасажира тощо). При цьому, в обох випадках, при наявності діалогу 

існують як ініціативні звернення, так і відповідні висловлювання (мовні і 

практично-дієві), чергування яких свідчить про наявність спілкування на 

тому чи іншому рівні. Дії, вироблені дитиною, стають коротшими, 

повторюються вже цілі епізоди гри, а не окремі дії. Дії виконуються не 

заради них, а заради здійснення певного ставлення до іншого учасника гри 

відповідно до взятої на себе ролі.  

 Важливою складовою ігрової ролі є рольова мова (слова, 

словосполучення, монологи та діалоги), що використовуються дітьми для 

позначення певної рольової взаємодії з ігровими партнерами. Реалізовувати 

ігровий задум та виконувати відповідні ролі допомагає ігровий матеріал та 

предметно-ігрове середовище. Головне місце при виборі ролі для дитини 

спочатку виборі ролі займає її зовнішня привабливість, але в процесі самої 

гри розкривається соціальна користь кожної обраної ролі.  

На думку багатьох дослідників [7; 17; 30; 52; 66; 81; 113], сюжетно-

рольова гра є ефективним засобом соціалізації дитини, підготовки до 

«дорослого» життя, морально-етичного виховання. У грі дитина активно 

пізнає та вивчає навколишній світ, стосунки між людьми, правила і норми 

поведінки, усвідомлює свої можливості, взаємозв’язки з іншими тощо. 

Сюжети рольових ігор відображають різні сфери соціальної дійсності 

(подорожі, пошту, швидку допомогу, концерт тощо).  

За допомогою сюжетно-рольової гри дитина оволодіває: 
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- усією системою людських взаємин, спочатку на емоційному, а 

потім на інтелектуальному рівні;  

- способами практичної і розумової діяльності; 

- великим діапазоном людських почуттів;  

- поняттями «добро» і «зло», вчиться їх розрізняти; 

- морально-етичними нормами, виробленими людством. 

Як зазнають Л. Виготський, К. Грос, Д. Ельконін, Ж. Піаже, В. Штерн 

та ін., діти обирають у першу чергу сюжети, які постійно відображаються у їх 

житті. Проте дошкільникам із ПІР вкрай складно обрати подібні сюжети та 

успішно їх програти. Окрім того, важливо засвідчити, що згідно вчення 

Л. Виготського про «закономірності нормального та аномального розвитку» 

у старших дошкільників із порушеним розвитком, а саме із ПІР, сюжетно-

рольова гра має виконувати ті ж самі функції, що і у їх однолітків  із нормою 

розвитку. 

Проте, гра у дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

без спеціально організованого навчання не формується, а тому не може 

виконувати функцію провідної діяльності. Як відомо, через наявний 

органічний дефект виникає недорозвиток кори головного мозку, який 

призводить до затримки та недорозвитку всіх вищій психічний процесів, а 

гра є одним із продуктів і результатів діяльності вищих нервових процесів. 

Особливості ігрової діяльності старших дошкільників із ПІР висвітлено 

у дослідженнях Є. Грачова, Г. Сухаревої, А. Смирнової, Г. Трошина, 

Н. Лур’є, Н. Морозової, М. Певзнер, Г.  Цикото, Ж. Шиф та ін. 

Аналіз літературних джерел засвідчив недостатню кількість наукових 

досліджень, присвячених використанню ігрової діяльності як засобу 

соціалізації, формування соціально-комунікативної компетентності 

дошкільників з порушеннями інтелекту, хоча деякі аспекти цього явища 

висвітлені у роботах І. Архипова, Ю. Габермаса, З. Гончарова, І. Давидова, 

М. Докторовича, Е. Дюркгейма, А. Капської, В. Краєвського, Є. Коблянської, 
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Л. Лєпіхова, М. Маклюена, Л. Петровського, Дж. Равена, А. Хуторського, 

Е. Шпрангера, В. Цвєткової та ін.  

Особливості ігрової діяльності дошкільників із порушенням 

інтелектуального розвитку обумовлені фактичною відсутністю предметної 

діяльності. Старші дошкільники визначеної нозології в основному 

оволодівають специфічними маніпуляціями, але у них не виникає інтересу до 

навколишнього світу. У старших дошкільників визначеної нозології 

спостерігаються неадекватні дії з предметами, їх гра відзначається 

стереотипністю, формальністю дій, відсутністю задум і елементів сюжету. 

Старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку не 

використовують предмети-заступники, не можуть заміщати предметні дії 

зображенням або словом. До кінця дошкільного віку переважають 

процесуальні дії, справжньої гри не виникає. Без спеціального навчання 

провідною діяльністю дошкільника з відхиленнями у розвитку є предметна. 

Ігрова діяльність дошкільників з порушеннями інтелекту суттєво 

відрізняється від гри їх однолітків, що нормально розвиваються та має  певні 

особливості.  Недорозвинення ігрової діяльності у старших дошкільників 

даної категорії виявляється як би «запрограмованим» вже в ранньому 

дитинстві. Серед безлічі причин, що гальмують самостійне послідовне 

становлення гри у дитини з порушенням інтелектуального розвитку, слід 

передусім виділити головну – недорозвинення інтеграційної діяльності кори 

головного мозку, що призводить до запізнювання в термінах оволодіння 

статичними функціями, мовою, емоційно-діловим спілкуванням з дорослим в 

ході орієнтовної і предметної діяльності [155]. 

Негативно відбивається на становленні сюжетно-рольової гри і 

відсутність необхідних педагогічних умов для розвитку дитини, так звана 

депривація, що виникає особливо часто в тих випадках, коли дошкільник з 

порушенням інтелекту перебуває в перед дошкільному віці в установі 

закритого типу. Будучи позбавленим необхідного припливу свіжих 

емоційних вражень, дошкільник із порушенням інтелекту отримує уявлення 
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лише про вузьке коло осіб та предметів; його життя протікає в обмежених 

монотонних обставинах. Таким чином, на наявний у нього органічний дефект 

нашаровується збіднений та, іноді спотворений образ навколишнього світу. 

А без спеціально організованого раннього корекційного втручання адекватна 

предметна діяльність у старших дошкільників із ПІР не формується, їх 

ставлення до іграшок і ігор в цілому носить індиферентний характер. 

Як зазначає В. Синьов, у ненавчених старших дошкільників 

визначеної нозології залишається несформованим цільовий компонент гри до 

старшого дошкільного віку. Їх дії не мають осмисленого і цілеспрямованого 

характеру, відсутня конкретна, значуща для них мета. Лише з семи-восьми 

років, під впливом тривалого навчання у деяких дітей формується вміння 

поставити мету в самостійну гру і підготувати все необхідне для її 

досягнення [154]. 

Діти старшого дошкільного віку з порушеннями інтелектуального 

розвитку тривалий час не виявляють потреби в грі, їх не приваблює 

можливість діяти з іграшками, налагоджувати з контакти з дорослими і 

дітьми, які перебувають поруч. Залишившись один на один з іграшками, вони 

можуть досить тривалий час сидіти склавши руки, або виконувати якісь 

одноманітні дії тощо. Включившись в гру під впливом дорослого, вони не 

проявляють інтересу до її процесу та іграшок, діють байдуже, є 

малоактивними, підкоряються вимогам дорослого. 

Потреба в грі виникає лише під впливом навчання і особливо яскраво 

проявляється на сьомому-восьмому роках життя, коли дошкільники 

опановують різноманітними знаннями про навколишню дійсність, діяльність 

людей і їхніх взаєминах, набувають ігровий досвід. Більшість дітей самі 

починають ігри, охоче в них включаються, зокрема,  ті, що запропоновані 

однолітками чи дорослими [158]. 

Науковцями доведено, що старші дошкільники із порушеннями 

інтелектуального розвитку виявляють нестійкий інтерес до гри [30;101;154]. 

Випадкові подразники відволікають їх увагу, призводять до руйнування гри і 
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її припинення. Крім цього, гра досить тривалий час залишається однією з 

форм задоволення потреби в руховій активності. Тому характер прояв дітьми 

спонтанної рухової активності не завжди відповідає ігровій ситуації. 

Наприклад, в грі «Лікар», коли відповідно до сюжету, хворому слід 

поводитися тихо і спокійно, чекаючи своєї черги на прийом, деякі 

дошкільники бігають, хапають різні іграшки, починають здійснювати 

безсистемні дії з ними. 

Дошкільники з порушеннями інтелектуального розвитку не виявляють 

в іграх ініціативи і творчості. Виявляються нездатними діяти в уявній 

ситуації і з уявними предметами. Гра виникає і триває, якщо ігрова ситуація 

гранично конкретна, забезпечена необхідним набором іграшок, відповідним 

чином розташованих в ігровому куточку [166]. В іграх рідко лунає ігровий 

сміх і плач, інтонації рівні, немає місця скільки-небудь вираженим почуттям, 

у іграх проявляється емоційна байдужість та відмежованість. 

Навіть в старшому дошкільному віці діти визначеної нозології рідко 

виступають з ініціативою пограти. Як в цих випадках, так і тоді, коли 

ініціатива гри виходить від педагога, гра планується тільки під керівництвом 

педагога, який роз’яснює порядок її протікання. Цей порядок повністю і 

беззастережно приймається і майже в точності виконується. 

Дошкільники з ПІР одноманітно маніпулюють іграшками незалежно 

від їх функціонального призначення. У значної частини дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку разом з маніпуляціями зустрічаються 

і так звані процесуальні дії. Відмітною особливістю ігор ненавчених 

дошкільників з ПІР є наявність так званих неадекватних ігрових дій [154]. 

У процесі гри дошкільнята з порушеннями інтелектуального розвитку 

діють з іграшками мовчки, лише зрідка видаючи окремі емоційні вигуки і 

вимовляючи слова, що означають назви деяких іграшок і дій, вони не ведуть 

діалогів з ляльками і не відбивають в мові етапи здійснюваних дій. 

Поза спеціально організованого навчання до кінця дошкільного віку 

ігрові дії старших дошкільників із ПІР досягають лише рівня процесуальних 
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дій, які не дають можливості реалізувати будь-який сюжет. Старші 

дошкільники із ПІР багато разів повторюють одні й ті ж дії (катання машини, 

годування, заколисування ляльки, одноманітне розкладання кубиків тощо), 

Як правило, без емоційних реакцій, байдуже.  

У процесі навчання старші дошкільники визначеної нозології 

опановують різноманітними ігровими діями і різними варіантами їх 

ланцюжків, на яких будується логіка розвитку сюжету в грі. В добре 

знайомих іграх, в які старші дошкільники визначеної категорії в основному 

самостійно грають, вони слідують плану, що відбиває логіку розвитку 

сюжету. Однак цей план в кожній наступній грі особливих змін не зазнає. 

Старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку виконують 

одні і ті ж дії строго в завченій послідовності, не привносячи в них 

експромту. Тому можна сказати, що ці ігри шаблонні, стереотипні. 

Послідовно виконати такі дії є складним для старших дошкільників 

визначеної нозології, тому тривалий час вони допускають порушення 

порядку дій в ланцюжку [158]. 

До початку шкільного віку ігрові дії дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку носять розгорнутий характер. Вони надмірно 

деталізовані, дуже точно повторюють справжні дії людей. У їхніх іграх не 

спостерігається, як це має місце у нормально розвиваючихся однолітків, 

заміщення окремих дій в ланцюжку словом або символічним жестом. В кінці 

дошкільного віку дитина починає проявляти інтерес до інструментів і 

предметів, пов'язаних з тим чи іншим видом доступної їх розумінню 

діяльності людей, її приваблює процес використання цих предметів, як це 

роблять дорослі. Тому власні розгорнуті дії приносять найбільше 

задоволення [30]. 

Обмеженість життєвого досвіду в силу порушення пізнавальної 

діяльності призводить до того, що аж до кінця перебування в ЗСДО у 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку не 

формується достатнього обсягу знань про життя, діяльності та відносини 
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людей. В результаті цього сюжети ігор досить бідні, часто не відображають 

суті діяльності і відносин людей, які дитина з інтелектуальною 

недостатністю не може не тільки зрозуміти, але часто і побачити. Лише в 

процесі тривалого навчання старші дошкільники із порушеннями 

інтелектуального розвитку опановують системою знань, які на 

елементарному рівні дозволяють їм проникнути в суть деяких областей 

діяльності дорослих. Це відноситься, перш за все, до тих дорослих, з 

діяльністю яких дитина стикається безпосередньо в житті і має можливість в 

тій чи іншій мірі в неї включитися (наприклад, відвідування лікаря в 

поліклініці, покупки в магазині тощо) [34]. 

Для старших дошкільників даної категорії характерно виконання 

ігрових дій без мовленнєвого супроводу. Вони, як правило, діють мовчки, з 

великими труднощами опановуючи мовним змістом, без якого неможливе 

протікання сюжетно-рольової гри. У самостійних іграх вони використовують 

завчені фрази, не вносячи в них ніяких змін і доповнень. Рольове спілкування 

в процесі сюжетно-рольової гри проходить стереотипно, за допомогою 

завчених реплік. Прояв творчості в цьому випадку може сприйматися як 

показник інтелектуального збереження дитини. 

Як підкреслено Н. Соколовою, старші дошкільники визначеної 

нозології мало емоційні, не вміють задавати питання і відповідати на них 

відповідно до ролі, чекають підказки від педагога. Самостійно вимовляють 

окремі слова або в кращому випадку відтворюють кожне слово у завчених на 

заняттях фрази. Відсутність власного емоційного досвіду і недостатній 

педагогічний вплив перешкоджають повноцінному проникненню дитини в 

роль, збіднюють створюваний ним ігровий образ [163]. 

Тільки в старшому дошкільному віці старші дошкільники із ПІР 

починають позначати роль словом (я - лікар, я - шофер тощо), розуміють її і 

виконують ряд дій, відповідних їй. Однак, як правило, навіть в кінці 

дошкільного віку вони не можуть самостійно взяти на себе роль і діяти 

відповідно до неї до кінця гри. Деякі відмовляються від прийнятої ролі, 
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будучи не в змозі діяти відповідно до неї до завершення гри. Тому прийняття 

ролі найчастіше відбувається під керівництвом педагога, який допомагає 

дітям згадати послідовність розвитку сюжету і основні дії, що здійснюються 

персонажами, які беруть участь в грі, а також приймає безпосередню участь в 

грі. В таких умовах більшість старших дошкільників приймають на себе роль 

і діють відповідно до неї до кінця гри [10]. 

Проте виконанню певних ролей у грі передує певна корекційно-

пропедевтична робота, у процесі якої формується: предметна діяльність, у 

ході якої засвоюються функціональні призначення предметів; стійкий інтерес 

до гри та іграшок;  цільовий компонент гри (поява задуму гри, мови як 

супроводжувального фактору гри, емоційних реакцій, цілей гри тощо);  

потреба у грі та інтересу до неї;  вміння застосовувати предмети–замінники. 

У процесі сюжетно-рольової гри дитина вступає в реальні і рольові 

відносини з іншими її учасниками. В іграх старші дошкільники із 

порушеннями інтелектуального розвитку переважають реальні відносини. 

Виконання дитиною ролі в процесі гри в більшій мірі пов’язане з характером 

виконуваних дій, ніж з чітким дотриманням рольових взаємин учасників. 

Саме тому під час ігор старші дошкільники можуть звертатися одне до 

одного як на ім’я ,так і використовувати у звертанні назву ролі [9]. 

У самостійних іграх діти рідко взаємодіють один з одним, хоча у 

деяких з них до старшого дошкільного віку формуються прихильність до 

окремих однолітків. Взаємодія починається переважно на вимогу або пораду 

педагога, який підказує її можливі варіанти. Об’єднання, які при цьому 

виникають, нечисленні (2-3 людини), нестійкі, ситуативні. 

У психолого-педагогічній літературі [26; 144; 157] відмічено, що 

старші дошкільники з ПІР, навіть після тривалого навчання, не виявляють 

тривалого захоплення, поглинання грою. Самостійна гра, як правило, триває 

не більше 20 хвилин і є неінтенсивною. Старші дошкільники визначеної 

нозології легко і швидко відволікаються від неї. Починаючи діяти з 
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предметами або іграшками, що випадково потрапили  в поле їх зору, вони 

йдуть від сюжету гри й починають займатися чимось іншим.  

Таким чином, діти старшого дошкільного віку з порушеннями 

інтелектуального розвитку здатні в своїх іграх відобразити процес діяльності 

людей, а не їх відносини, оскільки відносини, що виникають між людьми в 

процесі їх діяльності, досить абстрактні й приховані від безпосереднього 

сприйняття. Напроти, коли дитина діє з предметом, вона відчуває при цьому 

позитивні емоції, вони стають надбанням її життєвого досвіду. Конкретні 

знання і вміння, набуті дитиною з інтелектуальною недостатністю в процесі 

її активної діяльності, формуються легше і стають міцнішими, ніж знання і 

вміння узагальненого, абстрактного характеру. 

Педагогічний потенціал сюжетно-рольової гри як провідного засобу 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників полягає в особливостях визначення мети, змісту і організації, 

виконання її будується на таких соціально-спрямованих принципах: 

- сюжетно-рольові ігри старших дошкільнят мають колективний 

характер; 

- зміст ігор в більшій мірі стосується статево-рольових відносин, 

прийнятих в суспільстві; 

- гра будується за попереднім планом, який обговорюється 

колективно і приймається в групі дітей; 

- спонтанна гра спрямовується і керується лідером, яким стає один 

з дітей, що входять в коло бажаних або «зірка»; 

- в грі можуть виникнути конфліктні ситуації, які при 

педагогічному керівництві переводяться в освітню задачу, що сприяє 

набуттю навичок вирішення проблеми; 

- успішність ігрової діяльності залежить від особистісних якостей 

кожної дитини, особливо від ступеня розвитку комунікативних умінь; 
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- в процесі сюжетно-рольової гри відбувається збагачення 

життєвого досвіду дітей і розвиток навичок самоорганізації, ініціативи і 

творчості; 

- сюжетно-рольові ігри формують у дітей такі якості як 

товариськість, чуйність, доброту, взаємодопомогу, необхідні для життя в 

колективі. 

Результативність формування та розвитку соціально-комунікативної 

компетентності у  старших дошкільників із порушенням інтелекту в процесі 

сюжетно-рольових  ігор забезпечується: 

- цільовим конструюванням соціально-орієнтованого змісту 

рольових ігор, яке сприяє соціальному навчанню, самопізнанню, 

самореалізації; 

- педагогічним забезпеченням соціально-розвиваючого 

спілкування дітей, стимулюючою мотивацією до позитивної взаємодії з 

соціумом; 

- створенням соціалізуючого середовища, що сприяє активізації 

соціального досвіду старших дошкільників. 

Для досягнення певних успіхів у навчанні грі старшим дошкільникам 

із порушеннями інтелектуального розвитку необхідно дотримуватися певних 

психолого-педагогічних умов:  

- цілеспрямована діяльність закладу спеціальної дошкільної освіти 

в напрямі соціального виховання; 

- організація предметно-просторового середовища; 

- орієнтування на педагога як джерело соціального досвіду; 

- стимулювання старших дошкільників визначеної нозології до 

соціальної взаємодії з однолітками та дорослими; 

- застосування індивідуального та диференційованого підходів;  

- використання зниженого темпу навчання грі. 

У ході ігрової діяльності важливо: 
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- стимулювати інтерес вихованця до діяльності, до однолітків, до 

дорослих тощо;  

- формувати та розвивати соціально важливі знання, вміння та 

навички;  

- звертати увагу старших дошкільників із ПІР на емоційний стан 

ігрових героїв, ролі яких вони виконують; 

- розвивати активність та самостійність старших дошкільників 

даної категорії;  

- стимулювати до взаємодії з дорослими та однолітками;  

- створювати умови для корекції вторинних порушень та розвитку 

пізнавальних процесів;  

- створювати передумови для включення старших дошкільників 

визначеної нозології у суспільну діяльність. 

У грі старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку 

набувають певного досвіду соціальних стосунків, вчаться застосовувати на 

практиці знання, що були отримані у результаті щоденних спостережень або 

дій (взаємостосунки в родині, садочку тощо), вперше беруть на себе 

соціальні ігрові ролі, одержують перші знання про світ професій та вчаться 

«приміряти» їх на себе та діяти у їх межах. Під час програвання певної ролі 

(шофер, продавець, мама, вихователь, няня тощо) старші дошкільники 

визначеної нозології починають навчатися брати на себе відповідальність, 

розуміти, що неправильність їх дій або недотримання соціальних правил та 

норм може мати негативні наслідки для оточуючих та самого себе.  

Формування соціально-комунікативної компетентності у старших 

дошкільників із порушенням інтелекту передбачає вироблення системи 

соціальних мотивів, формування навичок спільної діяльності, спілкування, 

володіння своєю поведінкою, навичок рефлексії у старших дошкільників із 

ПІР. Необхідним для цього є створення педагогічних умов, що дозволяють 

розгортати тривалі сюжетно-рольові ігри, більш повно використовувати 

виховний потенціал сюжетно-рольової гри, до того ж важливим є активна 
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участь дорослого в організації ігор (рівень участі дорослого залежить від 

соціального досвіду дітей). Отже, процес формування та розвитку соціально-

комунікативної компетентності є більш успішним за умови застосування 

сюжетно-рольових ігор та активного включення у них старших дошкільників 

із ПІР та дорослих.  

Узагальнені результати  можливостей сюжетно-рольової гри як засобу 

формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників з ПІР  

презентовано нами у  

Таблиця 1.1. 
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конкретні 

ігрові предмети +/- 

Р
о

л
і 

у
 

гр
і 

Самостійно 

беруть на себе 

ігрові ролі 

+ 
Соціально- 

особистісний 

Самостійно не 

беруть на себе 

ролі 
- 
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Ролі яскраво 

окреслені і 

виділені 

+ 

Соціально-

когнітивний 

Соціально-

діяльнісний 

Не можуть 

діяти 

відповідно до 

них до кінця 

гри 

- 
Іг

р
о
в
і 

д
ії

 

Ігрові дії 

узагальнюються, 

набувають 

умовного 

характеру, 

розгортаються в 

чіткій 

послідовності 

+ 
Соціально-

діяльнісний  

Ігрові дії 

шаблонні, 

стереотипні, 

розгорнуті 

- 

Відображаються 

різноманітні дії 

відповідно до 

обраної ролі 

+ 
Соціально-

особистісний 

Переважають 

реальні 

відносини. Не 

емоційні. 

Не виявляють в 

іграх ініціативи 

і творчості 

- 

С
ю

ж
ет

 

Сюжети ігор 

різноманітні, 

складні, 

відображаються 

події. 

Ситуації,що 

виходять за рамки 

особистого 

досвіду дітей 

+ 

Соціально-

когнітивний 

Соціально-

діяльнісний 

Сюжети ігор 

досить бідні. 

Ситуації часто 

повністю  не 

відображають 

суті діяльності 

+/- 

Х
ар

ак
те

р
 в

за
єм

о
д

ії
  

Взаємопов'язані 

ігрові дії мають 

чіткий рольовий 

характер. 

Перехід до 

рольових дій, що 

відображають 

соціальні функції 

людей 

+ 
Соціально- 

особистісний 

Розгорнутий 

ігровий 

характер, 

надмірна 

деталізація. 

Відображають 

процеси 

діяльності 

людей, а не їх 

відносини 

+/- 
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Іг
р
о
в
е 

м
о
в
л
ен

н
я
 

Наявність 

ігрового діалогу 
+ 

Соціально- 

особистісний 

Виконання 

ігрових дій без 

мовленнєвого 

супроводу 

+/- 

 

На нашу думку, соціально-комунікативна компетентність старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку – це початкові 

компетенції (уявлення / знання, вміння, навички) та соціальні якості, що 

необхідні дітям з порушенням інтелекту для успішної взаємодії у типових 

соціальних ситуаціях. А складатися вона повинна з наступних структурних 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-змістового, діяльнісного та 

суб’єктного. 

Слід зазначити, що розвиток визначених нами компонентів соціально-

комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку має протікати у 

сюжетно-рольових іграх.  Результати проведеного аналізу демонструють, що 

дії дітей із нормою розвитку у сюжетно-рольовій грі відзначаються успішним 

формуванням компонентів соціально-комунікативної компетентності 

протягом дошкільного дитинства. У старших дошкільників із ПІР відзначено 

відсутність мотивації до ігрової діяльності, відсутність потреби у грі, 

нестійкий інтерес до неї. Старші дошкільники визначеної нозології рідко 

виступають з ігровою ініціативою, найчастіше це відбувається через 

прохання дорослого або за його настійливою рекомендацією. Старші 

дошкільники визначеної нозології не можуть самостійно обирати предмети-

замінники та діяти з ними, їм потрібні ігрові предмети, що відповідають 

реальним предметам. Слід зазначити, що навіть після цілеспрямованого 

навчання з застосування предметів-заступників у сюжетно-рольових іграх, 

вибір цих предметів дітьми залишається шаблонним. Вибір іншого предмети 

у якості замінника викликатиме значні труднощі та вимагатиме допомоги з 

боку дорослого.  

Дошкільники із порушенням інтелекту самостійно не можуть брати на 

себе ролі та повноцінно діяти відповідно до них до кінця сюжетно-рольової 
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гри, а їх дії при цьому стереотипні, шаблонні, деталізовані, не емоційні. 

Сюжети ігор збіднені, надмірно деталізовані, носять розгорнутий ігровий 

характер, при цьому повноцінно не відображають процеси діяльності людей, 

а їх відносини не відображають зовсім. Найчастіше ігрові дії виконуються 

без ігрового словесного супроводу. Тобто, це свідчить про значне зниження у 

розвитку: соціально-мотиваційного, соціально-когнітивного, соціально-

діяльнісного, соціально-особистісного компонентів соціально-

комунікативної компетентності у дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку відзначається та потребує шляхів знаходження їх 

ефективного розвитку. 

Таким чином, аналіз літературних джерел за темою підрозділу 1.3. дав 

змогу дійти висновку  про те, що саме сюжетно-рольова гра допомагає дітям  

з порушеннями інтелектуального розвитку дошкільного віку набувати 

певного рівня соціально-комунікативної компетентності, що дозволяє не 

допустити помилок в життєдіяльності, оптимізувати емоційний стан, 

відносини з соціумом. У найзагальнішому вигляді соціально-комунікативна 

компетентність може бути представлена як розуміння відносин «я» - 

«суспільство», вміння вибрати правильні соціальні орієнтири і організувати 

свою діяльність відповідно до цих орієнтирів, або як соціальні навички, що 

дозволяють людині адекватно виконувати норми і правила життя в 

суспільстві. Саме тому нами відзначається необхідність підбору, адаптування 

та укладання комплексу сюжетно-рольових ігор соціального спрямування, у 

процесі яких дитина з порушеннями інтелектуального розвитку за 

допомогою педагогічних впливів дефектологів та вихователів, засвоюватиме 

норми людських взаємин, моральні цінності, вправлятиметься у 

особливостях виконання різних соціальних ролей, набуватиме первинного 

досвіду соціальної взаємодії тощо. 
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Висновки до першого розділу 

У першому розділі здійснено теоретичний аналіз проблеми соціально-

комунікативної компетентності, висвітлено особливості її формування у 

старших дошкільників із ПІР, проаналізовано можливості сюжетно-рольової 

гри як засобу формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

У результаті теоретичного аналізу виявлено, що на сьогодні не існує 

єдиного підходу до визначення феномену «соціально-комунітивна 

компетентність». Результати проведеного теоретичного дослідження 

дозволили узагальнити наукові погляди на сутність даного поняття у трьох 

аспектах: перший розглядає соціальну компетентність у контексті процесу 

соціалізації особистості; другий – з позиції теорії соціальних ролей, які 

людина виконує протягом життя; третій – як продукт соціальної ситуації 

розвитку. У межах предмету нашого дослідження доцільним є визначення 

В. Куніциної, котра розуміє соціально-комунікативну компетентність як  

систему знань про соціальну дійсність і себе, як  систему складних 

соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових 

ситуаціях, що дозволяють діяти найкращим чином в певних обставинах. 

Нами було уточнено поняття «соціально-комунікативна компетентність 

старших дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку» її 

структуру. На нашу думку, «соціально-комунікативна 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 взаємодії у типових соціальних ситуаціях.  

Теоретичний аналіз засвідчив відсутність єдиного підходу до структури 

соціальної компетентності. Ґрунтуючись на дослідженнях Н. Калініної та 

Л. Сохань, уточнено структуру соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, що 

складається із мотиваційно-ціннісного, когнітивно-змістового, діяльнісного 
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та суб’єктного компонентів.  

На підставі аналізу виявлено особливості соціалізації старших 

дошкільників визначеної нозології, що полягають у обмеженому спілкуванні 

та взаємодії з однолітками та дорослими, неможливості самостійного набуття 

соціального досвіду тощо.  

Теоретичний аналіз засвідчив, що найбільш дієвим засобом 

формування соціально-комунікативної компетентності у старших 

дошкільників даної категорії є сюжетно-рольова гра, оскільки вона є 

провідним видом діяльності у цьому віці, доступною для старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку і надає широкі 

можливості для набуття ними соціального досвіду.  

Отже, теоретичний аналіз допоміг дійти висновку, що для  успішного 

формування соціально-комунікативної компетентності у дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку необхідно сформувати соціальні 

знання, вміння, навички та соціально значимі якості особистості. Сюжетно-

рольову гру визначено як найбільш ефективний засіб формування соціально-

комунікативної компетентності. Утім, питання формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку засобом сюжетно-рольової гри залишається 

недостатньо вивченим, що вимагає проведення дослідження на теоретичному 

та емпіричному рівнях. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ СТАНУ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

2.1. Організація і методика дослідження стану практики і рівнів 

сформованості соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

 

Дослідження обраної проблеми проводилось протягом 2016–2020 

навчальних років  і місили наступні основні етапи: 

На першому етапі – підготовчому (2016-2017 н.р.) було 

проаналізовано та узагальненно наукові праці з вітчизняної і зарубіжної 

психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з проблеми 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. У процесі аналізу 

виявлено, що дана проблема не набула цілісного вивчення та висвітлення у 

вітчизняних наукових й методичних джерелах, обумовило актуальність 

даного дослідження.  

На другому етапі – основному (2017-2019 н.р.) було зроблено аналіз 

існуючих діагностичних методик у досліджуваному полі та укладено 

авторську методику, щодо вивчення рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із ПІР; розроблено 

модель формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектаульного розвитку та перевірено її 

ефективність шляхом здійснення порівняльного аналізу результатів 

дослідження контрольної та експериментальної груп. 
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На третьому етап – узагальнюючому (2019-2020 н.р.) – відбувалося 

узагальнення результатів, внесення коректив та оформлення дисертаційної 

роботи.  

У межах власного експериментального дослідження нами було 

визначено мету та завдання констатувального етапу. Зокрема, метою КЕ 

полягала виявлення рівнів соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Завданнями констатувального етапу дослідження було обрано 

наступні:  

1. Здійснити теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми 

дослідження. 

2. Проаналізувати практику організації процесу формування 

соціально-комунікативної компетентності у закладах спеціальної дошкільної 

освіти для старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

3. Укласти методику вивчення рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 

4. Дослідити рівні та особливості сформованості компонентів 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників з 

порушенням інтелектуального розвитку. 

Реалізація завдань констатувального етапу дослідження передбачала 

використання наступних методів: теоретичних: аналіз, синтез і 

узагальнення загальної, спеціальної, психолого-педагогічної, програмно-

нормативної та навчально-методичної літератури; емпіричних: аналіз 

медичної (індивідуальні медичні картки) та психолого-педагогічної 

документації (висновки ПМПК); педагогічне спостереження за освітнім та 

корекційним процесом закладів спеціальної дошкільної освіти; анкетування 

педагогічних працівників; виявлення рівнів соціально-комунікативної 
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компетентності; методів математичної статистики: програма Statistica 10 

та t-критерій Стьюдента для відсотків. 

Базами дослідження виступили чотири заклади спеціальної дошкільної 

освіти Сумської (м. Суми, м. Шостка), Полтавської (м. Полтава) та 

Чернігівської (м. Прилуки) областей, зокрема: 

- Комунальна установа Сумський спеціальний реабілітаційний 

навчально-виховний комплекс: «Загальноосвітня школа І ступеня - 

дошкільний навчальний заклад №34» м. Суми; 

- Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський 

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

міської ради Сумської області м. Шостка; 

- Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу №41 «Гніздечко» м. Полтава; 

- Комунальний заклад «Прилуцький навчально-реабілітаційний 

центр» Чернігівської обласної державної адміністрації м. Прилуки; 

Учасниками педагогічного експерименту стали:  

- 85 педагогічних працівників, з них: 17 – вчителі-дефектологи, 58 – 

вихователі, 4 – практичні психологи, 4 – логопеди, 2 – соціальні  педагоги 

(таблиця 2.1.); 

- 102 дитини з порушеннями інтелектуального розвитку старшого 

дошкільного віку (віком від 5 до 7 років); розподіл дітей за базами 

дослідження представлено у таблиці 2.2. 

Перед дослідженям рівнів нами був здійснений аналіз медичної  та 

психолого-педагогічної документації, зокрема:  

- індивідуальних медичних карток старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку з метою з’ясування стану їхнього 

здоров’я та особливостей психофізичного розвитку;  

- висновків ПМПК та ІРЦ з метою виявлення ступеню 

інтелектуальних порушень учасників експерименту, супутніх порушень;  



90 

- психолого-педагогічних характеристик дітей з метою виявлення 

особливостей соціального розвитку та досвіду, пізнавальної діяльності. 

Проведений аналіз документальних даних сприяв окресленню подальшого 

індивідуального підходу з урахуванням психофізичних і типологічних 

особливосте старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

 

Таблиця 2.1. 

Розподіл педагогічних працівників відповідно до експериментальних баз  

№ Назва закладу 

Посада 
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п
ед
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1 
КУ Сумський НВК № 34 

СМР 
9 18 1 1 1 30 

2 ШДНЗ№9 «Десняночка» 2 14 1 2 – 19 

3 

Полтавський ДНЗ 

комбінованого типу №41 

«Гніздечко» 

2 9 1 – – 12 

4 КЗ «Прилуцький НРЦ» 4 17 1 1 1 24 

          Всього 17 58 4 4 2 85 

 

Таблиця 2.2. 

Розподіл старших дошкільників із ПІР відповідно до експериментальних 

баз 

Назва закладу Кількість дітей 

КУ Сумський НВК № 34 СМР 27 

ШДНЗ№9 «Десняночка» 28 

Полтавський ДНЗ комбінованого типу №41 «Гніздечко» 22 

КЗ «Прилуцький НРЦ» 25 

Всього 102 
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Під час визначення рівнів сформованості соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку нами були дотримано наступні психолого-педагогічних 

особливостей:   

1) врахування рекомендацій медичних працівників щодо фізичного 

навантаження дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, 

здійснення охоронного режиму та попередження перевтоми;  

2) врахування індивідуальних та типологічних особливостей кожної 

дитини; 

3) використання заохочень для знайомства з дітьми та  

встановлення контакту;  

4) застосування різних видів допомоги (виконання сумісних дій; 

підказка; інструкція тощо); 

5) доступність формулювання діагностичних завдань;  

6) проведення вивчення дітей у першу половину дня в індивідуальній 

та груповій формах, тривалістю від 15 до 25 хвилин, у залежності від 

індивідуальних особливостей досліджуваної категорії дітей; 

7) використання наочних діагностичних карток. 

Розроблена нами діагностична методика передбачала вивчення 

соціально-комунікативної компетентності за чотирма критеріями, 

показниками до них: I критерій – соціально-мотиваційний, II критерій –

соціально-когнітивний, ІІІ критерій – соціально-діяльнісний, IV критерій – 

соціально-особистісний. До кожного блоку нами було визначено критерії 

вивчення СКК та показники до них, підібрано діагностичні методики. Нами 

було розроблено та описано чотири рівні оцінювання соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку: I рівень – початковий (0 балів), II рівень – 

середній (1 бал), III рівень – достатній (2 бали), IV рівень – високий (3 бали). 

Конкретизуємо зміст методики вивчення рівнів соціально-

комунікативної компетентності за виділеним критеріями: 
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Перший  критерій – соціально-мотиваційний – був спрямований на 

вивчення інтересу старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку до ігрової діяльності [91]. Даний показник вивичався за допомогою 

методики Л. Хайртдинової «Уявлення про інтереси та бажання» [185, с.46] 

відповідно до якої відбувалося педагогічне спостереження за особливостями 

поведінки дитини у різних соціально-ігрових ситуаціях (додаток А). 

Критерії оцінювання: початковий рівень – відсутність бажання до 

ігрової діяльності навіть при значному заохоченні; середній рівень –

прохолодно-байдуже ставлення до ігрової діяльності, можливе деяке 

залучення при значному заохоченні; достатній рівень –вибірково-позитивне 

ставлення до діяльності, іноді потребується незначне заохочення;  високий 

рівень – позитивно-дійове ставлення до діяльності.  

Показниками другого критерію – соціально-когнітивного – 

виявилися соціально значимі знання про себе,  про свою родину, про статеві 

ролі, про емоції та громадське життя [91]. 

Для виявлення рівнів знань про себе застосовувалася бесіда за 

методикою Л. Хайртдинової «Знання про себе» (додаток Б) [185, с.45]. З 

метою більш успішного проведення бесіди з дошкільниками із ПІР нами 

встановлювався позитивний емоційний контакт, а питання бесіди могли 

повторюватися по 2-3 рази.  

Критерії оцінювання: початковий рівень – діти не реагували на жодне 

із питань або не могли на них відповісти, навіть після значної допомоги з 

боку дорослого; середній рівень – діти реагували на своє ім’я та могли його 

назвати, проте на запитання щодо їх прізвища, віку і статі відповісти не 

могли, навіть при допомозі педагога; достатній рівень – самостійно 

диференціювали своє ім’я та прізвище, називали свій вік, стать, потребували 

незначної допомоги з боку педагога; високий рівень – знали та називали своє 

ім’я, прізвище, вік, стать, могли розповісти про себе. 

З метою виявлення рівнів сформованості знань про родину нами була 

проведена бесіда за методикою Л. Хайртдинової «Уявлення про родину» 
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(додаток В) [185, с.47]. У зв’язку з наочно-дійовим мисленням старших 

дошкільників визначеної нозології під час бесіди нами використовувався 

додатковий наочний матеріал (окремі фотографій членів родини, фотографії 

всієї родини).  

Критерії оцінювання: початковий рівень – діти із членів родини іноді  

називали лише одного із батьків (найчастіше маму) і при цьому потребували  

значної допомоги педагога; середній рівень – діти виділяли маму, іноді тата, 

самостійно не виділяли власну позицію у сім’ї, потребували підказки з боку 

дорослого; достатній рівень – самостійно називали маму, тата, інших членів 

родини, проте важко визначали власну позицію у родині (дочка, син); 

високий рівень – знали і називали склад своєї родини та самостійно 

визначали свою позицію в ній (дочка, син, брат, сестра). 

Виявлення рівнів сформованості знань старших дошкільників із 

порушенням інтелекту про статеві ролі було проведено за методикою 

А. Щетиніної «Розкажи про себе» [202, с.16], що була нами адаптована та 

названа «Знання про стать» (додаток Г). Під час бесіди нами 

використовувався додатковий наочний матеріал (див. додаток Д), який 

сприяв концентрації уваги й розвитку її довготривалості з використанням 

різних видів заохочень.  

Критерії оцінювання: початковий рівень – у дітей не сформовані 

знання про стать, вони не визначали власну стать та не могли вказати на 

різницю між зовнішнім виглядом хлопчика та дівчинки, навіть після значної 

допомоги з боку педагога; середній рівень характеризувався  недостатньо 

сформованими знаннями про стать, діти завчено називали власну стать, зі 

значною допомогою педагога визначали різницю між зовнішнім виглядом 

хлопчика та дівчинки; достатній рівень відзначався вибірково сформованими 

знаннями про стать, діти називали свою стать, вказували на видиму різницю 

у зовнішньому вигляді хлопчика та дівчинки, потребували незначної 

допомоги при визначені іграшок для хлопчика та для дівчинки; високий 

рівень характеризувався сформованими знаннями про стать, діти самостійно 
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визначали власну стать, з легкість розповідали про особливості зовнішнього 

вигляду хлопчика та дівчинки, чітко визначали іграшки для них. 

Для вивчення рівнів сформованості знань старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку про емоції застосовувалася 

методика Л. Хайртдинової «Наявність емоційного досвіду» [185, с.46-47]. 

(додаток Е). Предметом вивчення стали диференціація емоційних станів,  

встановлення зв'язку між вираженням емоційного стану та причиною, що 

його викликала. Під час обстеження ми використовували три сюжетні 

картинки, що пред’являлися по черзі, до кожної з картинок були 

представлені питання [91].  

Критерії оцінювання: початковий рівень – дошкільники не визначали 

емоційні стани навіть зі значною допомогою педагога; середній рівень –

труднощі у визначенні емоційних станів радості, суму і страху, потреба 

значної додаткової допомоги педагога; достатній рівень – визначення 

окремих емоційних станів, потреба незначної допомоги з боку педагога; 

високий рівень – самостійно визначали емоційні стани та встановлювали 

причини їх прояву.  

Для визначення рівня сформованості знань про громадське життя 

нами були обрано чотири найпопулярніші свята: Новий рік, Пасха, 8 березня, 

День народження. З метою перевірки знань застосовувалася бесіда (додаток 

Ж), під час якої відбувалася демонстрація картинок із зображенням свят.  

Критерії оцінювання: початковий рівень – відсутність знання про 

свята; середній рівень – наявність поверхневих знань про свята, потреба 

значної допомоги у їх визначенні; достатній рівень – вибірковість у названні 

більш відомих свят («Новий рік», «День народження»), потреба незначної 

допомоги у визначенні таких свят, як «Пасха», «8 Березня»; високий рівень – 

самостійно називають запропоновані свята та розповідають про них [91]. 

Третій критерій – «соціально-діяльнісний» – спрямовувався на 

виявлення соціально значимих вмінь і навичок старших дошкільників з 

порушенням інтелектуального розвитку, таких як: вміння виконувати 
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соціальні (ігрові) ролі, навички поведінки у громадських місцях, 

сформованість санітарно-гігієнічних навичок [91]. 

Визначення рівнів сформованості вміння виконувати соціальні (ігрові) 

ролі проводилося за методикою спостереження Р. Калініної «Діагностика 

рівня сформованості ігрових навичок» [71] (додаток З), вона була адаптована  

відповідно до особливостей розвитку старших дошкільників із ПІР. Із 7 

зазначених складових методики нами було обрано три: «Рольова поведінка», 

«Рольові дії», «Використання рольової мови». Критерії оцінювання: 

початковий рівень – характеризувався виконанням одноманітних рухів 

дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, відсутністю вербального 

супроводу ролі; середній рівень – передбачав механічне називання дітьми 

своїх ролей, їх виконання зводилося до реалізації жорстко фіксованих 

ігрових дій, повноцінний вербальний супровід ролі був відсутній, діти 

повторювали за дорослим лише деякі слова; достатній рівень – 

характеризувався правильним визначенням своєї ролі, виконанням 

фіксованих ігрових дії відповідно до ролі, наявністю вербального супровіду 

ролі, зверненням до граючих за назвою ролі («дочка», «хворий» тощо); 

високий рівень – передбачав дотримання ролі протягом гри, чітку 

послідовність ігрових дій, що характеризувалися варіативністю і 

динамічністю, розгорнутий  вербальний супровід ролі [91].  

Перевірка рівнів сформованості навичок поведінки у громадських 

місцях проводилась за методикою Г. Білокурової (додаток И) [12]. Критерії 

оцінювання: початковий рівень – характеризувався не сформованими 

навичками поведінки у громадських місцях, діти повністю залежали від 

допомоги дорослого, не розумілися на заборонах та дозволах; середній рівень 

– характеризувався недостатньою сформованістю навичок поведінки у 

громадських місцях, діти розумілися на нормах і правилах поведінки, що 

були пов'язані з певними дозволами і заборонами («можна», «треба», «не 

можна»), однак вимагали постійного контролю та значної допомоги з боку 

дорослого; достатній рівень – характеризувався частково сформованими 
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навичками поведінки у громадських місцях, діти дотримувалися 

елементарних правил поведінки у добре знайомих місцях (наприклад, 

віталися при зустрічі, прощалися, казали «дякую» тощо), однак іноді 

потребували певного контролю з боку дорослого, побудження, заохочення, 

тобто була характерна однобічна регуляція поведінки (дитина виступала 

об'єктом регулювання з боку дорослого); високий рівень – характеризувався 

сформованими навичками поведінки у громадських місцях, діти адекватно 

реагували на зауваження дорослого і змінювали свою поведінку відповідно 

до них, самостійно намагалися виправляти помилки [91]. 

Виявлення рівнів сформованості санітарно-гігієнічних навичок  у 

страших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

проводилося за методикою Г. Білокурової (додаток К). Критерії оцінювання: 

початковий рівень – характеризувався не сформованими санітарно-

гігієнічними навичками, такими як самостійне відвідування туалету та миття 

рук після нього, одягання та роздягання тощо; середній рівень – 

характеризувався частково сформованими санітарно-гігієнічними навчиками, 

діти самостійно відвідували туалет та мили руки, однак забували закочувати 

рукава, тримали ложку під час прийомів їжі, самостійно роздягалися, але не 

складали одяг, вимагали постійного контролю з боку дорослого; достатній 

рівень – характеризувався недостатньо сформованими санітарно-гігієнічними 

навичками, діти самостійно одягалися та роздягалися, відвідували туалет, 

виконували основні санітарно-гігієнічні дії, іноді вимагали незначної  

допомоги з боку дорослого у вигляді поради чи підказки; високий рівень – 

характеризувався сформованими санітарно-гігієнічними навичками, діти 

використовували необхідні санітарно-гігієнічні приладдя, вміли самостійно 

роздягатися та одягатися, складали одяг у певній послідовності тощо [12]. 

Четвертий критерій – «соціально-особистісний» – був спрямований 

на виявлення якостей необхідних для формування соціально-комунікативної 

компетентності, таких як: вербальна комунікація; самостійність; активність; 
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характер взаємодії з оточуючими; регуляція поведінки в побутових ситуаціях 

[91]. 

Рівні сформованості вербальної комунікації оцінювалися за 

методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження» розділ «Комунікативність» 

[194, с.366] (додаток Л). Критерії оцінювання: початковий рівень – 

проявлявся явною інтровертованістю, апатичністю, уникненням контактів 

навіть з близькими людьми; середній рівень – характеризувався тенденцією 

до інтровертованості, крайньою вибірковістю в контактах зі знайомими 

людьми, з незнайомими людьми контакт був відсутній взагалі; достатній 

рівень – проявлявся вибірковістю у встановленні контактів з дорослими, при 

взаємодії зі знайомими людьми почувалися комфротно, з незнайомими 

людьми – деякий дискомфорт; високий рівень – характеризувався 

комфортністю при взаємодії зі знайомими людьми, знайомство з новими 

людьми переживали легко, полюбляли спілкуватися [91]. 

