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Анотація. У статті розглядається питання готовності дітей старшого дошкільного 

віку з помірною розумовою відсталістю до навчання у школі. Автори особливу увагу приділяють 

саме соціальній компетентності, адже вона значно підвищує ефективність адаптації дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку. Особливого значення соціальний розвиток дитини з 

помірною розумовою відсталістю набуває в аспекті залучення дитини до соціокультурного 

середовища. Так, орієнтація національної освіти на особистість дитини зумовлює нову 

стратегію виховання на основі гуманістичних засад – реалізацію прав дитини із помірною 

розумовою відсталістю на освіту та забезпечення умов для виявлення своїх можливостей у 

процесі спеціально організованого навчання і виховання й повноцінного суспільного життя. 
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Актуальність проблеми дослідження. 

Сучасний етап розвитку нашої країни харак-

теризується низкою соціальних змін та пере-

творень. Посилення уваги до розвитку особис-

тості, визнання гуманістичних засад вихован-

ня як найбільш відповідних принципам право-

вої держави, є однією з передумов повноцін-

ного залучення дітей з помірною розумовою 

відсталістю у систему суспільних відносин. 

Проблема залучення в соціум завжди була і 

лишається нині однією з провідних у процесі 

формування особистості дитини. Відтак, соці-

альний розвиток є одним із пріоритетних на-

прямів навчання і виховання дітей із помір-

ною розумовою відсталістю. Він полягає у 

підготовці дитини до адекватного орієнтуван-
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ня в довкіллі, становленні навичок соціально 

прийнятної поведінки у різних життєвих ситу-

аціях  

На сьогодні актуальним залишається 

питання для фахівців галузі спеціальної  та 

інклюзивної освіти щодо підвищення значу-

щості ролі навчання та виховання дітей стар-

шого дошкільного віку з помірною розумо-

вою відсталістю в аспекті формування готов-

ності до навчання у школі та максимально ус-

пішного соціального розвитку дітей цієї кате-

горії. 

В нормативно-правових документах 

можна простежити зміни у підходах до реалі-

зації права на освіту дітей з порушенням інте-

лектуального розвитку: наказ МОН від 

21.12.2009 р. за № 1153 про заходи Міністерс-

тва освіти і науки України на виконання за-

вдань, визначених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 3 грудня 2009 року за 

№ 1482-р «Про затвердження плану заходів 

щодо запровадження інклюзивного та інтегро-

ваного навчання у загальноосвітніх навчаль-

них закладах на період до 2012 року», Наказ 

МОН України від 11.09.2009 р. за № 855 «Про 

затвердження Плану дій щодо запровадження 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх на-

вчальних закладах на 2009-2012 роки», зміню-

ють підходи до організаційних форм надання 

освітніх послуг дітей з особливими потреба-

ми. Дитина може навчатися в умовах класу, 

або індивідуально, за наявністю висновку фа-

хівців ресурсних центрів інклюзивної освіти 

щодо програм навчання.  

Відповідно викладеному вище на прак-

тиці виникає потреба формування готовності 

до навчання у школі дітей старшого дошкіль-

ного віку з помірною розумовою відсталістю.  

Аналіз наукової літератури з пробле-

ми. Базовий компонент дошкільної освіти Ук-

раїни, визначає  державні вимоги до рівня 

освіченості, розвиненості та вихованості ди-

тини старшого дошкільного віку, а саме сума-

рний кінцевий показник набутих компетенцій 

випускником дошкільного навчального закла-

ду перед його вступом до школи. Проте, ви-

значені Базовим компонентом дошкільної 

освіти вимоги до обсягу необхідної інформа-

ції, життєво важливих умінь і навичок, систе-

ми ціннісних ставлень до світу та самого себе, 

у повному обсязі є не придатними для дітей із 

порушенням інтелектуального розвитку різ-

них ступенів складності. Цей  факт поясню-

ється двома основними клініко-

психологічними законами олігофренії сфор-

мульованими Г. Сухарєвою: закон тотальності 

нервово-психічного недорозвиненості; закон 

ієрархічності недорозвитку психічної сфери. 

Під «тотальністю», дослідниця розуміє недо-

розвиненість усіх нервово-психічних й пев-

ною мірою, соматичних функцій, починаючи 

від недорозвитку внутрішніх органів, опорно-

рухового апарату, сенсорної, моторної, емо-

ційної сфер, вищих психічних функцій, особ-

ливо мислення, мови, особистості в цілому 

[11]. Ієрархічність недорозвиненості психіч-
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ної сфери, на думку автора проявляється в 

більш тяжкому ураженні філогенетично обу-

мовлених новітніх новоутворень (моторика та 

емоційно-вольова сфера виявляються більш 

збереженими ніж увага, мислення та інте-

лект).  