З метою виявлення рівнів сформованості самостійності у старших 

дошкільників із порушенням інтелекту нами використовувалася за 

методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження», розділ «Тенденція до 

самостійності» [194, с.361-362] (додаток М). Критерії оцінювання: 

початковий рівень – характеризувався несамостійністю і безпорадністю, 

постійним очікування допомоги з боку дорослих, відмовою від самостійного 

виконання завдань; середній рівень – характеризувався частковими проявами 

самостійності, завдання виконувалися зі значною допомогою педагога, 

виконання елементарних самостійних завдань вимагало постійної підтримки, 

підбадьорювання, підказки; достатній рівень – передбачав спроби дітей 

самостійно виконувати завдання, проте вони потребували часткової 

підтримки з боку педагога, відчували невпевненість перед самостійною 

діяльністю в новій ситуації, деякі завдання виконувалися з більшою часткою 

самостійності, однак, для того щоб дитина почала виконувати роботу, 

потрібно було заохочення, мотивування; високий рівень – характеризувався 
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самостійним виконання завдань, виявленням бажання незалежно діяти, 

допомагати іншим [91]. 

Вивчення рівнів сформованості активності проводилося за 

методикою А. Щетиніної «Карта прояву активності» (додаток Н) [202, с.28]. 

Картка заповнювалася педагогом, у ній відображено показники прояву 

активності та їх частота. Педагог відмічав частоту прояву кожного 

показника. При заповненні картки у відповідній клітинці ставилася кількість 

балів: якщо дитина ніколи не проявляла вказаний показник –  «0 балів», рідко 

– «1 бал», часто – «2 бали», завжди – «3 бали». Після заповнення картки 

отримані бали сумувалися та визначався узагальнений рівень активності 

відповідно до отриманих кількісних показників. Критерії оцінювання: 

початковий рівень (0-10 балів) – активність не виявлялася, діти любили 

усамітнюватися, не брали участі у сумісній діяльності; середній рівень (11-21 

бал) – активність проявлялася частково, діти були крайньо вибірковими у 

контактах під час сумісної діяльності, іноді усамітнювалися, любили грати 

наодинці; достатній рівень (22-32 бали) –активність проявлялася вибірково, 

діти встановлювали контакти за власною ініціативою, мали гарний настрій, 

брали участь у діяльності на «своїх» умовах; високий рівень (33-48 бали) – 

характеризувався високою активністю, діти з бажанням брали участь у різних 

видах діяльності [91]. 

Перевірка рівнів сформованості характеру взаємодії з оточуючими 

проводилася за методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження» розділ 

«Емоційно-волова сфера» (додаток О) [194, с.360-361], що мала на меті 

оцінити характер взаємодії старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку за характером взаємодії «Агресивність – 

миролюбність». Критерії оцінювання: початковий рівень – якість не 

розвинена, у дітей відзначався високий рівень агресивності, вони не 

виражали співчуття іншим, постійно задирали оточуючих дітей, лаялися з 

ними, билися, руйнували та псували все, що створювали інші діти, весь час 

скаржилися дорослим, не узгоджували свої дії з діями інших та не 
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враховували їх інтереси, постійно наполягали на своєму; середній рівень – 

якість частково розвинена, діти ситуативно задирали інших, могли битися 

або лаятися, якщо їх «зачепили», однак досить швидко заспокоювалися після 

гніву та роздратування, за допомогою педагога могли переключити свою 

увагу на іншу діяльність та йти на співпрацю і перемир'я; достатній рівень – 

якість недостатньо розвинена, діти були миролюбивими, поступливими, 

доброзичливими, однак іноді могли спостерігатися ситуативні адекватні 

агресивні прояви, викликані неадекватними діями оточуючих; високий рівень 

– якість сформована, діти проявляли лояльність, беззаперечно виконували 

вказівки, рахувалися зі думками і бажаннями оточуючих, не конфліктували 

[91]. 

Визначення рівнів сформованості регуляції поведінки в побутових 

ситуаціях відбувалося за методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження» 

розділ «Емоційно-вольова сфера» підрозділ «Імпульсивність – 

рефлексивність» [194, с.359-360].  Критерії оцінювання: початковий рівень – 

дошкільники не регулювали свою поведінку, цілком підпорядковувалися 

внутрішнім імпульсам, проявляли негативні емоційні реакції, відзначалися 

крайньою некерованістю, асоціальністю; середній рівень – діти були 

надмірно емоційні, непосидючі, спостерігалася частково сформована 

саморегуляція поведінки, відсутність стійкості уваги; для них були 

характерні часті прояви бурхливих емоційних реакції, що породжувалися як 

характером самого завдання, так і зовнішніми факторами, проте була 

присутня готовність і здатність взаємодіяти з дітьми на елементарному рівні; 

достатній рівень – спостерігалася недостатньо сформована саморегуляція 

поведінки, дошкільники могли якийсь час брати участь в сумісних іграх з 

дітьми, колективних видах діяльності, були схильними до прояву 

неадекватних емоційних реакцій, впоратися з котрими самостійно не 

вдавалося (необхідно перемикання на другий вид діяльності, зміна 

обстановки тощо); високий рівень – спостерігалася сформована 

саморегуляція поведінки, діти були посидючі, брали активну участь у 
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діяльності, перешкоди на шляху до досягнення мети не викликали емоційну 

реакцію, намагалися впоратися з ними самостійно (додаток П). 

Отримані результати дослідження були піддані математичній обробці у 

програмі Microsoft Excel та Statictica 10 на персональному комп’ютері, для 

перевірки достовірності отриманих даних нами застосовувалася формула 

критерію Стьюдента для відсотків, котру було детально описано у підрозділі 

3.3. 

Отже, проведена нами робота надала можливість підібрати доцільні 

діагностичні методики для перевірки рівнів сформованості показників 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку, окреслити перспективу подальшої 

корекційно-розвивальної роботи. 

 

2.2. Аналіз досвіду роботи спеціальних закладів дошкільної освіти з 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

 

Одним із завдань нашого експериментального дослідження був аналіз 

практики роботи спеціальних закладів дошкільної освіти щодо формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників з 

порушеннями інтелектуальнього розвитку. Аналіз відбувався у визначених 

нами експериментальних базах дослідження, представлених у п.2.1. 

Об’єктами вивчення стали:  

- програми розвитку для дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

- навчально-методичне забезпечення процесу формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку; 
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-  робоча документація педагогічних працівників (вчителів-

дефектологів, вихователів груп) на предмет організації роботи щодо 

формування соціально-комунікативної компетентності; 

- обізнаність педагогічних працівників (вчителів-дефектологів, 

вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів та логопедів) з 

питання формування соціально-комунікативної компетентності у старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку;  

- освітні та корекційно-розвиткові заняття, режимні моменти у 

напрямі формування соціальних знань, умінь і навичок старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку; 

- використання в освітньому процесі сюжетно-рольових ігор,  

спрямованих на формування досліджуваної компетентності. 

Нами виявлено три освітні програми, у яких звертається увага на 

формування таих чи інших компонентів соціально-комунікативної 

компетентності, зокрема такі: Комплекс програмно-методичного 

забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання 

розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах» (2012 рік, укл. 

І. Гладченко), «Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою 

відсталістю» (2013 рік, укл. Г. Блеч, О. Василевська, І. Гладченко, та ін.) та 

«Формування соціальних навичок» (2015 рік, укл. А. Висоцька). 

Аналізуючи Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст 

корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у 

спеціальних дошкільних закладах» (2012р.) [33], ми виявили у ньому розділ 

«Творчі ігри», у якому представлено  сюжетно-відображувальні, сюжетно-

рольові та театралізовані ігри, дидактичні ігри, рухливі ігри, українські 

народні ігри та конструктивно будівельні ігри, значна їх кількість має 

соціальне  спрямування.  

Проте у даному посібнику не висвітлена цілеспрямована робота з 

формування соціально-комунікативної компетентності, а також 
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представлений ігровий матеріал не структурований у відповідності до 

формування її компонентів.  

Аналіз «Програму розвитку дітей дошкільного віку з  розумовою 

відсталістю» (2013р.) [142] засвідчив, що вона також містить розділ «Ігрова 

діяльність». Однак, у ньому не відображено цілеспрямований процес 

формування соціально-комунікативної компетентності, а також 

спостерігається відсутність пластичності яка б врахувувала індивідуальні 

особливості дітей та сприяла реалізації диференційованого підходу в їх 

навчанні..  

Аналіз третьої програми «Формування соціальних навичок» (2015р.) 

[22] засвідчив, що вона безпосередньо спрямована на формування у 

дошкільників із інтелектуальнми порушеннями соціального досвіду за 

розділами «Я сам», «Я та інші», «Я і довкілля». Проте у ній поданий лише 

орієнтовний перелік назв ігор без їх методичного опису. 

Окрім того ми виявили, що у цій програмі акцентовано увагу на 

формуванні емоційного-цілісного та соціально-морального розвитку. Однак, 

як зазначає автор програми –  ці функції покладено на соціального педагога, з 

чим ми не згодні, оскільки у сучаних спеціальних закладах дошкільної освіти 

рідко можна зустріти цю посаду. Тому в реальних умовах ці завдання 

реалізуються вихователями та вчителем-дефектологом групи, які мають 

значно більші можливості для проведення роботи у цьому напрямі. Окрім 

того, вони значно більше проводять часу з дітьми, краще розуміють 

індивідуальні особливості дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку й відповідно, більш успішно підбирають засоби корекційного 

впливу, зокрема такі, як сюжетно-рольові ігри. 

Отже, проведений аналіз вищевказаних програм засвідчив 

вирішеність досліджуваної проблеми на цьому рівні і відсутність потреби у 

розробці додаткової програми з формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку.   
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Нами було проведено аналіз методичного забезпечення у напрямів 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. Виявлено, що 

більшість матеріалів спрямовані на роботу із нормотиповими дітьми, вони не 

є адаптованими до особливостей дошкільників з ПІР, не систематично 

представлені у різних джерелах.  

До того ж, ми не зустріли достатньої кількості класифікованих ігор 

відповідно до компонентів соціально-комунікативної компетентності, що 

ускладнювало їх пошук для проведення систематичної роботи у процесі 

занять з сюжетно-рольової гри. 

Отже, у результаті проведеного аналізу навчально-методичного 

забезпечення ми дійшли до висновку щодо актуальності і необхідності його 

розробки для вихователів та вчителів-дефектологів з організації специфіки 

проведення сюжетно-рольових ігор, спрямованих на формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку.   

Аналіз робочої документації, зокрема календарних та щоденних 

планів роботи вчителів-дефектологів та вихователів груп засвідчив:  

- відсутність спеціальних завдань щодо цілеспрямованого 

формування соціально-комунікативної компетентності у дошкільників із ПІР;  

- недостатню кількість поданих у планах сюжетно-рольових ігор 

спрямованих на формування соціально-комунікативної компетентності та 

представлення їх у документації в безсистемному хаотичному порядку;  

- відсутність диференційованого змісту сюжетно-рольових ігор 

відповідно до пізнавальних особливостей і можливостей дітей досліджуваної 

категорії.  

Виявлені проблеми практики  свідчать, про відсутність 

цілеспрямованого процесу формування соціально-комунікативної 

компетентності у старших дошкільників із ПІР і актуальності проведення 
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вивичення рівнів обізнаності педагогічних працівників у даному 

проблемному полі.  

Для цього нами було проведено анкетування педагогічних 

працівників експериментальних закладів, в межах якого ми з’ясовували 

наступні питання:  

1. Як Ви розумієте сутність поняття «соціально-комунікативна 

компетентність»? 

2. На вашу думку, з яких компонентів складається соціально-

комунікативна компетентність людини? 

3. Як Ви вважаєте, чи є важливим формування соціально-

комунікативної компетентності у старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

4. Як Ви гадаєте, які умови необхідно створювати для формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку?  

5. Які, на вашу думку, методи, прийоми і засоби корекційного 

впливу доцільно використовувати для формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку? 

Відповіді респондентів нами фіксувалися у протоколі. Для 

оцінювання результатів дослідження було виділено 4 рівні (низький, 

початковий, середній, високий) та розроблено критерії:  

- низький рівень (0 балів) характеризувався повною відсутністю 

знань щодо сутності, структури та шляхів формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушенням 

інтелектуального розвитку; 

- початковий рівень (1 бал) характеризувався обмеженими 

уявленнями у педагогічних працівників щодо досліджуваного явища. Вони зі 

значними труднощами та грубими помилками відповідали на поставлені в 

анкеті питання; 
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- середній рівень (2 бали) характеризувався недостатньою 

обізнаністю з представлених в анкеті питань, неповними відповідями 

респондентів; 

- високий рівень (3 бали) характеризувався правильними 

розгорнутими відповідями на поставлені в анкеті питання, з наведенням 

прикладів із власного досвіду. 

Аналіз відповідей респондентів в цілому виявив, що найбільші 

труднощі викликало перше та друге запитання анкети. Однак, майже всі 

респонденти засвідчили важливість формування соціально-комунікативної 

компетентності у страших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку, що містило третє запитання анкети. 

У відповідях на четверте питання опитувані відмітили деякі умови 

формування соціально-комунікативної компетентності досліджуваної 

категорії дітей, зокрема такі: навчання педагогічних працівників у цьому 

аспекті, власний приклад педагога, розробка методичного забезпечення 

тощо. У своїх відповідях на п’яте запитання респондентами найчастіше 

обиралася сюжетно-рольова гра, читання казок, перегляд мультфільмів, 

пояснення соціальних ситуацій дітям тощо. 

Узагальнення результатів відповідей респондентів відбувалося за 

допомогою програми математичної статистики (Statistica 10) і представлено у 

таблиці 2.3.  

 

Таблиця 2.3. 

Узагальнені рівні обізнаності педагогічних працівників з формування 

СКК дошкільників із ПІР 

Номер 

запитання 

Педагогічні 

працівники 

Низький 

рівень 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Високий 

рівень 

З
ап

и
та

н
н

я
 

№
 1

 

Вчителі-дефектологи 0,00% 0,00% 14,12% 5,88% 

Вихователі 0,00% 4,71% 48,24% 15,29% 

Практичні психологи 0,00% 1,18% 2,35% 1,18% 

Логопеди 0,00% 1,18% 3,53% 0,00% 
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Соціальні педагоги 0,00% 1,18% 0,00% 1,18% 

З
ап

и
та

н
н

я
 

№
 2

 

Вчителі-дефектологи 0,00% 0,00% 15,29% 4,71% 

Вихователі 0,00% 5,88% 45,88% 16,47% 

Практичні психологи 0,00% 0,00% 2,35% 2,35% 

Логопеди 0,00% 0,00% 4,71% 0,00% 

Соціальні педагоги 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 

З
ап

и
та

н
н

я
 

№
 3

 

Вчителі-дефектологи 0,00% 1,18% 12,94% 5,88% 

Вихователі 0,00% 3,53% 49,41% 15,29% 

Практичні психологи 0,00% 0,00% 2,35% 2,35% 

Логопеди 0,00% 0,00% 4,71% 0,00% 

Соціальні педагоги 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 

З
ап

и
та

н
н

я
 

№
 4

 

Вчителі-дефектологи 0,00% 0,00% 12,94% 7,06% 

Вихователі 0,00% 4,71% 48,24% 15,29% 

Практичні психологи 0,00% 0,00% 2,35% 2,35% 

Логопеди 0,00% 0,00% 4,71% 0,00% 

Соціальні педагоги 0,00% 0,00% 1,18% 1,18% 

З
ап

и
та

н
н

я
 

№
 5

 

Вчителі-дефектологи 0,00% 0,00% 15,29% 4,71% 

Вихователі 0,00% 3,53% 48,24% 16,47% 

Практичні психологи 0,00% 1,18% 1,18% 2,35% 

Логопеди 0,00% 0,00% 4,71% 0,00% 

Соціальні педагоги 0,00% 0,00% 1,18% 1,18% 

Узагальнений показник рівнів 0,00% 5,65% 69,18% 25,18% 

 

Із таблиці 2.3. ми бачимо, що низький рівень обізнаності не був 

виявлений у досліджуваних респондентів і складав 0%, початковий рівень 

мали 5,65% респондентів, середній рівень – 69,18%, високий рівень – 25,18%. 

Отже, у результаті проведеного анкетування виявлено, що у більшості 

випадків рівень обізнаності педагогів з проблеми з формування СКК 

дошкільників із ПІР відповідав середньому. Відмітимо, що найкраще обізнані 

у даному питанні були вихователі, у їх відповідях часто були висвітлені 

практичні приклади з власного досвіду. 

Однак, в цілому можна констатувати той факт, що в спеціальних 

закладах дошкільної освіти відсутні кваліфіковані спеціалісти, котрі б 

розумілися на процесі формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників з ПІР і системно проводили роботу у цьому напрямі. 
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На нашу думку, ця проблема також пов’язана з тим, що окреслена тематика 

не викладається у закладах вищої освіти та не є предметом цілеспрямованого 

навчання майбутніх фахівців. А оскільки даний аспект не враховується у 

підготовці майбутніх вчителів-дефектологів, вихователів, то в їх практичній 

діяльності відчуваються труднощі у цілеспрямованому формуванні 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників із ПІР. З 

огляду на все вище вказане, ми вважаємо, що процес формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників визначеної нозології є 

спрощеним, фрагментарним, нецілеспрямованим, що призводить до втрати 

часу у сенситивному періоді, а в результаті – до зниження якості корекційно-

розвивальної роботи у цьому напрямі і ускладнюватиме майбутню 

соціалізацію дітей із ПІР та їх інтеграцію у суспільство. 

На нашу думку, у освітній процес в закладах вищої освіти в необхідно 

ввести освітній курс, що буде спрямований на формування знань майбутніх 

педагогів щодо шляхів формування соціально-комунікативної 

компетентності.  

Наступним об’єктом вивчення стали освітні та корекційно-розвиткові 

заняття і режимні моменти з питання формування соціально-комунікативної 

компетентності у старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку. У ході спостереження нами з’ясовувалися такі питання:  

1. Чи відбувалося вивчення рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності у старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

2. Чи формувалися під час освітніх занять знання, уміння і навчики, 

які сприяли розвитку соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку? 

3. Чи формувалися під час корекційно-розвиткових занять знання, 

уміння і навчики, які сприяли розвитку соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку? 
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4. Чи відбувалося закріплення набутих знань, умінь і навичок у 

режимі дня дошкільника (під час прогулянки, санітарно-гігієнічної діяльності 

тощо)? 

5. Які засоби використовувалися для формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку? 

6. Що утруднювало процес формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку? 

Педагогічне спостереження щодо першого питання засвідчило, що на 

жаль, на початку навчального року вчителі-дефектологи та вихователі не 

проводили вивчення рівнів сформованості СКК  і не відстежували її динаміку 

у дітей, що утруднювало подальше перспективне планування роботи, 

знаходження шляхів корекційного впливу. Відсутність комплексної методики 

вивчення досліджуваного явища ускладнювало процес формування 

соціально-комунікативної компетентності, що, у свою чергу, знижувало 

ефективність освітньої та корекційно-розвиткової роботи. 

Отже, дефіцит цілеспрямованого діагностичного матеріалу та 

укладеної методики вивчення рівнів сформованості соціально-

комунакативної компетентності старших дошкільників визначеної категорії 

потребує термінової розробки. 

На нашу думку, доцільним є упровадження у сумісну роботу 

вихователів та вчителів-дефектологів «Карти вивчення рівнів соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку», у якій би висвітлювалися результати вивчення 

на початку та в кінці навчального року. Відповідно нами була розроблена 

така карта, має табличну форму з рубриками: «Прізвище, ім’я дитини», 

«Критерії соціально-комунікативної компетентності» «Показники соціально-

комунікативної компетентності», «Результати за рівнями оцінювання».  
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Педагогічне спостереження за процесом формування СКК під час 

освітніх занять, деякі з них носили характер повчань з використанням бесіди, 

тому у старших дошкільники із ПІР формувалися фрагментарні вербалізовані 

уявлення без переведення їх у рівень практичних умінь. Відпрацювання 

базових моделей соціальної поведінки у старших дошкільників визначеної 

нозології відбувалося недостатньо. 

Крім того, на заняттях рідко використовувалися технічні засоби 

навчання. Так, моделі відповідної соціальної поведінки у певній ситуації 

відпрацьовував на практиці вихователь, однак даний процес, на нашу думку, 

можна було замінити переглядом фрагменту мультфільму із відповідною 

моделлю поведінки з коментуванням, поясненням та обговоренням, після 

чого можна було б відтворити ситуацію, яка була продемонстрована. Таким 

чином, можна було б спростити процес ознайомлення старших дошкільників 

із порушеннями інтелектуального розвитку із особливостями поведінки в 

різних соціальних ситуаціях.  

Також, нами не було виявлено коментованих звукових презентацій, 

що, на нашу думку, є також важливим і доцільним у роботі  з дітьми, зокрема 

з таких тем як: «Емоції», «Я і моє тіло», «Моя родина» тощо. Лише у 

поодиноких випадках вчитель-дефектолог приділяв певний час для 

формування деяких показників соціально-комунікативної компетентності, 

про що свідчили результати обстеження респондентів, представлені у 

підрозділі 2.3. 

Метою проведення педагогічного спостереження за освітнім 

процесом, корекційно-розвивальним заняттями та режимних моментами було 

виявлення стану організації роботи з формування соціально-комунікативної 

компетентності у дошкільників з порушенням інтелекту. Спостереження 

відбувалося під час таких видів діяльності: освітніх занять («Розвиток 

мовлення», «Сюжетно-рольова гра»), ігрової діяльності та інших режимних 

моментів (відвідування туалету, прийом їжі, одягання та роздягання на 

вулицю та для сну, самостійна діяльність дітей). Також нами було проведено 
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аналіз перспективного та щоденного планів роботи вихователів групи та 

дефектолога на предмет виявлення проведення заходів спрямованих на 

формування соціально-комунікативної компетентності. 

Цілеспрямована робота з мотивування старших дошкільників даної 

нозології до соціальної взаємодії та формування соціальних якостей, тобто 

соціально-мотиваційної та соціально-особистісної складових соціально-

комунікативної компетентності, була організована недостатньо.  

Під час педагогічного спостереження ми виявили, що освітні заняття 

включають недостатньо соціально спрямованих знань, котрі не мають 

цілеспрямованого закріплення на практиці у різних видах діяльності. Окрім 

того, вихователі та вчителі-дефектологи не приділяли увагу розвитку 

словника із застосуванням слів соціальної спрямованості, що призводило до 

певного мовленнєвого бар’єру між працівниками та дітьми. Відсутність 

зв’язку між словом та дією, порушення смислових зв’язків утруднювало 

процес формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із ПІР.  

В ході аналізу практики роботи спеціальних закладів дошкільної 

освіти нами було здійснено спостереження за заняттями соціальних  

педагогів. Вони спрямововував свої заняття на формування у старших 

дошкільників із ПІР певного соціального досвіду, що реалізовувалося  під час 

індивідуальних, підгрупових та групових занять, які мали стандартну 

структуру. Основну роботу соціальний педагог спрямовував на розвиток 

емоційної сфери старших дошкільників визначеної категорії, навчав їх 

базовій взаємодії. На нашу думку, робота соціального педагога 

ускладнювалася відсутністю програмових матеріалів  для даного спеціаліста, 

найчастіше у своїй практиці соціальний педагог застосовував програму 

«Формування соціальних навичок» (2015 рік). Ми вважаємо, що дана 

програма більш доцільна у роботі вчителя-дефектолога та вихователя.  

Соціальний педагог намагався дотримуватися даної програми відповідно не 
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лише до своїх планів роботи, а й з урахуванням перспективного планування 

групи.  

Однак найчастіше робота соціального педагога з формування 

соціально-комунікативної компетентності відставала від роботи у цьому 

напрямі вчителя-дефектога та вихователя, або була розбіжною за завданнями, 

що призводило до хаотичності формування досліджуваного явища у 

дошкільників.Крім того, нами не було виявлено використання достатньої 

кількості сюжетно-рольових ігор соціального спрямування, вони 

проводились лише у поодиноких випадках. Увага більше приділялася 

дидактичним іграм, що мали соціальну основу. 

Аналіз роботи вихователів і вчителів-дефектологів виявив приділення 

недостатньої уваги процесу цілеспрямованого формування вмінь, щодо 

поводження у громадських місцях, незвертанню уваги старших дошкільників 

із ПІР на те, що дитячий садок є також громадським місцем, де існують 

загальноприйняті правила поводження. Дітей цілеспрямовано не вчили 

взаємодіяти з оточуючими, дотримуватися правил поведінки в різних 

ситуаціях, не розвивали соціально значимі якості особистості дошкільника, 

що, у свою чергу, часто  викликало конфліктні ситуації.   

Майже зовсім не приділялася увага вивченню соціальних ролей 

відповідно до статі. Наприклад, дітям досить рідко вказувалася їх статева 

приналежність та підбиралася роль з відповідним видом діяльності. Однак, 

низкою науковців  (Л. Виготський, Р. Лурія, С. Миронова, М. Певзнер, 

В. Синьов та ін.) було доведено, що це є важливим аспектом роботи у 

напрямі формування соціальної компетентності. 

Через певні недоліки психічного розвитку, прогалини у соціальних 

знаннях, мовленнєвий бар’єр, старші дошкільники із порушеннями 

інтелектуального розвитку відчували труднощі у виконанні соціальних ролей 

під час гри, при передачі змісту ролі і особливостей поводження їх героїв, у 

розв’язанні проблемних ситуаціях діяли «навмання».  
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Одним із соціальних явищ, з яким відбувалося систематичне 

знайомство старших дошкільників визначеної категорії, були свята. Однак 

практика засвідчила, що учасники дослідження відчували значні труднощі 

при називанні свят та пов’язаних з ними символів.  

Позитивним аспектом у формуванні соціально-комунікативної 

компетентності було бажання дітей брати участь  у святкових заходах та 

готуватися до них. Окрім того, значна увага з боку вчителя-дефектолога і 

вихователя приділялася формуванню у старших дошкільників із ПІР знань 

про себе, про свою родину, санітарно-гігієнічних навичок, що на нашу думку, 

є важливим аспектом роботи у даному проблемному полі.   

Важливим етапом у формуванні соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників даної нозології  є перехід знань в 

уміння та навички. Основним шляхом забезпечення визначеного процесу у 

дошкільному віці є ігрова діяльність, зокрема сюжетно-рольова гра. Однак 

спостереження засвідчили, що сюжетно-рольові ігри, які були організовані 

педагогами, у повній мірі не відображали соціального потенціалу. Окрім 

того, вони використовувалися не систематично та не цілеспрямовано в 

зв’язку із відсутністю розробленого методичного забезпечення, у якому було 

представлено комплекси сюжетно-рольових ігор соціального спрямування з 

їх описом і розподіленням відповідно до компонентів соціально-

комунікативної компетентності. До речі, позитивним було те, що педагоги 

все ж таки намагалися формувати деякі складові соціально-комунікативної 

компетентності, хоча через необізнаність у даному питанні вони не 

враховували наступні особливості і проблеми її формування у дошкільників 

із порушеннями інтелектуального розвитку: низький рівень соціальних знань 

та вмінь; не диференційованість соціальних знань відповідно до статі, виду їх 

діяльності; обмежений соціально-понятійний апарат; неможливість 

взаємодіяти та розуміти людей відповідно до соціальних правил; наявність 

тенденції сприймати людей більше у негативному, ніж у позитивному плані, 
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що нарощується з віком; високий рівень егоцентричності, що заважає 

міжособистісній взаємодії.  

Таким чином, проведений нами аналіз практики дозволив виявити 

наступні недоліки у освітньому та корекційно-розвитковому процесі 

експериментальних баз дослідження: 

 відсутність діагностичного інструментарію для вивчення рівнів і 

особливостей соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку; 

 нерозробленість комплексу сюжетно-рольових ігор з формування 

соціально-комунікативної компетентності та відсутність їх послідовної 

системи впровадження; 

 недостатня кількість методичних розробок у даному напрямі.  

Проведений аналіз практики підтвердив необхідність створення 

теоретичної моделі формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку та 

апробації її ефективності на практиці. 

 

2.3. Рівні сформованості соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

 

Одним із завдань констатувального етапу було дослідження рівнів і 

особливостей сформованості соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку. 

Передумовою до дослідження рівнів соціально-комунікативної 

компетентності стало вивчення медичної та психолого-педагогічної 

документацій у результаті якого отримано наступні дані.  

Аналіз індивідуальних медичних карток засвідчив, що більшість 

старших дошкільників із ПІР мали вроджений характер – 90%, інші – 10% 

дітей – набули дане порушення у віці до одного року. Крім основного 

порушення учасники дослідження мали і такі супутні: порушення мовлення – 
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83% (зокрема, загальний недорозвиток мовлення першого, другого та 

третього рівнів, порушення звуковимови); порушення зору – 4%; 

порушеннями опорно-рухового апарату – 68% (зокрема, порушення постави 

– 34%, плоскостопість – 21%, поєднання порушеної постави і плоскостопості 

– 13%); порушення білкового обміну – 16%, гіперактивність – 12%.  

Аналіз психолого-педагогічних характеристик старших дошкільників 

даної категорії засвідчив недостатність сформованості соціального досвіду, 

зокрема несформованість санітарно-гігієнічних навичок, проблеми у 

міжособистійсній взаємодії, труднощі у регуляції поведінки, відсутність 

самостійності у соціально значимій діяльності тощо. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної документації надав 

можливість визначити особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфер: 

знижений запас знань; труднощі комунікативної сфери; відсутність 

зосередженості та уважності; проблеми у запам’ятовуванні навчально-

виховного матеріалу. Дані особливості були враховані при підборі 

діагностичного матеріалу та під час проведення дослідження. Майже у всіх 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку спостерігалася 

відсутність чи значне зниження інтересу до оточення, загальна патологічна 

інертність (відсутність крикливості, роздратованості, розгальмованості 

тощо). Незрілість емоційно-вольової сфери характеризувалася інертністю 

процесу емоцій, їх недиференційованістю, що могло доповнюватися різкими 

змінами в емоційних проявах (переважали одномоментні емоційні реакції) та 

слабким контролем за ними. 

Для розробки моделі формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільниківз із порушеннями інтелектуального 

розвитку нами було проведено вивчення рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку за укладеною нами діагностичною методикою 

вивчення.  
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При розробці методики нами були враховані як вікові, а й 

інтелектуальні можливості дітей досліджуваної категорії, що вимагало 

спрощення діагностичного матеріалу. 

Результати вичення першого критерію соціально-комунікативної 

компетентності – соціально-мотиваційного, що був спрямований на 

виявлення рівнів сформованості інтересу досліджуваної категорії дітей до 

ігрової діяльності – представлено у таблиці 2.4. 

 

 

Таблиця 2.4. 

Рівні сформованості показника соціально-мотиваційного критерію СКК 

старших дошкільників з ПІР 

Показник 
Рівні сформованості 

Початковий  Середній  Достатній  Високий  

Інтерес до ігрової 

діяльності 
28,43% 50,00% 21,57% 0,00% 

Узагальнені рівні 28,43% 50,00% 21,57% 0,00% 

 

Якісна характеристика результатів дослідження засвідчила, що 

28,43% представників початкового рівня не виявлено інтересу до ігрової 

діяльності, навіть при значному їх заохоченні; 50,00% дошкільників 

середнього рівня мали незначний інтерес до ігрової діяльності та 

потребували стимулювання; 21,57% респондентів достатнього рівня 

характеризувалися вибірково-позитивним ставленням до ігрової діяльності 

іноді із незначним заохоченням; високого рівня не було, що склало 0,00% 

[91].  

Другий критерій – соціально-когнітивний – досліджувався за пятьма 

показниками: знання про себе, свою родину, статеві ролі, базові емоції, про 

свята – результати яких представлено у таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5. 

Рівні сформованості показників соціально-когнітивного критерію СКК 

старших дошкільників з ПІР 

Показники 
Рівні сформованості 

Початковий Середній Достатній Високий 

Знання про себе 16,67% 78,43% 4,90% 0,00% 

Знання про свою родину 56,86% 32,35% 10,78% 0,00% 

Знання про статеві ролі 55,88% 33,33% 10,78% 0,00% 

Знання про базові емоції 54,90% 34,31% 10,78% 0,00% 

Знання про свята 55,88% 28,43% 15,69% 0,00% 

Узагальнені рівні 48,04% 41,37% 10,59% 0,00% 

 

Якісна характеристика результатів дослідження першого показника – 

знань про себе – засвідчила, що на питання «Як тебе звати?» 1,96% 

респондентів повністю називали своє ім’я та прізвище. 29,41% учасників 

експерименту назвали лише своє ім’я. Немовленнєві старші дошкільники із 

ПІР реагували на своє ім’я, повертаючи голову. 4,90% на дане питання не 

відповіли взагалі.  

Питання «Назви твоє прізвище?» не викликало проблеми лише у 

0,98% старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, 

9,80% респондентів змогли назвати своє ім’я та прізвище за допомогою 

дорослого. 3,92% старших дошкільників даної нозології не знали відповіді на 

це питання. 

Наступним питанням «Ти хлопчик чи дівчинка?», 0,98% респондентів 

відповіли без труднощів; для 24,51% учасників дослідження дане питання 

викликало труднощі, що нам вдалося подолати за допомогою використання 

предметних карток із зображенням хлопчика і дівчинки. За цими картками 

проводилась бесіда за такими навідними питаннями: «Подивись, хто це?», «У 

чому одягнений хлопчик?», «У чому одягнена дівчинка?», «А подивись, у 

чому одягнений (-на) ти?», «То ти хлопчик чи дівчинка?». Після цієї бесіди 

старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку відповідали 
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на поставлене запитання. Крім того, дані картки застосовувалися під час 

бесіди з дітьми, у яких було порушене або взагалі відсутнє мовлення 

(немовленнєві діти). Після запитання: «А ти хлопчик чи дівчинка?» 

респонденту  показували  картинки і він вказував на ту, що відповідала його 

статі, що не завжди було правильно. Якщо ж дане питання викликало 

труднощі, проводилась додаткова бесіда за вищевказаним планом, але 

формулювання запитань було змінено: «Подивися – це хлопчик, він 

одягнений у штани, а це дівчинка, вона одягнена у плаття», «А тепер 

подивися на себе, у чому одягнений ти?» (дитині давався час роздивитися 

себе), «А тепер знов подивися на картинку, твій одяг схожий на одяг 

хлопчика (дівчинки)?», «То ти хлопчик чи дівчинка? Покажи на картинці 

(якщо не мовленнєва дитина)». Після цього дитина вказувала на обрану 

картинку чи відповідала. Однак на дане питання 4,90% респондентів 

відповісти не змогли. 

Найскладнішим для старших дошкільників із ПІР виявилися наступні 

два запитання: «Скільки тобі років?», «Коли твій день народження?». На 

перше запитання правильно відповіли 0,98% респондентів, 14,71% – 

відповіли зі значною допомогою дорослого, 2,94% – не відповіли взагалі. На 

друге запитання жодна дитина не змогла відповісти, що склало 0%.  

Узагальнені результати вивчення рівнів знань про себе засвідчили, що 

16,67% дошкільників початкового рівня не могли взагалі відповісти на 

поставлені запитання, навіть після значної допомоги з боку дорослого; 

78,43% досліджуваних учасників експерименту мали середній рівень, вони 

відгукувалися на своє ім’я, називали його, однак на запитання щодо власного 

прізвища, віку та статі відповісти не змогли; 4,90% дошкільників достатнього 

рівня самостійно диференціювали своє ім’я та прізвище, визначали свій вік, 

стать, хоча і мали невеликі утруднення та потребували незначної допомоги 

педагога; високого рівня знань виявлено не було, що склало 0,00% [91]. 

Конкретизуючи отримані результати досліджень другого показника 

показника, відмітимо, що бесіда проводилась з використанням сімейного 
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фотоальбому групи «Наша родина», у якому були зібрані фотографії членів 

родини кожного вихованця з підписами. Першим питанням бесіди було таке: 

«Назви членів своєї родини», на яке 3,92% старших дошкільників із ПІР дали 

правильну відповідь та показали членів своєї родини на фотографіях. 6,86% 

респондентів мали труднощі при відповіді на дане питання, їм потрібна була 

підказка за допомогою фотоальбому «Наша родина», у якому їх увага 

зверталася на членів їх родин. 5,88% респондентів не змогли відповісти на 

дане запитання навіть після значної візуальної та вербальної допомоги. 

Наступне питання: «А ти для мами (тата) хто?» викликало чимало 

труднощів. Так, 0,98% старших дошкільників із ПІР змогли визначити свою 

позицію у родині після значної допомоги у вигляді розповіді: «У мами (тата) 

є дитина. Це хлопчик (дівчинка). Для мами (тата) ця дитини син (донька). А 

ти для своєї мами (тата) син (донька)?». 7,84% респондентів не змогли 

визначити свою позицію у родині, навіть після цієї допомоги. Вони могли 

окреслити лише членів родини («мама», «тато», «дочка», «син»), проте не 

змогли визначити свою позицію. 8,82% респондентів не змогли відповісти на 

дане питання. 

Наступними завданням для  старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку стало завдання назвати ім’я та по-батькові їх 

батьків: 0,98% респондентів назвали лише імена батьків; 5,88% учасників – 

назвали лише ім’я матері, 11,76% – не відповіли на дане запитання. 

Наступне запитання ставилося при наявності інших членів родини 

(братика, сестрички, дідуся, бабусі): «Як звати братика, сестричку, дідуся, 

бабусю?». 2,94% респондентів відповіли на дане питання; 3,92% потребували 

допомоги з боку дорослого з орієнтацію на фотоальбом групи «Наша 

родина» і називали лише ім’я того члена родини, з ким спілкувалися 

найчастіше; 13,73% респондентів не відповіли на дане запитання.  

Далі нами було задано дітям запитання «Що вдома робить мама 

(тато)?». Найчастіші відповіді, які ми чули, були такі: «Мама готує, 

прибирає», «Тато дивиться телевізор», «Тато лагодить» тощо. Дані відповіді 
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були популярні серед 0,98% респондентів. Однак, у 4,90%  відповідь на 

запитання викликало труднощі і потребувало додаткову допомогу педагога у 

вигляді таких навідних запитань: «Мама готує їжу?», «Мама прибирає 

вдома?», «Мама грає з тобою?», «Тато ремонтує меблі?», «Тато готує їжу?» 

тощо. На ці запитання діти відповідали «так» або «ні», без жодних пояснень. 

6,86% старших дошкільників не відповіли на дане запитання, навіть після 

значної допомоги. 

Наступним запитанням до дітей  було таке: «А що вдома робиш ти?». 

Найпопулярнішою відповіддю, яку ми відмітили від 0,98% респондентів, 

була наступна: «Граю», «Дивлюся мультики» або «Нічого не роблю»; 2,94% 

старших дошкільників важко було самостійно відповісти на дане запитання, 

тому нами пропонувалася допомога у вигляді навідних запитань: «Ти вдома 

граєшся?», «Ти вдома дивишся мультфільми?» тощо. 9,80% респондентів на 

дане питання не дало відповіді. 

Узагальнені результати вивчення рівнів сформованості  знань про 

родину показали, що 56,86% дошкільників початкового рівня із членів своєї 

родини іноді назвали лише одного із батьків, найчастіше матір, та 

потребували значної допомоги педагога; 32,35% представників середнього 

рівня виділяли матір, іноді батька, з підказкою окреслювали власну позицію 

у сім’ї; 10,78% респондентів достатнього рівня самостійно називали маму, 

тата, інших членів родини, однак їм важко було визначити власну соціальну 

позицію у родині (донька, син); високого рівня у досліджуваних респондентів  

виявлено не було, що склало 0,00% [91]. 

Для дослідження третього показника другого критерію – знань 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку про 

статеві ролі – ми проводили бесіду. Конкретизуючи її результати, ми 

визначили, що перше питання «Скажи, будь ласка, хто ти – хлопчик чи 

дівчинка?» для 2,94% старших дошкільників визначеної нозології виявилося 

легким. 11,76% учасників дослідження на дане питання відповіли за 

допомогою дорослого, з використанням опори на наочні картки. Для 
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немовленнєвих дітей із порушеннями інтелектуального розвитку нами також 

застосовувалися дані картки з метою полегшення комунікації з ними. 4,90% 

не змогли відповісти на дане питання. 

Наступне питання – «Чим хлопчик відрізняється від дівчинки?» – не 

викликало значних труднощів відповіді у 1,96% старших дошкільників даної 

категорії дітей, вони потребували лише наочних карток для полегшення 

сприймання. Для старших дошкільники із порушеннями інтелекту які мали 

порушенням мовлення нами також використовували ці картки та додаткові 

питання під час додаткової бесіди: «Покажи, хто носить штани?», «Покажи, 

хто носить сукню?», «Покажи, у кого є квіти?», «Покажи, у кого коротке 

волосся?», «Покажи, у кого у волоссі бантики?» тощо. За допомогою такого 

підходу ми могли зрозуміти рівень знань старших дошкільників із ПІР в 

межах даного питання. Значні труднощі дане питання викликало у 6,86%  

респондентів, також  були запропоновані додаткові питання, вказані вище, 

проте і така допомога не дала дітям можливості у повній мірі відповісти на 

питання. 17,65% учасників експерименту не змогли відповісти на дане 

запитання. 

У наступному питанні учасники дослідження мали визначити, чим 

люблять грати хлопчики: машинкою чи лялькою. Правильну відповідь на 

дане питання дали 2,94% учасників дослідження. Вони приєднали картинку 

із зображенням машинки до картинки із зображенням хлопчика. 4,90% 

старших дошкільників з ПІР мали труднощі при відповіді на це запитання. 

Відмітемо, що вони намагалися обрати картинку навмання або ту, котра їм 

більше подобалася. Через це вони потребували додаткових вказівок з боку 

педагога, наприклад: «Це машинка. А це лялька. Дівчатка люблять грати 

ляльками. Хлопчики люблять грати машинками. То чим люблять грати 

хлопчики?». Не змогли відповісти на дане питання 11,76% старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. 

У наступному питанні старші дошкільники визначеної нозології мали 

визначити, чим люблять грати дівчатка, лялькою чи машинкою. Відзначимо, 
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що лише 1,96% респондентів  вірно відповіли на дане запитання. Для цього 

вони приєднали картинку із зображенням ляльки до картинки із зображенням 

дівчинки. Певні труднощі при відповіді мали 5,88% старших дошкільникі  з 

ПІР – вони намагалися обрати картинку навмання або за вподобаннями. У 

якості допомоги з боку педагога їм були надані наступні вказівки: «Це 

лялька. А це машинка. Хлопчики люблять грати машинками. Дівчатка 

люблять грати ляльками. То чим люблять грати дівчатка?». 12,75% 

респондентів не відповіли на дане запитання.  

На останнє питання «Чи мають хлопчики допомагати дівчаткам?» 

0,98% старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку  

відповіли «Так». Якщо ми бажали конкретизувати з «Чому?», то, найчастіше, 

отримували відповідь – «Бо так каже мама» або ж замість слова «мама» діти 

користувалися іменами дефектолога або вихователя групи. 3,92% старших 

дошкільників визначеної категорії позначали свою відповідь «Так» або «Ні», 

однак не могли пояснити «Чому?». 8,82% не відповіли на дане запитання. 

Узагальнені результати вивчення рівнів сформованості знань про 

статеві ролі показали, що у 55,88% дошкільників початкового рівня не були 

сформовані знання про стать, вони не могли визначити власну стать та 

виділити різницю між зовнішнім виглядом хлопчика та дівчинки; у 33,33% 

старших дошкільників даної нозології середнього рівня виявлялися 

недостатньо сформовані знання, вони завчено називали власну стать, зі 

значною допомогою педагога визначали різницю між зовнішнім виглядом 

хлопчика та дівчинки. 10,78% дошкільників достатнього рівня 

характеризувалися вибірково сформованими знаннями, вони називали свою 

стать, вказували на різницю у зовнішньому вигляді хлопчика та дівчинки, 

однак потребували незначної допомоги при визначені іграшок для хлопчика 

та для дівчинки; представників високого рівня виявлено не було, що склало 

0,00% [91].  

Наступним показником було виявлення рівнів сформованості у 

старших дошкільників із ПІР знань про базові емоції.  Якісна характеристика 
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результатів дослідження засвідчила, що 1,96% респондентів відповіли 

правильно на задані питання по картинці «Подарунок» , зазначивши, що на 

ній зображені дівчатка або хлопчик (картинка пред’являлася з урахуванням 

статі дитини). Немовленнєві старші дошкільники вимагали додаткових 

картинок, з якими вони були вже знайомі: «Хлопчик» та «Дівчинка». 

Подивившись на картинку «Подарунок» та почувши запитання визначені 

респонденти обирали відповідь шляхом вказування на додаткову картинку із 

зображенням дівчинки або хлопчика (відповідно до сюжетної картинки 

завдання), що зараховувалося як правильна відповідь. 

Дане завдання викликало деякі труднощі у 7,84% старших 

дошкільники із ПІР, вирішення якого вимагало проведення додаткової 

розповіді: «Подивися на картинку, у дівчаток довге волосся. У них є бантики 

і красиві сукні. То, хто зображений на картинці?». Після цієї розповіді, 

найчастіше, учасники дослідження відповідали вірно. 5,88% респондентів не 

змогли відповісти на дане запитання. 

Пропонуючи друге запитання бесіди, ми звертали увагу учасників 

дослідження на емоційний стан зображуваної дівчинки: «Дівчинка радісна?». 

1,96% учасників експерименту відповіли «Так» або «Радісна», немовлєннєві 

старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку вказували на 

посмішку та намагались теж посміхнутися. 4,90% досліджених дошкільників 

на дане питання відповідали лише після такої додаткової розповіді: «У цієї 

дівчинки День народження, тому вона посміхається і радіє. Як ти думаєш, 

вона радісна?». Деякі старші дошкільники із ПІР після цієї допомоги 

відповіли правильно і показали на посмішку, на жаль, незначна кількість 

учасників механічно повторювала слово «Радісна», маніпулюючи картинкою. 

3,92% репондентів не відповіли на дане запитання. 

Відповідь на наступне питання вимагала від старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку більших розумових зусиль, 

оскільки вони мали визначити причину радості дівчинки, відповівши на 

запитання: «Чому дівчинка радісна?». 0,98% учасників експерименту давали 
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такі відповіді, як: «Тому що вона посміхається», «Тому що вона весела», «Бо 

подарунок» тощо. Немовлєннєві старші дошкільники із ПІР вказували на 

обличчя, посмішку, іноді на подарунок у руках у дівчинки. Правильною 

вважалася відповідь, у якій було присутнє слово « подарунок», або 

вказування жестом на нього. Для 2,94% респондентів дане питання 

виявилося складним, навіть після додаткової такої розповіді: «У дівчинки 

день народження. Їй дарують подарунок. Вона радісна, бо в неї є подарунок. 

Чому дівчинка радісна?». Після чого, ми чули різні відповіді: «Дівчинка», 

«Сміється», «Бантик» тощо, але правильної відповіді так і не було отримано. 

11,76% учасників дослідження не дали правильної відповіді на запитання. 

Для перевірки розуміння дітьми емоції суму, нами використовувалася 

картинка «Дівчинка (хлопчик) забила ногу». Дітям пропонувалося 

подивитися, на неї, і  визначити, хто зображений на картниці. 1,96% старших 

дошкільників визначеної нозології відповіли правильно, але спочатку 

звернули увагу на емоційний стан дитини (плаче), а потім на її стать.  

Для оцінки знань немовлєннєвих дошкільників з порушеннями 

інтелектуального розвитку застосовувалися тіж самі додаткові картинки із 

зображенням «Хлопчика» та «Дівчинки», дитина повинна була показати на 

зображеня відповідно до контексту завдання. Однак педагогічне 

спостереження показало, щоб в першу чергу діти звертали увагу на 

емоційний стан дівчинки або хлопчика (суму) вказуючи на сльози. Тому 

нами задавалося додаткове запитання «Хто плаче: хлопчик чи дівчинка?». 

Респонденти вказували на відповідне зображення. 5,88% дошкільників також 

спочатку звернули увагу на емоційний стан дівчинки (хлопчика). Через це 

нами було уточнено питання: «Хто плаче хлопчик чи дівчинка?». Відповіді 

дітей були різноваріативні: «Плаче», «Хлопчик», «Бантик», «Жовтий», 

«Дівчинка» тощо. 4,90% респондентів дане питання не дали відповіді.  

Наступне питання «Чому дівчинка плаче?» вимагало від старших 

дошкільників із ПІР встановлення причинно-наслідкових зв’язків, оскільки 

на малюнку чітко була показана подряпина на коліні. 0,98% респондентів не 
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дали відповіді зовсім. Для кращого розуміння малюнку нами була надана 

допомога у вигляді роз’яснення: «Дівчинка сидить на землі. Вона плаче. 

Мабуть вона впала і вдарилася ногою. І в неї болить нога. Як ти думаєш, 

чому плаче дівчинка?». Після даної допомоги діти відповідали правильно. 

Наприклад, «Впала», «Болить нога», «Ай, боляче, нога» тощо. Немовлєннєві 

учасники дослідження після допомоги вказували на подряпину на коліні 

дівчинки, дехто після цього показував на свою ногу. 1,96% досліджуваних 

дітей на дане питання відповіді не точно, вони говорили «Дівчинка», 

«Плаче», «Сидить» тощо. 3,92% дошкільників не відповіли на дане питання. 

Для вивчення розуміння дітьми емоції страху нами використовувалася 

картинка «Хлопчик (дівчинка) і собака», за якою також була проведена 

бесіда. На перше питання «Подивись, хто зображений на картинці» 0,98% 

старших дошкільників відзначали когось одного – собаку або хлопчика 

(дівчинку). Для конкретизації кількості персонажів на картинці нами було 

задано питання: «А це хто?». При відповіді на питання немовлєннєві 

дошкільники з порушенням інтелекту показували пальцем. 5,88% 

респондентів потребували значної допомоги у виділенні обох персонажів 

малюнку. 7,84% респондентів не змогли відповісти на дане питання, навіть 

після значної допомоги.  

Наступне питання було «Що робить собака?». У 0,98% старших 

дошкільників даної нозології були різні відповіді: «Стоїть», «Зуби», 

«Собака», «Ой, страшно», «Боюся - боюся» тощо. Для уточнення суті 

картинки нами була надана допомога у вигляді такої розповіді: «Це собака. 

Вона не знає хлопчика/дівчинку. Вона гавкає на нього/неї. Хлопчик/дівчинка 

боїться.» Після цієї розповіді нами знов було задано запитання «Що робить 

собака?», 2,94 % старших дошкільників із ПІР відповідала «Гавкає», «Зуби», 

«Собака», «Кусає» тощо. Немовленнєві респонденти показували на зуби 

собаки та іноді ховалися за своїми долоньками. Після їх відповідей ми 

зробили висновок, що вони зрозуміли суть картинки і дали правильну 

відповідь на запитання. Однак, 6,86% старші дошкільники із порушеннями 
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інтелектуального розвитку не відповіли на дане питання навіть після 

розповіді педагога. 

Далі ми попросили визначити емоційний стан хлопчика (дівчинки) за 

допомогою такого питання: «Хлопчик (дівчинка) боїться собаку?». На це 

питання 0,98% респондентів відповідали правильно. Немовленнєві старші 

дошкільники із ПІР показували на обличчя хлопчика і часто ховалися за 

своїми долонями. Для 1,96% учасників дослідження дане питання викликало 

деякі труднощі і потребували роз’яснення: «Це собака. Вона гавкає на 

хлопчика (дівчинку) та лякає його/її. Хлопчик (дівчинка) боїться». Після чого 

знов задавалося питання «Так хлопчик (дівчинка) боїться собаку?». Після 

чого респонденти ввідповідали правильно. Однак 9,80% респондентів не 

змогли відповісти на дане питання навіть після допомоги педагога.  

Узагальнені результати вивчення рівнів сформованості знань базові 

емоції засвідчили, що 54,90% представників початкового рівня не визначали 

емоційні стани, навіть зі значною допомогою дорослого; 34,31% 

представників середнього рівня мали труднощі у визначені емоційних станів 

радості, суму і страху та потребували значної додаткової допомоги педагога; 

10,78% дошкільників достатнього рівня визначали окремі емоційні стани, 

хоча і потребували незначної допомоги; високий рівень у старших 

дошкільників даної категорії, що брали участь у дослідженні, не був 

виявлений, що склало  0,00% [91]. 

Для перевірки рівнів сформованості старших дошкільників про свята 

нами використувалася бесіда по картинками. Для цього ми обрали чотири 

традиційні свята українського народу – «День народження», «Новий рік», 

«Пасха» та «Восьме березня».  Першим питанням, що було нами поставлено 

було: «Чи святкують у дитячому садку свята?». 2,94% дошкільників 

відповіли: «Так» або стверджувально кивнули головою. 3,92% респондентів 

мали деякі сумніви при відповіді, тому більшість відповіла «Ні», а дехто - 

«Так». 5,88% учасників експерименту не змогла відповісти на поставлене 

запитання. 
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У другому питанні від старших дошкільників із ПІР вимагалося 

назвати відомі їм свята: «Які ти знаєш свята?». Так, 1,96% респондентів 

визначили день народження, Новий рік та Пасху. 4,90% –назвали лише день 

народження, зі значною допомогою назвали Новий рік. 3,92% дітей на дане 

питання не відповіли.  

Першою нами була пред’явлена картинка «День народження». 1,96% 

дітей легко визначили свято та назвали його. 3,92% респондентів 

потребували допомоги у вигляді розповіді: «У дівчинки сьогодні день 

народження. До неї прийшли друзі. Вони подарували їй подарунки. А тепер 

вони їдять торт». Після розповіді ми просили дитину назвати свято: «Про яке 

свято я розповіла?». 4,90% учасників дослідження не відповіли на дане 

запитання. 

Далі нами пропонувалася картинка – «Новий рік» та ставилося  

запитання: «Яке свято тут зображено». 1,96% старших дошкільників із ПІР 

визначили свято, представлене на картинці. Для тих, у кого були труднощі 

при відповіді на запитання, нами були запропоновані уточнюючи запитання: 

«Коли приходить Дід Мороз?», «А подивися, на картинці є Дід Мороз?», «А 

покажи, де він?». Після цього обговорення 1,96% старших дошкільників із 

ПІР, відповідали правильно. 5,88% респондетів на дане запитання не 

відповіли.  

Наступною дітям пред’являлася картинка «Пасха». 1,96% дітей 

самостійно визначили свято. 2,94% респондентів потребували допомоги у 

вигляді роз’яснення: «Подивися, на столі лежать фарбовані яйця та стоїть 

красива Пасха. Вона помазана білим кремом. Поряд із пасхою лежить гілочка 

верби. Таке буває лише на Пасху», після чого задали запитання: «Про яке 

свято тобі розповіли?». 4,90% учасників дослідження не відповіли на дане 

запитання. 

Свято «Восьме березня» викликало найбільше труднощів у його 

визначенні у всіх учасників експерименту. 0,98% дітей змогли назвати свято 

за картинкою. Для інших учасників дослідження нами була надана додаткова 
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розповідь: «Поглянь, хлопчик дарує дівчинці корзину весняних квітів. Він 

вітає її з восьмим березня». Після цього нами задавалося питання: «З яким 

святом хлопчик вітає дівчинку?». 1,96% респондентів після даної розповіді 

змогли відповісти на дане запитання. 5,88% старших дошкільників з ПІР не 

відповіли на поставлене питання навіть після додаткової розповіді педагога. 

Наступне запитання було «Чи святкують свята у твоїй родині?». 

0,98% старших дошкільників даної категорії відповіли «Так» або 

стверджувально кивнули головою. 3,92% старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку не могли відповісти самостійно та 

чекали на допомогу від дорослого, тому ми ставили такі додаткові запитання: 

«Тобі дарують подарунки на день народження?», «Дід Мороз приносив тобі 

подарунки?» після чого діти відповідали правильно. Однак 7,84% 

респондентів не дали відповіді на запитання навіть після допомоги. 

Наступним питанням до дітей було таке: «Що роблять на свята у твої 

родині?», що виявилося найскладнішим для досліджуваних респондентів. 

Тож,  1,96% респондентів відповіли правильно (наприклад, «Подарунки», 

«Торт»). 2,94% учасників експерименту  відповіли після допомоги у вигляді 

навідних запитань (наприклад, «Тобі дарують подарунки?», «Чи їсте торт на 

свята?» тощо). 6,86% старших дошкільників даної категорії не відповіли на 

дане запитання. Метою наступного запитання було перевірка узагальнених 

знань про свята без допомоги дорослого. Тому нами було задано запитання 

«Можеш назвати свята, які ти знаєш?». 0,96% дошкільників називали «День 

народження», «Новий рік» і обрали відповідні зображення. 1,96% старших 

дошкільників із ПІР іноді називали «День народження», однак обирали 

картинку «Новий рік», інші картинки-підказки ігнорували. 9,80% 

респондентів взагалі не відповіли на дане запитання. 

Узагальнені результати проведеної бесіди з визначення рівнів знань 

про свята такі: у 55,88% представників початкового рівня ці знання були 

відсутні; у 28,43% дошкільників середнього рівня наявні поверхові знання, 

вони потребували значної допомоги у визначенні назв свят; 15,69% 
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дошкільників достатнього рівня могли самостійно назвати деякі з зазначених 

свят (наприклад, «Новий рік», «День народження»), однак потребували 

деякої допомоги у визначенні таких свят, як «Пасха» та «Восьме Березня»; 

високого рівня знань учасники дослідження не мали, що налічувало 0,00% 

[91]. 

Узагальнені рівнів сформованості соціально-когнітивного критерію за 

досліджуваними показниками показали, що 48,04% опитаних мали 

початковий рівень, 41,37% представників – середній рівень, 10,59% 

дошкільників – достатній, 0,00% – високий (рис. 2.1.) [91]. 

 

 

Рис. 2.1. Узагальнені рівнів сформованості соціально-когнітивного 

критерію страших дошкільників із ПІР 

 

Третій критерій – «соціально-діяльнісний» – передбачав його вивчення 

за такими показниками: вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі; навички 

поведінки у громадських місцях; сформованість санітарно-гігієнічних 

навичок (табл. 2.6.). 
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Таблиця 2.6. 

Рівні сформованості показників соціально-діяльнісного критерію СКК 

старших дошкільників з ПІР 

Показники 
Рівні сформованості 

Початковий Середній Достатній Високий 

Вміння виконувати 

соціальні (ігрові) ролі 
71,57% 28,43% 0,00% 0,00% 

Поведінка в громадських 

місцях 
44,12% 50,98% 4,90% 0,00% 

Санітарно-гігієнічні 

навички 
39,22% 46,07% 14,71% 0,00% 

Узагальнені рівні 51,63% 41,82% 6,54% 0,00% 

 

Для перевірки вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі 

дошкільниками з порушеннями інтелектуального розвитку нами була 

адаптована методика Р. Калиніної [71] (додаток З). Узагальнені результати 

педагогічного спостереження за виконанням соціальних (ігрових) ролей під 

час ігрової діяльності дітьми засвідчили, що 71,57% старших дошкільників із 

ПІР початкового рівня виконували ролі одноманітно без вербального 

супроводу, повторюючи одну і ту ж ігрову дію; виконання ігрової ролі 

28,43% дошкільників середнього рівня роль зводилося до реалізації 

фіксованих ігрових дій, однак цілісний вербальний супровід був відсутній. 

Старші дошкільники могли повторювати лише деякі слова ролі, потребували 

значної допомоги з боку дорослого. Серед учасників дослідження 

представників достатнього та високого рівнів виявлено не було, що склало 

0,00% [91]. 

Для вивчення рівнів сформованості навичок поведінки в громадських 

місцях (група, магазин, вулиця), нами була адаптована методика 

Г. Білокурової (додаток И). Узагальнені результати засвідчили, що у 44,12% 

дошкільників виявлено початковий рівень, такі учасники повністю залежали 

від допомоги педагога, вони не розуміли заборон. У 50,98% респондентів 

виявлено середній рівень. Старші дошкільники із ПІР розуміли норми і 
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правила поведінки, котрі були пов’язані з певними заборонами  («не треба», 

«не можна») або дозволами («можна», «треба»), однак такі діти вимагали 

постійного контролю та допомоги з боку педагога. У 4,90% дошкільників 

виявлено достатній рівень. У таких дітей спостерігалися частково сформовані 

навчики поведінки у громадських місцях, вони дотримувалися елементарних 

правил поведінки у добре знайомих ситуаціях (наприклад, віталися, 

прощалися, казали «дякую»). Однак іноді потребували певного контролю та 

заохочення з боку педагога. Високого рівня сформованості навичок 

поведінки у громадських місцях у старших дошкільників із ПІР 

досліджуваної категорії виявлено не було, що склало 0,00% [91].  

Одним із компонентів успішної соціалізації є сформованість 

санітарно-гігієнічних навичок. Для виявлення їх рівнів нами проводилося 

педагогічне спостереження під час режиму дня дошкільників. Узагальнені 

результати засвідчили, що 39,22% дошкільників із порушенням інтелекту 

отримали початковий рівень і характеризувалися тим, що вони не 

дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог, таких як самостійне 

відвідування туалету та миття рук після нього, самостійне одягання та 

роздягання тощо. 46,08% дошкільників середнього рівня вміли самостійно 

відвідувати туалет та мити руки, однак забували закочувати рукава, ложку 

використовували за призначенням,правильно її тримали, самостійно 

роздягалися, але не складали одяг, однак при цьому вимагали постійного 

контролю з боку педагога. 14,41% представників достатнього рівня 

дотримувалися санітарно-гігієнічних правил, самостійно одягалися та 

роздягалися, відвідували туалет, виконували основні санітарно-гігієнічні дії, 

але іноді їм була необхідна незначна допомога з боку педагога у вигляді 

інструкції чи підказки; представників високого рівня виявлено не було, що 

склало 0,00% [91]. 

Узагальнені результати дослідження рівнів сформованості соціально-

діяльнісного критерію показали, що 51,63% опитаних мали початковий 
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рівень, 41,82% – середній рівень, 6,54% – достатній рівень, 0,00% – високий 

рівень (рис. 2.2.) [91]. 

 

 

Рис. 2.2. Узагальнені рівні сформованості соціально-діяльнісного 

критерію страших дошкільників із ПІР 

 

Соціально-особистісний критерій СКК мав на меті визначити рівні 

сформованості соціальних якостей особистості за такими показниками: 

вербальна комунікація, самостійність, активність, взаємодія з оточуючими та 

регуляція поведінки в побутових ситуаціях (табл. 2.7.). 

 

Таблиця 2.7. 

Рівні сформованості показників соціально-особистісного критерію СКК 

старших дошкільників з ПІР 

Назва показника 
Рівні сформованості 

Початковий  Середній Достатній  Високий  

Вербальна комунікація 21,57% 59,80% 14,71% 3,92% 

Прояв самостійності 43,14% 46,08% 10,78% 0,00% 

Прояв активності 16,67% 56,86% 26,47% 0,00% 

Характер взаємодії з 

оточуючими 
31,37% 51,96% 16,67% 0,00% 
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побутових ситуаціях 

Узагальнені рівні 31,57% 51,57% 16,08% 0,78% 

 

Оцінювання рівнів сформованості вербальної комунікації відбувалося 

за критерієм «замкнутість-товариськість», котрий також відображав 

особливості спілкування дитини та способи встановлення контакту. Для 

цього нами використана методика спостереження Л. Шипіциної «Карта 

спостережень» (розділ «Комунікативність») для старших дошкільників із ПІР 

(додаток Л). Результати спостереження засвідчили, що у 21,57% 

дошкільників початкового рівня виявлено прояв явної інтровертованості, 

апатичності, вони уникали контактів навіть з близькими людьми. У 59,80% 

дошкільників середнього рівня була наявна тенденція до інтровертованості, 

крайньої вибірковості в контактах зі знайомими людьми і відсутності 

контактів  з незнайомими людьми. У 14,71% респондентів достатнього рівня 

спостерігався вибірковий характер у встановленні контактів, вони 

обмежувалися лише певним колом людей (батьки, педагог) за їх ініціативою, 

при взаємодії з незнайомими людьми відчували дискомфорт. У 3,92% 

дошкільників високого рівня виявлено комфортне перебування з близькими 

людьми, вони полюбляли спілкуватися та знайомитися [91]. 

Наступною якістю, котра потребувала вивчення, стала самостійність, 

що вивичали під час режимних моментів за методикою Л. Шипіциної «Карта 

спостереження » (розділ «Тенденція до самостійності») (додаток М). Нами 

було отримано наступні результати: 43,14% мали початковий рівень і 

характеризувалися відсутністю самостійності та безпорадністю, постійним 

очікуванням допомоги з боку педагога, відмовою від самостійного виконання 

завдань; 46,08% представників середнього рівня частково проявляли 

самостійність, могли виконували завдання разом з педагогом; виконання 

елементарних самостійних завдань вимагало постійної підтримки, 

підбадьорювання, підказки. 10,78% дошкільників достатнього рівня 

намагалися самостійно виконувати завдання, проте потребували часткової 
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підтримки з боку педагога, відчували невпевненість перед самостійною 

діяльністю в новій ситуації, деякі завдання виконували більш самостійно, 

однак, дитина вимагала мотивування до виконання роботи, підтримку та 

заохочення («ти можеш», «у тебе вийде» тощо). Представників високого 

рівня нами не було виявлено, що складало 0,00% [91]. 

Подальше спостереження мало на меті виявити рівні активності при 

взаємодії з однолітками, що проводилося за методикою А. Щетиніної «Карта 

прояву активності» (додаток Н). Результати педагогічного спостереження 

засвідчили, що: 16,67% старших дошкільників із ПІР мали початковий 

рівень, активність вони не проявляли, любили усамітнюватися, не брали 

участі у сумісній діяльності з однолітками та дорослими; 56,86% 

дошкільників середнього рівня певною мірою проявляли активність, 

характеризувалися вибірковістю у взаємодії з однолітками під час сумісної 

діяльності, іноді усамітнювалися. 26,47% дошкільників достатнього рівня 

відзначалися деякою вибірковістю у встановленні контактів під час сумісної 

діяльності, при цьому мали гарний настрій. Однак  вони брали участь у 

діяльності на «своїх» умовах. Респондентів високого рівня прояву 

самостійності виявлено не було, що склало 0,00% [91]. 

Важливим компонентом СКК є характер взаємодії з оточуючими. 

Дану якість нами вивчено за методикою Л. Шипіциної «Карта 

спостереження» ( розділ «Емоційно-вольова сфера» підрозділ «Агресивність 

– миролюбність»), що представлено у додатку О. Отримані результати 

засвідчили, що у 31,37% представників початкового рівня дана якість не була 

розвинена. Такі діти відмічалися високим рівнем агресивності, вони не 

виражали співчуття іншим, постійно задиралися, лаялися, билися, руйнували 

та псували все, що створювали в грі інші старші дошкільники з ПІР. 

Предавники цього рівня не узгоджували свої дії з іншими, не враховували 

їхніх інтересів, постійно наполягали на своєму та  весь час скаржилися 

дорослим на однолітків. Однак, іноді такі діти могли бути поступливими у 

взаємодії, якщо були у чомусь зацікавлені. Педагогічне спостереження за 
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ігровою діяльністю засвідчило знижений інтерес дошкільників до сумісної 

взаємодії з однолітками. Під час самостійної гри у них домінував 

маніпулятивний характер дій з іграшками, вкрай рідко працювали в парах. 

Вони не виявляли бажання постійно гратися в колективі, взаємодіяти  з 

однолітками, переймати досвід дорослих, вкрай рідко працювали в парах. 

Окрім того, діти майже не виявляли інтересу до діяльності дорослих, їх 

приваблювали лише яскраві об’єкти та предмети, увага на яких була 

недовготривала.  51,96% представників середнього рівня характеризувалися 

тим, що вони часто сварилися з іншими дітьми, задирали їх, могли битися 

або лаятися, якщо їх «зачипали», співчуття виражали формально, лише через 

вказівку дорослого, конфлікти самостійно не вирішували та постійно 

скаржилися дорослим. Іноді вони враховували інтереси інших та 

узгоджували свої дії з ними, наполягаючи на своєму. З втручанням дорослого 

вони могли досить швидко заспокоїтися, піти на контакт, співпрацю і 

перемир’я. 16,67% дошкільників достатнього рівня характеризувалися 

миролюбністю, поступливістю, доброзичливістю, вони рідко ображали 

інших, часто виражали співчуття, іноді вимагали словесного нагадування. 

Однак у таких дітей  могли спостерігатися ситуативні адекватні агресивні 

прояви, викликані неадекватними діями оточуючих до них. У такому разі  

вони намагалися вирішувати конфлікти,  докладали зусилля для узгодження 

своїх дій з діями інших, намагалися поступатися іншим, але потребували 

деякої допомоги з боку педагога. Високого рівня у старших дошкільників із 

ПІР виявлено не було, що склало 0,00% [91]. 

Далі нами було вивчено рівні розвитку регуляції поведінки в 

побутових ситуаціях дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку 

за методикою спостереження Л. Шипіциної «Карта спостереження» (розділ 

«Емоційно-волова сфера», підрозділ «Імпульсивність – рефлексивність») 

(додаток П). Дослідження даного показника показали наступні результати: 

45,10% дошкільників початкового рівня не регулювали свою поведінку, 

підпорядковувалися внутрішнім імпульсам, проявляли негативні емоційні 
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реакції, у поведінці відзначалася некерованість, асоціальність; 43,14% 

респондентів середнього рівня були надмірно емоційні, непосидючі, у них 

спостерігалася погана саморегуляція поведінки, увагу здатні були 

утримувати лише на короткий час. Для них характерні були часті прояви 

бурхливих емоційних реакцій, котрі породжуються як змістом самого 

завдання, так і зовнішніми факторами. Проте у них спостерігалася готовність 

і здатність взаємодіяти з дітьми та знайомими дорослими. 11,76% 

дошкільників достатнього рівня могли деякий час брати участь у сумісних 

іграх з дітьми та інших колективних видах діяльності. Вони були схильні до 

прояву неадекватних емоційних реакцій, однак впоратися з ними самостійно 

не могли. Для повернення дітей до нормального стану їм необхідно було 

перемикатися на другий вид діяльності, змінювати обстановку тощо. У 

досліджуваних дітей старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку, що брали участь у досліджені високого рівня за 

досліджуваним показником виявлено не було, що складало 0,00% [91]. 

Узагальнені середні результати за четвертим критерієм показали, що 

31,57% старших дошкільників мали початковий рівень, 51,57% респондентів 

– середній, що виявився домінантним, 16,08% учасників дослідження – 

достатній, 0,78% досліджуваних – високий рівень (див. рис. 2.3.). 
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Рис. 2. 3. Узагальнені рівні сформованості соціально-особистісного 

критерію страших дошкільників із ПІР 

 

За досліджуваними критеріями нами було розраховано узагальнені 

середні рівні СКК старших дошкільників із ПІР, що представлено у таблиці 

2.8. 

Таблиця 2.8. 

Узагальнені рівні сформованості СКК старших дошкільників з ПІР 

Критерій 
Рівні сформованості 

Початковий  Середній  Достатній  Високий  

Узагальнені показники  

I критерію 
28,43% 50,00% 21,57% 0,00% 

Узагальнені показники  

II критерію 
48,04% 41,37% 10,59% 0,00% 

Узагальнені показники 

III критерію 
51,63% 41,82% 6,54% 0,00% 

Узагальнені показники 

IV критерію 
31,57% 51,57% 16,08% 0,78% 

Середні узагальнені 

показники 
39,92% 46,19% 13,70% 0,20% 

 

Встановлено безпосередній зв'язок між особливостями порушень 

психофізичного розвитку старших дошкільників із ПІР та наявністю у них 
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сформованих складових рівнів соціально-комунікативної компетентності. 

Проведений нами аналіз результатів дослідження надав можливість виявити 

узагальнені середні рівні сформованості компонентів соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників визначеної нозології 

[91]. 

У результаті математичного аналізу ми отримали наступні дані: 

39,92% старших дошкільників даної нозології мали початковий рівень, 

46,19% учасників дослідження – середній рівень, який виявився 

домінантним, 13,70% – достатній рівень, 0,20% респондентів – високий 

рівень (див. рис. 2.4.) [91]. 

Відмітимо, що показником сформованості того чи іншого рівня 

соціально-комунікативної компетентності виступає певний набір знань, 

умінь і навичок, а також якостей особистості дитини старшого дошкільного 

віку з порушенням інтелекту, необхідних для успішної взаємодії у 

суспільстві. У результаті проведеного дослідження ми можемо відзначити, 

що у деяких старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку наявний високий рівень сформованості вербальної комунікації. 

 

 

Рис. 2.4. Середні узагальнені показники сформованості рівнів СКК 

старших дошкільників з ПІР 
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При цьому деякі старші дошкільники визначеної категорії 

відзначилися достатнім рівнем розвитку активності, середнім рівнем знань 

про себе. Найгірше у дітей досліджуваної категорії були сформовані вміння 

виконувати соціальні (ігрові) ролі, що відзначається домінуванням низького 

рівня за цим показником. Майже на однаково низькому рівні сформованості 

знаходяться знання про родину, статеві ролі, емоції та громадське життя. 

Виявлені недоліки вимагають знаходження шляхів їх корекцій та розвитку у 

кожному компоненті соціально-комунікативної компетентності [91]. 

Якісна характеристика узагальнених рівнів СКК засвідчила, що дітям 

початкового рівня було притаманна повна відсутність інтересу до ігрової 

діяльності, навіть після значного заохочення. Крім того, у представників 

даного рівня були відсутні знання про себе, про членів своєї родини, про 

стать. Вони не визначали навіть власної статі, видимі протилежності у 

зовнішньому вигляді хлопчика та дівчинка ними залишалися поза увагою.  

Діти початкового рівня не визначали емоційні стани, що свідчить про 

відсутність у них знань про емоції. Окрім того, у них були відсутні знання 

про громадське життя, а саме про свята. Ігрові ролі вони не виконували, їх 

ігрова діяльність зводилая до одноманітного повторення однієї ігрової дії, 

при цьому відзначалася відсутністю ігрового вербального супроводу. 

Проводячи зазначену діагностичну методику ми зіткнулися з наявністю 

поведінкових проблем у старших дошкільників з ПІР у громадських місцях. 

Нами була відзначена їх повна залежність від допомоги дорослого та 

нерозуміння ними заборон та дозволів. Слід зазначити, що представники 

початкового рівня не дотримувалися певного переліку санітарно-гігієнічних 

вимог, таких як самостійне відвідування туалету та миття рук, одягання та 

роздягання тощо.  

Старші дошкільники з ПІР початкового рівня відзначалися явною 

інтровертованістю, апатичністю,  вони уникали  контактів навіть з близькими 

людьми. Діти даного рівня відзначалися безпорадністю, постійним 

очікуванням допомоги від дорослого та відмовою від самостійного 
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виконання завдань, не любили проявляти активність. Респоденнти 

початкового рівня любили усамітнюватися, не брали участі у сумісній ігровій 

діяльності. При взаємодії з оточуючими у них відзначався прояв високого 

рівня агресивності – вони постійно: лаялися, билися, задирали інших, 

руйнували все, що створювали інші діти; скаржилися дорослим, не 

узгоджували свої дії з іншими та не враховували інтереси оточуючих дітей. У 

рідких випадках, коли їм щось подобалося або вони були у чомусь 

зацікавлені, вони могли проявити поступливість. Вони не контролювали 

свою поведінку у побутових ситуаціях, а цілковито підпорядковувалися 

внутрішнім імпульсам, проявляли негативні емоції реакції, а у їх поведінці 

відзначалася крайня некерованість та асоціальність [91].  

Для представників середнього рівня був характерний незначний інтерес 

до ігрової діяльності, що потребував стимулювання. Вони відгукувалися на 

своє ім’я та називали його, але не знали власного прізвища, віку, найчастіше 

стать називали завчено або не назвали взагалі. Окрім матері, представники 

даного рівня, іноді виділяли батька серед членів своєї родини, але 

потребували допомоги у визначення своєї позиції у сім’ї. Зі значною 

допомогою старші дошкільники з ПІР середнього рівня визначали різницю 

між зовнішнім виглядом хлопчика та дівчинки. Значної додаткової допомоги 

з боку педагога вони потребували при визначенні емоційних станів радості, 

суму і страху. Вони визначали  назви свят зі знанчою допомогою дорослого,  

що свідчить про поверхневість їх знань. Їх ігрові дії жорстко фіксовані, хоча 

вони могли називати роль з допомогою дорослого та повторювати деякі 

слова, пов’язані з нею, повноцінний вербальний супровід ігрових дій був 

відсутній.   

Діти середнього рівня відзначалися розумінням норм і правил 

поведінки у громадських місцях, пов’язаних з дозволами і заборонами, хоча і 

вимагали постійного контролю та значної допомоги з боку дорослого. Їх 

санітарно-гігієнічні вміння відзначалися вищім рівнем сформованості, ніж у 

представників початкового рівня. Так дошкільники середнього рівня 
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самостійно відвідували туалет та мили руки, але забували закочувати рукава, 

вміли самостійно роздягатися, але не складали одяг та потребували 

постійного контролю з боку дорослого. У вербальній комунікації вони 

проявляли тенденцію до інтровертованості та вибірковість у встановлені 

контактів з близькими людьми, із незнайомими – контактувати відмовлялися. 

Діти з ПІР середнього рівня частково проявляли самостійність, хоча і  

вимагали постійної підтримки, підбадьорювання та підказки з боку 

дорослого. Представники визначеного рівня певною мірою виявляли 

активність, під час взаємодії з однолітками та дорослими проявляли 

вибірковість, іноді могли усамітнюватись, полюбляли грати на самоті. Їх 

взаємодія з оточуючими відзначається частими сварками, вони задирали 

інших дітей, постійно скаржилися дорослим, могли битися або лаятися, через 

наполегливість дорослого могли формально виразити співчуття. 

Регуляція поведінки у побутових ситуаціях представників середнього 

рівня характеризувалася надмірною емоційністю, непосидючістю, поганою 

саморегуляцією поведінки, частими проявами бурхливих емоційній реакції, 

які породжувалися як зовнішнім фактором, так і характером запропонованої 

дяльності. Проте у них була присутня готовність і здатність взаємодіяти з 

дітьми та добре знайомими дорослими на базовому рівні.  

Страші дошкільники із ПІР достатнього рівня мали вибірково-

позитивне ставлення до ігрової діяльності. Диференціювали своє ім’я та 

прізвище, визначали свій вік та стать, хоча і потребували незначної допомоги 

з боку дорослого. Старші дошкільники із ПІР даного рівня самостійно 

називали маму, тата та інших членів родини, однак їм було складно 

визначати власну соціальну позицію у родині (дочка, син). Знання про стать у 

них були вибірково сформовані, вони визначали свою стать, вказували на 

видимі відмінності у зовнішності хлопчика та дівчинки, проте потребували 

допомоги у визначенні іграшок відповідно до статі. При визначенні 

суспільних явищ, а саме свят, старші дошкільники з ПІР даного рівня легко 

визначали такі свята, як «Новий рік», та «День народження», однак 
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потребували деякої допомоги у визначенні таких свят, як «Пасха» та «Восьме 

березня». Вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі  нами не було виявлено. 

Хоча, на нашу думку, представники достатнього рівня могли б  відзначатися 

чітким розподілом ролей, правильною рольовою поведінкою, наявною 

рольовим мовленням, хоча  періодично діти могли звертатися до граючих на 

ім’я. Ігрові дії різноманітні, не завжди логічні та послідовні, іноді діти 

вимагали підказки з боку педагога для продовження гри. 

Старші дошкільники з ПІР достатнього рівня дотримувалися 

елементарних правил поведінки у добре знайомих ситуаціях (вони віталися, 

прощалися, виражали вдячність). Однак потребували певного контролю з 

боку дорослого, заохочення. Представники даного рівня  добре 

дотримувалися санітарно-гігієнічних правил, самостійно роздягалися та 

одягалися, відвідували туалет, виконували основні санітарно-гігієнічні дії, 

але іноді потребували незначної допомоги у вигляді підказки з боку 

дорослого. Слід відмітити, що представникам достатнього рівня притаманна 

деяка вибірковість у контактах під час сумісної діяльності, вони беруть 

участь у діяльності на «своїх» умовах. Представники достатнього рівня 

проявляли миролюбність, поступливість та доброзичливість у характері 

взаємодії з оточуючими, часто виражали співчуття, хоч і потребували деякої 

допомоги від дорослого. Діти визначеного рівня рідко ображали інших, 

намагалися вирішувати конфлікти, хоча і потребували допомоги у цьому. 

Представники даного рівня докладали зусиль для узгодження своїх дій з 

діями інших, намагалися їм поступатися. У регуляції їх поведінки в 

побутових ситуаціях відзначалося, що старші дошкільники із ПІР 

достатнього рівня деякий час могли брати участь у сумісних іграх з дітьми та 

колективних видах діяльності. При появі неадекватних емоційних реакцій їм 

необхідна була допомога у переключенні уваги на щось інше або зміна 

обстановки.  

Представники високого рівня відзначалися сформованістю інтересу до 

ігрової діяльності, самостійністю у дотриманні правил особистої гігієни, 
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мали уявлення про себе (своє ім’я, прізвище, вік, стать; могли розповісти про 

себе), про склад своєї родини та родинні зв’язки (дочка, син, мама, тато, 

бабуся, дідусь, сестра, брат, онука, онук тощо). Легко визначи розподіл 

сімейних обов’язків, знали про сімейні традиції. Діти розуміли власний 

емоційний стан, емоційно чутливі, визначали емоційний стан оточуючих та 

відкликалися на нього, намагалися надавати підтримку. Дошкільникам відомі 

основні суспільні свята (Новий рік, Пасха, Восьме березня) вони 

розповідають про них, з легкістю розповідають про традиції та свята своєї 

родини. 

Під час ігрової діяльності діти дотримувалися рольової поведінки, 

ігрові дії мали чітку послідовність, різноманітність, динамічність в 

залежності від сюжету. Протягом усієї гри застосовувалася розгорнута ігрова 

мова. У дітей сформовані навички поведінки у громадських місцях, вони 

мали адекватні реакції на зауваження дорослого – зміна поведінки, 

використовували «чемні» слова, ввічливо зверталися на ім’я до оточуючих. 

Дотримувалися елементарних загальноприйнятих норм і правил поведінки.  

Зазначений рівень вербальної комунікації відзначався комфортним 

ставленням до близько знайомих людей, а також вони полюбляли 

спілкуватися та знайомитися. Діти самостійні, виявляли бажання незалежно 

діяти, допомагати слабшим, з боку дорослого підтримки не вимагали. 

Дошкільники любили приймати активну участь у різних видах діяльності, 

швидко нею зацікавлювалися, жваві, говорили швидко. Діти проявляли 

лояльність, слухали дорослого і виконували його інструкції, володіли 

конструктивними способами взаємодії, вільно висловлювали свої почуття – 

як позитивні, так і негативні. У разі невдачі реагували не агресивно, а 

зверталися за допомогою до дорослого.  

На жаль, отримані нами результати діагностики відзначилися 

відсутністю виского рівня у всіх показниках СКК, окрім вербальної 

комунікації. У результаті проведення даної діагностичної методики ми 

отримали результати, котрі свідчили про необхідність пошуку шляхів 
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формування та розвитку компонентів соціально-комунікативної 

компетентності. Отже, потрібна організація цілеспрямованої корекційної 

роботи  для покарщеня рівнів сформованості СКК у старших дошкільників із 

ПІР. 

 

Висновки до другого розділу 

У другому розділі дисертаційної роботи описано організацію і 

методику дослідження, проведено аналіз практики формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників досліджуваної 

категорії, отримано вихідні дані щодо рівнів і особливостей її сформованості 

у них. 

Аналіз практики засвідчив недостатній рівень обізнаності 

педагогічних працівників (вчителів-дефектологів, вихователів, логопедів, 

психологів та соціальних педагогів) у питанні формування соціально-

комунікативної компетентності страших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. У результаті проведеного анкетування ми 

отримали наступні результати:  низький рівень не був виявлений у 

респондентів, що складало 0%, початковий рівень мали 5,65% респондентів, 

середній – 69,18%, високий рівень – 25,18%.  

Аналіз програмових та методичних матеріалів показав, що на сьогодні 

існує три навчально-виховні програми, що відповідають проблематиці 

нашого дослідження та вони потребують певної модернізації. Це пов’язано із 

процесами інклюзії та інтеграції, що протікають у державі. Практику 

формування соціально-комунікативної компетентності ускладнює і 

відсутність методичних матеріалів щодо вивчення її рівнів у дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку та нерозробленість комплексу 

сюжетно-рольових ігор соціального спрямування, з акцентуванням на 

корекційну їх спрямованість. 

З метою виявлення рівнів сформованості соціально-комунікативної 

компетентності нами була укладена діагностична методика, яку представлено 
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чотирма критеріями з відповідними показниками: I критерій – «соціально-

мотиваційний», спрямований на виявлення рівнів інтересу дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку до ігрової діяльності; II критерій – 

«соціально-когнітивний» – на дослідження рівнів соціальних знань з такими 

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

тощо; III критерій – «соціально-діяльнісний» мав на меті виявлення  

соціальних умінь та навичок за таким показниками: вміння виконувати 

соціальні (ігрові) ролі, сформованість санітарно-гігієнічних навичок; навичок 

поведінки у громадських місцях; IV критерій – «соціально-особистісний» 

передбачав виявлення рівнів сформованості соціальних якостей особистості 

за такими показниками: вербальна комунікація, самостійність, активність, 

характер взаємодії з оточуючими, регуляція поведінки.  

Узагальнені результати констатувального етапу дослідження 

засвідчили, що 39,92% старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку мали початковий рівень, 46,19% респондентів – 

середній, який виявився домінантним, 13,70% дошкільників – достатній, 

0,20% учасників дослідження – високий.  

Ці дані свідчать про недостатню сформованість рівнів  соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку та перспективу окреслення об’єктів корекційного 

впливу, розробки експериментальної моделі формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушенням 

інтелектуального розвитку.  
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗПЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

3.1. Теоретичне обґрунтування моделі формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку 

 

Для повноцінного розвитку, соціальної адаптації й інтеграції дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку необхідна організація корекційно-

педагогічної роботи, що повинна пронизувати весь освітній процес, усю 

систему діяльності спеціальних закладів дошкільної освіти для дітей із ПІР. 

Загальною метою корекційно-розвиткової роботи науковці (Г. Блеч, 

В. Бондар, Ю. Бондаренко, С. Дмітрієва, С. Миронова, В. Синьов, 

Є. Синьова, М. Супрун, О. Чеботарьова, М. Шеремет та ін.) вважають 

послаблення або подолання недоліків психофізичного розвитку дітей з 

порушеннями інтелекту й подальший розвиток особистості дитини. 

Результати проведеного констатувального етапу дослідження 

засвідчили, що виявлені рівні соціально-комунікативної компетентності у 

дошкільників з ПІР досить низькі. При цьому є всі підстави стверджувати, 

що за своїми віковими психологічними особливостями старші дошкільники з 

порушеннями інтелектуального розвитку здатні до більш успішного розвитку 

всіх досліджуваних показників  соціально-комунікативної компетентності за 

умови забезпечення цілеспрямованого корекційного впливу на виявлені 

недоліки і порушення з урахуванням особливостей і можливостей дитини, що 

має здійснюватися в процесі спеціально організованих занять з сюжетно-

рольової гри під керівництвом вчителя-дефектолога та вихователя групи.  
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Тому метою формувального етапу експериментального дослідження є 

підвищення рівнів сформованості соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку. 

Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких завдань:  

1. Розробити модель формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку, визначити та описати  її структурні компоненти.  

2. Підібрати, розробити та систематизувати сюжетно-рольові ігри, 

спрямовані на формування соціально-комунікативної компетентності та 

висвітлити  їх корекційну спрямованість. 

3. Визначити організаційно-методичні аспекти застосування 

сюжетно-рольових ігор. 

4. Здійснити порівняльний аналіз результатів дослідження для 

визначення ефективності експериментальної моделі  формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннямИ 

інтелектуального розвитку. 

5. Розробити методичний посібник щодо особливостей проведення 

сюжетно-рольових ігор з формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку. 

Базами формувального етапу дослідження визначені ті ж, що і на 

констатувальному етапі. У експериментальну та контрольну групи увійшло 

по 51 дитині старшого дошкільного віку із порушенням інтелектуального 

розвитку. На формувальному етапі дослідження для перевірки ефективності 

розробленої моделі та об’єктивного оцінювання рівнів сформованості СКК 

старших дошкільників із ПІР було використано діагностичну методику, 

представлену на констатувальному етапі дослідження.  

З метою реалізації мети формувального етапу дослідження нами було 

розроблено і впроваджено в освітній процес спеціальних закладів  

дошкільної освіти для старших дошкільників із порушеннями 
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інтелектуального розвитку модель формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку (ФСККСДізПІР). 

У довідковій літературі зазначено, що модель – це схема, зображення 

або опис якогось природного або суспільного, природного або штучного 

процесу, явища або об'єкта [207, с. 453 ]. 

У педагогічному аспекті модель визначається як модель педагогічної 

діяльності, в якій представлений задум очікуваного результату, визначено 

його зміст, дана характеристика засобів і умов, необхідних для реалізації 

очікуваного результату, вказані суб'єкти діяльності [119]. 

Модель формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку є 

педагогічною моделлю і представлена чотирма блоками: цільовим; 

теоретико-методологічним; змістово-діяльнісним; діагностико-

результативним (рис. 3.1.), що побудовані у логічній послідовності. Цільовий 

блок моделі ФСККСДізПІР репрезентує мету і завдання. Теоретико-

методологічний блок включає підходи та принципи, що складають основу 

побудови експериментальної моделі. Змістово-діяльнісний блок 

представлений педагогічними умовами, етапами корекційно-розвиткової 

роботи, формами, корекційними прийомами, засобами  та методичним 

забезпеченням; діагностико-результативний – критеріями СКК та 

показниками її сформованості, критеріями оцінювання СКК.  

Розглянемо детальніше в теоретичному плану структуру моделі 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку. Як бачимо з 

рис. 3.1., метою нашої експериментальної моделі є підвищення рівнів 

сформованості соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку, що передбачає  

реалізацію таких завдань:  
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1) підвищення рівнів сформованості інтересу до соціальної 

діяльності; 

2) підвищення рівнів сформованості соціальних знань, умінь, 

навичок;  

3) підвищення рівнів сформованості соціальних якостей 

особистості. 

Розробка експериментальної моделі ґрунтується на певних 

методологічних підходах, зокрема: діяльнісному, компетентнісному, 

особистісно-орієнтованому та дитиноцентричному. Діяльнісний підхід в 

педагогіці виходить з уявлень про єдність особистості з її діяльністю, котра 

проявляється в  різноманітних її формах, що безпосередньо здійснює зміни в 

структурах особистості [178]. Відомо, що у дітей дошкільного віку 

провідною є ігрова діяльность. Саме в ігровій діяльності старші дошкільники 

із ПІР набувають та розвивають вміння та навички базової соціальної 

взаємодії. Тому, ґрунтуючись на цьому підході, формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із ПІР відбувалося під 

час занять з сюжетно-рольової гри, завдяки спеціально підібраним, 

розробленими і систематизованим сюжетно-рольовим іграм. Метою цих ігор 

було формування соціально-комунікативної компетентності та корекція 

виявлених недоліків і порушень досліджуваних показників у старших 

дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку. 
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   Рис. 3.1. Модель формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку 
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Важливим у межах нашого дослідження було виділення 

компетентнісного підходу, який на думку Дж. Равена акцентує увагу на 

результаті навчання (у нашому випадку – корекційного-впливу), причому в 

якості результату розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність 

людини діяти в різних проблемних соціальних ситуаціях [140]. Ґрунтуючись 

на даному підході, під час впровадження  розроблених нами сюжетно-

рольових ігор старші дошкільники із порушенням інтелектуального розвитку 

набували соціального досвіду, який закріплювався в режимі дня дитини, яка 

перебуває у спеціальному закладі дошкільної освіти та з родиною у різних 

життєвих ситуаціях.  

Слід зазначити, що експериментальна модель ґрунтується й на 

особистісно-орієнтованому підході, в основі якого лежить повага до 

особистості дитини, врахування особливостей її індивідуального розвитку 

[13]. Тому, у процесі вивчення медичної та психолого-педагогічної 

документації нами було з’ясовано ступінь первинного дефекту, виявлено 

низку вторинних відхилень у досліджуваних показниках соціально-

комунікативної компетентності. Така інформація сприяла подальшому 

окресленню перспективи корекційної роботи, визначенню 

диференційованого та індивідуального підходів.  

Дитиноцентриський підхід сприймає дитину як центр усього 

освітнього процесу. У дослідженнях І. Луценко висвітлений як підхід, у 

основні якого лежить емпатійність та прийнятті особистісно-соціальної 

унікальності дитини, через суб’єкт-суб’єктні відносини між педагогами та 

дітьми [108]. Ґрунтуючись на даному підході, у межах нашого дослідження 

ми більш успішно встановлювали взаємостосунки із старшими 

дошкільниками із порушенням інтелектуального розвитку, враховували не 

лише їх особистісні, а й соціальні особливості. У кожній дитині ми бачили 

унікальність та здатність до розвитку. 

Слід зазначити, що створена нами модель ґрунтувалася на загальних та 

спеціальних педагогічних принципах. Серед загальних принципів нами було 
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обрано наступні: доступності, індивідуального та диференційованого 

підходів, активності, соціумності. Розкриємо їх сутність. 

Принцип доступності забезпечував адаптацію змісту сюжетно-

рольових ігор, ролей, дій, матеріалу щодо інтелектуальних можливостей та 

типологічних особливостей старших дошкільників із ПІР. Так, відбувалося: 

спрощення сюжетно-рольових ігор шляхом розподілу їх на декілька ігрових 

дій; адаптація словникового матеріалу, вербального супроводу; зменшення 

часу гри та її обсягу; виконання за інструкцією тощо. 

Принцип індивідуально-диференційованого підходу передбачав 

врахування у корекційній роботі: індивідуально-психологічних та 

типологічних особливостей кожної дитини для їх об’єднання у різні форми 

організації роботи (колективно-групову, індивідуальну); особливості 

психічного і фізичного розвитку, їх інтересів, соціального досвіду, статі, що 

сприяло знаходженню шляхів покращення рівнів сфорованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із інтелекутальними 

порушеннями у сюжетно-рольових іграх [44]. 

З урахуванням диференційованого підходу відбувалося об’єднання 

старших дошкільників із ПІР в ігрові групи, підбір їм ролі та соціальних 

ситуацій тощо. Об’єднання у групи відбувалося відповідно до виявлених 

типових недоліків у соціальному розвитку з метою їх корекції. У свою чергу, 

визначення соціальних ролей базувалося на статевих та пізнавальних 

особливостях старших дошкільників визначеної нозології, їхньому 

соціальному досвіді.  

З урахуванням індивідуального підходу відбувалося врахування 

індивідуальних особливостей старших дошкільників визначеної нозології, що 

впливало на визначення ігрових ролей, соціальних ситуацій тощо. Окрім 

цього, індивідуально-диференційований підхід передбачав врахування 

сильних сторін розвитку дитини, їх можливостей, опору на них і їх розвиток, 

що компенсувало наявний інтелектуальний дефект. Наприклад, у Маші Т. 

був виявлений низький рівень самостійності та соціальних знань і високий 
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рівень активності. Тому їй пропонувалися активні ролі з меншим вербальним 

супроводом  з відповідним кервництвом педагога під час таких сюжетно-

рольових ігор як «Супермаркет», «Одягнемо ляльку» тощо. 

Принцип активності передбачав засвоєння соціального досвіду дітьми 

з ПІР в активній діяльності, зокрема у процесі сюжетно-рольових ігор під 

безпосереднім керівництвом педагога. Саме ігри передбачали більш 

ефективне засвоєння соціального досвіду і навчання перенесенню його в 

різні життєві ситуації. Наприклад, у грі «Дівчатка готують їсти, хлопчики 

ремонтують меблі» старші дошкільники визначеної нозології вивчали 

особливості соціальної ролі жінки та чоловіка.  

Даний процес вимагав постійного керівництва з боку вчителя-

дефектолога та вихователя, через те що старші дошкільники з порушеннями 

інтелектуального розвитку неспроможні були самостійно помічати, 

засвоювати та відтворювати особливості соціально прийнятної поведінки та 

соціальних ролей, що виконували дорослі, та відображати їх у своїй ігровій 

діяльності.  

Нами виділено принцип соціумності, що передбачає розгляд проблем 

соціалізації крізь призму взаємодії з педагогічними можливостями 

соціального середовища, що представляють інтеграцію різних можливостей 

окремих індивідів і втілених в цілісному потенціалі соціуму [183]. У цьому 

аспекті М. Чернишевський акцентував увагу на тому, що діяльність і 

виховання людини обумовлені, перш за все, соціальним середовищем, а 

навколишнє середовище виступає головним фактором соціалізації 

особистості [183]. Врахування у нашому дослідженні цього принципу 

передбачало побудову корекційної роботи, спрямованої на формування і 

розвиток базових соціальних знань, вмінь, навичок та розвиток соціальних 

якостей особистості старших дошкільників з ПІР. Для цього ми 

використовували прийняті у суспільстві моделі поведінки як еталони та 

вправляли старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

у них під час сюжетно-рольових ігор соціального спрямування. Наприклад, у 
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грі «Кафе» ми вчили старших дошкільників обраної нозології ввічливо 

спілкуватися з обслуговуючим персоналом, правильно робити замовлення, 

культурно поводитися за столом тощо. 

Суттєву складову теоретично-методологічного блоку становили 

принципи  спеціальної педагогіки, серед яких важливими для нашого 

дослідження виявилися наступні: єдності діагностики та корекції; 

корекційної спрямованості навчання; зв’язку з життям; педагогічного 

оптимізму; соціальної спрямованості навчання. 

При організації дослідження, зокрема констатувального та 

формувального його етапів ми ґрунтувалися на принципі єдності 

діагностики і корекції. Як зазначено В. Липою, він відображає цілісність 

процесу надання психолого-педагогічної допомоги в розвитку дитини [101]. 

У межах власного дослідження цей принцип реалізовувався через вивчення у 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку рівнів 

розвитку соціально-комунікативної компетентності, визначення об’єктів 

корекційного впливу та формування перспективи корекційно-розвиткової 

роботи. Окрім цього, даний принцип сприяв постійному систематичному 

контролю та фіксації змін, які відбувалися, що допомагало постійно 

корегувати та підбирати більш ефективні методи і прийоми корекційного 

впливу, що у свою чергу, сприяло покращенню рівнів розвитку соціально-

комунікативної компетентності дошкільників із ПІР. 

Одним із провідних принципів нашого дослідження є принцип 

корекційної спрямованості освітнього процесу, оскільки він пронизує усі 

ланки процесу навчання і виховання дошкільників у спеціальних закладах 

дошкільної освіти і передбачає створення необхідних умов для розвитку, 

корекції та профілактики виявлених порушень і недоліків. Цей принцип 

передбачав побудову корекційної роботи на основі врахування структури 

дефекту кожної дитини з ПІР, максимального використання зони актуального 

розвитку та орієнтацію на зону найближчого розвитку, зокрема опору на 

відносно збережені й сильні сторони  розвитку особистості. 
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Основоположниками цього принципу були Т. Власова, І. Єременко, 

М. Певзнер, В. Синьов та ін. 

Ґрунтуючись на принципі зв’язку з життям, проведена нами 

корекційна робота з формування соціально-комунікативної компетентності 

мала практичну спрямованість, зокрема опору на існуючий життєвий досвід 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, 

перенесення його у різні життєві ситуації, що сприяло більш ефективній 

соціалізації дитини, покращенню рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності дошкільників із ПІР. Першими дослідниками, 

що зазначали важливість та необхідність реалізації цього принципу, були 

І. Песталоцці, Ж. Піаже, К. Ушинський та ін.  

Принцип педагогічного оптимізму ґрунтується на концепції 

Л. Виготський та його послідовників (Л. Божович, А. Запорожець, 

А. Леонтьєв та ін.). В основі його лежить ідея того, що всі діти здатні до 

розвитку і навчання завдяки цілеспрямованому корекційному впливу і опори 

на позитивний результат цієї роботи. Тому нами в процесі експериментальної 

роботи було виявлено збережені та сильні сторони старших дошкільників із 

ПІР, на які ми спиралися під час побудови корекційно-розвивального 

процесу. Окрім того, цей принцип передбачав можливість суттєвого 

покращення рівнів сформованості соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із ПІР за умови спеціально організованого 

педагогічного керівництва цим процесом. 

Принцип соціальної спрямованості освітнього процесу, основу якого 

закладено Е. Сегеном та розвинуто у роботах Л. Виготського, передбачає 

підпорядкованість спеціального виховання соціальному розвитку. Як 

зазначено К. Островською, О. Поздняковою, В. Синьовим та ін., соціально-

адаптуюча спрямованість спеціальної освіти дозволяє подолати або значно 

зменшити «соціальне випадання», сформувати різні структури соціальної 

компетентності та психологічну підготовленість людини до життя в 

навколишньому соціокультурному середовищі, допомогти знайти ту 
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соціальну нішу, в якій недолік розвитку й обмеження можливостей 

максимально компенсувалися б, дозволяючи вести людини незалежний 

соціально і матеріально гідний спосіб життя [158]. Ґрунтуючись на цьому 

принципі наша робота спрямовувалася на формування соціального інтересу, 

соціальних знань, умінь, навичок та розвиток соціальних якостей 

особистості, що сприяло покращенню рівнів соціально-комунікативної 

компетентності.  

У теоретичній моделі виділено змістово-діяльнісний блок, що включає 

педагогічні умови, форми, корекційні прийоми та методичне забезпечення. У 

довідковій літературі визначено, що під педагогічними умовами ми 

розуміємо сукупність заходів педагогічного процесу, спрямованих на 

підвищення його ефективності [201]. Ефективну реалізацію розробленої 

експериментальної моделі формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку забезпечували визначені нами педагогічні умови, зокрема: 

1. Цілеспрямована діяльність спеціального закладу дошкільної 

освіти в напрямі соціального виховання.  

2. Організація предметно-просторового соціального середовища. 

3. Орієнтування на педагога як джерело соціального досвіду. 

4. Стимулювання до соціальної взаємодії з однолітками та 

дорослими. 

Розглянемо вищезазначені умови докладніше. Виділення першої умови, 

пов’язано з тим, що як зазначено у нормативних документах (Закон України 

«Про освіту» (2017 рік), Закон України «Про дошкільну освіту» (2001 рік), 

Національна доктрина розвитку освіти в ХХІ ст. (2002 рік), Постанова 

Кабміну про внесення змін щодо організації інклюзивного навчання 

(2011 рік), Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020 рік)), 

серед значущих напрямів роботи спеціального закладу дошкільної освіти є 

соціальне виховання дошкільників. У цих документах зазначається 

неохідність  створення передумов для оволодіння не лише знаннями, а й  

https://goo.gl/nGhpPo
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навичками взаємодії з оточуючими, що проявляються у вигляді стійких форм 

соціально схвальної поведінки; активного освоєння дошкільниками 

соціального світу, формування у них певного рівня соціальної 

компетентності.  

У межах нашого дослідження дана умова передбачала спрямованість 

роботи педагогічних працівників спеціального закладу дошкільної освіти на 

формування у старших дошкільників із ПІР елементарних уявлень про 

навколишню дійсність, придбання дитиною соціального досвіду в процесі її 

участі в життєдіяльності колективу. З урахуванням вище сказанного нами 

надавалася індивідуальна допомога, що включала: привиття інтересу, 

підтримку в набутті уявлень, знань, навичок, необхідних дошкільникам із 

порушенням інтелекту в розвитку почуття причетності до сім'ї, групі, 

соціуму та формування стандартизованих сценаріїв взаємодії в ньому.  

Соціальне виховання старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку передбачало організацію відповідного предметно-

просторового середовища, що забезпечувало всебічний соціальний розвиток і 

сприяло формуванню соціально-комунікативної компетентності кожної 

дитини [157]. Саме організація предметно-просторового середовища як 

другої умови, була необхідною для організації та проведення нами сюжетно-

рольових ігор. Оптимальна насиченість багатофункціональністю предметно-

просторового середовища надавала можливості для моделювання його 

відповідно до ігрової ситуації. Корекційний вплив у предметно-

просторовому середовищі забезпечував поступове входження дитини із ПІР у 

світ соціальних відносин, надавав можливості засвоювати норми і правила 

соціальної поведінки.  

Третьою умовою було обрано орієнтування дитини на педагога як 

джерело соціального досвіду. Педагог приймав на себе роль провідника у 

цілеспрямованому процесі формування та розвитку соціально-

комунікативної компетентності дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. З метою успішної взаємодії дитини та педагога 
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важливим було встановлення між ними емоційно-особистісного контакту. 

Для цього нами було використано потішки, дитячі пісеньки, ігри, вправи, 

різні види заохочень, приділялася увага кожній дитині, встановлювалися з 

нею довірливі відносини, завдяки чому діти охоче спілкувалися та 

взаємодіяли. Первинне спілування з дитиною відбувалося у знайомому для 

неї середовищі, у процесі встановлення контакту було виключено гучний 

голос, різкі рухи тощо. Слід відмітити, що на учасників дослідження більше 

впливав спокійний, доброзичливий голос, ніж гучний і командний. 

Застосування посмішки посилювало прагнення старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку до спілкування і взаємодії.  

Для досягнення емоційної комфортності при спілкуванні та взаємодії 

нами використовувалися ігри з водою, завдяки чому швидше встановлювався 

контакт з дитиною, знімалася її емоційна напруга, відбувалося формування 

та розвиток навичок позитивної комунікації тощо. Також важливою умовою 

при встановленні контакту з дитиною було обрання позиції «очі в очі» по 

відношенню до дитини, чому сприяли відповідні меблі (регульовані по висоті 

стільці), місце проведення ігор (на підлозі, на дивані, в ігровому куточку) 

тощо. У деяких випадках з дітьми із ПІР ми застосовували ляльку, яка 

переймала на себе роль наставника дитини, що також сприяло зацікавленню 

дитини та встановленню більш швидкого контакту.  

Успіх проведеної роботи багато в чому залежав від обізнаності  

педагогів, їх досвідченості у досліджуваному напрямі та відношенню до своєї 

справи загалом, підготовленості до заняття з сюжетно-рольовї гри та 

настрою, з яким настроєм педагог його проводив. Усе це впливало на 

ефективність корекційного впливу на особистість дитини.  

У межах нашого експериментального дослідження вчитель-дефектолог 

та вихователь сприяли: формуванню та розвитку інтересу до соціальної 

діяльності; створенню умов для засвоєння дитиною необхідних соціальних 

знань, умінь, навичок; формуванню соціальних якостей, таких, як 

самостійність, активність, емпатійність, самоконтроль, позитивне ставлення 
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при взаємодії з оточуючими тощо; підбору форми, методи, прийоми і засоби 

для засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві.  

Як було зазначено у підрозділі 1.2., дитина із порушенням 

інтелектуального розвитку соціалізується і набуває власний соціальний 

досвід через спілкуванню і взаємодію у межах різних соціальних груп, 

засвоюючи соціальні символи, установки, цінності, моделі поведінки [112]. 

Тому нами було виділено четверту умову – стимулювання до соціальної 

взаємодії з однолітками та дорослими. Соціальна взаємодія – це спільна 

діяльність старших дошкільників визначеної нозології з однолітками і 

педагогом, що забезпечує повноцінний розвиток дитини за допомогою 

спілкування, впливу, взаємодії [158].  

У межах нашого експериментального дослідження під час 

використання сюжетно-рольових ігор нами створювалися соціальні ситуації, 

в яких старших дошкільників визначеної категорії вчилися взаємодіяти. До 

кожної створеної соціальної ситуацій вчителем-дефектологом та вихователем 

проводилася попередня робота, що була спрямована на формування уявлень 

про будь-яку соціальну взаємодію (наприклад, заспокоїти ляльку, дитину, що 

плаче; попросити іграшку; познайомитися; поводитися ввічливо тощо). Дана 

робота відбувалася у формі розповіді із демонстрацією картинок, перегляду 

фрагментів мультфільмів та їх обговоренням, сумісним виконанням 

необхідних дій. З метою ознайомлення з соціальними ситуаціями педагог сам 

демонстрував, як потрібно вчинити, яку поведінку, емоцію проявити у 

взаємодії з співрозмовником. Для покращення ефективнеості корекційного 

впливу нами було використано корекційні прийоми та розроблено методичне 

забезпечення, що детально описано у підрозділі 3.2.  

Діагностико-результативний блок був спрямований на виявлення рівнів 

сформованостей соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку і оцінку 

ефективності експериментальної моделі. Даний блок складався з визначених 

нами критеріїв (соціально-мотиваційний, соціально-когнітивний, соціально-
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діяльнісний, соціально-особистісний) та показників до них (інтерес до ігрової 

діяльності, обсяг соціальних знань, обсяг соціальних умінь,  сформованість 

соціальних якостей особистості), критерів оцінювання, що детально описано 

у підрозділі 2.1. 

Отже, розроблена нами модель ФСККДізПІР складалася із чотирьох 

блоків: цільового, теоретико-методологічного, змістовно-діяльнісного, 

діагностико-результативного. Цільовий блок – містить мету і завдання. 

Теоретико-методологічний блок ґрунтується на методологічних підходах, 

принципах загальної педагогіки і спеціальної педагогіки. Змістовно-

діяльнісний блок репрезентує педагогічні умови, етапи корекційно-

розвиткової роботи, корекційні прийоми, засоби  та методичне забезпечення, 

а саме методичний посібник. Діагностико-результативний блок містить 

критерії, показники та рівні оцінювання сформованості СКК дітей старшого 

дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку. Дана 

модельреалізється у процесі навчально-виховного та корекційно-

розвивального процесів у СЗДО.  

 

3.2. Корекційна спрямованість сюжетно-рольової гри з формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників 

із порушеннями інтелектуального розвитку  

 

Основоположним для спеціальної освіти дошкільників із порушеннями 

розвитку є положення Л. Виготського про загальні закономірності розвитку 

нормотипової дитини та дитини з порушеннями психофізного розвитку. Ним 

відмічено, що дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку 

проходять усі стадії онтогенезу, мають тіж самі сензитивні періоди та 

провідні види діяльності, що і нормотипові діти. Дослідник зазначає, що не 

дивлячись на те, що етапи психічного розвитку дитини із психофізичним 

порушеннями ідентичними, що й у однолітків із нормальним розвитком, 
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проте вони відрізняються темпами, термінами, змістом, якісними та 

кількісними характеристиками.  

У спеціальній психології зазначено, що у дошкільників із ПІР 

уповільненою є здатність опановування соціальним досвідом, неможливість 

самостійно зрозуміти та засвоїти норми і правила поведінки, що затримує та 

утруднює процес опанування ними базовими соціальними ролями [157]. 

Дослідники одностайні у тому, що при роботі з дітьми з ПІР навчально-

виховний та корекційно-розвивальний процеси з формування та розвитку 

соціального досвіду мають протікати у провідній діяльності вікового періоду. 

Зокрема, сюжетно-рольова гра  є провідною діяльністю дитини старшого 

дошкільного віку як з нормою, так і з порушенням розвитку. Саме у ній має 

протікати набуття соціального досвіду та формування і розвиток соціально-

комунікативної компетентності дошкільників із ПІР. 

Експериментальна робота з формування соціально-комунікативної 

компетентності у старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку включала три етапи: підготовчий, основний (корекційний), 

репрезентаційний (заключний). Розкриємо сутність кожного з них та 

обґрунтуємо доцільність  їх виділення.  На першому – підготовчому етапі – 

приділялася увага формуванню та розвитку у старших дошкільників із ПІР 

інтересу до ігрової діяльності, що забезпечувало формування соціально-

мотиваційного компоненту соціально-комунікативної компететності. 

Формування інтересу відбувалося у режимі дня закладу, зокрема у 

самостійній ігровій діяльності, під час прогулянки, ігрових режимних 

моментів, освітніх та корекційно-розвиткових занять. 

У межах предмету дослідження акцентовано увагу на реалізації 

другого – основного, власне корекційного етапу роботи – метою якого є 

цілеспрямований вплив на виявлені порушення і недоліки у компонентах 

соціально-комунікативної компетентності. Виходячи з мети та визачення 

соціально-комунікативної компетентності, поданої у підрозділі 1.1. (с.78 ) ми 

формували соціально-комунікативну компетентність у трьох напрямках, 
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відповідно до яких були визначені корекційно-розвиткові завдання (табл. 

3.1.). 

 

Таблиця 3.1.  

Корекційно-розвиткові завдання з формування соціально-

комунікативної компетентності 

Напрямки Завдання 

«
Я

»
 

- формування та розвиток інтересу до діяльності (до сюжетно 

рольової гри, до колективної взаємодії, до іграшок тощо); 

- формування, розвиток та корекція знань про себе (вчити 

відгукуватися на своє ім’я, на прізвище, їх диференціювати, 

визначати та називати свою стать та вік, розрізняти емоції 

радості, суму та страху на картинках тощо);  

«
Я

»
 

- формування, розвиток та корекція вмінь виконувати 

соціальні (ігрові) ролі (навчати виконувати обрані чи призначені 

соціальні (ігрові) ролі, взаємодіяти з оточуючими дітьми 

відповідно до умов ролі, передавати емоційний стан ігрового 

персонажу, використовувати ігрові дії відповідно до соціальної 

ролі);  

- формування, розвиток та корекція навичок вербальної 

комунікації (розвивати навички встановлювати контакти  з 

оточуючими за допомогою слів) у індивідуальній роботі, 

санітарної гігієни (умивання, відвідування туалету, миття рук 

після прогулянки, туалету та перед вживанням їжі);  

- формування, розвиток та корекція самостійності, активності. 
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- формування, розвиток та корекція знань про: родину (знати 

членів родини та називати їх на ім’я, формувати розуміння 

власного статусу в родині тощо), емоції (вчити розрізняти емоції 

радості, суму та страху на картинках у оточуючих, вірно 

сприймати та взаємодіяти при проявах зазначених емоційних 

станів тощо), статеві ролі (вчити визначати стать найближчого 

оточення, розрізняти іграшки для хлопчиків та дівчаток, 

чоловічі та жіночі знаряддя праці тощо), святкування сімейних 

(день народження, новий рік, 8 березня, Пасха); 

- формування, розвиток та корекція вмінь приймати на себе 

різні базові соціальні (ігрові) ролі (вивчати певні соціальні ролі, 

вчитися дотримуватися поведінки у відповідності до них); 

- формування, розвиток та корекція навичок вербальної 

комунікації (навчити дитину встановлювати контакти з дітьми та 

дорослими, з урахуванням емоційних проявів оточуючих тощо), 

поведінки у громадських місцях (формування розуміння заборон 

та дозволів, реагувати на зауваження дорослого, вітатися, 

прощатися, дякувати найближчому оточенню), дотримання 

санітарної гігієни (окрім дотримання базових навичок 

спонукати дитину до допомоги іншим дітям та дорослим); 

- формування та розвиток самостійності та активності 

при взаємодії з родиною та найближчим оточенням, характеру 

взаємодії з найближчим оточенням (діяти не агресивно, 

встановлювати контакт вербальним та невербальними 

способами, спокійно комуні кувати, адекватно взаємодіяти, не 

конфліктувати тощо), регуляції поведінки (навчати адекватно 

взаємодіяти з дорослими та дітьми в знайомих побутових 

ситуаціях; поводитися під впливом зовнішніх факторів та 

обставин із однолітками та дорослими, діяти не імпульсивно).  
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- формування, розвиток та корекція знань про себе як 

частину суспільства; громадське життя (вчити визначати такі 

свята, як день народження, новий рік, 8 березня, Великдень, їх 

головні символи, особливості їх святкування та поведінки під 

час них тощо); статеві ролі (вчити визначати стать оточуючих 

людей та звертатися до них у відповідності до їх статі, підбирати 

знаряддя праці з урахуванням статі);  

- формування, розвиток та корекція вмінь дотримуватися 

певних соціальних ролей (дотримуватися поведінки та рольової 

мови відповідно до них, виконувати їх під час сюжетно-

рольових ігор); 

- формування, розвиток та корекція навичок вербальної 

комунікації у нових ситуаціях, поведінки у різних громадських 

місцях (дотримуватися базових навичок поведінки у нових 

соціальних місцях); 

- формування та розвиток самостійності (підвищувати 

рівень самостійності дітей та впевненості у собі, спонукати до 

самостійного виконання завдання, зменшувати рівень підтримки 

з боку дорослого тощо) та активності (формування 

ініціативності дитини, підвищувати рівень активності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку під 

час: діяльності, встановлення та підтримання контактів, 

взаємодії з однолітками та дорослими тощо) у соціальному 

оточенні, поведінки у громадських місцях (навчати 

дотримуватися базових правил поведінки – вітатися та 

прощатися, дякувати),  характеру взаємодії з соціальним 

оточенням (мирно встановлювати контакт з оточуючими, 

адекватно комунікувати та взаємодіяти з ними тощо); регуляція 
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 поведінки в побутових ситуаціях(підвищувати рівень 

саморегуляції дітей, спонукати до підпорядкування правилам та 

нормам поведінки; розвивати вміння адекватно брати участь у 

сумісних видах діяльності). 

 

Формування соціально-комунікативної компетентності відбувалося під 

час:  

1) корекційно-розвиткових занять з сюжетно-рольової гри, де 

відбувалося ознайомлення з сюжетно-рольовими іграми соціального 

спрямування, з соціальними ситуаціями, вивчення ролей, рольових дій, 

рольової мови, дій з іграшками, діти навчалися підпорядковуватися вимогам 

ролі; 

2) освітніх та корекційно-розвиткових занять, де  діти набували 

подальшого досвіду, відбувалося закріплення соціальних знань, умінь, 

навичок та якостей особистості; 

3) режиму дня, зокрема у самостійній ігровій діяльності, під час 

якої відбувалося вдосконалення та перенесення набутого соціального 

досвіду. 

Власне корекційний етап реалізовувався саме через заняття з сюжетно-

рольової гри, які проводили вчитель-дефектолог та вихователь, та 

індивідуальні корекційно-розвиткові заняття з цього напряму, що проводив 

вчитель-дефектолог. Усі заняття з сюжетно-рольових ігор мали 

загальновизнану структуру, що включала три частини: підготовчу, основну і 

заключну. Підготовча частина була спрямована на пробудження у старших 

дошкільників із ПІР інтересу до гри,  встановлення позитивного емоційного 

контакту, прагнення до взаємодії. Цьому сприяв запронований нами прийом 

– «ритуал вітання», котрий включав поєднання невербальних засобів вітання, 

які були вивчені окремо під час індивідуальних корекційних занять. 

Наприклад, виконуючи вправу «Посмішка», старші дошкільники із ПІР 

стояли у колі, тримаючи один одного за руки,  дивлячись сусідові в очі, 
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дарували йому посмішку. Виконуючи вправу «Привіт!» діти мали вітатися 

по-черзі одним з одним, промовляючи: «Привіт,…(ім’я дитини)!» та давати 

«п’ять».  

Окрім ритуалу вітання, що виконувався в  організаційному аспекті 

підготовчої частини, нами використовувалися сюрпризні моменти (прийшов 

гість, нам принесли чарівну коробку тощо), проблемно-ігрові ситуації, 

вирішеннях яких передбачалося в основній частині. 

Під час корекційних занять старші дошкільники із порушеннями 

інтелектуального розвитку вчилися вербальній та невербальній взаємодії. 

Даний ритуал передбачав індивідуальні вітання у формі у вербальної та 

невербальної взаємодії. При невербальній взаємодії дошкільники могли 

обрати форму привітання за допомогою таких зображень: «Обійми», 

«Потиснути руку», «Плеснути долоньками», «Посміхнутися», «Вдарити 

кулачками» (додаток Р). При вербальній формі дитина могла привітати іншу 

дитину по імені (голосно, тихо, пошепки, ласкаво), групового співу, 

промовляння словосполучень, чотиривіршів (із поєднанням невербальних 

засобів: вітання очима, руками, щічками, спинкою).  

У основній частині вирішувалися корекційно-розвиткові завдання, 

виділені по кожному з напрямів. На одному занятті нами вирішувалося лише 

одне корекційне завдання. Слід відмітити, що на одному занятті не може 

відбуватися розучування сюжетно-рольової гри та її програвання. 

Найчастіше, для повноцінного програвання сюжетно-рольової гри дітьми 

нами проводилося три-чотири  заняття: на першому занятті ми розучували 

ролі та знайомилися з ігровими атрибутами; на другому – відбувалося 

програвання сюжетно-рольової гри зі значною допомогою дорослого; на 

третьому-четвертому занятті – закріплення сюжетно-рольової гри та 

програвання її вже більш самостійно.  

Нами були підібрані, розроблені та систематизовані сюжетно-рольові 

ігри, які були розподілені за вищевказанами напрямами, зокрема для першого 

«Я» напряму: «Ім'я листочків шепоче вітерець», «Давайте познайомимось!», 
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«Познайомимось знов», «Маленьке кошеня», «Новачок», «Познайомимося з 

ведмедиком», «Білочка кличе на гостину», «Дівчатка готують обід, хлопчики 

ремонтують меблі», «На гостину до Чистюлі», «Катруся прокинулася», 

«Пригостимо Катрусю чаєм», «Збираємо ляльку на прогулянку», «Лялька йде 

в гості», «У мене нова лялька», «Гноми - близнюки», «Чарівний вказівник», 

«Кіт-злодюжка», «Накриємо стіл для ляльок»,«Запрошуємо до столу!», 

«Миття посуду для ляльки Маші», «Лялька збирається у подорож», «Ляльці 

треба до туалету», «Треба, треба вмиватися», «Подаруймо подарунок», 

«Подарували подарунок». 

Для другого напрямку «Я та найближче оточення» були створені 

наступні сюжетно-рольові ігри: «Ведмедик приносить подарунки», «Ласкаво 

запроси у гості», «Пригостимо гостя», «Хто що робить?», «Бабуся 

захворіла», «Дочки-матері», «Зробимо ляльці зачіску»,  «Довгоочікувана 

зустріч», «Не треба плакати», «Ображений котик», «Хто краще розбудить», 

«Покладемо ляльку спати», «Країни емоцій», «Ми майбутні актори!», 

«Гарний настрій», «Як себе почуває гномик», «Магазин», «Перукарня», 

«Ляльки посварилися», «День з життя родини», «Сім'я купує корисні 

продукти», «Приготуємо вечерю разом», «Ранок ляльки Тані», «Маленькі 

помічники», «Наш Петрик прийшов з вулиці», «Домашні турботи», «Знайди 

такого самого», «Годинник», «Телефон», «Святкова вечеря» (Пасха), 

«Прикрасимо ялинку до свята». 

З урахуванням вимог третього напрямку «Я та соціум» укладені такі 

ігри:  «Ляльку привели до садочка», «День народження ляльки Тані», «Ми 

купаємо ляльку Таню», «Прання лялькового одягу», «У пташки болить 

крильце - пожалій пташку», «Увага, розшук!», «Як я загубився», «Крихітка 

Єнот», «Ось така історія», «Телевізор», «Розкажи емоційну історію», «Нова 

історія Колобка», «Добрі ельфи», «Фея та помічники», «Автобус», «Візит до 

лікаря», «Лікарня», «Аптека», «У магазині», «У кафе», «У перукарні», 

«Зоопарк», «Пошта», «Школа», «Бібліотека», «Вулиця», «Переходимо 

вулицю», «Велике прання», «Ательє», «Продукти за списком», «Світлофор», 
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«Велике прибирання», «На день народження до бабусі», «Цирк», «У пошуках 

скарбів», «День народження Петрика». 

Основна частина заняття також передбачала моделювання різних 

проблемних ситуацій, що відображали соціальні відносини в наочно-дієвій 

формі, дослідження їх дитиною і орієнтування в цих відносинах.  

Метою заключної частини заняття було підведення підсумків, 

вивидення основного висновку, проводилося у формі невимушеної бесіди, 

під час якої ми задавали такі запитання: «У що ми сьогодні грали?», «Хто 

ким був?», «Що повинен робити … (лікар, водій тощо)?», «Що сподобалося? 

Не сподобалося?», «Навіщо нам потрібен … (лікар, водій тощо)?» тощо. 

У заключну частину заняття нами був включений  також «ритуал 

прощання», що сприяло позитивному його завершенню, формуванню 

позитивної установки дитини і розвитку у дитини інтересу до участі у 

наступному занятті. З цією метою нами було використано такі ігри, як: 

«Подаруй тепло одному» (за допомогою міміки і жестів передати тепло серця 

один одному), «Обійми» (діти обіймалися по-черзі стоячи у колі), «Передай 

посмішку» (діти передавали посмішку один одному) тощо. Головною 

умовою при використанні цих вправ було забезпечення у дітей контакту «очі 

в очі», тож діти мали знаходитися один навпроти одного сидячи на стільчику 

або стоячи.  

Ефективність занять по формуванню соціально-комунікативної 

компетентності дошкільників із порушенням інтелекту залежала від 

доцільності вибору форми роботи на занятті: індивідуальної, групової, 

фронтальної. У індивідуальній формі відбувалася пропедевтична робота 

щодо підготовки до сюжетно-рольової гри: знайомство з ігровими 

атрибутами, їх призначенням, вивчання слів, дій, ролі, рольової поведінки 

тощо. 

У групову форму роботи ми об’єднували частину дітей для вивчення і 

програвання простих дій сюжетно-рольової гри,  наприклад, мама прийшла з  

роботи і готує обід, тато прийшов з роботи, тато лагодить меблі тощо. Після 
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розучування та програвання рольових дій відбувалося об’єднання їх по 

змісту у сюжет, що передбачало фронтальну форму роботу.  

Під час фронтальної форми роботи ми використовували різні 

проблемні ситуації соціального характеру (наприклад, тато полагодив 

стілець, а він знову зламався. Дітям ставилося запитання «Що робити?»). У 

цьому процесі керівна роль належала вчителю-дефектологу та вихователю.  

Для реалізації поставлених завдань ми використовували низку 

корекційних прийомів. Прийом запитання, сприяв формуванню вербальної 

комунікації, характеру взаємодії. Наприклад, перед проведенням  сюжетно-

рольової ігри «Давай знайомитись» з дітьми проводилася бесіда, під час якої 

їм ставилися питання у різному формулюванні «Як тебе звати?», «Назви своє 

ім’я», «Як твоє ім’я?».  Даний прийом широко використовувася під час 

сюжетно-рольових ігор та при підготовці до них.  

Крім цього, часто застосовувався прийом пригадування. Даний прийом 

нами застосовувався на етапі підготовки до сюжетно-рольової гри, тобто ми 

спонукали дітей до пригадування їх життєвих ситуацій, стимулювали їх 

опиратися на свій соціальний досвід тощо. Ми надавали дітям можливість 

виконувати соціально-ігрові ролі відповідно до наявного в них досвіду, 

розширювали його та за необхідності корегували. Даний прийом широко 

вкиористовувася при  підготовці до сюжетно-рольових ігор та під час їх 

проведення. 

Під час ігор ми застосовували прийом сумісних дій, спочатку з 

дорослим, а потім з однолітками. Ми навчали старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку сумісним сюжетно-рольовим іграм, 

вчили їх грати, разом з ними на рівних виконували ігрові дії, навчали їх 

продуктивно взаємодіяти одне з одним. Сумісні дії з дорослим були для дітей 

прикладом соціальної взаємодії, який закріплювався ними під час  взаємодії з 

однолітками. 

Одним із прийомів, що формував та розвивав у старших дошкільників 

із порушеннями інтелектуального розвитку навички взаємодії з дорослими та 
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однолітками, був прийом провідника. У межах даного прийму першочергово 

дорослий займав позицію провідника та наставника з соціальної дії, а потім 

навчений дошкільник допомагав більш слабкішим одноліткам з позиції 

провідника під керівництвом дорослого. Це допомогало швидше вирішувати 

корекційні завдання, розвивати самостійність та активність дітей. 

Під час корекційно-розвивальної роботи старших дошкільників із ПІР 

ми застосовували прийом відтворення характерних дій людей. Вчили 

дошкільників із порушенням інтелекту відтворювати характерні дії іншої 

людини (мама пере, миє посуд; тато будує, ремонтує; Таня накриває на стіл; 

Марина пише тощо), брати на себе певну роль та виконувати її. Увага 

старших дошкільників даної категорії постійно спрямовувалась на виконання 

дій відповідно із роллю: шофер – керує машиною / автобусом, лікар – лікує, 

медсестра – допомагає лікареві, няня – накриває на стіл / миє підлогу, 

продавець – продає продукти тощо.  Програвання кожної ролі носило 

системний характер, що сприяло накопиченню та збагаченню соціального 

досвіду кожної дитини у групі. Також, старших дошкільників із ПІР вчили 

брати на себе ролі відповідно до статі. Для цього проводились спеціальні 

рольові ігри: «Дівчатка готують обід, хлопчики ремонтують стільчик», «Хто 

що робить?», розігрувалися казки, де дітям надавалась роль відповідно до 

статі тощо. При роботі з дітьми центральне місце відводилось 

індивідуальному та диференційованому підходам, які спонукали до 

врахування не лише особливостей психофізичного розвитку кожної дитини, а 

й рівня її індивідуальних потенційних можливостей, соціальних знань та 

вмінь. 

З метою підвищення активності та розвитку самостійності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку нами 

застосовувався прийом помічника. Спираючись на даний прийом, ми 

присвоювали дитині із порушеннями інтелектуального розвитку, котра цього 

потребувала, особливий статус «помічника і провідника ідей дорослого», 
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тобто кожна дитина, котра потеребувала корекції визначених показників, 

ставала «помічником» вчителя-дефектолога та вихователя. 

Формування та розвиток соціальних якостей, таких як вербальна 

комунікація, самостійність, активність, регуляція поведінки відбувалося під 

час сюжетно-рольових ігор та при підготовці до них. Виховання 

самостійності відбувається в сюжетно-рольових іграх через засвоєння дітьми 

за допомогою дорослого способів їх співпраці, причому даний процес був 

поетапним: від елементарних проявів активності в ігрових діях до 

перенесення відомих способів дій в нові умови гри.  

Важливим у формуванні та розвитку самостійності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку була підтримка їх 

ініціативи  з боку дорослого, не дивлячись на те, що їх ініціатива могла бути 

не зручною або закінчувалася невдачею (наприклад, захотів розкласти 

тарілки, щоб погодувати ляльку, а вони опинилися на підлозі). Дошкільники 

повинні відчувати підтримку з боку дорослого, що впливало на розвиток 

впевненості у собі, яка є основою самостійності. Так, одним із способів 

формування та  розвитку самостійності була постановка цілі та, на початку, 

сумісне її досягення разом із дорослим, а з часом рівень контролю з боку 

дорослого знижувався, виконання дій ставало більш самостійне. Наприклад, 

на початку вивчення дій мами з готування їжі дітям було важко послідовно 

та самостійно їх виконувати. Вивчаючи та виконуючи усі необхідні дії разом 

із вчителем-дефектологом, з часом діти намагалися самостійно виконувати 

деякі дії, а дехто з дітей навіть намагався допомагати іншим за проханням 

педагога. 

Підтримка ініціативи старших дошкільників із ПІР сприяла 

формуванню та розвитку їх активності. Для побудження дитячої активності 

їм давалися ігрові завданя соціального плану від казкових героїв або інших 

учасників гри. Ролі у сюжетно-рольових іграх розподілялися  з урахуванням 

психолого-педагогіних особливостей дітей. 
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Формування та розвиток вербальної комунікації відбувалася під 

керівництвом педагога, зокрема  на корекційному етапі роботи. Основним 

шляхом формування та розвитку вербальної комунікації був діалог між 

дорослим і дитиною, у якому дорослий брав на себе керівну роль, 

спрямовуючи хід думки дитини  та правильність її вираження. Для 

«пробудження» дитячої ініціативи педагоги ставили дітям різноманітні 

питання – уточнюючі, навідні, проблемні тощо.У бесіді дитина вчилася 

висловлювати свої думки в мовленні, слухати співрозмовника.  

Важливою складовою соцільних якостей старших дошкільників із 

порушеннями розумового розвитку є регуляція поведінки у побутових 

ситуаціях. Основим шляхом формування та розвитку визначеної якості під 

час корекційно-розвиткової роботи було дотримання єдинх вимог до дітей 

всіми педагогічними працівниками. Це стимулювало дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку не порушувати правила поведінки в різних 

ситуаціях. При цьому вимоги повинні були чіткими, незмінними, 

зрозумілими для дитини, що було основою для формування поведінки і 

прищеплення корисних навичок і звичок, адже, якщо їх застосовує до 

вихованця весь педагогічний колектив, то вони допомагають дитині засвоїти 

певні дії і оволодіти правилами поведінки. Основою, на якій поступово 

формувалася регуляція поведінки, був чіткий розпорядок життя старшого 

дошкільника із інтелектуальними порушеннями.  

Формування регуляції поведінки відбувалося під час сюжетно-

рольових ігор та закріплення успішних моделей поведінки шляхом вивчення 

необхідних дій, поступовим ускладненням педагогічних вимог, режиму, 

матеріально-побутових умов, змісту й організації сюжетно-рольової та 

повсякденної діяльності. При цьому враховувалася обмеженість зони 

найближчого розвитку у дитини. Прості, доступні завдання, так само, як і 

складні, не викликали емоційного задоволення у суб'єкта і не мали виховного 

ефекту. Для досягнення позитивного педагогічного ефекту  нами 
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використовувалися такі завдання, які враховували особливості психіки і мали 

певну складність, долаючи яку дитина отримувала емоційне задоволення. 

Під час корекційно-розвиткової роботи з старшими дошкільниками із 

порушеннями інтелектуального розвитку використовували такий 

корекційний прийом, як поділ матеріалу на частини. Вихованці поступово 

вчилися виконувати кожну ігрову дію з наростанням складності. При цьому 

під час цієї роботи вчитель-дефектолог не тільки показував дошкільнику 

переваги позитивної форми соціальної ігрової поведінки, а й пояснював її 

цілі і необхідність. 

Соціальне середовище є джерелом і умовою встановлення складної 

системи зв'язків, які поступово формують у дитини із порушеннями 

інтелектуального розвитку особливості поведінки та впливають на її 

регуляцію. Тому, процес формування та розвитку регуляції поведінки у 

побутових ситуаціях повинен враховувати особливості культурного 

середовища, у якому зростав дошкільник із порушеннями інтелектуального 

розвитку.  

Розкриємо зміст корекційної роботи з розвитку кожного із показників 

виділених нами чотирьох компонентів соціально-комунікативної 

компететності. У межах соціально-мотиваційного компоненту формування 

інтересу до ігрової діяльності відбувалося на початку та в кінці кожного 

ігрового заняття, для цього застосовувалися ритуали «вітання» та 

«прощання», читання потішок та віршиків, перегляд фрагментів 

мультфільмів тощо.  

У межах соціально-когнітивного компоненту ставилася мета 

сформувати у старших дошкільників із ПІР соціально важливі знання, що  

реалізовувалися за рахунок формування знань про себе, стать, емоції, родину, 

громадське життя. Процес формування соціальних знань відбувався за 

трьома напрямами: «Я», «Я та найближче оточення», «Я та соціум». Заняття з 

даного напрямку проходили у індивідуальній та під груповій формах. 

Процесу формування соціальних знань сприяв підбір дидактичних ігор 
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соціального спрямування на початку занять, обговорення фрагментів 

мультфільмів, тематичні бесіди, перегляд коротких презентацій, 

моделювання ігрових ситуацій, читання віршів відповідно до теми тощо.  

Соціально-діяльнісний компонент ставив наступну мету: формування 

базових соціально необхідних умінь та навичок. Даний процес також 

протікав з урахуванням трьох вищезазначених напрямів, котрі 

реалізовувалися за рахунок сюжетно-рольових ігор, що сприяли перенесенню 

соціальних знань у практику. Наприклад, «Накриємо стіл», «На гостину», 

«Лялька забруднилася», «У магазині», «Наша родина» тощо. Під час цих 

сюжетно-рольових ігор наявні соціальні знання набували практичного 

спрямування та відпрацьовувалися у діяльності.  

Соціально особистісний компонент мав на меті сформувати наступні 

базові соціальні якості у старших дошкільників із ПІР: вербальну 

комунікацію, самостійність, активність, адекватний характер взаємодії з 

оточуючими та регуляцію поведінки в побутових ситуаціях. Слід відмітити, 

що для формування цих якостей не було створено окремих сюжетно-

рольових ігор. Визначені якості розвивалися під час усіх розроблених нами 

ігор. Наприклад, «Новачок», «Не треба плакати», «Збираємося у гості», 

«Лялька йде в гості»,  «Фея та помічники» тощо. 

Заключний – репрезентаційний етап є свідченням результативності 

проведеної корекційно-розвивальної робити. На цьому етапі старші 

дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку використовували 

набутий соціальний досвід у самостійній діяльності, іграх, режимних 

моментах, вдома.  

На нашу думку, для майбутньої соціалізації та працевлаштування 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку існують вкрай 

актуальні сюжетно-рольові ігри соціального спрямування, такі як «Пошта», 

«Ательє», «Взуттєва майстерня», «Кур’єр», «Маляр», «Овочівник», 

«Робітник-озеленювач», «Робітник по догляду за свійськими тваринами» 

тощо. Вивчаючи дані ігри, особливості рольової поведінки в них та знаряддя 
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праці, старші дошкільники даної категорії отримують перший 

пропедевтичний профорієнтаційний досвід; він протікає несвідомо, у 

прийнятній для старших дошкільників досліджуваної категорії формі та у 

відповідності до їх індивідуальних особливостей. 

На допомогу вчителям-дефектологам та вихователям спеціальних 

закладів дошкільної освіти нами було розроблено методичний посібник 

«Сюжетно-рольові ігри соціального спрямування для дітей старшого 

дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями». У ньому висвітлено 

практичні матеріали з формування соціально-комунікативної компететності у 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, описано 

особливості організаційні засади та особливості проведення сюжетно-

рольових ігор, систематизовано їх за трьома напрямками «Я», «Я та 

найближче оточення», «Я та соціум». 

Посібник спрямований на вдосконалення змісту корекційно-

розвиткової роботи під час  занять з сюжетно-рольоваї гри у напрямі 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку.  Подані сюжетно-

рольові ігри враховують індивідуальні особливості дітей старшого 

дошкільного віку із порушеннями інтелектуального розвитку та мають 

корекційний вплив. Описано важливість сюжетно-рольової гри як засобу 

формування соціально-комунікативної компетентності, у зв’язку з чим 

розроблено та укладено сюжетно-рольові ігри за трьома основними 

напрямками роботи: про себе, про найближче оточення, про соціум. 

Методичний апарат посібника спрямований на вдосконалення змісту 

корекційно-розвивальної роботи з формування соціальної компетентності у 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку. У 

посібнику висвітлено сюжетно-рольові ігри соціального спрямування, що 

враховують індивідуальні  особливості дітей старшого дошкільного віку із 

порушеннями інтелектуального розвитку. 
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3.3. Результати експериментального дослідження формування 

соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників 

із порушеннями інтелектуального розвитку 

 

Після завершення впровадження сюжетно-рольових ігор, що 

спрямовувалися на формування та розвиток компонентів соціально-

комунікативної компетентності, нами було досягнуто певних результатів. 

Отримані результати ми вирішили зіставити із результатами 

констатувального експерименту. З цією метою нами була застосована раніше 

укладена діагностична методика з метою отримання об’єктивних результатів 

формуючого етапу дослідження. Крім того, це надало можливість відстежити 

динаміку розвитку складових соціально-комунікативної компетентності.  

У формувальному етапі дослідження прийняли учать ті самі 102 

дошкільника із ПІР. Для отримання якомога точнішої інформації про 

динаміку розвитку соціально-комунікативної компетентності ми поділили 

дошкільників із порушенням інтелекту, що брали участь у експерименті на 

дві групи – експериментальну (51 дитина) та контрольну (51 дитина). 

Обстеження, котре проводилось після впровадження сюжетно-рольових ігор, 

показало, що всі представники експериментальної групи вступали у контакт 

із експериментатором.  

Застосовуючи чотирьохблочну діагностичну систему після 

проведення циклу сюжетно-рольових ігор, ми отримали зміни у кількісних 

показниках компонентів соціально-комунікативної компетентності.  

Результати перевірки першого блоку діагностичних завдань, котрий 

спрямовувався на виявлення рівня інтересу старших дошкільників із 

порушеннями інтелектуального розвитку до діяльності, показали такі зміни: 

у контрольній групі початковий рівень мали 27,45% респондентів, середній – 

52,94%, достатній – 19,61%, а високий був відсутній – 0%. У дошкільників 

експериментальної групи спостерігалося зниження початкового рівня на 

17,65%, він становив 9,80%, зростання середнього – на 3,92%, що складало 
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56,86%, достатній рівень у свою чергу зріс на 13,73% і складав 33,33%, 

високий рівень був незмінний – 0% (рис. 3.2.). Нами було відмічено, що  

учасники експериментальної групи на відміну від контрольної групи мали 

більший інтерес до діяльності, як повсякденної, так і ігрової. Представники 

експериментальної групи проявляли більше інтересу до занять, сюжетно-

рольових ігор, взаємодії, іграшок тощо. Крім того, вони з більшим успіхом 

виконувати раніше відпрацьовані предметно-ігрові дії зі знайомими 

іграшками, хоча все ще неохоче включалися до ігрової діяльності. 

Дані зміни свідчать про позитивну динаміку інтересу представників 

експериментальної групи із порушеннями інтелектуального розвитку до 

діяльності. Представники контрольної групи мали кількісні показники, що 

майже відповідали констатувальному етапу експерименту. 

 

 

Рис. 3.2. Порівняльний аналіз рівнів сформованості інтересу до ігрової 

діяльності дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 

 

Другий блок завдань складався з 5 компонентів: знання дитини з ПІР 

про себе, знання дошкільника з порушенням інтелекту про свою родину; 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Початковий 
рівень 

Середній 
рівень 

Достатній 
рівень 

Високий рівень 

27,45% 

52,94% 

19,61% 

9,80% 

56,86% 

33,33% 

0,00% 

17,65% 

3,92% 

13,73% 

Контрольна група  

Експериментальна 
група 

Різниця 



177 

знання про статеві ролі; знання про емоції; знання про громадське життя 

(свята). При повторному проведені діагностики ми знов простежили 

позитивну динаміку у представників експериментальної групи. 

Перевірка сформованості рівнів знань про себе проводилась за 

допомогою бесіди за методикою Л. Хайртдинової «Знання про себе». У 

результаті проведення даної бесіди ми не відзначили суттєвих зміни у 

представників контрольної групи. Дослідження показало, що серед 

представників контрольної групи на формувальному етапі дослідження 

21,57% дошкільників мали початковий рівень, 74,51% – середній рівень, 

3,92% – достатній, а високий рівень був відсутній – 0%. Дані показники дуже 

близькі до результатів первинного обстеження. У представників 

експериментальної групи ми відзначили, що відбулися наступні зміни: 

початковий рівень склав 5,88%, середній рівень 86,27%, достатній рівень 

становив 7,84%. Різниця між контрольною та експериментальною групами 

склала 13,73% на початковому рівні, 11,76% на середньому рівні, 1,96% на 

достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 3.3.). Нами було відмічено, 

що старші дошкільники із порушеннями інтелектуального розвитку 

експериментальної групи на відміну від контрольної групи все частіше 

реагували на своє ім’я, називали його, почали краще визначати власну стать.  

Подібні зміни свідчать про успішність застосованої корекційно-розвивальної 

методики. 
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Рис. 3.3. Порівняльний аналіз рівнів сформованості знань про себе 

старших дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 

 

Наступним етапом нашого дослідження стала перевірка змін у 

знаннях старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

про родину. Для даної діагностики ми повторили бесіду методику 

Л. Хайртдинової «Уявлення про родину». У результаті її проведення ми 

отримали наступні результати у контрольні групі: 58,82% респондентів мали 

початковий рівень, 31,37% – середній рівень, 9,80% – достатній, високий 

рівень – 0%. Дані результати свідчать про близькість із вихідними 

результатами дослідження. У експериментальній групі відзначені такі зміни: 

початковий рівень складав 25,49%, середній рівень – 49,02%, достатній – 

становив 25,49%, високий – 0% Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 33,33% на початковому рівні, 17,65% на 

середньому рівні, 15,69% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні.  (рис. 

3.4.). Нами відмічено, що представники експериментальної групи почали 

виділяти серед членів родини не лише матір, з допомогою визначали власну 

позицію у родині, хоча дехто міг її назвати. До найближчих членів родини 
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старші дошкільники визначеної нозології почали проявляти деякі базові 

емоції. Отримані результати відзначають позитивну динаміку в 

експериментальній групі. 

 

 

Рис. 3.4. Порівняльний аналіз рівнів сформованості знань про родину у 

дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 

 

Наступним показником ми перевіряли рівні сформованості знань 

дошкільників із порушенням інтелекту про статеві ролі за методикою 

А. Щетиніної. У результаті проведення цієї бесіди ми визначили такі 

кількісні показники у представників контрольної групи: 50,98% старших 

дошкільників досліджуваної категорії мали початковий рівень, 39,22% – 

середній рівень, 9,80% – достатній рівень, а високий рівень залишився без 

змін – 0%. У представників експериментальної групи були відзначені суттєві 

зміни у кількісних характеристиках рівнів, так початковий рівень складав 

23,61%, а середній –  47,05%, достатній рівень становив 29,34%, високий 

рівень був відсутній, що нараховувало 0%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 23,53% на початковому рівні, 9,80% на 

середньому рівні, 13,73% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 
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3.5.). у дошкільників експериментальної групи відмічено зростання знань про 

стать та пов’язані із нею особливості. Старші дошкільники із ПІР більш 

успішно почали визначати власну стать та стать оточуючих людей, за умови 

відповідності зовнішнього вигляду людини відповідно до статевих 

стереотипів. Наприклад, дівчатка носять спідниці, а хлопці штани, або у 

дівчаток довге волосся, а у хлопців коротке тощо. Слід відмітити позитивну 

динаміку у представників експериментальної групи, що свідчить про 

ефективність впровадженої моделі. 

 

 

Рис. 3.5. Порівняльний аналіз рівнів сформованості знань про статеві 

ролі у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 

 

Після цього ми перевіряли рівень знань про емоції у дошкільників із 

порушенням інтелекту, за методикою Л. Хайритдинової «Знання про емоції». 

У результаті проведення бесід за картинками у контрольній групі ми 

отримали такі результати: 54,90% респондентів мали початковий рівень, 

35,29% - середній рівень, 9,80% – достатній рівень, 0% – високий. У 

експериментальній групі результати були відмінні: початковий рівень 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Початковий 
рівень 

Середній 
рівень 

Достатній 
рівень 

Високий 
рівень 

50,98% 

39,22% 

9,80% 

23,61% 

47,05% 

29,34% 

0,00% 

27,37% 

7,83% 

19,54% 

Контрольна група  

Експериментальна 
група 

Різниця 



181 

складав 29,41%, середній рівень складав – 50,98%, достатній був наявний у 

19,61% старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, 

високий рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 25,79% на початковому рівні, 15,69% на 

середньому рівні, 9,80% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 

3.6). У результаті повторної діагностики у представників експериментальної 

групи відмічено покращення розуміння базових емоцій (радість, страх, 

смуток). Старші дошкільники даної категорії даної групи краще відмічали 

зовнішні прояви визначених емоцій, більшу успішно їх відрізняли, що 

свідчить про успішність проведеної роботи. 

 

 

Рис. 3.6. Порівняльний аналіз рівнів сформованості знань про емоції у 

дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 
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контрольній групі ми отримали такі результати: 58,82% респондентів мали 

початковий рівень, 29,41% - середній рівень, 11,76% – достатній рівень, 0% – 
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високий. У експериментальній групі результати були відмінні початковий 

рівень складав 23,52%, середній рівень складав – 50,98%, достатній рівень 

відмічався у 25,49% учасників дослідження, високий рівень залишився без 

змін – 0%. Різниця між контрольною та експериментальною групами склала 

35,30% на початковому рівні, 21,57% на середньому рівні, 13,73% на 

достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 3.7). У представників 

експериментальної групи на відміну від контрольної був відмічений вищі 

рівень знань про громадське життя. Респонденти могли назвати такі свята, як 

Новий рік та день народження, обирали відповідне зображення. З допомогою 

дорослого могли визначити свято Пасхи та обрати зображення. Отримані 

результати відмічають позитивну динаміку у експериментальній групі. 

 

 

Рис. 3.7. Порівняльний аналіз рівнів сформованості знань про 

громадське життя (свята) у дошкільників із ПІР контрольної та 

експериментальної груп 
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завдань показали наступні показники: у контрольній групі: 49,02% опитаних 

мали початковий рівень, 41,96% респондентів – середній рівень, 8,82% 
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дошкільників – достатній, 0% – високий. А серед представників 

експериментальної групи відзначалися такі показники: початковий рівень 

складав 21,58%, середній рівень складав 55,06%, достатній рівень складав 

21,55%, високий рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною 

та експериментальною групами склала 27,44% на початковому рівні, 13,10% 

на середньому рівні, 12,73% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні 

(рис. 3. 8).  Дані зміни свідчать про успішність застосованої корекційно-

розвивальної методики у експериментальній групі. 

 

 

Рис. 3.8. Порівняльний аналіз узагальнених результатів виконання 

другого блоку діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного віку 

із ПІР 

 

Третій блок завдань складався з 3 компонентів: вміння виконувати 

соціальні (ігрові) ролі; навички поведінки у громадських місцях; 

сформованість санітарно-гігієнічних навичок. При повторному проведенні 

діагностики ми знов простежили позитивну динаміку у представників 

експериментальної групи. 
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Для визначення вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі нами 

повторно була застосована адаптована методика Р. Калініної «Діагностика 

рівня сформованості ігрових навичок». У результаті спостереження за дітьми 

контрольної групи нами були отримані наступні результати: 74,51% старших 

дошкільників із ПІР мали початковий рівень, 25,49% - середній рівень, 

достатній та високий рівні були відсутні – 0%. У експериментальній групі 

результати були відмінні початковий рівень складав 43,14%, середній рівень 

– 49,02%, достатній відзначений у 7,84% респондентів, високий рівень 

залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною та експериментальною 

групами склала 31,37 % на початковому рівні, 23,53% на середньому рівні, 

7,84 % на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Порівняльний аналіз рівнів сформованості вмінь виконувати 

соціальні (ігрові) ролі дошкільниками із ПІР контрольної та 

експериментальної груп 
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Слід відмітити, що у представників експериментальної групи 

відбулося розширення та поєднання ігрових дій, хоч більшість із них і була 

жорстко фіксована. Старші дошкільники із ПІР намагалися контролювати 

свою поведінку відповідно до ролі. Представники експериментальної групи 

почали застосовувати деякі ігрові фрази, дехто навіть ігрове мовлення 

(звернення до граючих за роллю, періодичний перехід на пряме звернення). 

Відмічені зміни свідчать про позитивну динаміку у дошкільників 

експериментальної групи та про ефективність створеної нами моделі. 

Навички поведінки у громадських місцях повторно вивчалися за 

методикою Г. Білокурової «Діагностика рівня сформованості соціального 

вміння поводити себе у громадських місцях». Після спостереження за дітьми 

контрольної групи нами були отримані наступні результати: 47,06% 

респондентів мали початковий рівень, 49,02% - середній рівень, 3,92% – 

достатній рівень, високий рівень був відсутній – 0%. У експериментальній 

групі у порівнянні із контрольною результати були відмінні: початковий 

рівень складав 23,53%, середній рівень складав – 66,67%, достатній – складав 

9,80%, високий рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 23,53% на початковому рівні, 17,65% на 

середньому рівні, 5,88 % на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 

3.10).  

Дошкільники експериментальної групи відзначилися розумінням 

дозволів та заборон з боку дорослого, дотриманнями елементарних правил 

поведінки у добре знайомих місцях. Дехто із представників визначеної групи 

потребував лише деякого побудження з боку дорослого та відзначався 

певним рівнем саморегуляції. Дані зміни у експериментальній групі на 

відміну від контрольної свідчать про успішність впровадженої методики та 

моделі. 
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Рис. 3.10. Порівняльний аналіз рівнів сформованості навичок поведінки 

у громадських місцях дошкільниками із ПІР контрольної та 

експериментальної груп 

 

Перевірка сформованості санітарно-гігієнічних вмінь, що були 

визначені Г. Білокуровою, проводилась за допомогою спостереження. По 

закінченню цілеспрямованого спостереження за дітьми контрольної групи 

нами були отримані наступні результати: 33,33% учасників дослідження 

мали початковий рівень, 50,98% - середній рівень, 15,69% – достатній рівень, 

високий рівень був відсутній – 0%. У експериментальній групі результати 

були відмінні від контрольної групи показники: початковий рівень складав 

27,45%, середній рівень – 50,98%, достатній –  складав 21,57%, високий 

рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 5,88% на початковому рівні, 0,00% на 

середньому рівні, 5,88% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 

3.10). 
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У представників експериментальної групи відзначився кращій рівень 

дотримання правил санітарної гігієни. Більшість представників 

досліджуваної групи потребували рідкого нагляду  з боку дорослого. Вони 

значно швидше виконували необхідні дії з самообслуговування (роздягання, 

одягання, відвідування санітарної кімнати тощо) та більш успішно доглядали 

за своїм одягом. Ці результати свідчать про успішність проведеної роботи у 

рамках нашого дослідження. 

 

 

Рис. 3.11. Порівняльний аналіз рівнів сформованості санітарно-

гігієнічних у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної 

груп 

 

Узагальнені результати виконання третього блоку діагностичних 

завдань показали наступні показники у контрольній групі: 51,63% опитаних 

мали початковий рівень, 41,83% респондентів – середній рівень, 6,54% 

дошкільників – достатній, 0% – високий. А серед представників 

експериментальної групи відзначалися такі показники: початковий рівень 

складав 31,37%,  середній рівень складав 55,56%, достатній складав 13,07%, 

високий рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною та 
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експериментальною групами склала 20,26% на початковому рівні, 13,73% на 

середньому рівні, 6,54% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні 

(рис. 3.12) [84]. Ці результати свідчать про ефективність впровадження у 

роботу експериментальних закладів моделі ФСККСДзІП. 

 

 

Рис. 3.12. Порівняльний аналіз узагальнених  результатів виконання 

третього блоку діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного 

віку із ПІР 

 

Четвертий блок діагностичних завдань складався з 6 важливих, на 

нашу думку, якостей: вербальна комунікація, самостійність, активність, 

взаємодія з оточуючими та регуляція поведінки в побутових ситуаціях. 
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контрольній групи ми отримали наступні показники: 17,65% опитаних мали 

початковий рівень, 62,75% – середній рівень, 15,69% – достатній рівень, 

3,92% – високий рівень. У експериментальній групі були наступними 
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13,73%, середній рівень відзначався у 45,10% старші дошкільники визначеної 

категорії, достатній рівень складав 29,41%, високий рівень був притаманний 

11,76% досліджених. Різниця між контрольною та експериментальною 

групами склала 3,92% на початковому рівні, 17,65% на середньому рівні, 

13,73% на достатньому рівні, 7,84% - на високому рівні (рис. 3.13).   

Слід відмітити, що учасники експериментальної групи відзначилися 

більш високим рівнем вербальної комунікації. Вони почували себе 

комфортно при контакті  зі знайомим та близьким колом осіб. Взаємодію за 

їх ініціативою приймали легко. Дехто з них намагався встановлювати 

контакт з незнайомими людьми, любили спілкуватися та знайомитися. 

 

 

Рис. 3.13. Порівняльний аналіз рівнів сформованості вербальної 

комунікації у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної 

груп 
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методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження», розділ «Тенденція до 

самостійності», після проведення якої були отримані такі результати: у 
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середній рівень, 9,80% – достатній рівень, 0% – високий рівень. У 

експериментальній групі були наступними результати, у порівнянні з 

контрольною групою: початковий рівень складав 19,61%, середній рівень 

відзначався у 54,90% учасників дослідження, достатній рівень складав 

25,49%, високий рівень залишився без змін – 0%. Різниця між контрольною 

та експериментальною групами склала 3,92% на початковому рівні, 21,57% 

на середньому рівні, 5,88% на достатньому рівні, 15,69% - на високому рівні 

(рис. 3.14).   

Після впровадження у освітній процес експериментальних закладів 

спеціальної дошкільної освіти ми виявили, що у представників 

експериментальної групи підвищилася схильність до виконання завдання 

разом з педагогом, вони почали більше виконувати елементарних 

самостійних завдань, хоч потребували підтримки  з боку дорослого.  

 

 

Рис. 3.14. Порівняльний аналіз сформованості рівнів прояву 

самостійності  у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної 

груп 
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Дехто із представників експериментальної групи відзначився 

спробами до самостійного виконання завдань (потребували часткової 

підтримки дорослого). У них відзначалася деяка невпевненість перед 

самостійною діяльністю в новій ситуації, проте деякі завдання виконували з 

більшою часткою самостійності. 

Перевірка прояву активності у контрольній групі за методикою 

спостереження А. Щетиніної «Карта прояву активності» мала такі 

результати: 13,73% старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку мали початковий рівень, 54,90% - середній рівень, 31,37% – 

достатній рівень, 0% - високий рівень. У експериментальній групі були 

наступні результати у порівнянні з контрольною групою: початковий рівень 

складав 5,88%, середній рівень відзначався у 47,06% респондентів, достатній 

рівень складав 39,22%, високий рівень – 7,84%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 7,84% на початковому рівні, 7,84% на 

середньому рівні, 7,84% на достатньому рівні, 7,84% - на високому рівні (рис. 

3.15).   

Представники експериментальної групи відзначилися зниженням 

вибірковості у контактах під час сумісної діяльності та не усамітнювалися. 

Вони мали гарний настрій, любили брати участь у сумісній діяльності «на 

своїх умовах», охоче включалися у в діяльність, якщо вона була їм цікава. 

Дехто з них любив приймати участь у різних цікавих видах діяльності, 

активно вступає у взаємодію з дорослим, проявляв жвавість, говорив швидко 

тощо.  
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Рис. 3.15. Порівняльний аналіз сформованості рівнів прояву активності 

у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп 

 

Діагностика вміння взаємодіяти з оточуючими проводилась за 

методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження», розділ «Емоційно-вольова 

сфера», підрозділ «Агресивність - миролюбність». Проведене спостереження 

у контрольній групі мало такі результати: 25,49% старших дошкільників 

визначеної категорії мали початковий рівень, 60,78% - середній рівень, 

13,73% – достатній рівень, 0% - високий рівень. У експериментальній групі 

результати були наступними: початковий рівень складав 19,61%, середній 

рівень належав 49,02% респондентів, достатній рівень складав 31,37%, без 

змін залишився високий рівень – 0%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 5,88% на початковому рівні, 11,76% – на 

середньому рівні, 17,65% – на достатньому рівні, 0% – на високому рівні 

(рис. 3.16).   

У представників експериментальної групи відзначалися ситуативні 

спалахи агресії, якщо його «зачепили». Однак вони досить швидко 

заспокоювалися та йшли на співпрацю і перемир'я. Деякі представники даної 
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групи характеризувалися миролюбністю, поступливістю, доброзичливістю. У 

них іноді могли спостерігатися ситуативні адекватні агресивні прояви, 

викликані неадекватними діями оточуючих. 

 

 

Рис. 3.16. Порівняльний аналіз сформованості рівнів взаємодії з 

оточуючими у дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної 

груп 

 

Перевірка регуляції поведінки в побутових ситуаціях проводилась за 

методикою Л. Шипіциної «Карта спостереження», розділ «Емоційно-вольова 

сфера», підрозділ «Імпульсивність – рефлексивність». У результаті 

спостереження ми отримали наступні показники у контрольній групі: 43,14% 

старших дошкільників із ПІР мали початковий рівень, 45,10% - середній 

рівень, 11,76% – достатній рівень, 0% - високий рівень. У експериментальній 

групі результати були наступними: початковий рівень складав 29,41%, 

середній рівень належав 52,94% респондентів, достатній рівень складав 

17,65%, без змін залишився високий рівень – 0%. Різниця між контрольною 

та експериментальною групами склала 13,73% на початковому рівні, 7,84% 
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на середньому рівні, 5,88% на достатньому рівні, 0% - на високому рівні (рис. 

3.17).   

Представники експериментальної групи відзначилися тим, що могли 

деякий час брати участь в сумісних іграх з дітьми, колективних видах 

діяльності. Вони могли проявляли неадекватні емоційні реакції. Для зміни 

яких дітям було необхідно перемикання на другий вид діяльності, зміни 

обстановки тощо. На жаль, у учасників експерименту також  відзначалася 

надмірна емоційність та  непосидючість, знижена саморегуляція поведінки, 

хоча вони намагалися певний час взаємодіяти з оточуючими. 

 

 

Рис. 3.17. Порівняльний аналіз сформованості рівнів регуляції поведінки 

в побутових ситуаціях у дошкільників із ПІР контрольної та 

експериментальної груп 
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мали початковий рівень, 51,31% респондентів – середній рівень, 15,36% 

дошкільників – достатній, 0,65% – високий. А серед представників 

експериментальної групи відзначалися такі показники: початковий рівень 
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знизився складав 21,48%,  середній рівень складав 50,00%, достатній рівень 

складав 27,44%,  високий рівень складав 3,92%. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами склала 11,20% на початковому рівні, 1,31% на 

середньому рівні, 12,08% на достатньому рівні, 3,27% - на високому рівні 

(рис. 3.18).   

Слід відмітити, що у експериментальній групі відбулися певні 

позитивні зрушення, котрі свідчать про ефективність корекційно-

розвивальної роботи  та впровадженої у експериментальні заклади моделі 

ФСКДзІП. 

 

 

Рис. 3.18. Порівняльний аналіз узагальнених  результатів виконання 

четвертого блоку діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного 

віку з ПІР 

 

Отже, за допомогою математичного аналізу результатів проведених 

перевірок ми виявили, що в контрольній групі 39,08% старших дошкільників 

із ПІР мали початковий рівень розвитку соціально-комунікативної 
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компетентності, 47,01% - середній рівень, 12,50% - достатній рівень, 0,20% 

учасників дослідження – високий рівень. У експериментальній групі: 20,93% 

дошкільників мали початковий рівень, 52,91% респондентів – середній 

рівень, 24,21% достатній рівень, 0,98% - високий рівень. Різниця між 

контрольною та експериментальною групами склала 18,15% на початковому 

рівні, 5,90% на середньому рівні, 11,71% на достатньому рівні, 0,78% - на 

високому рівні (рис. 3.19.).  

Отримані нами результати на формувальному етапі дослідження у 

експериментальній та контрольній групах свідчать, на нашу думку, про 

ефективність експериментальної методики формування соціальних інтересів, 

знань, умінь, навичок та якостей у дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. Ми вважаємо, що з урахуванням 

вищезазначеного можна стверджувати про успішність впровадження моделі 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку у експериментальні 

заклади спеціальної дошкільної освіти. 

 

 

Рис. 3.19. Середні узагальнені показники сформованості рівнів СКК у 

старших дошкільників із ПІР контрольної та експериментальної груп.  
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З метою перевірки достовірності відмінностей між контрольною та 

експериментальною груп на констатувальному (КЕ) та формувальному (ФЕ) 

етапах нами було використано формулу М. Антомонова «Критерій 

Стьюдента для відсотків (частот)»  (див.форумал 3.1) [6, с. 72-73]. 

 

Формула 3.1.  

, де 

t – Критерій Стьюдента для відсотків 

p – частота зустрічності ознаки; 

Sр – стандартне відхилення. 

 

Для визначення стандартного відхилення М. Антамонов пропонує 

відповідну формулу (див. формула 3.2.) 

 

Формула 3.2. 

, де 

p – частота зустрічності ознаки; 

n – кількість учасників дослідження. 

 

Для застосування даної формули математичної статистики нами було 

вирахувано середній показник кожного рівня відповідно до діагностичних 

блоків. Даний показник вираховувався для контрольної та експериментальної 

груп окремо, з метою перевірки ефективності використання моделі 

формування соціально-комунікативної компетентності у експериментальній 

групі. 

Слід відмітити, що у нашому дослідженні брали участь 102 дитини 

(51 дитина – контрольна група, 51 дитина – експериментальна група), то 
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доцільно порівняти отримані нами результати із табличним значенням t – 

критерій Стьюдента для п’ятивідсоткового рівня значення (при p=0,05, t≥1,98 

методика вважається ефективною).   

 

Таблиця 3.2. 

Результати математично-статистичного аналізу у контрольній групі  

Рівень Початковий Середній Достатній Високий 

Б
л

о
к

 

Етап КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

І 

% 19,61 27,45 52,94 52,94 27,45 19,61 0,00 0,00 

Sp ±5,56 ±6,24 ±6,98 ±6,98 ±6,24 ±5,56 ±0 ±0 

t 0,94 0 0,94 0 

ІІ 

% 41,18 49,02 45,49 41,96 13,33 9,02 0,00 0,00 

Sp ±6,89 ±7,00 ±6,97 ±6,91 ±4,76 ±4,01 ±0 ±0 

t 0,79 0,36 0,63 0 

ІІІ 

% 45,75 51,63 45,75 41,83 8,50 6,54 0,00 0,00 

Sp ±6,98 ±7,00 ±6,98 ±6,91 ±3,90 ±3,46 ±0 ±0 

t 0,59 0,39 0,38 0 

IV 

% 25,10 28,24 54,12 54,51 20,00 16,47 0,78 0,78 

Sp ±6,07 ±6,30 ±6,98 ±6,97 ±5,65 ±5,19 ±1,23 ±1,23 

t 0,36 0,04 0,46 0 

 

Отже, отримані результати математично-статистичного аналізу у 

контрольній групі засвідчили недостатній рівень ефективності стандартної 

системи розвитку компонентів соціально-комунікативної компетентності при 

роботі з дошкільниками з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Проведений математично-статистичний аналіз ефективності 

формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри 
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шляхом розробки і впровадження в освітній процес спеціальних закладів 

дошкільної освіти моделі формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку у експериментальній групі засвідчив її результативність. Дана 

модель виявилася найбільш ефективна на початковому та достатньому 

рівнях. Ефективність на середньому рівні є зниженою через перехід 

учасників експерименту на більш високий рівень розвитку соціально-

комунікативної компетентності  (табл. 3.3) 

 

Таблиця 3.3. 

Результати математично-статистичного аналізу у експериментальній 

групі 

Рівень Початковий  Середній  Достатній  Високий  

Б
л

о
к

  

Етап КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

І 

% 37,25 9,80 47,06 56,86 15,69 33,33 0,00 0,00 

Sp ±6,75 ±4,16 ±6,98 ±6,93 ±5,09 ±6,60 
±0 ±0 

t 3,46 0,99 2,12 0 

ІІ 

% 54,90 21,20 37,25 57,25 7,84 21,55 0,00 0,00 

Sp ±6,98 ±5,72 ±6,78 ±6,92 ±3,76 ±5,75 ±0 ±0 

t 3,73 2,06 2,02 0 

ІІІ 

% 57,52 31,37 37,91 55,56 4,58 13,07 0,00 0,00 

Sp ±6,92 ±6,49 ±6,79 ±6,96 ±2,93 ±4,72 ±0 ±0 

t 2,76 1,85 1,53 0 

IV 

% 38,04 17,65 49,02 49,80 12,16 28,63 0,78 3,92 

Sp ±6,80 ±5,34 ±7,00 ±7,00 ±4,58 ±6,33 ±1,23 ±2,72 

t 2,36 0,08 2,11 1,05 

 

Слід відзначити, отримані результати математично-статистичного 

аналізу у експериментальній групі засвідчили ефективність використання 
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моделі формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку. 

Отже, у результаті проведення педагогічного експерименту ми 

відзначили позитивні зміни у всіх досліджуваних компонентах, що у свою 

чергу свідчить про доцільність застосування впровадженої нами моделі та 

ігрової методики. 

 

Висновки до третього розділу 

У третьому розділі дисертаційної роботи нами було описано модель 

формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників із 

порушенням інтелекту, особливості проведення корекційних сюжетно-

рольових ігор соціального спрямування з досліджуваною категорією дітей та 

висвітлено результати формувального етапу дослідження. 

Представлена нами модель формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушенням інтелектуального 

розвитку складалася з чотирьох блоків: цільового, теоретико-

методологічного, змістовно-діяльнісного, діагностико-результативного. 

Цільовий блок висвітлює мету і завдання реалізації моделі; теоретико-

методологічний – методологічні підходи (діяльнісний, компетентнісний, 

особистісно-орієнтований), принципи загальної (доступності, 

індивідуального та диференційованого підходів, активності, соціумності) і 

спеціальної (єдності діагностики та корекції; корекційної спрямованості 

навчання; зв’язку з життям; педагогічного оптимізму; соціально 

спрямованості навчання) педагогіки; змістовно-діяльнісний – педагогічні 

умови, форми, методи та засоби (зокрема, сюжетно-рольові ігри) формування 

компонентів соціально-комунікативної компетентності; діагностико-

результативний – критерії, показники та рівні сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку. 
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Особливості проведення сюжетно-рольових ігор представлені 

наступними формами її організації: індивідуальною (проводилась підготовча 

роботи до сюжетно-рольової гри соціального спрямування), груповою 

(проводилися соціальні ігри із простим сюжетом), фронтальною (активна 

участь у сюжетно-рольовій грі). Для ефективності процесу корекційного 

впливу нами було обрано наступні прийоми: «прийом запитання», «прийом 

пригадування», «прийом сумісних дій з дорослим та однолітками», «прийом 

відтворення характерних соціальних дій, рухів людей», . Для зацікавлення 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, 

встановлення контакту з ними, створення позитивного емоційного стану ми 

використовували різні вербальні та невербальні способи спілкування, 

ритуали «вітання» та «прощання», індивідуальні вітання у різних формах 

взаємодій. Крім того, засвоюванню соціального досвіду сприяло 

використання вказівних жестів, наслідування за зразком виконання, за 

словесною інструкцією тощо.  

Порівняльні  результати виконання діагностичних завдань учасниками 

контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп виявили значну різницю на 

користь ЕГ по всім досліджуваним показникам: зокрема на початковому 

рівні різниця склала 18,75%, на середньому – 5,95%, на достатньому – 

12,07%, на високому – 0,82%. Порівняно з констатувальним етапом в ЕГ 

початковий рівень знизився на 18,47% за рахунок переходу на вищі рівні, 

середній – зріс на 6,77%,  достатній – на 10,60%,  високий на – 0,78%.  

Найкращого розвитку набули такі показники, як: знання про родину (-

31,37%) та знання про громадські явища (-30,39%), вміння виконувати 

соціальні (ігрові) ролі (-28,43%) та прояв самостійності (-23,53%) – на 

початковому рівні. На високому рівні – зміни відбулися лише в соціальних 

якостях вербальна комунікація (+7,84%) та  прояв самостійності (+7,84%). 

Отримані результати свідчать про ефективність впровадженої моделі 

формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку та комплексу сюжетно-рольових ігор 
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соціального спрямування за допомогою результатів експериментальної 

перевірки, що показала позитивні кількісні і якісні зміни по всім рівням 

сформованості соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників визначеної нозології. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні запропоновано розв’язання проблеми 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-

рольової гри. Узагальнені результати проведеного наукового дослідження 

дозволили сформулювати такі висновки. 

1. Теоретичний аналіз дослідження сучасного стану проблеми 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників 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 «соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушенням 

інтелектуального розвитку», моделювання її структури та знаходження 

ефективних засобів корекційного впливу. 

На нашу думку «соціально-комунікативна 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.  

У якості структурних компонентів соціально-комунікативної 

компетентності дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку 

виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісний, 

суб’єктний. Як результат корекційного впливу очікується перехід на вищі 

рівні соціально-комунікативної компетентності старших дошкільників з 

порушеннями інтелектуального розвитку, що сприяє в подальшому їх 

соціалізації. Визначено, що основним шляхом формування соціально-
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комунікативної компетентності є моделювання різних життєвих ситуацій та 

їх програвання. Одним із засобів ефективного впливу визначено сюжетно-

рольову ігру, що є основним видом діяльності у старшому дошкільному віці і 

може забезпечити  набуття дітьми соціального досвіду. 

2. Сучасний стан практики формування соціально-комунікативної 

компетентності в спеціальних закладах дошкільної освіти характеризується 

низкою невирішених педагогічних, зокрема, методичних проблем, які 

стосуються організації вивчення рівнів сформованості соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку та, відповідно, виділення об’єктів корекційного 

впливу, знаходження ефективних засобів корекції. Спеціальної розробки 

потребує і методичне забезпечення щодо організації цього процесу. 

Аналіз сучасного стану обізнаності педагогічних працівників 

(вчителів-дефектологів, вихователів, логопедів, психологів, соціальних 

педагогів) з питань формування соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку засвідчив 

значні прогалини в озброєнні фахівців цією інформацією та недостатню 

сформованість у них практичних умінь щодо організації сюжетно-рольових 

ігор, які у повній мірі, не відображали свого соціального потенціалу і не мали 

корекційного впливу. Результати рівнів обізнаності педагогічних працівників 

свідчать, що низького рівня не було виявлено – 0% у респондентів, 

початковий рівень мали 5,65%, середній рівень – 69,18%, високий рівень – 

25,18%. 

У ході пошуково-експериментальної роботи розроблено методику 

вивчення рівнів і особливостей сформованості соціальної компетентності 

старших дошкільників із порушеннями інтелектуального розвитку, що 

пов’язана із розробленою нами структурою, де кожен її компонент 

співвідноситься із визначеними чотирма критеріями (соціально-

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

особистісний) і показниками (інтерес до ігрової діяльності; соціальні знання: 
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знання про себе, свою родину та статеві ролі, свята та емоції тощо; соціальні 

уміння і навички: вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі, 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 соціально-комунікативної компетентності, 

46,19% – середній, 13,70% – достатній, 0,20% – високий. Отримані 

результати констатувального етапу дослідження стали підставою для 

визначення об’єктів подальшого корекційного впливу та розробки моделі 

формування соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників із порушенням інтелектуального розвитку. 

3. Розроблена модель формування соціально-комунікативної 

компетентності старших дошкільників із порушеннями інтелектуального 

розвитку представлена чотирма блоками: цільовим; теоретико-

методологічним; змістово-діяльнісним; діагностико-результативним. 

Цільовий блок висвітлює мету і завдання реалізації моделі. Теоретико-

методологічний репрезентує методологічні підходи (діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований, дитиноцентриський), принципи 

загальної (доступності, індивідуального та диференційованого підходів, 

активності, соціумності) і спеціальної (єдності діагностики та корекції; 

корекційної спрямованості навчання; зв’язку з життям; педагогічного 

оптимізму; соціальної спрямованості навчання) педагогіки. Змістовно-

діяльнісний блок висвітлює педагогічні умови, форми, методи та засоби 

(зокрема, сюжетно-рольові ігри) формування соціально-комунікативної 

компетентності. Діагностико-результативний містить критерії, показники та 
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рівні сформованості соціально-комунікативної компетентності старших 

дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Соціальне спрямування укладеного нами комплексу сюжетно-рольових 

ігор пов’язане з його змістом, що складали реальні події, придумування і 

комбінування різноманітних життєвих ситуацій, подій, взаємодій людей. 

Корекційне спрямування сюжетно-рольових ігор передбачало 

цілеспрямований корекційний вплив на виявлені порушення і прогалини у 

досліджуваних показниках соціально-комунікативної компетентності 

старших дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку. 

4. Обґрунтовано зміст корекційно-розвивиткової роботи під час 

впровадження сюжетно-рольових ігор соціального спрямування, що 

складається з трьох етапів. Перший етап – підготовчий – передбачає 

формування та розвиток у старших дошкільників з порушеннями 

інтелектуального розвитку інтересу до ігрової діяльності; другий – основний 

(корекційний) – корекційний вплив на визначені об’єкти корекції під час 

констатувального етапу дослідження; третій – репрезентаційний (заключний) 

– свідчить про результативність корекційної роботи, проведеної на 

попередніх етапах та демонструє набутий соціальний  досвід дошкільників із 

порушенням інтелектуального розвитку у різних соціальних ситуаціях у 

повсякденній та самостійній ігровій діяльності.   

Розроблено методичний посібник, спрямований на вдосконалення 

змісту корекційно-розвиткової роботи з формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку засобами  у сюжетно-рольові гри. 

5. Перевірено ефективність моделі формування соціально-

комунікативної компетентності старших дошкільників із порушеннями 

інтелектуального розвитку, що підтверджено статиститчними даними з 

використанням статистичного t–критерію Стьюдента. Формувальний етап 

підтвердив позитивно значущу динаміку змін показників сформованості 

соціально-комунікативної компетентності у дошкільників з порушеннями 
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інтелектуального розвитку з ЕГ. Кількісний аналіз результатів виявив 

різницю між ЕГ і КГ у 18,75% на початковому рівні, 5,95% – на середньому, 

12,07% – на достатньому, 0,82% – на високому.  

Значної динаміки у дошкільників з порушеннями інтелектуального 

розвитку з ЕГ набули такі показники, як: знання про родину (– 31,37%) та 

знання про громадські   явища (– 30,39%),  вміння  виконувати   соціальні  

(ігрові)  ролі (– 28,43%) та прояв самостійності (– 23,53%) – на початковому 

рівні. На високому рівні – зміни відбулися лише в соціальних якостях: 

вербальна комунікація (+ 7,84%) та прояв самостійності (+ 7,84%).  

Значні зміни у досліджуваних показниках відбулися також і на 

достатньому рівні, зокрема: знання про родину (+ 14,71%), знання статевих 

ролей (+ 12,75%), вміння виконувати соціальні (ігрові) ролі (+ 7,84%), 

санітарно-гігієнічні навички (+ 6,86%), вербальна комунікація (+ 14,71%), 

прояв самостійності (+ 14,71%), взаємодія з оточуючими (+ 14,71%).  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. Перспективу вбачаємо у подальшому дослідженні розвитку 

соціально-комунікативної компетентності у молодших школярів із 

порушеннями інтелектуального розвитку, які навчаються у спеціальних 

закладах загальної середньої освіти та з інклюзивним навчанням. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Бажання участі у різних видах діяльності 

(Л. Хайртдинова)  

 

План спостереження: 

1. Що любить робити дитина? 

2. Що не любить робити дитина? 

3. Чи любить дитина грати? 

4. Самостійно чи у групі? 

5. Чи є в дитини улюблена іграшка? 

6. Чи ідентифікує дитина іграшки та любить з ними діяти (грати)? 

7. У які ігри любить грати дитина? 
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Додаток Б 

Бесіда «Знання про себе» 

(Л. Хайртдинова)  

 

Методика проведення.  

Спочатку експериментатор встановлював з дитиною позитивно-

емоційний контакт, в ході якого ставив такі питання: 

1. Як твоє ім'я?  

2. Як твоє прізвище? 

3. Ти хлопчик чи дівчинка? 

4. Скільки тобі років? 

5. Коли буває твій день народження? 
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Додаток В 

Бесіда «Уявлення про родину» 

(Л. Хайртдинова) 

1. Назви членів своєї сім'ї?  

2. А ти мамі (татові) хто? 

3. Назви ім'я та по батькові своїх батьків. 

4. Як звуть брата, сестру, бабусю, дідуся? 

5. Як прізвище родини? 

6. Що робить вдома мама, тато? 

7. А ти, що робиш вдома? 
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Додаток Г 

Бесіда «Знання про статеві ролі» 

1. Скажи, будь ласка, хто ти - хлопчик чи дівчинка? 

2. Чим хлопчик відрізняється від дівчинки?  

3. Чим люблять грати хлопчики? 

4. Чим люблять грати дівчатка? 

5. Чи мають хлопчики допомагати дівчаткам? 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

Бесіда  «Наявність емоційного досвіду» 

(Л. Хайртдинова) 

Мета. Виявити вміння диференціювати емоційні стани; встановлювати 

зв'язок вираженого емоційного стану з причиною його викликала. 

Устаткування. Сюжетні картинки: «Подарунок» (прояв радості), 

«Дівчинка забила ногу» (вираз смутку), «Хлопчик і собака» (вираз страху). 

Методика проведення.  

При пред'явленні першої картинки «Подарунок» було запропоновано 

такі питання: 

1. Подивися на цю картинку, хто тут зображений? 

2. Дівчинка радісна? 

3. Чому вона радісний? 

При пред'явленні другий картинки «Дівчинка забила ногу» дитина 

повинна була відповісти на такі питання: 

1. Подивися на цю картинку, хто тут зображений? 

2. Дівчинка плаче? 

3. Чому дівчинка сидить на землі і плаче? 

4. Дівчинка сумна чи весела ? 

При пред'явленні сюжетної картинки «Хлопчик і собака» ставилися 

наступні запитання: 

1. Подивися, хто зображений на картинці? 

2. Що робить собака? 

3. А хлопчик боїться собаку? 

4. Хлопчик боїться чи він веселий? 

 

 

 

 

 



238 
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Додаток Ж 

Бесіда «Знання про громадське життя » 

(авторська) 

1. Чи святкують у дитячому садку свята?  

2. Які ти знаєш свята? 

3. Яке свято зображено на картинці?  (День народження) 

4. Яке свято тут зображено? (Новий рік) 

5. Про яке свято тобі розповіли? (Пасха) 

6. З яким святом хлопчик вітає дівчинку? (Восьме березня) 

7. Чи святкують свята у твоїй родині? 

8. Що роблять на свята у твої родині? (їдять торт, дарують подарунки, 

печуть пасхи, роблять листівки) 

9. Можеш назвати свята, які ти знаєш? 
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Додаток З 

Спостереження «Діагностика рівня сформованості ігрових 

навичок» (Р. Калініна) 

 

Рольова поведінка 

1 рівень - роль визначається ігровими діями, не називається. 

2 рівень - роль називається, виконання ролі зводиться до реалізації 

дій. 

3 рівень - ролі ясно виділені до початку гри, роль визначає і направляє 

поведінку дитини. 

4 рівень - рольова поведінка спостерігається на всьому протязі гри. 

Ігрові дії 

1 рівень - гра полягає в одноманітному повторенні 1-го ігрового дії 

(наприклад, годування). 

2 рівень - розширення спектру ігрових дій (приготування їжі, 

годування, вкладання спати), ігрові дії жорстко фіксовані. 

3 рівень - ігрові дії різноманітні, логічні. 

4 рівень - ігрові дії мають чітку послідовність, різноманітні, динамічні 

в залежності від сюжету. 

Використання рольової мови 

1 рівень - відсутність рольової мови, звернення до граючих на ім'я. 

2 рівень - наявність рольового поводження: звернення до граючих за 

назвою ролі ( «дочка», «хворий»  тощо). Якщо запитати грає дитини: «Ти 

хто?», Назве своє ім'я. 

3 рівень - наявність рольової мови, періодичний перехід на пряме 

звернення. 

4 рівень - розгорнута рольова мова на всьому протязі гри. Якщо 

запитати грає дитини: «Ти хто?», то дитина назве свою роль.
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Додаток И 

Спостереження «Навички поведінки у громадський місцях» 

(Г. Білокурова) 

1. Пропускати дівчаток вперед (актуально хлопчикам). 

2. Відкривати двері дівчаткам (актуально хлопчикам). 

3. Пропускати виходять з дверей людей, потім тільки заходити самому. 

4. Не тикати ні в кого пальцем. 

5. Не колупати в носі, чи не відригувати, що не пукає, не позіхає у всіх 

навиду (можна в хустку або кулак). 

6. При чханні або кашлі прикривати долонею або хусткою рот. 

7. Не смітити на вулиці і в громадських місцях. 
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Додаток К 

Рівень сформованості правил санітарної гігієни (спостереження) 

(Г. Білокурова) 

План спостереження 

Чи вміє дитина самостійно: 

1. Мити обличчя, вуха, руки 

2. Загортати рукава 

3. Змочувати руки 

4. Брати мило, та намилювати їм руки  

5. Змивати мило 

6. Сухо витерти руки, акуратно складати рушник і вішати його на 

місце  

7. Користуватися гребінцем. 

8. Розстібати ґудзики; 

9. Знімати плаття (штани); 

10. Акуратно вішати на стільчик 

11. Знімати сорочку і акуратно її повісити на штани. 

12. Знімати взуття. 

13. Знімати колготки, повісити на сорочку (плаття); 

14. Одягтися в зворотній послідовності? 
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Додаток Л 

Спостереження «Рівень вербальної комунікації» 

(Л. Шипіцина  «Карта спостереження» розділ «Комунікативність») 

Досліджується товариськість дитини. Кількісна оцінка проводиться за 

критерієм замкнутість - товариськість в межах чотирьох балів. 

«1» – явна интровертированность, замкнутість, аутичность; 

«2» – тенденція до інтровертованості , крайня вибірковість в 

контактах; 

«3» – біверт, тягнеться до спілкування, досить вибірковий в 

контактах; 

«4» – екстраверт, любить спілкуватися як із знайомими, так і 

незнайомими; легко вступає в контакт, знайомиться з незнайомими людьми 

та ін. 
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Додаток М 

Спостереження «Рівень самостійності» 

(Л. Шипіцина  «Карта спостереження» розділ «Тенденція до 

самостійності») 

Шкала відображає бажання дитини здійснювати самостійні дії. Кількісна 

оцінка проводиться в межах чотирьох балів. 

 «1» – безпорадність і несамостійність дитини, постійне очікування 

допомоги з боку, відмова від самостійного виконання завдання.  

«2» – дитина частково виконує завдання разом з педагогом; виконання 

елементарних самостійних завдань вимагає постійної підтримки, 

підбадьорювання, підказки 

«3» – виконання завдань при наявності підтримки і підказки, побоюється 

самостійно досліджувати щось нове, на вулиці намагається триматися 

ближче до дорослого або до того, хто може його захистити. Пробує 

виконувати завдання самостійно за підтримки педагога. 

«4» – бажання незалежно діяти, тенденція взяти на себе «шефство» над 

слабшими, допомагати тим, хто не здатний впоратися з ситуацією. 
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Додаток Н 

«Карта прояву активності» (спостереження) 

(А. Щетиніна) 

№ Показники активності 
Частота прояви 

ніколи рідко часто завжди 

1. Проявляє велику рухливість     

2. Активно вступає у взаємодію 

з дорослим 

    

3. Пропонує свою допомогу     

4. Чи включається у взаємодію з 

однолітками 

    

5. Бере активну участь в іграх     

6. Перебуває в гарному настрої     

7. Виявляє живу цікавість до 

всього нового 

    

8. Охоче включається в 

діяльність, якщо вона йому 

цікава 

    

9. Намагається усамітнюватися     

10. Проявляє агресивність     

11. Поводиться шумно     

12. Легко зацікавлюється     

13. Не любить займати 

другорядні ролі 

    

14. Експресивний     

15. Виявляє упертість     

16. Говорить швидко, голосно     
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Додаток О 

Спостереження «Вміння взаємодіяти з оточуючими» 

(Л. Шипіцина «Карта спостереження» розділ «Емоційно-волова сфера») 

 

Досліджується характер взаємодії дитини з оточуючими людьми. 

Кількісна оцінка проводиться за критерієм агресивність – миролюбність в 

межах чотирьох балів. 

 «1» – відображає високий рівень агресивності: дитина постійно задирає 

інших, лається, б'ється, руйнує, псує все, що створюють інші. Іноді він може 

бути поступливим, якщо йому що-небудь подобається або він у чомусь 

зацікавлений. 

«2» – відображає середній рівень агресивності. Дитина ситуативно задирає 

інших, може битися або лаятися, якщо його «зачепили». Однак вона досить 

швидко заспокоюється після гніву та роздратування, може переключити 

свою увагу на щось інше. Йде на співпрацю і перемир'я. 

«3» – характеризують миролюбність, поступливість, доброзичливість. 

Іноді можуть спостерігатися ситуативні адекватні агресивні прояви, 

викликані неадекватними діями оточуючих. 

«4» – крайній прояв лояльності: беззаперечне виконання вказівок інших, 

рахується зі думками і бажаннями оточуючих, не  конфліктна. 
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Додаток П 

Спсотереження «Регуляція поведінки» 

(Л. Шипіцина «Карта спостереження» розділ «Емоційно-волова сфера») 

Досліджується характер взаємодії дитини з оточуючими людьми. 

Кількісна оцінка проводиться за критерієм імпульсивність – 

рефлексивність межах чотирьох балів. 

«1» – крайня імпульсивності: увага дитини неуважно, він не утримує в 

пам'яті жодного елемента завдання, миттєво переключається з одного на 

інше, не регулює свою поведінку, цілком підпорядковується внутрішнім 

імпульсам і примх, проявляє неадекватні емоційні реакції тощо. крайня 

некерованість, асоціальність дитини. 

«2» – надмірна емоційність, непосидючість, погана саморегуляція 

поведінки. 

«3» – середній ступінь імпульсивності, увага недовго утримується на 

завданні, забування окремих елементів завдання, недостатня увага, іноді 

прояв неадекватних емоційних реакцій. 

«4» – відображають досить виражену рефлексивність: зосередженість, 

посидючість, вдумливість, спрямованість уваги всередину, хорошу 

саморегуляцію поведінки, глибоке сприйняття, интровертированность. 
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Додаток Р 
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Додаток С 

Зміст сюжетно-рольових ігор соціального спрямування 

 

Нумо, нумо, дітвора,  

Біжіть швидше до двора  

Починати гру пора! 

 

Любі хлопчики й дівчатка,  

Годі всім байдикувати. 

 Йдіть-но, будемо ми грати. 

 

Діти-квіти, діти-квіти,  

Нащо вдома вам сидіти?  

Краще йдіть усі сюди,  

Приєднайтеся до гри! 

 

Діти бігають завзято, 

 Хочуть котика спіймати. 

 Котик каже: «Мур-мури,  

Всі збирайтеся до гри!» 

 

Оду-ду, оду-ду,  

Знаю я цікаву гру!  

Гей, біжіть усі сюди,  

Приступаємо до гри. 

 

Захотів ведмідь медку, 

 Ходить-бродить по ліску.  

Дупло з медом він шукає,  

До гри діток закликає. 

Вийшла курочка в садок  

Стала кликать діточок:  

«Ко-ко-ко, мої курчатка,  

Підійдіть сюди, малятка.  

Будем бігати, стрибати,  

В гру веселу будем грати.» 

 

Досить спати, діточки,  

Йдіть збирати квіточки,  

Вибігайте на лужок  

І ставайте у кружок.  

Будем міркувати,  

В яку гру нам грати. 

 

Світить сонечко яскраве,  

Розганяє вітер хмари.  

Годі в хаті вже сидіти,  

Нумо сонечку радіти.  

Галю, Юрчику, Орисю,  

Вдома довго не баріться.  

Всю скликайте дітвору, 

Будем гратись на лугу. 
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Сюжетно-рольова гра «Ім'я листочків шепоче вітерець» 

Мета: сприяти розвитку самоповаги дітей, розвивати вміння 

виконувати ігровий задум, формувати вміння взаємодіяти одне з одним, 

виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Ведучий просить дітей уявити, що вони листочки і з ними хоче 

подружитися вітерець. Він кличе їх по імені. Діти всі разом промовляють ім'я 

кожної дитини так, як це зробив би вітерець, тобто тихесенько «Ван-я-я, шур-

шур-шур». Потім діти вигадують, хто грав вітерця та кликав їх.  

 

Сюжетно-рольова гра: «Давайте познайомимось!» 

Мета: вчити правильно знайомитися, розповідати про себе, 

спілкуватися та взаємодіяти, формувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Діти по черзі знайомляться та розповідають про себе. Наприклад, 

«Моє ім’я – Настя. Я – дівчинка. Я люблю грати з ляльками»; «Мене звати – 

Тимофійко. Я – хлопчик. Я люблю грати  з машинками.»  

 

Сюжетно-рольова гра: «Познайомимось знов» 

Мета: вчити дітей правильно знайомитися, розвивати інтерес до гри, 

виховувати навички адекватної взаємодії, виховувати активність, 

самостійність.  

Даній грі передує дидактична вправа «Імена»: діти по черзі називають 

своє ласкаве ім’я. 

Хід гри 

Далі дефектолог пропонує дітям уявити, що вони не знайомі та 

прийшли пограти на майданчику і вирішили познайомитися, щоб грати 

разом. Дефектолог пропонує дітям використати наступний діалог: 

- Привіт, давай дружити? 

- Привіт, давай! 
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- Як тебе звати? 

- … 

- А як твоє ім’я? 

- … 

- Давай грати разом? 

- Давай! 

Подружились! 

 

Сюжетно-рольова гра «Маленьке кошеня» 

Мета: вчити називати ласкаве ім’я та відгукуватися на нього, 

показувати емоцію відповідно до слів дефектолога, закріплювати знання про 

емоції, вправляти у вмінні їх демонструвати, брати на себе роль та 

виконувати її, формувати активність, самостійність, розвивати увагу, 

самоконтроль, виховувати інтерес до гри. 

Хід гри. 

 Називають ласкаве ім’я дитини, після чого вона призначається 

кошеням та крутить квітку емоцій. Після чого показує емоцію,котра 

зображена на малюнку. Та починає діяти за словами дефектолога, який 

розповідає історію, пов’язану із емоцією.  

«Йшло маленьке кошеня по …(вулиці, лісу, дорозі, парку, двору). Аж 

раптом … (злякалося, здивувалося, розсердилося, зраділо, засумувало). Бо 

воно побачило … (собаку, їжака, що мимо проїхала машина і оббризкала 

його із калюжі, свого друга, що гуляло цілий день сам). І тому воно … 

(швидко побігло додому, довго роздивлялося їжака, пішло додому купатися, 

гуляло із другом до вечора, пішло додому слухати казки дідуся, щоб 

покращити свій настрій)» 
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Сюжетно-рольова гра: «Новачок» 

Даній грі передує ігрова ситуація  «Ланцюжок ласкавих імен» 

Мета: розвивати доброзичливі відносини дітей один до одного, 

формувати активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

Дефектолог запрошує дітей в «Добру країну посмішок», вручає їм 

чарівну паличку феї Усмішок. Сидячи в колі, діти по черзі (по ланцюжку) 

передають один одному чарівну паличку, посміхаються і називають ласкаво 

ім'я сусіда («Це тобі, Олечка», «Це тобі, Сашенька»). На закінчення 

з'являється лялька фея Усмішок. Вона вітає дітей і запрошує їх послухати 

пісеньку з мультфільму «Крихітка Єнот» ( «Від посмішки стане всім світліше 

- і слону, і навіть маленької равлику ...»). 

Дефектолог пропонує дітям уявити, що у групу приходить нова 

дитина та говорить, що з нею треба познайомитися за допомогою ласкавих 

імен. Діти по черзі виконують роль новачка та знайомляться з дітьми 

застосовуючи ласкаві імена. 

 

Сюжетно-рольова гра  «Познайомимося з ведмедиком» 

Мета: розвивати інтерес дітей один до одного, бажання запам'ятати 

імена однолітків; сприяти зближенню дітей, встановленню доброзичливих 

відносин, формування вміння діяти узгоджено в грі виховувати активність, 

самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог приносить ведмедика: «Діти, це Ведмедик – Ласунчик. 

Він хоче привітатися з вами і пограти ». Діти підходять до дефектолога, 

котрий  говорить за Ведмедика: «Здрастуйте, діти! Я Ведмедик – Ласунчик! 

Я хочу з вами пограти. Але я не знаю, як вас звуть. А може, назвите мені свої 

імена!? (Діти називають.) А ще голосніше, сміливіший. (Діти відповідають 

хором.) Ой, як багато імен, як багато дітей, я не можу запам'ятати. Краще я 
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по колу пробігу, свою лапку протягну; хто ім'я своє назве, той мені лапку 

потисне ». Дефектолог пояснює: «Ось як Ведмедик – Ласунчик задумав: він 

по колу піде; хто своє ім'я назве, той йому лапочку потисне ». 

Мишка з жартами обходить дітей. Почувши ім'я дитини, він повторює 

його вголос і додає: «Яка гарна дівчинка Оля! Який веселий хлопчик 

Серьожа! » тощо. 

Діти посміхаються один одному. Потім Ведмедик – Ласунчик  

запрошує окремих дітей потанцювати з ним під бубон і спів, викликаючи їх в 

коло по іменах; інші діти плещуть у долоні. Танцюючи, Ведмедик заохочує 

дітей, повторює їх імена. На закінчення Ведмедик – Ласунчик прощається з 

дітьми. 

Діти хором прощаються з Ведмедиком: «До побачення, Ведмедик! 

Повертайся скоріше до нас!» 

 

Сюжетно-рольова гра  «Ведмедик приносить подарунки» 

Мета: допомогти дітям краще запам'ятати імена один одного; 

розвивати в дітях доброзичливість до однолітків, впевненість, прагнення 

брати участь у загальних ігровому дії; вчити вітатися, прощатися, дякувати; 

формувати активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

Ведмедик – Ласунчик вітається з дітьми. Він приніс з лісу подарунки. 

У його кошику лежать картинки або фігурки різних тварин. Мишка сам 

вибирає дитину, якій він хоче подарувати подарунок. Але, на жаль, Ведмедик 

ніяк не може згадати ім'я дитини! Діти допомагають йому пригадати і 

називають ім'я дитини, на якого вказав Ведмедик – Ласунчик. Дитина 

виходить, отримує подарунок і дякує Ведмедикові. Ведмедик жартує з 

дітьми, та пропонує всім (або тільки дитині, яка отримала подарунок) назвати 

і зобразити голосом, жестами, рухами свій подарунок (зайчика, ведмедика, 

їжачка, вовка тощо). Гра проходить весело: зайчики стрибають, гризуть 



 

256 

моркву, вовк гарчить, скалить зуби, їжачок згортається клубком і виставляє 

колючки. 

Ведмедик – Ласунчик вручає подарунок і вихователю - механічну 

іграшку-курочку. У руках вихователя курочка «оживає» і починає клювати 

зернятка. Діти імітують рухи і голос курочки. Потім Ведмедик – Ласунчик 

забирає курочку в ігровий куточок знайомитися з іншими іграшками. Діти 

прощаються з Ведмедиком і просять його приходити до них знову. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Ласкаво запроси у гості» 

Мета: вчити правильно запрошувати у гості та відповідати на 

запрошення, накривати стіл для чаювання, розвивати вміння виконувати дії 

пов’язані із роллю, формувати активність, самостійність, виховувати 

доброзичливе ставлення одне до одного. 

Устаткування: іграшковий набір для чаювання. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує одному із дітей разом накрити стіл для 

чаювання. Після чого говорить, що було б добре запросити на чаювання 

гостей, а для  того щоб усі погодились прийти ц їм необхідно правильно це 

зробити. Дефектолог пропонує обрати дитині правильний варіант із двох: 

«Вітаю! (ласкаве ім’я дитини), запрошую тебе на чаювання рівно о 12:00» та 

«Гей! Прийдеш пити чай!». (Якщо вибір для дитини складний дефектолог 

допомагає обрати звертання та допомагає його промовляти під час 

запрошення).  

Дефектолог та дитина входять до групи, по-черзі підходять до дітей та 

запрошують їх на чаювання. (Поки готується стіл вихователь нагадує 

дітям, як ввічливо відповідати на запрошення). Почувши запрошення діти 

мають відповісти «Дякую за запрошення, (ласкаве ім’я дитини, що запрошує 

на чаювання)! З радістю прийду!». 

Після того як були запрошені усі діти групи, дефектолог та 

вихованець йдуть до кабінету де накритий стіл. Після чого вихователь 
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нагадує іншим дітям, що вже час збиратися на чаювання: треба відвідати 

туалет, помити руки, подивитися на себе в дзеркало, поправити одяг та 

розчесатися (за необхідності). Виконавши підготовчу роботи діти 

відправляються на чаювання. 

 

Сюжетно-рольова гра  «Білочка кличе на гостину» 

Мета: розвивати уявлення і практичні вміння культурного поведінки 

в ситуації «Я прийшов в гості»; формувати навички культурної поведінки,  

виховувати активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

Білочка чекає в гості ведмедика і хом'ячка. Вона накриває на стіл і 

коментує свої дії. 

Білочка. Тут я поставлю тарілочку з варенням, тут баночку з медом, 

його так любить ведмедик, тут горішки та насіння, ми їх з хом'ячком дуже 

любимо, і ще покладу на тарілку пиріжки з капустою. 

Заходить ведмедик, він вітається, миє лапки та йде до столу. 

Ведмедик. Ой як багато всього смачного! Як добре, білочка, що ти 

мене запросила! 

Білочка. Почекаємо, ще прийде хом'ячок. 

(Чується стук у двері та заходить Хом’ячок.)  

Хом’ячок вітається з господаркою та Ведмедиком, вибачається за 

запізнення та питає де можна помити лапки. 

Білочка запрошує Хом’ячка до столу. Він дякує та сідає за стіл. 

Білочка говорить, що можна починати пити чай і починає розливати 

гарячий напій. 

Ведмедик. (коштує мед, котрий поклав на тарілочку) Який смачний 

мед! Треба і варення покуштувати.  

Хом’ячок. Просить Ведмедика передати йому горішки. Він бере 

декілька штук та кладе собі на тарілочку. Дякує Ведмедикові. 
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Білочка. Рада, що до неї прийшли гості.  

Усі разом п’ють чай.  

Ведмедик і Хом’ячок дякують Білочці за гостинність та прощаються з 

нею. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Пригостимо гостя» 

Мета: розвиток вміння у дітей реалізовувати ігровий задум, вчити  

пригощати гостей; формувати активність, самостійність; виховувати 

моральні якості. 

Хід гри.  

Ігрові дії: Дефектолог пропонує дітям пригостити гостя (роль якого 

виконує вихователь), приготувавши самим що-небудь за бажанням (борщ, 

суп, торт тощо). Для гри дітям пропонуються муляжі овочів, іграшковий 

посуд. Діти під наглядом та за допомогою дефектолога готують для гості 

частування, кожен за своїм бажанням. Вихователь приходить у гості до дітей, 

вони запрошують його до столу та починають пригощати різними ласощами. 

Гість питає з чого приготовлені ласощі та дякує за них кожному учаснику. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Дівчатка готують обід, хлопчики 

ремонтують меблі» 

Мета: навчати дітей виконувати діяльність відповідно до їх статі, 

розширювати ігрові дії, формувати вміння взаємодіяти під час гри; 

виховувати активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

На початку дітям пропонується визначити свою статеву 

приналежність. Після чого обговорюються такі питання: «Що мають вміти 

робити хлопчики?» та «Що мають вміти роботи дівчатка?». 

Надалі дітям пропонується пограти у таку гру. Увага хлопчиків 

звертається на важливість підтримання меблів у гарному стані, а для цього їх 
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необхідно ремонтувати час від часу. А меблі ляльок також вимагають 

ремонту. Хлопчикам пропонується їх полагодити. (Хлопчики відправляються 

у імпровізовану майстерню, де мають ремонтувати меблі для ляльок). 

Наголошується на тому, що працівників необхідно годувати, щоб у 

них були сили для роботи. Дівчаткам пропонується взяти на себе роль 

господинь та приготувати хлопчикам обід, але оскільки часу на приготування 

їжі мало, вони мають працювати разом. Разом накривати на стіл, мити та 

чистити овочі, нарізати їх, готувати їжу на плиті тощо. (Дівчатка 

відправляються у імпровізовану кухню та готують обід. Використовується 

посуд із ігрового куточка, пластикові овочі, фрукти тощо) 

По завершенню своєї роботи дівчатка запрошують хлопчиків обідати. 

Діти вживають уявну їжу. Хлопчики дякують господиням та хизуються тим, 

що встигли відремонтувати усі меблі. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Хто що робить?» 

Мета: вчити дітей зображувати виконання різних видів діяльності 

відповідно до статі; розвивати вміння безсловесного виконання діяльності; 

спостережливість та кмітливість глядачів; виховувати активність, 

самостійність. 

Хід гри. 

Завдання у грі розподіляються відповідно до статі дітей. Дефектолог 

дає завдання дітям зобразити певний процес і показати його, не називаючи 

його. Спочатку дану вправу виконують дівчатка, а хлопчики мають відгадати  

вид діяльності. 

Для дівчаток підібрані наступні завдання: мити посуд; накривати на 

стіл; поливати квіти, місити тісто; розкочувати тісто; ліпити пиріжки тощо. 

Після того як хлопчики розгадали які дії виконують дівчатка, діти 

міняються ролями. Хлопчики показують виконання дій, а дівчатка 

відгадують. 
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Для хлопчиків підібрані наступні завдання: забивати цвяхи; 

ремонтувати взуття; різати дрова; керувати автомобілем; косити  траву тощо. 

Сюжетно-рольова гра: «Бабуся захворіла» 

Мета: розвивати емоційну чуйність, вчити піклуватися про людей 

похилого віку, формувати активність, самостійність. 

  

Хід гри. 

Дефектолог. Діти, якщо вдома ви побачите, що ваша бабуся сидить 

сумна, невесела, мовчить, що ви будете робити? Як допоможете бабусі? 

Давайте (ім’я  вихователя) зіграє роль вашої бабусі, а я допоможу Вам про 

неї потурбуватися. 

(Вихователь накидає на плечі хустку, приймає сумний вираз обличчя, 

відповідну позу, зітхає.) 

Дитина. Що з тобою, бабусю? Чому ти така сумна? 

Бабуся. Здається, онучок (-о), я захворіла, погано себе почуваю, 

голова болить. 

Дитина. Мені тебе шкода, бабуся, я тобі допоможу. Лягай на диван, я 

тебе вкрию. 

Бабуся. Допоможи мені дійти до дивана, украй мене. Принеси мені, 

будь ласка, водички. (Дитина приносить.) Посидь зі мною поруч. (Дитина 

сідає.) Поклади руку на мій лоб, він не гарячий? (Дитина кладе руку на лоб.) 

Ось мені і краще стало, який у мене онук турботливий, ніжний. Я дуже рада, 

що ти такий добрий. 

Дефектолог допомагає дитині виконувати дії відповідні до ролі. 

 

Сюжетно-рольова гра: «На гостину до Чистюлі» 

Мета: формувати у дітей гігієнічні навички, розширити їх знання про 

прийоми користування предметами гігієни; привчати щодня виконувати 

гігієнічні процедури; формувати активність, самостійність; виховувати 

охайність, бажання берегти своє здоров'я. 
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Хід гри. 

Дефектолог пропонує відвідати свого друга Чистюлю (дану роль 

виконує вихователь) та дізнатися як у нього справи та що він робить. 

Чистюля живе у королівстві чистоти, а щоб до нього потрапити треба 

заплющити очі та порахувати до трьох. (Доки діти виконують це завдання, 

з’являється вихователь). Чистюля вітається з дітьми та цікавиться чому вони 

такі брудні і чи вміють вони бути чистими. Та пропонує їм показати хто 

найкраще вміє мити руки та обличчя, але наголошує, що неодмінно все треба 

зроби ти правильно. Діти разом із Чистюлею відправляються до санітарної 

кімнати та разом із Чистюлею беруть рушнички та мило, підходять до 

раковини, закочують рукава, відкривають воду, беруть мило, миють руки, 

потім миють обличчя, закривають воду та витирають себе. Чистюля 

дивується, що діти вміють так гарно стежити за собою, та раз уже вони такі 

чисті то, пропонує їм відправитися до своїх іграшок та розповісти їм як треба 

мити руки. Чистюля обіцяє навідуватися до дітей у гості. Діти прощаються та 

відправляються до групи. 

 

Сюжетно-рольова гра «Дочки-матері» 

Мета: закріплювати вміння формулювати задум гри, зберігати задум 

до кінця гри, діяти з предметами (ляльки): укласти спати, погодувати, 

отримати задоволення від дій з ними; виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог: Діти, я пропоную вам пограти в гру, але спочатку 

відгадайте загадку. 

Дефектолог:Хто вас, дітки, міцно любить, хто вас ніжно так голубить і 

співає таку пісеньку? 

Спи моє дитяко, спи моє малятко, 

Дитяку качаю, пісеньку співаю 
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Баю, баю, баю, оченятка закривай і тихенько засипай 

Дефектолог: Вам подобається коли, про вас матусі й татусі 

піклуються, укладають спати в м'яку ліжечко, пригощають смачненьким ... А 

ось наші діти (показую на ляльок) в дитячому саду ... Теж так хочуть ... 

давайте Ви спробуєте про них подбати.  

(Кожній дівчинці видається лялька, що буде її дитиною) 

Дефектолог: Підійдіть до синочка / дочки, привітайтеся, візьміть на 

руки і запитайте у них, що вони хочуть їсти або спати? 

Дефектолог: Давайте спочатку погодуємо Вашу дитину 

(Дівчатка годують ляльок) 

Дефектолог: Погодували?  

Дефектолог: А тепер давайте дамо їм час відпочити і поколиваємо 

діток, щоб вони поснули. 

(Діти грають. Дефектолог виконує роль режисера-спостерігача гри 

«акторів». Сприяє розвитку сюжету певними - репліками). 

Дефектолог: Ну що ж, дітки поснули? Давайте покладемо їх у 

ліжечка, а самі тихенько підемо до групи.  

 

Сюжетно-рольова гра «Катруся прокинулася» 

Мета: у спільній з дефектологом грі закріплювати вміння дітей діяти з 

предметами і іграшками; формувати ігрові дії, вчити об'єднувати в грі з 

лялькою декілька ігрових дії: Катя прокинулася,  милася, одяглася; розвивати 

інтерес до гри з лялькою; виховувати активність, самостійність. 

Устаткування: у ляльковому куточку створена ігрова ситуація: лялька 

Катя спить в ліжечку; умивальник, рушник, мило (цеглинка), одяг. 

Хід гри. 

Дефектолог звертається до дітей: «Цікаво, що роблять наші ляльки? 

Де Катя? Я буду її мамою. Андрюша, а ти хочеш бути татом? Давай разом 

подивимося, що робить наша дочка Катя. (Підходять до ліжечка, на якій 

спить лялька.) Наша дочка спала, а тепер прокинулася. Давай, Андрюша 
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допоможемо їй встати з ліжка. Я буду одягати їй тапочки, а ти, будь ласка, 

заправ Катюшене ліжко: поправ простирадло, застели ліжко ковдрою, зверху 

поклади подушку. Ось тепер ліжко красиво заправлена. 

Треба допомогти нашій дочці вмитися. Андрюша, відкрий кран. Взяла 

Катя мило (показує цеглинка) і стала руки намалювати. Але вона ще 

маленька і просить: «Допоможи, тато!» Умий, Андрійко, дочку. 

Ось яка Катя стала чиста. Тепер давай разом допоможемо їй одягти 

повсякденний одяг. А тепер можна з нею погуляти. Піди, тато, покажи Каті, 

які гарні іграшки є у нас в дитячому садку ». 

 

Сюжетно-рольова гра «Пригостимо Катрусю чаєм» 

Мета: вчити об'єднувати ігрові дії з лялькою нескладним сюжетом: 

Катя прокинулася, вмилася, одягнулася, напилася чаю; формувати 

активність, самостійність. 

Устаткування: у ляльковому куточку створена ігрова ситуація: лялька 

Катя спить в ліжечку; умивальник, рушник, мило (цеглинка); повсякденний 

одяг; набір чайного посуду, «оладки» (із солоного тіста). 

Хід гри. 

Дефектолог звертається до дітей: «Давайте пограємо. Хто хоче бути 

мамою. (обирається одна із дівчаток) А де ж твоя дочка, лялька Катя? Ще 

спить? Нехай поспить, а ми їй за цей час чай приготуємо. Подивіться, який 

гарний чайник. Треба налити в нього води. Відкриємо кран. (До гри 

підключаються інші діти у яких також є ляльки.) І ти Настя, приготуй чай 

своїй доньці. Налий в чайник водички. Ось уже повний чайник води. 

Поставимо його грітися на плитку. І ти, Настя, постав свій чайник на плитку. 

Нехай гріється вода. А ми зараз приготуємо чашки. Ось тут буде сидіти дочка 

Катя. Поставимо їй чашку з блюдцем. А ти, Настя, куди поставиш чашку з 

блюдцем? А де ж наші оладки? Принеси Настя, будь ласка. Давай постами їх 

на стіл. Тепер все готово. Можна будити наших дочок. Вставай донечка. 

Доброго ранку!» (Далі можна продовжити грою «Катруся прокинулася»). 
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Сюжетно-рольова гра «Ляльку привели до садочка» 

Мета: закріплювати вміння формулювати задум гри, зберігати задум 

до кінця гри, діяти з предметами (ляльки); виконати роль дорослого, 

привести ляльку до групи дитячого садка та поспілкуватися із вихователем; 

отримати задоволення від дій з ними; виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

(Дефектолог займає місце біля свого столу і бере на себе роль 

виховательки лялькового дитячого садка, яка зустрічає дітей-батьків. 

Вихователь допомагає дітям виконувати ігрові дії відповідно до ролі.) 

Дефектолог:  Як звуть Вашої дитини? (Ірочка). Здрастуй, Ірочка! 

Дефектолог: Як звуть Вашої дитини? Як Дашенька добре вдома 

відпочила. Мама їй таку смачну кашу зварила! Яку кашу-то? О, напевно, 

гречану? Так, мама любить цю кашку і доньці таку ж зварила. З молочком? 

(Дитина-матір намагається відповідати на запитання вихователя та 

спілкуватися із ним) 

Дефектолог: Дбайлива мама! 

І знову приймаю 2 ляльки, просто вітаюся. Підходить хлопчик Костя, 

який може сперечатися, доводити. 

Дефектолог: Доброго ранку! Як ваша дочка провела вихідний день? 

Лялька: (Капризно). Погано, ліжко була незручна ... 

Дефектолог: А що, татку, ліжко було коротке, ноги не вміщалися? 

Дитина:  У моєї дитини зручне ліжко. 

Лялька: (Капризно). Я замерзла… 

Дефектолог: А що ж тато забув купити ковдру? 

Дитина: Ковдра у неї тепла, я купив, я вкрив її ... 

Дефектолог: (Ляльці). Що ж ти так говориш!? У тебе був дуже 

турботливий татусь, він добре про тебе подбав. Обійми татуся, поцілуй його. 

(Дефектолог діє лялькою - ніби обіймає, цілує. Обов'язково погладити 

його по голівці) 

Дефектолог: Молодець, татко, добре про свою доньку дбав. 
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Дефектолог: Здрастуйте, чи добре поспав Ваш синок? Як його звати? 

Дефектолог: Здрастуй, Вова ... О, та Єгор поспішає в дитячий сад. 

Дефектолог: Всі діти прийшли в дитячий сад, ніхто вдома не 

залишився. 

Дефектолог: Батьки пішли на роботу, діти прийшли в дитячий сад. 

Вдалого дня ми всі бажаємо нашим батькам! 

 

Сюжетно-рольова гра «Збираємо ляльку на прогулянку» 

Мета: розвивати у дітей уміння підбирати одяг для різного сезону, 

навчити правильно називати елементи одягу, закріплювати узагальнені 

поняття «одяг», «взуття», формувати активність, самостійність; виховувати 

дбайливе ставлення до оточуючих. 

Обладнання: ляльки, одяг для всіх періодів року (для літа, зими, весни 

і осені), маленький шафка для одягу і стільчик. 

Хід гри. 

У гості до дітей приходить нова лялька. Вона знайомиться з ними і 

хоче пограти. Але діти збираються на прогулянку і пропонують ляльці йти з 

ними. Лялька скаржиться, що вона не може одягатися, і тоді діти пропонують 

їй свою допомогу. Діти дістають з шафи лялькову одяг, називають його, 

вибирають те, що потрібно зараз одягнути по погоді. За допомогою 

дефектолога в правильній послідовності вони одягають ляльку. Потім діти 

одягаються самі і виходять разом з лялькою на прогулянку. Після повернення 

з прогулянки діти роздягаються самі і роздягають ляльку в потрібній 

послідовності, намагаються коментувати свої дії. 

 

Сюжетно-рольова гра «Лялька йде в гості» 

Мета: вчити правильно збиратися на свято, підбирати одяг, 

закріплювати  досвід сюжетно-рольових ігор; розвивати самостійність; 

виховувати активність. 
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Хід гри. 

Дефектолог цікавитися у дітей, чи люблять вони ходити в гості і хто 

допомагає їм збиратися на гостину. Після чого дітям пропонується взяти на 

себе роль дорослого  та допомогти ляльці зібратися у гості: підібрати 

святковий одяг та взуття, зробити зачіску.   

Дефектолог весь час контролює хід гри та допомагає за необхідності. 

 

Сюжетно-рольова гра: «День народження ляльки Тані» 

Мета: розширити знання дітей про способи і послідовності 

сервірування столу для святкового обіду, закріпити знання про столових 

предметах; формувати активність, самостійність; виховувати уважність, 

дбайливість, бажання допомогти, розширити словниковий запас. 

 

Хід гри.  

Дефектолог повідомляє дітям про те, що у ляльки Тані день 

народження і вона запрошує всіх на свято. Дітям пропонується вибрати для 

іменинниці відповідний подарунок, а потім піти до неї в гості. Потім дітям 

пропонується допомогти ляльці в сортуванні святкового столу. Всі сідають, 

обідають, вітають ляльку Катю з днем народження, говорять побажання, 

дарують подарунок. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Ми купаємо ляльку Таню» 

Мета: вчити дітей приймати ігрову задачу, виконуючи дії з 

предметами побутового призначення; формувати санітарно-гігієнічні вміння; 

розвивати уміння орієнтуватися в предметах, необхідних для купання ляльки 

(ванночка, мило, губка, рушник, халат, тапочки), використовувати предмети 

в ігровій ситуації за призначенням, вибираючи з подібних (рушник - 

серветка, халатик - плаття, тапочки - туфлі), вступати в мовний контакт з 

дорослим і однолітками, точно співвідносячи слово з предметом, дією; 
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зміцнювати доброзичливі відносини між дітьми в спільних справах; 

виховувати активність, самостійність. 

Устаткування: лялька Таня, ванночка, тазок, мило, губка, кухлик 

(«душ»), рушник, серветка, халат, сукня, тапочки, туфлі. 

Хід гри. 

Прийшовши в групу, діти виявляють, що шторки у ванній кімнаті 

ляльок запнуті. «Хто це з ранку ванну зайняв? - запитує вихователь. - Ой, та 

це наша лялька Таня! Що Таня робить? (Миється, купається.) Де Таня 

сидить? (В ванні.) Що в ванні налито? (Водичка.) Поторкайте пальчиком, яка 

водичка. Чи не холодна? Ні, не холодна, тепла водичка, що не замерзне 

Танюша ». 

«А що ж ти, Танюша, що не миєшся? - задає вихователь питання. - 

Танюшка у нас ще маленька, сама митися не вміє. Давайте її покутуємо, 

допоможемо їй вимитися. Де у нас губка? Бери губку, Наташа, намочи її в 

водичці, ось так. А тепер намилюй. Що Наташа робить? Правильно, губку 

намилює. Стисни. Губка яка? (М'яка.) Сподобається такий губкою Тані 

митися, чи не буде вона плакати? Ні, губка м'яка ». 

Педагог звертає увагу на мильну піну: «Подивіться, що вийшло? Що 

це? (Піна.) Скільки піни? Багато. Тепер будемо Таню губкою мити. Потри їй 

спинку (животик, ніжки, ручки) ... Молодці, весь бруд відтерли. Тепер що 

будемо робити? Правильно, тепер під душ. Душ у нас буде кухлик. 

Воду в лійку наливаю - Мило з лялечки змиваю! 

А чим витиратися? Оля, принеси скоріше рушник. (Якщо дитина 

замість рушники бере серветку, педагог звертає увагу на його помилку: 

серветочки маленька, вона відразу намокла, потрібна велика пухнастий 

рушник!) 

Перевірте, чи добре ми витерли Танюшку. Суха спинка? Суха. Сухий 

животик? Сухий. Сухі ніжки? Сухі ... 

А тепер мерщій одягатися! Що краще одягти після ванни - халатик 

або плаття? Звичайно, халатик. Хто халатик для Тані принесе? Хто допоможе 
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халатик надіти на Танюшку? А що на ніжки краще надягти після ванни - 

тапочки або туфлі? Звичайно, тапочки. Де ж тапочки? Допомагайте надягати. 

Стала чистенькій Танюшка, мила моя подружка!» 

Ускладнення гри. Діти разом з дефектологом організовують весь 

процес купання ляльки, починаючи з задуму. Це вимагає «зборів» ляльки, 

попереднього відбору всього, що їй потрібно в ванній. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Прання лялькового одягу» 

Мета: вчити прати ляльковий одяг, розширювати санітарно-гігієнічні 

вміння дітей; сприяти становленню сюжетно-рольової гри, збагачувати їх 

зміст, формувати вміння взаємодіяти під час ігор; виховувати активність, 

самостійність. 

Устаткування: ванночка, мильниця, мило (предмет-заступник),; 

лялькове білизна; стійка для розвішування білизни. 

Хід гри. 

Дефектолог звертається до дітей та нагадує їм, що після купання 

ляльок залишився їх брудний одяг, та пропонує взяти на себе роль їх мам та 

випрати ляльковий одяг, щоб він був чистий. Для початку пропонується 

взяти тазок та налити у нього теплу воду, покласти брудний одяг, взяти мило 

та покласти його у тазок.  

Потім дефектолог показує, як треба прати білизну (коментуючи свої 

дії). Діти повторюють дії дорослого. Випрану білизну складають у окремий 

тазок. За порадою дефектолога діти виливають брудну воду і наливають 

чисту прохолоднішу воду, для полоскання білизни. Потім педагог пояснює, 

що після прання білизни її треба виполоскати, потім віджати, струснути та 

повісити сушити (показує виконання всіх дій).  

Діти повторюють всі дії дорослого. Після того як білизна розвішана, 

дефектолог пропонує прибрати все на місце. 
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Ускладненням гри або її другою частиною може стати прасування 

сухої білизни. Для цього готується іграшкова праска та відповідне робоче 

місце. Після прасування одяг пропонується скласти до шафи.   

Гру можна повторити 2-3 рази з різними дітьми.  

 

Сюжетно-рольова гра:  «Довгоочікувана зустріч» 

Мета: формувати вміння виражати емоцію радості, розвивати вміння 

виконувати ігрові дії та підтримувати ігровий задум; формувати активність, 

самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує уявити двом дітям таку ситуацію. «У хлопчика 

(одного із дітей) є друг. Але ось настало літо, і їм довелося розлучитися. 

Хлопчик залишився в місті, а його друг поїхав з батьками до бабусі. Нудно в 

місті без друга (показує емоцію). Пройшов місяць. Одного разу йде хлопчик 

по вулиці і раптом бачить (дивується), як на зупинці з тролейбуса виходить 

його товариш. Як же вони зраділи один одному! Друзі біжать одне одному на 

зустріч, посміхаються, обіймаються.  

 

Сюжетно-рольова гра:  «У мене нова лялька» 

Мета: навчати проявляти радість, формувати вміння підтримувати 

одне одного у хвилини радості, навчати грати разом лялькою, розвивати 

активність, самостійність виховувати взаємоповагу та дружні відносини. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям уявити, що сьогодні батьки подарували 

дівчинці нову ляльку (діти, що виконують роль батьків дарують своїй доці 

ляльку). Дівчинка дуже зраділа, дякувала батькам, обіймала їх. А потім 

вирішила взяти ляльку із собою на вулицю. На прогулянці вона милується 

новою лялькою, радіє, танцює. Аж раптом, бачить свою подругу, запрошує 

свою її помилуватися новою лялькою. Дівчата посміхаються, захоплюються 

новою іграшкою і разом починають грати з нею. 
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Сюжетно-рольова гра:  «Не треба плакати» 

Мета:  вчити виражати співчуття, допомагати меншим, формувати 

вміння проявляти емоцію смутку, виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дитині уявити, що у неї вдома є менший брат, 

менший брат, який любить грати машинками (роль меншого брата виконує 

хлопчик). Якось маленький хлопчик втратив свою іграшку - машинку. Він 

засмучений і плаче (показує емоцію за допомогою дефектолога). Підійшов 

до нього дитина заспокоює його, починає шукати іграшку, знаходить, із 

задоволенням вручає її малюкові, який дякує їй і радіє (показує емоцію). 

 

Сюжетно-рольова гра «Ображений котик» 

Мета: сприяти формуванню у дітей уміння любити оточуючих та 

жаліти їх, зображувати емоцію суму, формувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Один з дітей грає роль скривдженого котика, у якого поганий  настрій, 

бо його друзі не прийшли з ним пограти. Він сідає в центр кола і сумує. Діти 

по черзі намагаються втішити, підняти йому настрій, обійняти його тощо. 

 

Сюжетно-рольова гра «У пташки болить крильце - пожалій 

пташку» 

Мета: сприяти формуванню у дітей уміння любити оточуючих;  

розвивати вміння підтримувати ігровий задум; виховувати активність, 

самостійність. 

Хід гри. 

Один з дітей перетворюється в пташку, у якій болить крильце Він 

намагається показати, що він сумує Ведучий пропонує хлопцям 

«пошкодувати пташку» Першим «шкодує» її сам ведучий, який надягає на 

руку ляльку-кошеня і його лапками гладить «пташку» зі словами «Пташка 
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(Саша, Маша) хороша» Потім інші діти надягають ляльку-кошеня на руку і 

теж «шкодують пташку» 

 

 

Сюжетно-рольова гра «Хто краще розбудить» 

Мета  сприяти формуванню у дітей уміння любити оточуючих; 

навчати підтримувати ігровий задум; розвивати навички взаємодії; 

виховувати  активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

Одна дитина перетворюється в кішечку і засинає - лягає на килимок в 

центрі групи дефектолог просить дітей по черзі будити «сплячу кішечку» 

Бажано робити це по-різному (різними словами, різними дотиками), але 

всякий раз ласкаво Наприкінці вправи діти разом із дефектологом 

вирішують, хто «будив кішечку» найбільш ласкаво. 

 

Сюжетно-рольова гра:  «Увага, розшук!» 

Мета: вчити виконувати ігрові ролі, формувати вміння впізнавати 

одне одного за описом; зображувати відповідні емоції; виховувати 

активність, самостійність.  

 

Хід гри. 

 Диктор по радіо оголошує, що на вокзалі загубилася дівчинка 

(хлопчик), і описує, не називаючи імені, її зовнішність: «У дівчинки блакитні 

очі, світле волосся, заплетене в дві косички, червоні бантики, її подругу звуть 

Ніна», «У хлопчика темні кучеряве волосся, карі очі, весела усмішка, він 

любить грати з конструктором "Лего"». Слідчий повинен здогадатися, про 

кого йде мова, знайти його і назвати ім'я дитини. 
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Сюжетно-рольова гра:  «Як я загубився» 

Мета: формувати вміння виконувати ігровий задум, проявляти емоції 

під час гри, навчати дітей взаємодіяти одне з одним; виховувати активність, 

самостійність. 

 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує трьом дітям відправитися у надзвичайну 

подорож до лісу та попереджає, що під час подорожі, вони мають бути 

уважними. Адже їх подорож буде складатися з історії.  Дефектолог 

розповідає таку історію:  «Троє друзів пішли в ліс за грибами. Один хлопчик 

відстав, озирнувся – немає нікого. Побіг в одну, іншу сторону – не видно 

друзів! Він став прислухатися: чи не чути голосів? Почув шурхіт і 

потріскування гілок – злякався: раптом це вовк! Сховався. Але тут гілки 

розсунулися, і він побачив своїх друзів - вони теж шукали його. Хлопчики 

зраділи, вони знову разом і весело вирушили додому.» 

(Вихователь допомагає дітям виконувати ігрові ролі відповідно до 

слів дефектолога та проявляти емоції відповідно із роллю) 

 

Сюжетно-рольова гра: «Гноми - близнюки» 

Мета: вчити роздивлятися емоцію, що виражає гном на медалі, 

визначити її та швидко знаходити відповідні пари між дітьми, встановлювати 

відповідності; формувати активність, самостійність. 

 

Хід гри. 

Дефектолог говорить, що ми відправляємося до країни гномів. Кожна 

дитина перетворюється на гнома і має відправитися на пошуки свого 

близнюка. У гномів близнюків є медалі  з однаковими зображеннями емоцій. 

Ведучій вішає на шиї дітям медалі, а вони на них уважно дивляться і 

починають шукати своїх близнюків. 
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Сюжетно-рольове програвання ситуацій. 

Мета: формувати вміння грати у парах, розвиток емпатії, розвиток 

вміння показувати та розпізнавати емоції оточуючих, діяти відповідно до їх 

проявів; формувати активність, самостійність. 

Скориставшись «чарівними» засобами розуміння, діти повинні 

допомогти: 

1) дитина плаче, вона загубила м'ячик; 

2) мама прийшла з роботи, вона дуже втомилася; 

3) хлопчик сидить сумний, у нього захворіла мама; 

4) ваш друг плаче, він впав та вдарився ногою. 

Необхідно підібрати стільки ситуацій, щоб кожна дитина змогла 

виконати завдання. 

 

Сюжетно-рольова гра «Чарівний вказівник» 

Мета: вправляти дітей у визначенні емоцій за квіткою емоцій, вчити 

проявляти їх у власній міміці та поведінці, формувати активність, 

самостійність; виховувати інтерес до гри активність. 

Хід гри. 

На столі лежить квітка емоцій, дитина крутить стрілочку, потім 

визначає емоцію, на яку вказала стрілка. Після чого разом із педагогом 

підбирає ситуацію відповідно до емоції та показує її. 

Наприклад: радість – отримала подарунок; сум – зламалася улюблена 

іграшка; злість – забрали іграшку; подив – побачив надзвичайну пташку; 

добрий (задоволений) – поїв смачний сніданок / світить сонце / приїхала 

бабуся. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Країни емоцій» 

Мета: розвиток здатності передавати емоційні стани радості і смутку; 

вдосконалювати вміння розуміти причини емоційних станів; виховувати 

активність, самостійність. 
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Хід гри. 

Дефектолог розподіляє всіх дітей в дві підгрупи і говорить, що 

сьогодні вони перетворяться на жителів двох сусідніх країн, а щоб дізнатися 

яких їм необхідно послухати казку. «Колись давно-давно було дві сусідні 

держави. Одну населяли веселі мешканці: вони багато сміялися і жартували, 

часто влаштовували свята, обіймалися, лоскотали одне одного; іншу - сумні 

мешканці: вони весь час думали про сумне, сиділи на одному місці, не 

любили ходити одне до одного в гості і багато сумували. Жителям веселого 

держави було дуже шкода своїх сумних сусідів, і одного разу вони зібралися 

прийти до них на допомогу: вони вирішили заразити сумних жителів своїми 

веселощами і сміхом ».  

Після розповіді казки дефектолог пропонує двом дітям перетворитися 

на мешканців веселої країни, а іншим двом на мешканців сумної країни 

(дефектолог допомагає дітям визначити лінії поведінки відповідно до ролі). 

Після чого пропонує веселим жителям заразити своїм сміхом і радістю 

сумних сусідів, а ті хто заразиться веселощами мають перейти на інший бік 

та намагатися заразити веселощами тих, хто ще сумує.  

 

Сюжетно-рольова гра «Крихітка Єнот» 

Мета: навчати діяти відповідно до обраної ролі; розвивати здатність 

розпізнавати і висловлювати різні емоції; виховувати активність, 

самостійність. 

Хід гри. 

Одна дитина - Крихітка Єнот, інші - його відображення («Той, який 

живе в річці»). Вони сидять вільно на килимі або стоять у шерензі. Єнот 

підходить до «річки» і зображує різні почуття (переляку, здивування, 

радості), а діти мають точно відображають їх за допомогою міміки і жестів. 

Потім на роль Єнота вибираються по черзі інші діти. Гра закінчується 

піснею: «Від посмішки стане всім світліше». 
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Сюжетно-рольова гра: «Ось така історія» 

Мета: формування уявлень про причини емоційних станів, розвивати 

здатність виражати емоції вербальним і невербальним способами; виховувати 

активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує пограти дітям у цікаву гру. Вони разом 

відправляться до країни емоційних історій. Потрапивши до країни вони 

знаходять листа, у якому написано: «Для того, щоб повернутися додому 

розкажіть та покажіть емоційну історію». Після цього із конверта дістають 

історію, яку дефектолог читає та показує, а діти повторюють за ним.  

«Жив на світі хлопчик. Він любив радіти (ось так). Радів сонця, коли 

прокидався, радів татові і мамі і говорив їм радісно: «Доброго ранку!» (ось 

так). Але одного разу по дорозі до бабусі він побачив велику собаку і 

злякався (ось так), закричав: «А-а-а» (ось так) і побіг швидше до бабусиного 

будиночка. Але собака-то швидше бігає, ніж хлопчик. Тим більше, що це 

була велика собака, а він - маленький хлопчик. 

Собака наздогнала маленького хлопчика і ... лизнула його, весело 

вильнула хвостиком. Хлопчик зупинився, здивувався (ось так), а потім 

розсміявся (ось так). І ми з вами можемо трохи посміятися (ось так).» 

(Спочатку дефектолог показує дітям емоційні прояви, для 

ускладнення гри – дефектолог може лише читати історію, а діти самі 

показуватимуть емоції. Крім того можуть бути підібрані інші короткі 

історії на вираження емоцій). 

 

Сюжетно-рольова гра: «Телевізор» 

Мета: навчати дітей впізнавати та показувати різні емоційні стани, 

навчати визначати невербальні прояви емоційного стану, формувати рольову 

поведінку, розвивати увагу, мислення, пам'ять; виховувати активність, 

самостійність.  
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Хід гри. 

У спеціально створеної рамці («телевізорі») дитина – «актор» 

демонструє різні емоційні стани. Завдання інших дітей – правильно 

зрозуміти їх і назвати. Спочатку дорослий сам демонструє емоційні стани, 

потім в гру залучаються діти. Попередньо вони шепочуться з дорослим про 

те, кого вони хочуть зобразити. Дорослий може порадити і прорепетирувати 

(за ширмою) з дитиною образ, уточнити позу дитини. Наприклад, дитина 

сидить, підперши рукою щоку, напівзаплющивши очі (нудьгує); зрушує 

брови, хмуриться, підтискає рот, погрожує пальцем, кулаком (сердиться); 

відвертається, кривить рот, нахиляє голову, тре очі (ображається, 

засмучується); посміхається, дивиться вдалину, нетерпляче махає рукою 

(радіє зустрічі). Перед появою на «екрані телевізора» чергового «артиста» 

роблять оголошення: «А зараз ви побачите дуже цікаву людину. Вгадайте, 

який у нього настрій? Трохи підкажу: кожен з нас не раз відчував такий 

настрій! ». 

 

Сюжетно-рольова гра: «Ми майбутні актори!» 

Мета: навчати підтримувати ігровий задум; розвивати уміння 

розрізняти зовнішнє вираження різних емоційних станів та демонструвати їх; 

формувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог запитує дітей чи хоч раз вони відвідували театр та чи 

знають вони, що люди, які грають на сцені це актори. Після чого дефектолог 

розповідає дітям, що всі актори вміють дуже гарно показувати різні емоції та 

пропонує дітям спробувати. Але спочатку необхідно дізнатися які емоції 

існують.  

Перед проведення сюжетно-рольової гри проводиться дидактична 

гра на повторення емоції «Емоції в будиночках». На дошці розміщуються 

зображення чотирьох будинків різного кольору. У верхньому вікні даху 

кожного будинку зображена піктограма, що зображає якусь емоцію. (Вибір 
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емоції залежить від дефектолога та залежить від того, в розрізненні яких 

емоцій він хоче повправляти дітей.) Окремо пропонуються картинки із 

зображеннями людей різного віку і статі з різними емоційними станами. 

Діти спочатку вирішують по піктограм, який це будинок - радості, 

смутку, подиву, страху хто в ньому буде жити. Наприклад, в рожевому 

будинку радості будуть жити всі веселі, щасливі, усміхнені люди, в 

блакитному будинку страху - тільки перелякані люди, в жовтому будинку 

смутку - сумні люди, а в зеленому будинку подиву живуть люди, яких все 

дивує. 

Діти по черзі, разом із дефектологом визначають емоції на картках та 

розселяють їх по будиночкам. Задаються питання: «Чому ти вирішив, що це 

весела (сумний, перелякана, здивована) людина?» Це дозволяє виявити, на 

які ознаки спирається дошкільник, визначаючи ту чи іншу емоційний стан.  

Далі дефектолог пропонує дітям відправитися до чарівного театру 

де ролі різних емоцій будуть виконувати діти, а інші будуть глядачами. 

Перший актор відправляється за ширму, дефектолог пропонує дитині 

зобразити емоцію та допомагає її показати, а глядачі мають вгадати емоцію, 

що показує актор. Наприклад, при демонстрації емоція страху дитина може 

злякатися собаки (роль собаки може виконати вихователь або дефектолог, а 

надалі ця роль може бути запропонована одному із дітей). 

 

Сюжетно-рольова гра «Розкажи емоційну історію» 

Мета: створити коротеньку емоційну історію із 5 емоційних станів, 

вчитися показувати її, формувати активність, самостійність; розвивати 

самоконтроль, уважність, виховувати активність, інтерес до гри. 

Хід гри. 

Дитина крутить стрілочку на квітці емоцій, відповідно до того на яку 

емоцію показала стрілочка розкладає емоційні картки. В залежності до 

порядку картинок, разом із дефектологом складається послідовність 

рольових емоційних дій, що виконуватимуться разом із дефектологом 
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Наявні емоції: добрий, злий, здивований, сумний, засмучений. 

Наприклад, емоційний ланцюжок: доброта, подив, радість, злість, 

сум (ДПРЗС). 

Прокинувся в ранці, світить сонечко, маєш чудовий настрій. 

Вийшов зі своєї кімнати  та зустрів бабусю (дідуся, брата, сестру 

тощо), яку не чекав і давно не бачив. 

Був дуже радий її бачити (обійми, посмішка). 

Розсердився, коли дізнався, що їй треба сьогодні їхати. 

Засумував, бо треба прощатися.  

Емоційний ланцюжок: доброта, сум, злість, подив, радість (ДСЗПР). 

Прокинувся вранці, приємно потягнувся, посміхнувся. 

Подивився у вікно та засмутився, бо за вікном йде дощ. 

Розсердився, що не вийде піти погуляти сьогодні. 

Здивувався, бо дощ раптово зупинився, вітер розігнав хмари та 

з’явилось сонечко. 

Зрадів, бо скоро можна піти погуляти. 

Емоційний ланцюжок: злість, сум, подив, радість, доброта (ДСЗПР). 

Розсердився, що друг зламав іграшку. 

Йшов сумний додому із садочка. 

Наступного ранку був здивований. 

Друг подарував нову іграшку замість зламаної. 

Помирилися і грають разом, адже добре мати розумного і чесного 

друга. 

Таких ситуацій може бути вигадано скільки завгодно. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Кіт-злодюжка» 

Мета:  вчити виконувати ігрові ролі відповідно до задуму гри, 

навчати проявляти емоції, розвивати самоконтроль, активність, інтерес до 

гри. 
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Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям пограти зіграти роль котика Барсика та 

його господині. Та наголошує, що Барсик іноді поводить себе не красиво, але 

господиня його все одно любить. (Дефектолог розповідає історію, діти 

виконують дії відповідно до його розповіді, у виконання дій також 

надається допомога). 

«Кіт Барсик зайшов на кухню, побачив на столі блюдце зі сметаною. 

Зрадів, із задоволенням п'є сметану і облизує блюдце. Потім, дуже 

задоволений, сидить, вмивається. Входить господиня, бачить порожнє 

блюдце, обурюється, бере віник, хоче покарати Барсика. Але він «просить 

вибачення» і ласкаво треться об руки господині. Вона прощає Барсика.» 

 

Сюжетно-рольова гра: «Нова історія Колобка» 

Мета: вчити виконувати обрані ролі; дотримуватися задуму гри; 

розвивати інтерес до гри; виховувати активність, самостійність. 

Ролі розподіляються відповідно до казки.  

Хід гри. 

Вирішив Колобок піти погуляти, без дозволу бабусі та дідуся, до лісу. 

Йшов він йшов та зустрів Зайчика. Дуже здивувався такій зустрічі (подив). 

Зайчик запропонував Колобку із ним пограти. Погравши із ним Колобок 

відправився діла та зустрів Ведмедика, котрий запропонував йому попити з 

ним чаю. Колобок дуже зрадів такі пропозиції (радість). Після того, як попив 

чаю із Ведмедиком, Колобок йому подякував та попрощався із ним і пішов 

гуляти діла. Аж, раптом! із кущів вийшов Вовк! Колобок його злякався 

(страх) та став тікати. Коли зупинився зрозумів, що заблукав, а на зустріч 

йому раптово вийшла Лисичка. Вона хотіла, щоб Колобок залишився жити з 

нею. Колобок розлютився почувши про це (злість). І вирішив від неї втекти. 

Він так швидко біг лісом, що раптово зустрів Ведмедика. Був дуже радий 

його бачити. Ведмедик провів Колобка додому до бабусі та дідуся.  
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Потім на гостину завітала Лисичка і вибачилися перед Колобком. 

Виявилося, що їй дуже сумно жити самій далеко в лісі. ЇЇ пробачили і 

пожаліли. Вона потім переїхала ближче до звірів і стала сусідом Ведмедика. 

Тепер вони часто ходять один до одного в гості, але це вже інша історія. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Добрі ельфи» 

Мета: навчати виконувати та розуміти дії без вербального супроводу; 

розвивати вміння міжособистісної взаємодії та ігрових вмінь; виховувати 

активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог  сідає на килим, розсаджуючи навколо себе дітей. 

Дефектолог: Колись давним-давно люди, борючись за виживання, 

змушені були працювати і вдень і вночі. Звичайно, вони дуже втомлювалися. 

Зглянулися над ними добрі ельфи. З настанням ночі вони стали прилітати до 

людей і, ніжно погладжуючи їх, ласкаво заколисувати добрими словами. І 

люди засипали. А вранці, повні сил, з подвоєною енергією бралися за роботу. 

Зараз ми з вами розіграємо ролі стародавніх людей і добрих ельфів. Ті, 

хто сидить по праву руку від мене, виконають ролі цих трудівників, а ті, хто 

по ліву, - ельфів. Потім ми помінялися ролями. Отже, настала ніч. 

Знемагають від втоми люди продовжують працювати, а добрі ельфи 

прилітають і заколисують їх ... 

Розігрується безсловесне дійство. 

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гра: «Гарний настрій» 

Мета: формувати у дітей вміння взаємодіяти одне з одним, розвивати 

вміння виконувати ігрові ролі та дотримуватися ігрового задуму; виховувати 

активність, самостійність. 
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Устаткування: картки із зображеннями або об’ємні фігури полуниці, 

ромашок, горіху, чарівна миска, корзинки, флакончик з під парфумів. 

Хід гри. 

Дефектолог: Жила в лісі дружна сім'я зайців - тато Заєць, мама 

Зайчиха і п'ятеро зайчат: Пушок, Сніжок, Дзвінок, Лапка і Ласка. Всю роботу 

по дому вони робили дружно, весело: один посуд миє, другий витирає, третій 

на полички розставляє. І відпочивали зайці разом: грали, стрибали, бігали. 

Вирішили якось зайчата мамі подарунок зробити, подарувати 

парфуми «Гарний настрій», про які вони чули від Білочки. Тільки зробити їх 

треба самим, всім разом, дружно, без сварок і образ - в цьому і був головний 

секрет приготування парфумів. 

Пішли зайчата до Білочки та взяли у неї чарівний рецепт, сіли на 

галявині і стали читати: (Дефектолог читає рецепт разом із дітьми, рецепт 

зображений у картинках) «Для того щоб приготувати духи, потрібно зібрати 

п'ять ягід полуниці, висушити п'ять ромашок під променями ранкового 

сонця, розтерти в ступці один горіх, акуратно все перемішати у чарівній 

мисці, залити водою з джерела». (Усі об’єкти заховані у ігровому куточку, де 

діти мають їх знайти) 

Вирішили зайчата розподілити роботу між собою. Добре тоді у них 

робота пішла, кожен свою справу робить і другому не заважає. Пушок 

суницю зібрав, Сніжок ніжні пелюсточки конвалії на сонечку висушив, 

Дзвінок знайшов найбільший горішок і розтер в ступці, Ласка всі частини 

поєднала і перемішала в жолудевого шкаралупі, а Лапка води з джерела 

принесла і туди додала. 

Ось і вийшли у них духи на славу - ароматні-ароматні. У мами 

Зайчихи (вихователь) цілий рік тільки гарний настрій був. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Як себе почуває гномик» 



 

282 

Мета: вчити дітей виконувати та підтримувати ігровий задум, 

виконувати дії відповідно до ролі, розвивати вміння визначати емоції та 

демонструвати їх; виховувати активність, самостійність. 

Устаткування: медалі із зображенням емоцій, паличка феї, мішок із 

чарівними подарунками, весела дитяча музика, д/г: «Емоції» (проводиться 

перед сюжетно-рольовою грою).  

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям уявити, що вони маленькі гномики, що 

живуть у країні Настрою. Гномики люблять грати, будувати,малювати, спати, 

їсти цукерки тощо. І кожен гномик має свій настрій, щоб дізнатися хто має 

який настрій необхідно витягнути із чарівного мішечка медаль із 

зображенням настрою. (Кожна дитина по-черзі виймає медаль, а 

дефектолог одягає дітям на шию витягнуті медалі) 

Дефектолог зазначає, що тепер кожен із гномиків має свій настрій, і 

тепер кожен має його визначити. Кожен гномик визначає свій настрій, після 

чого дефектолог запитує, що може робити гномик, якщо він …(веселий, 

сумний, переляканий, плаче)? (Діти разом із педагогом визначають 

діяльність та приступають до неї). 

Далі педагог зазначає, що країна не Настрою проста, а неї є королева 

Верховна Феє (роль відводиться спочатку вихователю, потім може 

виконувати хтось із дітей). Феє любить приходити в гості до гномиків, 

збирати їх по своєму королівству та запрошувати на танці. (До групи входить 

Фея) 

Фея по черзі підходить до кожного гномика. Підходячи до першого 

гномика вона питає: «Ти хто?», «Який у тебе настрій?» (Дефектолог 

допомагає визначати настрій). Якщо дитина сумує, то вона дістає із 

чарівного мішечка подарунок та нову медаль («веселий») і змінює настрій 

гномика. Бере його за руку та пропонує відправитися на пошуки наступних 

гномиків, щоб усіх зібрати разом та влаштувати танці. Так Феє зустрічає 

наступного гномика та за необхідності змінює його настрій. Гномики 
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беруться за ручки та продовжують свій шлях, доки не знаходять усіх. Потім 

Феє пропонує відправитися на танцювальну галявину. (Діти стають у коло. 

Феє знаходиться у середині).  

Фея починає танцювати та пропонує гномикам повторювати за нею 

рухи.  Після танців Фея говорить, що гномикам тепер час перетворюватися 

знов на дітей та відправлятися у своєї групи, а для цього треба заплющити 

очі і сказати: «Раз, два, три! Покрутись, нахились та до групи повернись!». 

(Доки діти це повторюють із заплющеними очима Фея зникає).  Дефектолог 

вітає дітей у групі,  цікавиться чи сподобалась дітям подорож.  

 

Сюжетно-рольова гра: «Фея та помічники» 

Мета:  виховувати вміння бути ласкавим, активізовувати у мовленні 

ласкаві слова, вчити помічати емоційний стан іншого та реагувати на нього, 

навчати проявляти ласку до оточуючих невербально, розвивати вміння 

виконувати обрані ролі; виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Усі діти є помічниками Феї (вихователь), вона пропонує їм обрати 

найсумнішого із них. Найсумніший помічник займає місце на чарівному 

стільці. Інші помічники мають йому говорити ласкаві слова, компліменти (На 

початку це може продемонструвати дефектолог. Дефектолог надає дітям 

підказки та підтримку під час гри). Крім того, помічники можуть підходити 

до нього, щоб обійняти, погладити, поцілувати, полоскотати тощо. Гра 

проводжується поки кожен помічник не побуває на чарівному стільці. Після 

цього усі діти обіймаються та танцюють із Феєю, по закінченню вона 

прощається і зникає із групи.  

 

Сюжетно-рольова гра «Автобус» 

Мета: формувати у дітей навички правильної поведінки в транспорті; 

сприяти збагаченню ігрового досвіду дітей за допомогою об'єднання окремих 

дій в єдину сюжетну лінію; розвивати у дітей зв'язне мовлення, уяву; 
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формувати активність, самостійність; виховувати комунікативні навички 

спілкування, дружні і партнерські взаємини. 

Попередня робота: Д/г «Транспорт рідного міста»; 

Устаткування: картинки із зображенням зупинок; картинка автобуса, 

зайчик, мама зайчиха; стільці, розставлені попарно, як в автобусі, кермо, 

атрибути для кондуктора, квитки для пасажирів. Окремий стілець - місце для 

водія. 

Хід гри. 

Дефектолог: Здрастуйте, діти! Подивіться, кого я сьогодні зустріла? 

(Показ зайчика) 

- Зайчик мені сказав, що вийшов прогулятися і так загрався, що не 

помітив, як загубився. Він нас просить відвезти його до мами. Відвеземо, 

діти? 

- Як ви думаєте, де живе зайчик? 

Діти: В лісі. 

Дефектолог: Як же нам дістатися до лісу? На чому можна доїхати? 

- (Відповіді дітей) 

Дефектолог: Діти, хочете відгадати загадку? Вона і підкаже нам на 

чому ми повеземо зайчика додому. 

Що за чудо – довгий дім, 

Пасажири є у нім. 

Все взуття його з резини, 

А харчується бензином. 

(Автобус) 

Дефектолог: Молодці! Правильно! Це автобус. (Показую картинку із 

зображенням автобуса) 

Дефектолог: Ось і наш автобус. На ньому ми повеземо зайчика 

додому. 

- Діти, а хто водить автобус? 

(Відповіді дітей) 
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Дефектолог: Так, шофер керує автобусом. 

-А ви знаєте хто такий кондуктор? 

(Відповіді дітей) 

Дефектолог: Вірно. Він продає квитки. Оголошує зупинки, стежить за 

порядком в автобусі. 

-А як називають людей, які їдуть в автобусі? 

(Відповіді дітей) 

Дефектолог: , людей, які їдуть в автобусі, називають пасажирами. 

- Діти, а яких правил поведінки повинні дотримуватися пасажири, ви 

знаєте? 

(При посадці в автобус потрібно пропускати вперед дівчаток, 

поступатися місцем людям похилого віку, культурно поводитися в автобусі, 

триматися за поручні) 

Дефектолог: Молодці! 

- А що не можна робити в автобусі? 

(Кричати, шуміти, балуватися, відволікати водія, висовувати голову, 

руки в вікно). 

(У разі, якщо діти не змогли відповісти на дані питання та назвати 

правила, дефектолог розповідає дітям правила) 

Дефектолог: Молодці, діти. Добре знаєте правила поведінки! 

- Тепер можна вирушати, в путь. 

- Щоб автобус поїхав нам потрібен шофер. 

(Дефектолог призначає «шофера») 

Дефектолог: В автобусі ще працює кондуктор. 

(Коли грають перші декілька разів роль кондуктора виконує 

вихователь. Коли діти зрозуміють призначення кондуктора дана роль 

передається комусь із дітей групи) 

Кондуктор: Проходьте в автобус, сідайте на своє місце, не забувайте 

купити квиток (Вихователь роздає квитки. Діти дякують «кондуктора», 

говорять спасибі.) 
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Дефектолог: Всі свої  на місцях. Шоферу, час вирушати у дорогу, 

поїхали швидше. 

Лунає музика 

Кондуктор: Зупинка «Ліс»: 

Дефектолог: Приїхали! Де то тут будинок нашого зайчика. А ось і 

мама зайчиха! Всі виходять з автобуса. Мама зайчиха забирає зайчика і дякує 

дітей. 

Дефектолог: Ось і подихали свіжим повітрям, зайчику допомогли. 

Молодці, діти. А тепер пора повертатися до нашої групи. 

Кондуктор: Проходьте в автобус, займайте свої місця. 

Діти прощаються з зайчиками і заходять в «автобус». Їдуть в дитячий 

садок. 

Кондуктор: Зупинка «Дитячий садок»: 

Діти виходять з автобуса. 

Дефектолог:  Ось і приїхали. 

Сюжетно-рольова гра  «Візит до лікаря» 

Мета: уточнити і розширити уявлення дітей про правила поведінки в 

громадських місцях (на прикладі поліклініки); формувати вміння 

спілкуватися з лікарем, відповідати на поставлені запитання; розвивати ігрові 

вміння дітей; виховувати активність, самостійність. 

Устаткування: іграшковий набір «Лікарня» 

 

 

Хід гри. 

Дефектолог проводить бесіду з дітьми про те, хто з них був в 

поліклініці і що там робив. Може проводитися екскурсія до медичного 

кабінету з метою спостереження за роботою медичних працівників дитячого 

садка. Після чого дітям пропонується уявити, що вони відправились до 

лікаря. Роль лікаря виконує вихователь, а роль реєстратора виконує помічник 

вихователя. Дефектолог допомагає дітям правильно та послідовно 
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виконувати дії: прийти до поліклініки, взяти свою картку та зайняти чергу до 

кабінету лікаря, чекати своєї черги. На запрошення лікаря увійти в медичний 

кабінет, привітатися, поскаржитися на нездужання, виконувати вказівки 

лікаря під час огляду, вислухати його рекомендації, подякувати та 

попрощатися. 

Після даної гри проводиться підсумкова бесіда. 

 

Сюжетно-рольова гра «Лікарня» 

Мета: формувати у дітей уміння грати в сюжетно-рольову гру 

«Лікарня». Закріпити раніше отримані знання про працю лікаря, збагачувати 

словник, розвивати мовлення дітей; формувати у дітей уміння грати за 

ігровим задумом, стимулювати творчу активність дітей у грі; навчити новим 

ігровим дії; формувати дружні взаємини в грі, почуття гуманізму, активності, 

відповідальності, дружелюбності; підтримувати інтерес до участі в грі і 

дівчаток, і хлопчиків, виконуючи певні ролі: (дівчатка - мами, медсестра; 

хлопчики - тати, лікар). 

Устаткування: сюжетно-рольовий куточок «Лікарня»; стільці для 

пацієнтів; халати для доктора і медичної сестри; атрибути для сюжетно-

рольової гри «Лікарня»: градусник, шприц, фонендоскоп, ліки, тощо. 

Ігрові ролі і правила: На початковому етапі в грі провідну роль бере 

на себе дефектолог та вихователь - роль доктора, медсестри, а в подальшому 

ці ролі виконують самі діти (спільні дії з дорослим по наслідуванню, за 

зразком). 

Хід гри. 

(Чути плач дитини) 

Дефектолог: Діти, хто це плаче? Дістає з коляски ляльку-пупса ... Хто 

це? 

Відповіді дітей: малюк! 

Дефектолог: Як ви думаєте, чому він плаче? 

(Відповіді дітей). 
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Дефектолог читає вірш: 

Наша лялька захворіла 

Вранці навіть не поїла. 

Ледве очі відкриває, 

Не сміється і не грає 

Цілий день вона мовчить 

Навіть мама не кричить. 

Дефектолог: Хто підкаже, що потрібно робити? 

Відповіді дітей. 

Дефектолог: Хто з вас діти, знає, де працює лікар? А, яким повинен 

бути лікар? У що одягнений доктор? Що потрібно доктору для роботи? 

Відповіді дітей: В лікарні. Уважним, турботливим, добрим. 

Білий халат. Інструменти. 

Дефектолог: Молодці, діти! Що ж, настав наш час, пограємо ми зараз! 

Хочете грати? 

Дефектолог: Хлопці, давайте з вами пограємо в гру «Що потрібно 

лікарю? Для цього ми візьмемо наш чарівний мішечок.» 

(Діти вибирають із запропонованих предметів потрібні лікаря і 

разом із дефектологом розповідають, для чого, потрібен той чи інший 

предмет). 

Шприц - робити укол. 

Термометр - вимірювати температуру. 

Фонендоскоп  - слухати дихання в легенях. 

Таблетки, вітаміни - для лікування хворого. 

Шпатель - дивитися горло. 

Дефектолог: А як же ми доберемося до лікарні, на чому можна туди 

вирушити? 

Відповіді дітей: На машині, на швидкій. 

Дефектолог: Давайте викличемо швидку допомогу? (Викликають, 

відправляються на швидкій у лікарню, за допомогою вихователя). 
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(У лікарні роль лікаря бере на себе дефектолог.) 

Дефектолог: Хто сходить на прийом з лялькою? 

Лікар (дефектолог): Доброго дня, проходьте, сідайте, на що 

скаржитеся? 

Пацієнт (дитина): Моя донька захворіла. 

Лікар (дефектолог): Не турбуйтеся, зараз я огляну її і призначу 

лікування, ось градусник, зараз ми дізнаємося, чи є у вашої дочки 

температура. Висока температура. Давайте подивимося горлечко (шпателем 

дивиться горло). О-о! Горло червоне. (Пропонує зробити жарознижувальний 

укол, виписує ліки для лікування горла, вітаміни.) 

Пацієнт (дитина): обіцяє лікареві, дотримуватися його рекомендацій і 

виконувати всі приписи (за необхідність за допомогою вихователя). 

Лікар (дефектолог): До побачення, більше не хворійте. 

 

Сюжетно-рольова гра «Аптека» 

Мета: ознайомити з особливостями відвідування аптеки, вчити 

спілкуватися відповідно до обраної ролі; розвивати вміння виконувати ігрові 

ролі; виховувати активність, самостійність. 

Хід гри. 

Дефектолог нагадує дітям, що вчора лялька була хвора і лікар 

призначив їй лікування, але в домашній аптеці закінчилися ліки. Тому 

необхідно йти до аптеки за ліками, важливо не забути листочок на якому 

лікар написав назви ліків для ляльки.  

(Спочатку роль продавця у аптеці грає вихователь, а дефектолог 

підказує дітям як правильно діяти відповідно до обраної ролі. Надалі роль 

продавця може виконувати хто із дітей.) 

Прийшовши до аптеки відвідувачі бачать чергу, тому мають зайняти її 

та дочекатися свого часу. Після чого привітатися із аптекарем та дати йому 

листок із записами лікаря. Отримати від нього ліку та заплатити за них, після 

чого подякувати та відправитися додому. 



 

290 

(Гра повторюється доки кожен із дітей не отримає можливість 

купити ліки.) 

 

Сюжетно-рольова гра «Магазин» 

Мета: навчити дітей класифікувати предмети за загальними ознаками, 

виховувати почуття взаємодопомоги, розширити словниковий запас дітей: 

ввести поняття «іграшки», «меблі», «продукти харчування», «посуд»; 

виховувати активність, самостійність. 

Устаткування: всі іграшки, що зображують товари, які можна купити 

в магазині, розташовані на вітрині, гроші. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям розмістити в зручному місці величезний 

супермаркет з такими відділами, як овочевий, продуктовий, молочний, 

булочна і інші, куди будуть ходити покупці. Діти самостійно розподіляють 

ролі продавців, касирів, торгових працівників у відділах, розсортовують 

товари по відділах - продукти, риба, хлібобулочні вироби, м'ясо, молоко, 

побутова хімія і тощо. Вони приходять в супермаркет за покупками разом зі 

своїми друзями, вибирають товар, радяться з продавцями, розплачуються в 

касі. В ході гри педагогу необхідно звертати увагу на взаємини між 

продавцями і покупцями. Чим старше діти, тим більше відділів і товарів 

може бути в супермаркеті. 

 

Сюжетно-рольова гра: «У магазині» 

Мета: розвиток інтересу і поваги до професії продавця; знайомство з 

правилами поведінки в магазині; виховувати бажання грати разом, вчити 

розподіляти ролі і діяти відповідно до взятої на себе роллю; формувати 

активність, самостійність.  

Устаткування: педагог разом з дітьми заздалегідь готує різноманітний 

асортимент товарів. Оформляються полички для товарів, каса. Для гри 
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потрібні також фартухи, халати, шапочки, «гроші», кошики, целофанові 

пакети. 

Хід гри.  

Для покупця: Увійти в магазин, привітатися, розглянути весь 

асортимент товару, вибрати потрібний товар, розплатитися, подякувати за 

товар, попрощатися. Для продавця: Привітатися, запропонувати товар 

покупцеві, назвати ціну, продати товар, отримавши гроші за нього. 

Подякувати за покупку, попрощатися. 

 

Сюжетно-рольова гра «У кафе» 

Мета: вчити культурі поведінки в громадських місцях, формувати 

вміння спілкуватися правильно з очуючи ми; виховувати активність, 

самостійність. 

Устаткування: необхідне для кафе обладнання, іграшки-ляльки, гроші. 

Хід гри. 

У гості до дітей приходить Буратіно. Він знайомиться з усіма дітьми. 

Буратіно вирішує запросити своїх нових друзів до кафе, щоб пригостити їх 

морозивом. Всі відправляються в кафе. Там їх обслуговує офіціант. Діти 

вчаться правильно робити замовлення, дякують за обслуговування. 

(Роль офіціанта на початку виконує вихователь, потім ця роль 

передається комусь із дітей, але вони залишаються під наглядом 

вихователя. Дефектолог допомагає дітям робити замовлення та навчає 

ввічливо спілкуватися із офіціантом.)  

 

Сюжетно-рольова гра «Перукарня» 

Мета: познайомити дітей з професією перукаря, виховувати культуру 

спілкування, розширити словниковий запас дітей. 

Устаткування: халат для перукаря, накидка для клієнта, інструменти 

перукаря - гребінець, ножиці, флакончик лаку, фен тощо. 

Хід гри. 
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Стук у двері. В гості до дітей приходить лялька Катя. Вона 

знайомиться з усіма дітьми і зауважує в групі дзеркало. Лялька запитує дітей, 

чи немає у них гребінця? Її косичка розплелися, і вона хотіла б зачесатися. 

Ляльці пропонують сходити в перукарню. Уточнюється, що там є кілька 

залів: жіночий, чоловічий, манікюрний, в них працюють хороші майстри, і 

вони швидко приведуть зачіску Каті в порядок. призначаємо 

Перукарів, вони займають свої робочі місця. В салон йдуть інші діти і 

ляльки. Катя залишається дуже задоволеною, їй подобається її зачіска. Вона 

дякує дітей і обіцяє наступного разу прийти саме в цю перукарню. В процесі 

гри діти дізнаються про обов'язки перукаря - стрижці, гоління, укладанні 

волосся в зачіску, манікюр. 

 

Сюжетно-рольова гра: «У перукарні» 

Мета: навчати підтримувати ігровий задум; викликати бажання мати 

гарну зачіску, доглядати за волоссям;  розвивати вміння виконувати дії 

відповідно до ролі; виховувати активність, самостійність 

Устаткування: іграшковий набір «Перукарня»: фартух для перукаря, 

дзеркало, стільці, ножиці (дитячі гребінці, фен, рушники, шампунь) гроші з 

паперу. 

Хід гри.  

Перукар викликає по черзі клієнтів. З'ясовують, що хоче клієнт: 

підстригтися, зробити укладку тощо. Перукар виконує роботу і каже, скільки 

слід заплатити. Клієнт розплачується. 

(Першими грають дефектолог та вихователь беручи на себе ролі 

перукаря та клієнта. Роль наступних клієнтів вже виконують діти). 

Вихователь виконує роль перукаря, а дефектолог коментує його дії. Після 

чого вихователь пропонує комусь із дітей зайняти його місце та стати 

перукарем. 

Клієнт: Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто останній до перукаря? 

Перукар: Доброго дня! Ви перші, прошу сідайте! Яку зачіску бажаєте? 
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Клієнт: Хочу щось святкове. 

Перукар: А давайте ми Вам зробимо укладку і прикрасимо її 

бантиком. Це так незвично, буде дуже красиво. І ще підстрижемо кінчики 

волосся. 

Клієнт: Добре, я згодна. 

Перукар:  Ходімо, спочатку помиємо волосся. Пройдіть, будь ласка, 

до раковини. (Перукар «миє» волосся). 

Перукар: А тепер сідайте у крісло, почнемо робити зачіску.  (Перукар 

сушить волосся феном, «стриже», розчісує). 

Перукар: Вам дуже підійде ось цей синій бант. (Зав'язує) 

Перукар: Ну ось, зачіска готова! Подобається? 

Клієнт: Мені дуже подобається. Дякую! Скільки коштує?  

Перукар: 3 гривні. 

Клієнт оплачує роботу Перукаря  та прощається із ним. 

(Вихователь виконує роль перукаря, а дефектолог коментує його дії. 

Після чого вихователь пропонує комусь із дітей зайняти його місце та 

стати перукарем) 

 

 

Сюжетно-рольова гра «Зоопарк» 

Мета: розширити знання дітей про диких тварин, їхні звички, спосіб 

життя, харчування, вчити слухати екскурсовода та спілкуватися з ним,  

формувати активність, самостійність; виховувати любов, гуманне ставлення 

до тварин, розширити словниковий запас дітей.  

Устаткування: іграшкові дикі звірі, знайомі дітям, клітини (з 

будівельного матеріалу), квитки, гроші, каса. 

Хід гри. 

Дефектолог повідомляє дітям, що в місто приїхав зоопарк, і пропонує 

сходити туди. Діти купують квитки в касі і йдуть в зоопарк. Там  зустрічають 



 

294 

екскурсовода, разом із ним розглядають тварин, слухають його розповіді про 

те, де живуть і чим харчуються тварини.  

(Роль екскурсовода та продавця квитків виконує вихователь, 

дефектолог нагадує дітям правила поведінки та допомагає їх 

дотримуватися.) 

 

Сюжетно-рольова гра: «Пошта» 

Мета: розширювати рольові взаємодії, вміння будувати рольові 

діалоги; закріплювати вміння готувати атрибути і користуватися ними під 

час гри за призначенням; виховувати доброзичливе ставлення один до одного 

в грі, навчати поводитися правильно на пошті; формувати активність, 

самостійність. 

Устаткування: конверти, марки, попередньо виготовлені листи-

малюнки, гроші із паперу. 

Хід гри. 

Дефектолог нагадує дітям, що вони малювали листи-малюнки для 

своїх друзів із іншого міста та питає чи знають діти як відправити їхні листи 

друзям.  Після відповідей дітей дефектолог пропонує пограти дітям у пошту, 

щоб дізнатися як правильно відправляються листи.  

Дефектолог розповідає,що для того щоб відправити листа (чи 

посилку) у інше місто треба взяти його та піти на почту. (Діти разом із 

дефектологом йдуть на пошту, де їх зустрічає поштар – вихователь. 

Наступного разу роль поштаря може виконувати хтось із дітей, а 

вихователь буде підказувати йому як діяти. Дефектолог підказує дітям як 

діяти та що говорити, може першим відправити свого листа) 

Діти підходять до віконечка поштаря, вітаються та питають, що треба 

зробити, щоб відправити листа. Поштар пояснює, що для відправки листа 

необхідно мати конверт, марку, знати власну адресу та адресу отримувача. 

Дитина разом із дефектологом купує конверт та марку у поштаря, вкладає у 

конверт листа, заклеює його, приклеює марку та разом пишуть адресу. Потім 



 

295 

повертаються до поштаря та по-черзі відають йому листи. Поштар говорить 

скільки буде коштувати  відправка листа, дитина розплачується, дякує та 

прощається із поштарем. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Школа» 

Мета: систематизувати і розширювати знання дітей про школу; 

розвивати уміння переносити знайомі дії в ігрові ситуації, діяти відповідно 

до ролі; формувати позитивне ставлення до навчання в школі, шанобливе, 

дружнє ставлення дітей один до одного; виховувати активність, 

самостійність. 

Устаткування: парти, портфелі зі зошитами, олівцями та 

підручниками; дошка; рахівний матеріал, картинки із зображенням відомої 

букви та предметні картинки перша літера назви яких відповідає відомій 

літері (3 шт.), смайлики. 

Перед грою проводить екскурсія до першого класу  школи. 

Хід гри. 

Дефектолог нагадує дітям, що нещодавно вони відвідували школу та 

пропонує пограти у школу. Признаються ролі учнів та їх батьків. Роль 

вчителя бере на себе дефектолог (у подальшому дану роль можна передати 

комусь із дітей), а вихователь допомагає дітям виконувати роль батьків. 

Ранком батьки приводять дітей до школи, де їх зустрічає вчитель. 

«Батьки» вітаються із «вчителем» та передають йому своїх «дітей». Вчитель 

вітає дітей і пропонує їм зайти до класу та зайняти відповідні місця (дана дія 

виконується за словами дефектолога. Наприклад, Маринка сяде ось туту за 

першу парту, а поряд із нею сяде Сергійко). Після того як усі діти займуть 

свої місця, вчитель говорить, що час готуватися до уроку. Першим уроком 

буде математика. (Діти готуються за інструкцією дефектолога, дістають 

все необхідне). Потім починається урок математики, на якому діти рахують 

палички (називають цифри тощо). Вчитель «ставить» дітям оцінки за 

допомогою смайликів.  
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Після чого вчитель говорить, що цей урок закінчився, треба прибрати 

робочі місця – скласти у портфель, і буде перерва. Під час перерви діти разом 

із вчителем виконують вправи, щоб відпочити. По закінченню вправ, вчитель 

повідомляє, що час готуватися до наступного уроку (виконується за 

інструкцією дефектолога). 

Наступним уроком є читання. Діти повторюють вже відому літеру та 

називають слова  з нею за допомогою предметних картинок. У кінці вчитель 

ставить дітям оцінки, повідомляє, що треба прибрати  усе з парт та почати 

перерву. (Перерва протікає так само як і в перший раз). 

Закінчуючи перерву вчитель повідомляє, що треба до наступного 

уроку – письма (виконується за інструкцією дефектолога). Дітям 

пропонується взяти у руку олівець та прописати на листочку у косу лінію 

одну чи дві палички. Вчитель ставить оцінки та повідомляє, що урок 

закінчено та час складати всі речі у портфель, адже це був останній урок та 

скоро за дітьми прийдуть батьки, щоб забрати дітей зі школи. Приходять 

«батьки» та забирають своїх «дітей» зі «школи» (за допомогою вихователя), 

прощаються з «вчителем». 

 

Сюжетно-рольова гра:  «Бібліотека» 

Мета: відображати в грі знання про навколишнє життя, показати 

соціальну значимість бібліотек; розширювати уявлення про працівників 

бібліотеки, формувати активність, самостійність; закріплювати правила 

поведінки в громадському місці; знайомити з правилами користування 

книгою; пробуджувати інтерес і любов до книг, виховувати дбайливе до них 

ставлення. 

Устаткування: книги, формуляри читачів. 

Попередня робота: відвідування бібліотеки, перегляд сюжетної 

картинки за темою та бесіда за нею 

Хід гри.  
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Дефектолог розповідає дітям, що любить читати і хотів би прочитати 

одну дуже стару книгу, але ніде не може її знайти. Проте є місце де 

знаходиться багато книг і там точно є необхідна книга. Це бібліотека. 

Педагог пропонує дітям відправитися разом до чарівної бібліотеки нашої 

групи і спробувати знайти там якісь цікаві книжки.  

(Бібліотека може організовуватися у кабінеті дефектолога. Роль 

бібліотекаря бере на себе вихователь, а дефектолог допомагає дітям 

виконувати роль відвідувачів бібліотеки). 

Діти разом із дефектологом заходять до «бібліотеки» та вітаються із 

бібліотекарем. Дефектолог підходить до бібліотекаря та просить його 

підказати чи є книга (назва або уточнюється про що чи про кого). 

Бібліотекар повідомляє, що така книга є і якщо її хочуть взяти додому, то 

необхідно записатися та оформити картку читача. Бібліотекар оформлює 

картку та записує до неї обрану дефектологом книгу. Після чого дефектолог 

пропонує дітям теж оформити собі картки та взяти із собою обрану книгу. 

Діти підходять до бібліотекаря та просять допомоги. Бібліотекар готовий їм 

допомогти, але при цьому нагадує дітям правило: книга має бути повернута 

до бібліотеки такою ж як її взяли. Оформлює для дітей формуляри та 

говорить, що книгу потрібно повернути наступного тижня. Діти дякують 

бібліотекарю, прощаються та повертаються до групи. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Вулиця» 

Мета: вчити виконувати ігровий задум, ознайомити з професією 

двірника, вчити брати на себе ролі, розвивати активність, самостійність; 

формувати вміння орієнтуватися на ігровій вулиці, виховувати колективізм, 

взаємодопомогу. 

Устаткування: виготовлені будинки із написами «Магазин», 

«Поліклініка», «Дитячий садок», «Перукарня», «Пошта» та житлові будинки, 

картонні фігурки (або маленькі ляльки) пішоходів, маленькі машинки, 

фігурки двірників. 
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Хід гри. 

Дефектолог розповідає про «життя» вулиці і пропонує дітям по ходу 

розповіді здійснювати ті чи інші дії: «Першим на вулицю приходить двірник. 

Він дивиться, чистий чи тротуар, чи не насмітив хтось, і підмітає тротуар. 

(Ім’я дитини), допоможи двірнику підмести цей тротуар, а ти, (Ім’я дитини), 

допоможи прибрати інший тротуар. (Діти беруть фігурки двірників і 

підмітають вулицю.). Ось, молодці, тепер обидва тротуару чисті. Ранок. 

Шофери їдуть на машинах, на вулицях багато машин. (Діти вивозять на 

вулицю машини.). Ось йдуть в дитячий сад діти. Давайте допоможемо їм 

дійти швидко. (Фігурки хлопців проходять до дитячого садка, і їх ставлять за 

будівлею, як ніби вони увійшли всередину). На вулиці з'являється багато 

людей: вони йдуть в магазин, до лікаря, на роботу. (Діти  грають з фігурками 

- рухають їх уздовж вулиці, пішоходи заходять в будинку тощо). Вихователь 

під час гри допомагає дітям виконувати ігрові дії, виконувати їх послідовно.  

 

Сюжетно-рольова гра: «Переходимо вулицю» 

Мета: вчити дітей орієнтуватися за дорожніми знаками, 

дотримуватися правил дорожнього руху;  вчити проявляти доброту до людей 

похилого віку; формувати вміння орієнтуватися в дорожній ситуації; 

розвивати активність, самостійність; виховувати повагу до старших, вміння 

бути ввічливими, уважними один до одного. 

Устаткування: облаштована ігрова вулиця у групі із пішохідним 

переходом та світлофором, картки для дітей із зображенням машин. 

Хід гри. 

Машини рухаються по дорозі. До дороги підходять «дідусь» та 

«бабуся» зі своїми онуками, їм треба перейти дорогу, але старенькі не 

можуть зробити цього самостійно, тому їм мають допомогти онуки. До дітей 

підходить поліцейський (дефектолог) та пропонує свою допомогу – 

розповідає, що дорогу можна переходити лише на пішохідному переході і 

тільки коли світлофор горить зеленим, адже коли світлофор горить зеленим 
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для пішоходів машини зупиняються і чекають, а якщо горить червоним – то 

машини їдуть. Коли машини їздіть переходити дорогу не можна – це 

небезпечно. А якщо поряд є дорослі чи маленькі діти їх треба міцно тримати 

за руку. (Вихователь у той час допомагає «машинам правильно та акуратно 

рухатися»). Після закінчення пояснень «поліцейський» звертає увагу 

«онуків», що світлофор став зеленим і вони можуть перейти дорогу. У цей 

час «машини» зупиняються та чекають доки пішоходи перейдуть дорогу.  

Гру можна повторювати декілька разів, доки всі діти не виконають 

ролі пішоходів. 

 

Сюжетно-рольова гра: «Ляльки посварилися» 

Мета: вчити дітей помічати настрій і емоційний стан учасників 

ситуації, знаходити причину сварки, освоювати конкретні способи вирішення 

та попередження сварок. Розвивати доброзичливість до однолітків. 

Устаткування: ігровий куточок, дві ляльки. 

Хід гри. 

У куточку непомітно для дітей дефектолог садить двох великих 

ляльок спиною одне до одного. Звертаючись до дітей, дефектолог говорить: 

«Подивіться, що це з нашими ляльками? Чомусь вони відвернулися один від 

одного, дивляться в різні боки! «Завжди вони так добре сиділи поряд на 

дивані, а тепер навіть не дивляться один на одного, не розмовляють! Як ви 

думаєте, що трапилося?». 

Діти висловлюють свої припущення. 

Якщо діти не здогадуються, дефектолог пропонує подивитися в 

кишені на фартушках ляльок: в кишені у однієї ляльки лежать 4 маленьких 

яблучка, а в іншої кишенька порожній!  

Дефектолог. Напевно, лялька Маша попросила у своєї подружки Каті 

яблучко, але Катя її НЕ пригостила. А у неї в кишеньці було багато яблучок, і 

вона могла б пригостити свою подругу Машу, і через це ляльки посварилися. 

Давайте допоможемо їм помиритися. (Двом дівчаткам пропонується взяти 
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по ляльці та програти ситуацію разом із дефектологом). Дефектолог 

допомагає створити діалог 

Дефектолог: Що ж треба було Каті зробити? (Діти відповідають.) 

Треба було посміхнутися і сказати: «Пригощайся, Маша, ось тобі яблучко!» 

Давайте допоможемо лялькам помиритися. 

Діти повертають ляльок один до одного і лялька Катя говорить:  

«Пригощайся, Маша, будь ласка».  

Лялька Маша бере яблучко, кладе до себе в кишеню і каже: «Велике 

спасибі, Катя!» 

Дефектолог: Ось як добре подружки помирилися, тепер вони разом 

будуть сидіти на дивані, посміхатися один одному і їсти яблучка. 

(Ускладнення гри, на розсуд дефектолога та з урахуванням психолого-

педагогічних особливостей дітей, може полягати у створенні діалогу образи 

ляльок на початку гри.)  

 

Сюжетно-рольова гра: «День  з життя родини» 

Мета: вчити виконувати статево-соціальні ролі, визначати склад сім’ї, 

формувати уявлення про колективному веденні господарства, про сімейні 

взаємини, розвивати вміння підтримувати ігровий задум, виховувати любов, 

доброзичливе, дбайливе ставлення до членів сім'ї, інтерес до їх діяльності. 

Устаткування: усі необхідні іграшки 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям «пограти в сім'ю». Ролі розподіляються за 

бажанням та психолого-педагогічним можливостями дітей. У ході гри 

дефектолог та вихователь спостерігають за взаємовідносинами між 

членами сім'ї, вчасно допомагають їм. 

Ранком прокидаються «дорослі». «Бабуся (мама)» готує сніданок, 

батьки збираються на роботу: вмиваються та розчісуються. Потім будять 

дітей. Родина снідає. Після чого «мама» та «тато» відводять «дітей» до 

«садочка» або до «школи». «Бабуся» йде до «магазину», купує продукти, 
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потім приходить додому та готує вечерю. Повертаючись з «роботи» «батьки» 

забирають «дітей» та йдуть «додому». Миють руки та сідають вечеряти. 

Після вечері «мама» миє посуд, а «дитина» витирає його. Потім діти чистять 

зуби та лягають спати. Мама після цього може «попрати» одяг, а «тато» їй 

допомогти – посушити і попрасувати випраний одяг. Після чого «батьки» 

лягають спати 

 

Сюжетно-рольова гра «Сім'я купує корисні продукти» 

Мета: вчити дітей реалізовувати і розвивати сюжет гри, виконувати 

соціально-статеві ролі, спонукати дітей використовувати слова-назви 

продуктів, діалогічну мова в ході гри, формувати дружні взаємини, розвивати 

навички взаємодії та поведінки у «громадський місцях», виховувати 

самостійність, активність. 

Устаткування:  ігрові комплекси «Магазин» і «Дім», корзина для 

покупок, іграшки-муляжі продуктів, касовий апарат, гроші, гаманець, сумка, 

коляска з лялькою, сумка, картинки із зображенням продуктів («список 

продуктів») 

Словникова робота: Будьте ласкаві, ми хочемо купити, візьміть, будь 

ласка, покупки, корисні продукти. 

Хід гри. 

«Бабуся» (дефектолог) говорить про те, що в будинку недостатньо 

продуктів і просить сходити в магазин. «Мама», «тато» і «бабуся» разом 

створюють «Список покупок». 

«Мама» з «татом» вирішують піти за покупками. «Бабуся» 

залишається вдома з «малюком». «Бабуся» просить купувати тільки корисні 

продукти, щоб не нашкодити здоров'ю.  

Прийшовши в магазин, «мама» з «татом» просять продавця дати їм 

овочі, фрукти, молочні продукти (називають кожен продукт із «списку»), 

розраховуються, отримують здачу, складають продукти в сумку і 

повертаються додому. «Бабуся» переглядає продукти і просить «маму» 
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приготувати обід, а «тата» - погуляти з малюком, так як сама вона втомилася 

і хоче прилягти. Далі гра розвивається за звичним для дітей сюжету «Сім'я». 

Вихователь допомагає у разі виникнення проблеми або якщо діти 

забули як діяти у відповідності зі своєю роллю.  

 

Сюжетно-рольова гра «Зробимо ляльці зачіску» 

Мета: формувати початкові навички рольової поведінки, пов'язувати 

сюжетні дії з назвою ролі. 

Матеріал й устаткування: Інструменти для гри в перукарню 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує одній із дівчаток взяти на себе роль «мами» 

ляльки Каті та потурбуватися про неї.  

Дефектолог говорить, що лялька Катя збирається на свято до садочку і 

їй потрібна дуже красива зачіска, тому вона вирішила попросити «маму» їй 

допомогти.  

Потім цікавиться у «мами» що їй потрібно для створення красивої 

зачіски. Далі дефектолог підштовхує дитину на ігрові дії і стежить за ходом 

гри. 

У кінці гри, дефектолог говорить, що в ляльки Каті найкраща «мама», 

адже вона допомогла своїй донечці і тепер на свято Катя піде дуже красивою.  

 

Сюжетно-рольова гра «Покладемо ляльку спати» 

Мета:  формувати вміння виконувати ігрові дії з урахуванням ролі, 

виконувати послідовні дії, формувати вміння піклуватися по менших та 

взаємодіяти одне з одним, виховувати самостійність 

Устаткування:  2 ляльки, різні по зростанню, 2 ліжечка різної 

довжини, 2 стільці різної висоти, 2 простирадла різної довжини, 2 ковдри 

різної ширини. 
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Хід гри. 

В гості до дітей приходять дві ляльки. Діти знайомляться з ними, 

грають, пригощають їх смачним печивом, чаєм. Діти і не помітили, як 

прийшла пора відпочити лялькам.  

Дефектолог: Діти, Катя і Маша стомилися і хочуть спати 

Їх треба укласти в ліжечко. Так як ці ляльки різні по зросту, їм треба 

правильно підібрати ліжечко з матрацом, подушку, ковдру і стільчики. Діти 

за допомогою дефектолога виконують це завдання. З коробочки вони 

дістають простирадла, ковдри, порівнюють їх і застеляють ліжко.  

Дефектолог: Хто ж буде спати в цьому ліжечку? 

(Діти визначають ліжка для ляльок відповідно до їх розміру) 

Дефектолог: Тепер треба лялькам правильно роздягнутися, 

допоможете їм? 

(Діти допомагають лялькам роздягнутися, складають їх одяг на 

стільчиках та вкладають їх спати. Дефектолог стежить за процесом та 

допомагає у раз необхідності)  

Дефектолог: Які, ж Ви молодці! А тепер давайте побажаємо лялькам 

гарного сну та будемо їх турбувати. 

 

Сюжетно-рольова гра «Приготуємо вечерю разом» 

Мета: знайомити дітей з різними способами приготування страв: суп, 

картопля, чай; навчати дії з продуктами (посолити, розмішати, порізати, 

почистити тощо), повторювати продукти харчування: сіль, картопля, капуста, 

цибуля, чай тощо; розвивати ігровий досвід дітей, прагнення взаємодії з 

однолітками; виховувати навички культурної поведінки. 

Устаткування: каструлі, ополоник, товкучка, набір овочів (муляжі), 

«масло», іграшкова посудка, фартухи. 
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Хід гри. 

У гості до дітей приходить лялька Маша і приносить із собою 

корзинку, сідає на стільчик і починає плакати. (Якщо діти не помічають, то 

дефектолог звертає їх увагу на ляльку та на її стан.) 

Дефектолог: Машо, що сталося? Чому, ти, плачеш? 

Лялька Маша: Я хотіла приготувати вечерю для мами, але не знаю як. 

Дефектолог пропонує дітям допомогти Маші приготувати вечерю та 

запитує у Маші, що вона хоче приготувати. Маша говорить, що хоче 

приготувати суп та пюре. 

Дефектолог: У нас з вами є всі необхідні продукти. Але не все, що в 

кошику принесла Маша підходить для приготування їжі. Давайте 

подивимося, що нам підходить для супу та  пюре,  а що - ні.  

(В кошику, поряд з муляжами продуктів, лежать кубики, машинки тощо. 

Діти визначають, що підходить Маші для приготування обраних страв.) 

Дефектолог: З продуктами ми визначилися. Тепер ми, напевно, 

повинні одягнутися, адже ми збираємося готувати, як справжні кухарі. 

Фартухи не дадуть нам забруднитися, а ковпачки не дадуть волоссю 

потрапити в їжу. (Діти одягаються фартухи за допомогою дефектолога) 

Далі дефектолог пропонує дітям помити овочі, потім їх почистити 

та нарізати. Діти, керуючись показом, поясненням і допомогою 

дефектолога нарізають необхідні для супу продукти. 

Дефектолог: А тепер наш суп повинен варитися. Давайте покладемо 

наші продукти в цю чудову, велику каструлю, адже супу повинно вистачити 

на всіх! (Діти по черзі складають свої продукти в каструлю, потім 

розмішують ополоником.) 

Дефектолог: А поки готується суп, нам потрібно ще приготувати 

пюре. Давайте почистимо картоплю та покладемо її у іншу каструлю, щоб 

вона зварилася.  

(Діти виконують дії разом із дефектологом) 
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Дефектолог просить когось із дітей перевірити чи готовий суп, а сам 

перевіряє картоплю, зазначає, що вона вже готова і тепер будемо 

перетворювати її на пюре за допомогою товкучки. Картоплю товчуть і 

додають до неї масло.  

Дефектолог: Які ж ви молодці! Все приготували! Маша, ти рада?  

Лялька Маша: Так! Тепер я зможу приготувати вечерю для мами. 

Дякую вам за допомогу. До побачення! 

 

Сюжетно-рольова гра «Ранок ляльки Тані» 

Мета: закріплювати правила виконання ранкових процедур, 

розвивати санітарно-гігієнічні навички дітей, виховувати самостійність, 

активність. 

Устаткування: набір одягу для ляльки, предмети ранкового туалету. 

Хід гри. 

Дефектолог  показує дітям, що лялька Таня  ще спить, а їй вже 

потрібно збиратися на гостину до бабуся і Танюша має поїхати чистою та 

веселою. Дефектолог пропонує розбудити ляльку та допомогти їй зібратися. 

Разом з дітьми ляльку піднімають з ліжечка, ведуть умиватися: посадити на 

горщик; умити ляльку у тазику, почистити ляльці зубки (можна 

використовувати дитячу зубну щітку або паличку); витерти її ляльковим 

рушником; причесати ляльку (гребінцем, паличкою), дати їй подивитися в 

люстерко. Потім вибирають одяг для ляльки, відповідно до погоди, і 

одягають її. Дефектолог уважно стежить за ходом гри і коригує за 

необхідності. Після того як все завершено, лялька дякує за допомогу та 

відправляється на гостину. 

 

Сюжетно-рольова гра «Накриємо стіл для ляльок» 

Мета: навчати дітей сервірувати стіл, вчити акуратно виконувати 

завдання, розвивати культуру поведінки, виховувати вміння взаємодіяти з 

однолітками.   
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Устаткування: лялька, лялькова меблі, лялькова посуд, предметні 

картинки із зображенням посуду. 

Хід гри. 

Дефектолог входить в групу з красивою лялькою. Діти розглядають її, 

називають предмети одягу. Дефектолог  говорить, що сьогодні у ляльки день 

народження, до неї прийдуть гості - її подружки. Потрібно допомогти ляльці 

накрити святковий стіл. 

Дефектолог програє з дітьми етапи діяльності (помити руки, 

постелити скатертину, поставити в центр столу вазочку з квітами, серветниці 

і хлібницю, приготувати чашки з блюдцями або тарілки до чаю, а поряд 

розкласти столові прибори-ложки). Потім обігрується епізод зустрічі гостей, 

ляльок розсаджують на місця. 

Ускладнення. Дітям дошкільного віку з кращими психолого-

педагогічними особливостями можна показати предметні картинки із 

зображенням перерахованих вище предметів і запропонувати розкладати їх 

по порядку, визначаючи послідовність сервірування столу. 

 

Сюжетно-рольова гра «Запрошуємо до столу!» 

Мета: закріплювати вміння індивідуально сервірувати стіл, навчати 

запрошувати інших дітей до столу, формувати вміння взаємодіяти з 

оточуючи, виховувати самостійність, активність, уважність.  

Устаткування: стіл і стільці, скатертина, серветки, посуд, чай, печиво. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує одному із дітей взяти на себе роль господаря та 

накрити на стіл: постелити скатертини і зробити правильну сервіровку. 

Розподілити, де хто буде сидіти та чемно запросити всіх до столу, 

запропонувати частування. 

(Дефектолог виконує дії разом із дитиною або ж підказує їй 

послідовність дії, за необхідністю) 
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Сюжетно-рольова гра «Маленькі помічники». 

Мета: навчати дітей виконувати певну домашню роботу; розвивати 

навички взаємодії, активність, самостійність, виховувати дбайливе ставлення 

до дорослих. 

Устаткування. Сюжетні картинки (можна з дитячих книжок), на яких 

зображені побутові сценки, наприклад: всі члени сім'ї допомагають мамі 

прибирати квартиру, накривати на стіл, готувати обід, прати білизну. 

Відповідні іграшки. 

Хід гри. 

Вихователь сідає на стілець і сильно зітхає (якщо діти не звертають 

увагу на вихователя, це робить дефектолог) 

Дефектолог запитує, що сталося і чи може чимось допомогти. 

Вихователь зазнає,що вона стомилася, а ще треба стільки всього зробити: 

протерти пил, випрати одяг ляльок, попрасувати його, поскладати, 

пропилосости килим. Дефектолог погоджується, що роботи дуже багато і 

пропонує дітям допомогти вихователю разом. 

Після чого відбувається розподіл діяльності між дітьми і кожен 

виконує свою роботу. Дорослі спостерігають за їх роботою, підказують та 

допомагають у разі необхідності. 

По закінченню роботи вихователь дякує дітям за допомогу та 

зазначає, що робота робиться швидше коли діти допомагають дорослим і 

вдома теж треба допомагати батькам.  

 

Сюжетно-рольова гра «Велике прання» 

Мета: формувати вміння узгоджувати свої дії з діями партнерів, 

дотримуватися в грі рольові взаємодії та взаємини; виховати у дітей дбайливе 

ставлення до речей; закріплювати культуру спілкування, розвивати дружні 

взаємини в колективі, виховувати активність та самостійність. 

Устаткування: тазики, ванночки, ляльковий одяг, прищепки, праска, 

комод. 
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Ігрові ролі. Мама, тато, дочка, син, бабуся. 

Хід гри. 

Дефектолог  пропонує дітям такі ролі «мама», «дочка», «син», 

«бабусі» тощо. Можна розвинути, наступний сюжет: у дітей брудний одяг, 

потрібно випрати весь брудний одяг.  

Дефектолог повинен вміло використовувати рольові від носіння під 

час гри для попередження конфлікту і формування позитивних реальних 

взаємин. 

Мама: наливає воду, розчиняє порошок в тазику або засипає порошок 

в пральну машину; замочує, закладає в пральну машину брудну білизну, 

котру вона поділила за кольорами (За необхідності допомагає дефектолог) 

Тато: Виймає випрану білизну з машини; складає у тазок т і розвішує 

білизну на мотузці. 

Син: Подає білизна батькові, закріплює білизна на мотузці за 

допомогою прищіпок. Акуратно складає висохле білизна. 

Дочка:  Пере хусточки, шкарпетки в тазку за допомогою мила. 

Бабуся: Гладить білизну та складає її у комод. 

Дефектолог хвалить усіх за хорошу і дружню роботу, нагадує про 

важливість допомоги мамі вдома. 

Можливе застосування таких мовленнєвих зворотів. 

Мама: 

- Я сьогодні збираюся прати. 

- Хто буде мені в цьому допомагати? 

Тато: 

- Наша мама дуже сильно втомлюється. Я із задоволенням їй 

допоможу! 

-Я буду розвішувати випрану білизну на сушарці, а ти мій синок буде 

мені допомагати! 

Син: 

- Я дуже люблю допомагати мамі! 
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- Мені дуже подобається працювати разом з татом! 

-Я допоможу татові повісити і зняти білизну, коли вона висохне. 

Дочка: 

- Я буду допомагати мамі і виперу носочки, хусточки для ляльки Каті 

у тазку. 

Бабуся: 

- Наша білизна висохла ... 

- Я попрасую білизну ... 

- Покладу білизну акуратно до шафи 

 

Сюжетно-рольова гра  «Продукти за списком» 

Мета: навчити дітей обирати продукти за списком, розвивати вміння 

взаємодіяти, виконувати ролі відповідно до гри; виховувати самостійність, 

активність.   

Устаткування: всі іграшки, що зображують товари, які можна купити 

в магазині, розташовані на вітрині, візок для покупок, кошик для покупок, 

списки покупок, гроші. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям розмістити в зручному місці величезний 

супермаркет з такими відділами, як овочевий, продуктовий, молочний, 

хлібопекарський та інші, куди будуть ходити покупці. Діти разом із 

дорослими розподіляють ролі «продавців» та «покупців», розсортовують 

товари по відділах – продукти, риба, хлібобулочні вироби, м'ясо, молоко, 

побутова хімія тощо. «Покупці» приходять до супермаркету за покупками із 

списками (у кожного власний малюнковий список) разом зі своїми друзями, 

послідовно вибирають товар, складають його у корзинку або візочок, 

розплачуються в касі. У ході гри дефектологу необхідно звертати увагу на 

взаємини між продавцями і покупцями. Після того, як усі «покупці» 

закінчили купувати, дефектолог перевіряє відповідність корзинок спискам 
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дітей. Чим старше діти, тим більше відділів і товарів може бути в 

супермаркеті. 

 

Сюжетно-рольова гра «Світлофор» 

Мета: продовжувати вчити дітей орієнтуватися за дорожніми 

знаками, дотримуватися правил дорожнього руху, виховувати вміння бути 

ввічливими, уважними один до одного, вміти орієнтуватися в дорожній 

ситуації. 

Устаткування: іграшкові автомобілі, дорожні знаки, світлофор, килим-

зебра; для співробітника дорожньої поліції - кашкет, «льодяник»; водійські 

посвідчення. 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям пограти обрати машинки для гри. 

Співробітника поліції спочатку грає дефектолог, при повторах роль 

віддається комусь із дітей. Світлофором керує вихователь. 

Діти грають дітей – автомобілістів. В ході гри діти намагаються не 

порушувати правила дорожнього руху: переходити дорогу по пішохідному 

переходу та / або за сигналами світлофору; автомобілісти керую машинами 

звертаючи увагу на світлофор та пропускають «пішоходів» на пішохідному 

переході. 

 

Сюжетно-рольова гра «Миття посуду для ляльки Маші» 

Мета: вчити дітей правильно виконувати окремі дії і на основі їх 

засвоєння формувати елементарну діяльність, навчати в процесі праці 

зберігати порядок на робочому місці, формувати розуміння важливості 

допомоги одне одному та доросли, розвивати бажання працювати, прагнення 

до спілкування у праці, виховувати самостійність, активність. 

Устаткування: фартухи, тазок з теплою водою (1-1,5 л), маленькі 

ганчірки для миття посуду, рушники для витирання посуду, 3-4 предмета 

посуду (на кожну дитину), підноси для посуду. 
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Хід гри. 

Діти сидять на стільчиках. Дефектолог кличе до себе 2 дітей (кількість 

дітей можна збільшувати, після того, як вони засвоять послідовність роботи) 

Дефектолог: Сьогодні до нашої групи прийшла лялька Маша. Вона 

погуляла у групі і вирішила, що в ляльковому куточку стоїть брудний посуд. 

Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб він знов став чистим? (Відповіді 

дітей.). 

Дефектолог: А давайте ми допоможемо Маші? Кожен із вас буде 

виконувати свою роботу. А я посаджу Машу ось на цей стільчик і вона буде 

спостерігати за вашою роботою. Зберіть, будь ласка, посуд на ці підноси. 

Дефектолог: А що потрібно для того, щоб вимити посуд? (Вода. Якщо 

діти не відповідають, то пояснює дорослий) Але ж можна намочити весь 

одяг! Посуд треба мити, а одяг повинен бути сухим. Що ж нам необхідно? 

(Відповіді дітей. Якщо діти не відповідають, то пояснює дорослий.) 

Правильно, щоб не намочити одяг, треба надіти фартухи і закотити рукава. 

Діти та дефектолог підходять до столу, де стоїть тазок з теплою 

водою, поряд лежить ганчірка та рушник. Дефектолог пропонує дітям 

маленькими ганчірочками ми будемо мити посуд, а рушниками - витирати 

його, потім пропонує їм взяти по 3-4 предмета посуду та приступити до 

роботи. Виконуючи ті або інші дії разом дітьми дефектолог їх пояснює та 

коментує.  

Дефектолог: Спочатку я буду мити цю тарілку. Намочіть ганчірку ось 

так, відіжміть її. Будемо мити чашку спочатку всередині, а потім зовні. Яка 

вона чиста стала! Поставте її на стіл і переступайте до блюдця (тарілка, 

каструлю). А тепер давайте витремо помитий посуд рушником та поставимо 

на піднос. (Діти перемивають весь посуд, витирають його. Потім сідають 

на стільчики) 

Дефектолог: Лялька Маша вами дуже задоволена, вона дякує вам за 

чистий ляльковий посуд. Тепер всі наші ляльки зможуть пити чай і готувати 

їжу. 
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Сюжетно-рольова гра «Лялька збирається у подорож» 

Мета: навчати обирати необхідний одяг, складати його у валізу, 

розвивати вміння взаємодіяти одне з одним, виховувати самостійність, 

активність. 

Устаткування: дві ляльки, два набора одягу, дві валізи 

 

Хід гри. 

На столі у дефектолога розкиданий одяг, стоять валізи та сидять дві 

засмучені ляльки. Дефектолог пояснює дітям, що ляльки зібралися у 

подорож, але кожна у свою, але не можуть самостійно скласти свої валізи та 

пропонує дітям їм допомогти. Акцентує увагу на тому, що складати треба 

акуратно, щоб у валізи помістилося якомога більше одягу, весь одяг 

скиданий у одну купу. Лялька Маша їде на море, а лялька Таня захотіла 

покататися на лижах.  

Дефектолог пропонує для початку розібрати купу одягу та визначити 

який одяг для якої ляльки. Діти виконують це разом із дефектологом. Після 

того, як одяг розібраний, дорослий пропонує дітям приступити до складання 

одягу (дефектолог показує як треба складати одяг, допомагає у цьому дітям). 

По закінченню роботи валізи у ляльок зібрані, вони раді, дякують дітям та 

відправляються кожна у свою подорож. 

 

Сюжетно-рольова гра «Ляльці треба до туалету» 

Мета: навчати та закріплювати вміння поетапно знімати та одягати 

одяг при відвідуванні туалету, формувати вміння мити та витирати руки 

після відвідування туалету, розвивати вміння взаємодіяти з дорослим, 

виховувати самостійність, активність. 

Устаткування: лялька (хлопчик або дівчинка, залежить від статі 

дитини, що гратиме), горщик, мило, рушник, тазок або раковина. 
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Хід гри. 

Дефектолог бере ляльку та звертає увагу дитини, що лялька дуже 

засмучена, запитує ляльку чи не хоче вона пограти з дитиною, а дитині 

пропонується взяти на себе роль «мами» чи «тата» ляльки. Лялька 

повідомляє, що вона дуже хоче пограти, але їй треба до туалету та просить 

про допомогу. Дитина разом із дефектологом веде ляльку до спеціально 

створеного перед грою іграшкового туалету або до справжнього. Дитина 

допомагає ляльці поетапно зняти весь необхідний одяг (від колгот або штанів 

до нижньої білизни). Сісти на горщик, скористатися туалетним папером, 

поетапно надіти одяг (від нижньої білизни до штанів або колгот, поправити 

спідницю), потім відправитися помити руки, обов’язково закотивши рукава 

перед тим. Після миття рук із милом, витерти їх рушником. Дефектолог 

акцентує увага дитини на кожному етапі, зазначає, що все робить лялька 

мають робити і діти. Лялька дякує за допомогу та пропонує пограти (або гра 

може бути завершена на даному етапі).  

 

Сюжетно-рольова гра «Наш Петрик прийшов з вулиці» 

Мета: формувати вміння переодягатися, складати одяг на відповідні 

місця,   

Устаткування: вуличний одяг, домашній одяг, шафка для одягу, 

лялька, вода, мило, рушник. 

Хід гри. 

Вихователь заводить ляльку до групи, дефектолог звертає увагу дітей, 

що лялька Петрик прийшов з прогулянки і йому потрібна допомога 

дорослого, щоб роздягнутися. Дефектолог пропонує комусь із дітей взяти на 

себе роль дорослого. Хтось із дітей разом із дефектологом роздягає ляльку та 

складає його вуличний одяг у шафку, та одягає на ляльку домашній одяг для 

групи. Після чого йдуть мити руки – повторюючи всю послідовність дій при 

митті рук, та відправляються грати у групу разом з дітьми. 

Петрик дякую дитині – «дорослому» за допомогу. 



 

314 

(Ускладненням гри є самостійне дитиною виконання всіх дій.) 

 

Сюжетно-рольова гра «Велике прибирання» 

Мета: набуття навичок спілкування, колективної діяльності, 

культурного поведінки, навчання самостійно проводити прибирання 

приміщення, допомагати один одному.  

Устаткування: тазок, мило, порошок, віник, щітки, фартухи.  

Хід гри. 

Вступна бесіда. Розгляд та обговорення картини «Родина прибирає 

квартиру» (ролі мами, тата, дітей під час прибирання). Під керівництвом 

дефектолога діти розглядають обладнання для прибирання приміщення. 

Вони відповідають на питання, що відносяться до назв предметів, або 

показують, що вони будуть робити цим предметом. Свої дії діти 

супроводжують мовленням, за можливості. Ролі розподіляються за 

допомогою дефектолога. За практичною діяльністю під час гри стежать 

дефектолог та вихователь, надають дітям допомогу та підказки. 

Практична робота: мама і дочка прибираються на кухні, складають 

речі, закладають одяг у пральну машину, протирають пил; тато і син 

пилососять, миють підлогу, ремонтують меблі. По ходу гри дефектолог та 

вихователь проводить індивідуальну роботу з вихованцями.  Після гри 

проводиться заключна бесіда. 

 

Сюжетно-рольова гра «На день народження до бабусі» 

Мета: закріплювати правила поведінки при відвідування гостей, 

розвивати у дітей інтерес до гри, виховувати дружні взаємини між граючими 

в ході ігрової діяльності, виховувати доброзичливе і шанобливе ставлення до 

старших. 

Устаткування: товар для магазину, стільці для автобуса, кермо, каса, 

квитки, фішки – монетки. 
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Хід гри. 

Чути звук смс-повідомлення. 

Дефектолог звертає увагу дітей та повідомляє, що прийшло 

повідомлення на телефон від бабусі, у повідомленні говориться, що вона 

чекає їх у гості на день народження. 

Дефектолог: Діти, а ви хочете поїхати на день народження до Бабусі? 

Але перш ніж відправитися в гості, давайте згадаємо, з чим ходять на день 

народження? 

– Але де ж нам взяти подарунки? (Купити в магазині, зробити своїми 

руками) 

– Правильно, найкращий подарунок, зроблений своїми руками, але у 

нас немає часу зробити його, тому ми відправимося в магазин. 

Дефектолог розподіляє ролі продавця, покупців. 

Дефектолог: Діти, ходімо подивимося на різні подарунки і виберемо 

подарунок. Як ви думаєте, що можна придбати бабусі в подарунок 

(пропозиції дітей – словесні або вказують на обраний подарунок) 

Вибір подарунка. 

Дефектолог: Подарунок обраний, тепер треба за нього заплатити. 

(Діти платять за подарунок). А тепер можемо вирушати в гості до бабусі. 

Шановний продавець ми запрошуємо вас поїхати з нами. 

Діти, щоб дістатися до бабусі нам доведеться поїхати на транспорті.  

Які види транспорту ви знаєте? (Машини, тролейбус, потяг, літак) 

Ми відправимося на автобусі, але де треба дійти до зупинки (усі 

відправляються до стільців, що вистроєні у необхідній послідовності )  

(Діти займають місця) 

Дефектолог: Ось ми і приїхали. Діти, дивіться, нас зустрічає улюблена 

бабуся (вихователь). 

Бабуся: Доброго дня, мої дорогі, мої улюблені. Я дуже рада, що ви 

приїхали до мене на день народження. 

Разом:  Здрастуй, бабуся. З Днем народження! 
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Дефектолог: Бабуся, діти приготували тобі вітання. Сядь на стільчик і 

послухай. 

Діти говорять побажання (чи розповідають вірші) і дарують 

подарунок. 

Дефектолог: Діти, а без чого ще не обходиться святкування дня 

народження? Без Хороводу. Водять коровай навколо іменинниці, танцюють. 

Бабуся: Дякую вам, діти за добрі слова, за подарунки. Я приготувала 

для вас частування. І запрошую в будинок. 

Діти під музику разом з бабусею йдуть в групу для отримання цукерок 

від бабусі. Гра закінчується і діти опиняються в групі. 

 

Сюжетно-рольова гра «Цирк» 

Мета: формувати та розширювати навички поведінки у суспільних 

місцях, розвивати самостійність, активність, виховувати інтерес до гри. 

Устаткування: створена арена цирку, іграшки – актори, іграшки – діти 

Хід гри. 

Дефектолог пропонує дітям відвести ляльок-дітей до цирку. Посадити 

їх на диван. На килимку перед диваном влаштувати «арену» цирку, на ній 

розміщуються іграшки-актори.  

Ними можуть бути і м'які і заводні іграшки (наприклад, мавпочка, що 

вміє перекидатися, півник, що вміє співати тощо). А також народні 

іграшки, які приводяться в рух мотузочками або пальцями і імітують дії 

дорослих (наприклад, ведмідь рубає дрова, заєць грає на барабані тощо). 

Дефектолог: Зараз виступить мавпочка. Подивіться, як вона вміє 

перекидатися. Потім заводять мавпочку і показуєте, як вона перекидається. 

Дефектолог: А тепер виступає ведмедик. Він вміє рубати дрова.  

Дефектолог: Півник може співати і красиво плескати крилами, заєць - 

бити на барабані тощо.  

Після кожного виступу разом з дитиною поплескайте в долоні. 
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Дефектолог: Виступ завершено, давайте поаплодуємо акторам, у знак 

подяки, за їх чудову роботу. Та відправимося до групи. 

 

Сюжетно-рольова гра «Домашні турботи» 

Мета:  вправляти дітей у виконанні домашніх обов’язків,формувати 

вміння послідовно виконувати домашню роботу, розвивати навички 

взаємодії, виховувати самостійність, активність. 

Устаткування: ляльковий одяг, постільна білизна ляльок, ганчірка для 

протирання пилу, тазок для води, іграшкова праска, іграшкова шафа для 

білизни та одягу. 

Хід гри.  

Дефектолог звертає увагу дітей на те, що сьогодні день домашніх 

турбот у їх улюблених ляльок. Кожна  з ляльок має виконати певну роботу, 

але вони ще маленькі тому їм потрібна допомога дорослих. Дефектолог 

пропонує взяти дітям на себе ролі дорослих та виконати роботу разом із 

ляльками, котрі перетворяться на їх дітей. 

У кожної із ляльок своє завдання: випрати ляльковий одяг (в тазику, в 

ванні); випрати лялькову білизну: наволочку, підодіяльник, простирадло; 

попрасувати білизну (іграшковою праскою); попрасувати одяг; скласти 

білизну до шафи; скласти попрасований одяг у шафку.  

Після закінчення гри ляльки дякують дітям за допомогу.  

(Ускладненням гри може бути виконання даної гри без ляльок та 

невеликою кількістю дітей, тобто ролі: мами, тата та дитини) 

 

Сюжетно-рольова гра «Треба, треба вмиватися» 

Мета: формувати навички послідовного виконання ранкового 

туалету, розвивати самостійність, активність, пам'ять, мислення, виховувати 

турботливе ставлення до інших.  

Устаткування: лялька, предмети ранкового туалету: зубна щітка, 

мило, рушник, гребінець, нічна піжама. 
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Хід гри. 

Дефектолог приносить заспану ляльку і пропонує одному із дітей 

взяти на себе роль мами або тата для ляльки та показати їй як треба ввечері 

вмиватися, адже їй час до ліжка. Послідовність виконань дій проходить під 

нагулом дефектолога, за необхідності він надає підказки. 

Спочатку посади ляльку у ванну (замість мила і губки можна 

використовувати кубик, кулька, шматочок поролону). Потім вимити їй 

голову шампунем (з пластмасовою баночки), умити її обличчя та почистити 

ляльці зубки(можна використовувати дитячу зубну щітку або паличку). Після 

чого вийняти ляльку із ванної та її витерти рушником, причесати її волосся 

гребінцем. Одягти на ляльку піжаму, дати їй можливість подивитися на себе 

у дзеркало, щоб зрозуміти, що вона чиста, красива та готова до сну, та 

покласти її спати. 

 

Сюжетно-рольова гра «Знайди такого самого» 

Мета:  навчати дітей взаємодіяти одне з одним, виконувати сумісні 

дії; закріплювати правила прогулянки (не можна відходити далеко від 

дорослих); розвивати інтерес до гри; виховувати активність. 

Устаткування: картинки з різними листочками для кожного із дітей 

(мають бути парні), запис шуму вітру, швидка музика для пошуку, 

магнітофон, місце для дерева.  

Хід гри. 

Дефектолог пропонує пограти дітям у справжніх дружніх листочків, 

що ростуть поряд і завжди дружать, живуть разом. (Діти стають у пари і 

тримаються за руки). 

Дефектолог: Листочки разом пішли погуляти і сталася велика 

неприємність… Аж, раптом, звідки не візьмись подув сильний вітер (роль 

вітру може виконати вихователь) і розкидав листочки по різним сторонам.  

(Листочки розлітаються по різними сторонам) 
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Дефектолог: Тепер листочки мають знайти одне одного якомога 

швидше, доки вітер знов не дунув і не розкидав їх ще далі та повернутися до 

дерева після цього. 

Діти шукають своїх друзів листочків. Коли всі знайшли один одного, 

дефектолог говорить, що час швидко повертатися до дерева, інакше вітер їх 

знов розкидає.  Діти разом відправляються до дерева. Дерево зустрічає 

листочків та нагадує їм, що треба бути обережними і неможна відходити 

далеко від дорослих. 

Сюжетно-рольова гра «Годинник» 

Мета: формувати вміння взаємодії з однолітками, навички виконання 

сумісних дій, розвивати пам'ять, увагу, інтерес до гри; виховувати активність, 

самостійність. 

Устаткування: циферблат для підлоги, кольорові позначки для кожної 

із стрілок та позначки відповідного кольору для дітей. 

Хід гри. 

Циферблат позначається на підлозі. Дефектолог бере підгрупу з 

чотирьох дітей та  говорить: «Всі ви знаєте, що таке годинник і часто ними 

користуються, не замислюючись, як він працює. А адже це - цілий світ. Крім 

зозулі в ньому живуть маленькі чоловічки, які рухають стрілки. Найменший і 

швидкий рухає секундну стрілку, інший, що побільше і повільніше, - 

хвилинну, а найбільший і повільний управляє годинниковою стрілкою. 

Давайте пограємо в годинник.» 

(Дефектолог розподіляє ролі, кожній із стрілок дає відповідну 

кольорову позначку та зазначає, що потім діти матимуть можливість 

помінятися ролями якщо захочуть) 

Дефектолог: Пам'ятайте, що хвилинна стрілка може зробити один 

крок лише після того, як секундна пробігла цілий круг. Годинникова стрілка 

рухається дуже повільно, а зозуля може кувати тільки тоді, коли хвилинна 

стрілка досягне ось цієї позначки (цифри 12). Для того, щоб вам було легше, 

я відзначу необхідне місце для кожної із стрілочок ось такою кольоровою 
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позначкою, як у дала кожному із вас. Кожна стрілка має прийти до своєї 

позначки. Жодна стрілка не може зупинитися поки годинникова стрілка не 

опиниться на своєму місця. 

(Дефектолог запускає гру, допомагає дітям виконувати свої ролі.  Гра 

закінчується тоді, коли годинникова стрілка підійде до своєї цифрі і прокує 

зозуля, тому краще називати час, наближається до цього часу. Потім діти 

можуть помінятися ролями.) 

Сюжетно-рольова гра «Телефон» 

Мета: вчити дітей говорити по телефону, навчати взаємодіяти з 

однолітками та з дорослими; розвивати інтерес до гри, виховувати 

ввічливість, самостійність, активність. 

Устаткування: дитячі телефони 

Хід гри. 

Дефектолог загадує дітям загадку:  

Він на відстань не зважає 

З ким попросиш з тим з’єднає 

Як почуєш звук-рингтон 

Треба брати (Телефон) 

Якщо дітям потрібна допомога – дефектолог її надає. 

Дефектолог цікавиться чи знають діти як треба говорити по телефону 

і чи говорили вони по ньому. Дефектолог і вихователь пропонують дітям 

пограти у розмови по телефону (подзвонити мамі, тату, бабусі, дідусю тощо). 

Першими грають дефектолог та вихователь, показуючи дітям приклад. 

Один бере на себе роль дитини, а інший – роль когось вище перерахованих 

дорослих. Вибирається одна тема діалогу для однієї гри. Спочатку один із 

дорослих грає разом з дітьми, а інший – підказує слова. Ускладненням гри є 

відсутність дорослого у грі, дефектолог може лише підказувати правильні 

слова та допомагати будувати спілкування.  

Приблизні діалоги: 

Дитина: Алло, привіт, бабусю. Це Маша. Як у тебе справи? 
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Бабуся: Привіт, онучко. У мене все добре. Як твої справи? 

Дитина: У мене все добре. А ти приїдеш до нас у гості? 

Бабуся: Так, приїду на цих вихідних. 

Дитина: Чудово! Я роблю тобі подарунок. 

Бабуся: Я буду дуже рада його тримати. 

Дитина: До зустрічі, бабусю! 

Бабуся: До зустрічі, Машо. 

Дитина: Привіт, матусю! 

Мама: Привіт, моє сонечко! 

Дитина: Як у тебе справи? 

Мама: Все гаразд! Як твої справи? 

Дитина: Все добре! Мамо, а можеш купити мені цукерку? 

Мама: Можу, але ввечері. Коли буду забирати тебе х садочка. 

Дитина: Дякую, мамо! Буду тебе чекати. 

Мама: До вечора, доню! 

Після програвання гри проводиться заключна бесіда, у дітей 

цікавляться чи сподобалося їм гра, чи будуть вони так само чемно 

спілкуватися по телефону вдома  тощо. 

Сюжетно-рольова гра «Подаруймо подарунок» 

Мета:  формувати у дітей вміння дарувати подарунки; формувати 

правила поведінки відповідно до ситуації; розвивати вміння взаємодіяти у 

ігровій ситуації;  виховувати самостійність, активність, впевненість у собі. 

Устаткування: запаковані коробочки із подарунками; запаковані квіти 

(штучні); печиво та чай. 

Хід гри. 

Дефектолог, що наближається свято і кожен із дітей повинен знати як 

дарувати подарунки. Тому пропонує уявити, що сьогодні у вихователя свято і 

подарувати вже підготовлені подарунки.  Дефектолог нагадує, що подарунки 

даруються завжди із посмішкою. Крім коробочки із подарунком, жінці  

можна подарувати і красиво запаковані квіти. А слова привітання мають 
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завжди бути  красиві, треба казати їх чітко і голосно, а якщо хтось 

соромиться вітати голосно, то достатньо посміхнутися, віддати подарунок і 

обійняти того, кому даруєш подарунок. 

Після пояснень, діти розбирають подарунки та йдуть до вихователя і 

вітають її зі святом, отримують слова подяки, посмішку та обійми від 

вихователя. Після завершення привітань вихователь запрошує дітей на чай, 

щоб їм віддячити.  

 

Сюжетно-рольова гра «Подарували подарунок» 

Мета: формувати у дітей правила поведінки, вчити їх правильно 

приймати подарунки; розвивати вміння дотримуватися своєї ролі та 

взаємодіяти з оточуючими; виховувати самостійність, активність. 

Устаткування: подарунки для дітей, лялька, фея, іграшковий посуд. 

Хід гри. 

У групу заходить сумний Петрик (лялька). Дефектолог запитує 

Петрика, що сталося. Петрик пояснює, що був на святі, де всім дарували 

подарунки. Він теж отримав подарунок, і дуже хотів подивитися, що в 

середні. Почав його відкривати та грати ним, а Фея, що дарувала подарунки, 

раптово перенесла його до групи. І він не розуміє чому так сталося. 

Після прослуханої розповіді дефектолог запитує у дітей «Чи не 

здогадуються вони, чому Фея відправила Петрика до групи?». (Якщо 

відповіді діти надати не можуть пояснює дефектолог) 

Дефектолог: Коли я була така ж маленька, як ви, мама завжди мені 

говорила, що коли отримуєш подарунок на святі, треба посміхнутися, 

подякувати і тримати подарунок закритим аж поки не прийдемо додому. А 

якщо подарунок дарували вдома, то треба почекати поки підуть усі гості, а 

потім дивитися подарунки. 

Діти, а ви вмієте вірно отримувати подарунки? Давайте спробуємо 

пограти у таку гру: Уявимо, що ми всі опинилися на святі Доброї Феї, котра 

дуже хоче подарувати нам подарунки, але подарунок отримує той, хто вміє 
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себе поводити. Може і Петрику допоможемо зрозуміти, що  треба робити. 

Готові? Заплющуйте очі. (У цей час до групи заходить вихователь і заносить 

ляльку Фею або одягнутий у її костюм). 

Фея: Доброго дня, дітки! Рада вас усіх бачити. 

Діти: Добрий день! Ми раді до тебе завітати! 

Фея: Я теж рада. Усім своїм гостям я дарую маленькі подарунки.  І 

люблю знайомитися зі своїми гостями. 

Фея знайомитися із кожним гостем, дістає подарунок і дарує. 

Дитина має взяти подарунок, посміхнутися і подякувати Феї. Дефектолог 

контролює поведінку дітей і допомагає їм у разі необхідності. Після того, як 

діти отримали подарунки, дефектолог пропонує скласти подарунки на 

окремий стіл та подякувати Феї поводивши хоровод. Фея дякує дітям та 

відправляється у своє чарівне королівство.  

(Ускладненням може бути: запросити Фею на невеличку гостину і 

пригостити її чаєм. Але для цього треба швидко розставити посуд на столі. 

Діти накривають на стіл. Далі діти пригощають Феєю та прощаються з 

нею.) 

Сюжетно-рольова гра «У пошуках скарбів» 

Мета: вчити дітей орієнтуватися в просторі, розвивати навички 

спілкування з оточуючими людьми; підтримувати доброзичливу атмосферу, 

розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення; розвивати у дітей соціальні 

навички: вміння домовлятися, взаємодіяти, виховувати самостійність, 

активність, вміння взаємодіяти з однолітками та дорослими. 

Устаткування: папуга (іграшка) з листом; корабель,  сундук із 

цукерками; картки із завданням, клумба з штучними квітами, дерево, лев 

(м'яка іграшка), корзина з фруктами. 

Хід гри. 

У групі на видному місці садять іграшку папугу із листом. Дефектолог 

звертає увагу дітей, що у до них у групу залетів невідомий птах. Бере папугу 

і говорить дітям «Це папуга! Він живе на далеких островах! Погляньте, у 
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нього є лист!» Бере лист і читає його дітям: «Ми добрі пірати! Дуже любимо 

слухняних дітей! Ми вирішили зробити вам піратський подарунок  – 

справжній сундук зі скарбом! Але знайти ви маєте його за нашими 

підказками! Тож, якщо вам цікаво швидше відправляйтесь у подорож! А 

карту і ключ ви отримаєте разом із листом!». 

Дефектолог: Діти, сьогодні ми вирушимо з вами в незвичайну 

подорож по морях і океанах, в різні країни. Але для цього, що нам потрібен 

транспорт. Як ви думаєте який? 

Діти: Корабель. 

Дефектолог: Давайте його побудуємо! 

(Діти разом з дефектологом будують з стільчиків корабель.) 

Дефектолог: Який хороший корабель у нас вийшов! Правда, діти? Час 

у подорож! (Діти займають місця на кораблі). Треба подивитися на карту. 

Давайте уважно розглянемо карту. Що тут зображено? 

Діти: Тут намальований острів, а на острові кімнатні рослини. 

Дефектолог: Це може бути наш живий куточок, як ви думаєте? 

Діти: Так! 

Дефектолог: Правильно. Але перш, ніж ми вирушимо на пошуки 

підказки, нам потрібно зійти на берег. Причалюємо до берега, кинути якір. 

(Діти і дефектолог виходять на берег) 

Дефектолог: Отже, нам потрібен куточок природи. Давайте уважно 

оглянемося, де ж захована підказка. 

Діти: Ми знайшли конверт. Давайте подивимося що там? 

(Дефектолог відкриває конверт, читає завдання.) 

Дефектолог: Тут написано: з'єднай крапки по порядку і отримаєш 

підказку. Матрос (ім’я дитини) допоможи команді, виконай завдання і 

подивимося, що вийде. 

(Дитина виконує завдання) 

Дефектолог: Що у тебе вийшло? 

Дитина: Мені здається, що це дерево. 
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Дефектолог: Правда, дерево! А де ж нам знайти його на нашому 

острові? 

Діти: Давайте уважно все оглянемо. 

(Діти і дефектолог шукають дерево, заздалегідь зроблене 

дефектологом, знаходять і отримують конверт з підказкою, віддають 

дефектологу) 

Дефектолог: Тут сказано: Зберіть картинки і отримаєте підказку. Це 

завдання ми доручимо юнгам – ( імена дітей). 

(Діти збирають картинки з двох частин, виходить – ананас, лимон, 

банан, апельсин. Якщо діти не можуть скласти картинки отримують 

допомогу дефектолога. Якщо виникає проблема при називанні – допомагає 

дефектолог) 

Дефектолог: Що у тебе вийшло? 

Дитина 1: У мене вийшов лимон. 

Дитина 2: А у мене - ананас. 

Дитина 3: Я зібрав картинку з бананом. 

Дитина 4: А я з апельсином. 

Дефектолог: Діти, а що ж спільного у ваших картинок? 

Діти: Це фрукти. Значить, нам потрібно шукати на острові фрукти! 

(Діти оглядаються і знаходять кошик з фруктами, і знаходять ще 

одне завдання) 

Дефектолог: Подивимося, що у нас в цьому конверті! Діти, тут треба 

знайти зайвий предмет на кожній картці!  

Діти: У першому рядку зайва - троянда, у другому рядку - 

чорнобривці, в третій рядку - тюльпан. 

Дефектолог: Правильно, а що ж спільного у цих предметів? 

Діти: Це квіти. 

Дефектолог: Правильно, так що ж ця підказка нам підказує? Що 

шукати потрібно квіти. 
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(Діти шукають квіти (заздалегідь приготовані дефектологом) і 

знаходять підказку)  

Дефектолог: Відгадаємо загадку 

Непроста у нього роль – 

Між звірей він, як король: 

Грива жовто - золота, 

Має довгого хвоста. 

Хоч і схожий він на кицю, 

Кожен звір його боїться.. (Лев) 

Діти: Це лев 

Дефектолог: Правильно, ми маємо все добре оглянути та знайти його! 

 (Діти і дефектолог уважно все оглядають весь острів і знаходять 

лева, сторожів скриню зі скарбом). 

Дефектолог: Ось, що ми шукали – це ж скриня зі скарбом. Але як же 

нам узяти скриню його ж лев охороняє? Подивіться, у нього на шиї висить 

табличка. Потрібно її прочитати. 

Дефектолог (читає): «Лише сміливим віддам скарб». Давайте голосно 

скажемо: «Ми сміливі, ми не боїмося!» 

(Діти і дефектолог вимовляють чарівні слова, і лев віддає їм сундук. 

Дефектолог відкриває ключем скриню) 

Дефектолог: Діти, подивіться, що за скарб ми знайшли – 

цукерки!Давайте візьмемо скарб, повернемося на корабель та повернемося до 

групи.  (Повертаються назад на корабель, і «відпливають» назад в групу) 

Дефектолог: Ось ми і вдома! Ну, а тепер, можете сісти і з'їсти свої 

цукерки. (Дефектолог роздає дітям цукерки) 

 

Сюжетно-рольова гра «День народження Петрика» 

Мета: розширити знання дітей про способи і послідовності 

сервірування столу для святкового обіду, закріпити знання поведінки 
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відповідно до ситуації; розвивати вміння взаємодіяти одне з одним; 

виховувати уважність, дбайливість, інтерес до гри; бажання допомогти. 

Устаткування: іграшки, які можуть прийти до Петрика на гостину, 

столові предмети – тарілки, ложки, чашки, блюдця, серветки, скатертина, 

столик, стільчики, подарунки. 

Хід гри.  

Дефектолог повідомляє дітям про те, що у Петрика сьогодні день 

народження, пропонує піти до нього в гості і привітати його. Діти беруть 

іграшки, подарунки та йдуть в гості до Петрика і вітають його (Правильно 

дарують подарунки). Петрик пропонує всім чай з тортом і просить 

допомогти йому накрити стіл. Діти беруть активну участь в цьому, за 

допомогою дефектолога сервірують стіл. Дякують Петрику за гостинність та 

повертаються до групи.  

Сюжетно-рольова гра «Святкова вечеря» (Пасха) 

Мета: формувати знань дітей про свято Пасхи та підготовку 

святкового столу; закріплювати правила сервірування столу; розвивати 

інтерес до гри, взаємодію з однолітками та дорослими; виховувати 

самостійність, активність. 

Устаткування: іграшковий посуд, форми пасхальних яєць, приклади 

розфарбованих яєць, макет Пасхи, свічка, іграшки. 

Хід гри. 

Дефектолог повідомляє, що скоро велике свято – свято Пасхи! Та 

пропонує дітям підготуватися до його приходу та дізнатися як накривати стіл 

до святкової пасхальної вечері! 

Дефектолог пояснює, що основними символами Пасхи є розфарбовані 

яйця та Пасхальний хліб, крім них ставляться всякі смачні страви. 

Дефектолог зазначає, що Пасхальний хліб – Пасха, вже готовий, але ще не 

пофарбовані яйця. Пропонує дітям разом розфарбувати яйця до святкового 

столу. (Виконується сумісна робота) 
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Після завершення роботи  дефектолог пропонує дітям накрити стіл до 

свята. (Діти сервірують стіл). Після чого на стіл ставиться макет Пасхи, 

розфарбовані яйця та інші уявні смачні страви. Дефектолог пояснює, що 

треба ще запалювати свічку (може застосовуватися як справжня, так і 

ігрова свічка). І на пасхальну вечерю завжди приходять найближчі родичі та 

друзі. Дефектолог пропонує запросити друзів – іграшок на вечерю. Після 

вечері всі дякують одне одному та прибирають зі столу. 

 

Сюжетно-рольова гра «Прикрасимо ялинку до свята» 

Мета:  ознайомити дітей з традицією прикрашати новорічну ялинку; 

ознайомити дітей з різноманітністю ялинкових іграшок; формувати 

комунікативні навички дітей, вміння підтримувати доброзичливе ставлення 

один до одного; розвивати інтерес до гри та сумісної діяльності, виховувати 

самостійність, активність. 

Устаткування: невелика штучна ялинка, іграшки до неї, біле 

простирадло, музика для хороводу. 

Хід гри. 

Дефектолог говорить, що сьогодні отримала листа від Діда Мороза. У 

листі Дід Мороз цікавиться, як в групі йде підготовка до новорічного свята. 

Дід Мороз нагадує, що під Новий рік трапляються всілякі дива і 

відбуваються неймовірні події. Давайте і ми з вами вирушимо на пошуки 

чудес. А саме чудесної ялинки, адже у нас у групі досі не має зеленої красуні. 

Дефектолог: Ми відправляємося до лісу за ялинкою, але в лісі вже 

багато снігу тому треба йти повільно і високо підіймати ноги.  

Діти підходять до великого замету (штучної ялини, вкритої білим 

покривалом). Дефектолог  знімає покривало. 

Дефектолог: Яке диво заховане під снігом! Що це? 

 Діти: Це дерево, це ялинка. 

Дефектолог: Ялинка – новорічне дерево! Подивіться на нашу ялинку і 

скажіть, яка вона? 
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Дефектолог: Чи схожа наша ялина на справжнє новорічне дерево? 

Діти: Ні! 

Дефектолог: Вірно, але доки що не схожа. Новорічне дерево повинно 

бути прикрашене. Треба прикрасити ялинку, повісити на неї ялинкові 

іграшки. Але у лісі це робити не зручно! Давайте візьмемо ялинку із собою та 

повернемося в групу, а там її прикрасимо.(Діти і дефектолог беруть ялинку і 

повертаються в групу) 

Дефектолог: Подивіться, ось і коробка із новорічним іграшками для 

нашої ялинки. Давайте зробимо нашу ялинку красунею! (Діти разом  

дефектологом прикрашають ялинку) 

Дефектолог: Ось яка новорічна красуня у нас вийшла! Давайте, 

вирішимо де ми її поставимо (місце вибирається так, щоб навколо неї 

можна рухатися). 

Дефектолог: Давайте, привітаємо ялинку у нашій групі – поводимо 

хоровод навколо неї. 

Діти і дефектолог водять хоровод навколо ялинки під музику. 

Дефектолог: То ж, тепер можна відправити листа Діду Морозу, що 

група готова до зустрічі Нового року! Я обов’язково напишу у листі які ви 

усі молодці, щоб ви отримали гарні подарунки до свята. 

 