Аналіз спеціальної науково-методичної 

літератури, виявив основні теоретичні та 

практичні положення психолого-педагогічної 

характеристики різних напрямків підготовки 

дошкільників з порушенням психофізичного 

розвитку до навчання у школі, а саме теорети-

чний аналіз поняття «готовність до шкільного 

навчання» дошкільників (з порушеннями слу-

ху – Л. Головчич, М. Шеремет); умови підго-

товки дітей до навчання у школі (Т. Єгорова, 

А. Цимбалюк, М. Шеремет); педагогічна гото-

вність дошкільників з порушеннями психофі-

зичного розвитку (В. Золотоверх 

Л. Борщевська, І. Ермакова, О. Даниленко, 

Т. Марчук, І. Моргуліс, А. Обухівська, 

М. Савченко, Т. Свиридюк, Л. Ступнікова, 

Л. Фомічова, Г. Чефранова, І. Чигринова, 

С. Шевченко та ін.). 

Аналіз робіт зазначених науковців сві-

дчить, що всі вони містять багатий теоретич-

ний та емпіричний матеріал. Водночас, попри 

наявність різнопланових досліджень, нерозв’-

язаними залишилися завдання щодо форму-

вання готовності до навчання дітей з помір-

ною розумовою відсталістю. Вивчення прак-

тики дозволило встановити, що особливості 

психічного розвитку дітей з помірною розумо-

вою відсталістю, зумовлюють значні трудно-

щі входження до освітнього простору. Науко-

ві праці присвячені проблемам виховання й 

навчання дітей з помірною розумовою відста-

лістю, що конкретизують психічні пізнавальні 

процеси висвітлено такими науковцями, як 

Л. Виготський, О. Гаврилов, І. Соловйов, 

А. Герсамія, Г. Васєнков, Н. Демент’єва, 

Г. Дульнєв, Л. Занков, М. Певзнер, О. Маллєр, 

Г. Цикото; розвитку мовленнєвої сфери прис-

вячено праці Р. Бабєнкова, Л. Баряєвої, 

В. Ліпакової, Н. Лур’є, Я. Юділевич, 

Л. Шипіциної, А. Грибоєдової, Є. Правдіної-

Вінарської; питання щодо розвитку предметно

-практичної та ігрової діяльності розглядали 

Л. Баряєва, С. Забрамна, А. Зарін, Т. Ісаєва. 

Детальний розгляд особливостей перебігу 

психічних пізнавальних процесів дітей з помі-

рною розумовою відсталістю  дозволив конс-

татувати, що:  

– переважна більшість психічних функ-

цій у них знаходиться на елементарному рівні, 

що безумовно ускладнює виховну роботу з 

дітьми з помірною розумовою відсталістю, 

але не унеможливлює її [7, с. 308];  

– мовлення дітей з помірною розумо-

вою відсталістю характеризується недостат-

нім словниковим запасом, небажанням корис-

туватись словами з пасивного словника, нев-

мінням використовувати наявні мовленнєві 

знання і вміння у відповідних ситуаціях, знач-

ними порушеннями звуковимови та іншими 

дефектами структури мовлення, які призво-
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дять до відхилень під час вимови і до частого 

нерозуміння висловлювань таких дітей оточу-

ючими, недостатності мотивів для спілку-

вання, значним недорозвитком комунікативно

-пізнавальних здібностей, що виступають ос-

новою адаптації індивіда до соціального сере-

довища [4, с. 33];  

– поведінка дітей з помірною розумо-

вою відсталістю характеризується реактивніс-

тю, вони ще не можуть повністю підпорядко-

вувати одні мотиви іншим, у дітей виникає 

прагнення до діяльності, але внутрішні моти-

ви ще не мають достатньої сили, не проявля-

ються у вигляді зовнішньої діяльності [7, с. 

308]. Дорослий у цьому випадку виступає ті-

єю рушійною силою, яка підштовхує дитину у 

певному напрямку; 

– розвиток навичок самообслуговуван-

ня та функцій рухового апарату  також відс-

тає, таким людям впродовж всього життя пот-

рібна допомога і контроль [14, с.113].   

А отже, низький рівень пізнавальних 

процесів, невміння вбачати конкретну мету, 

аналізувати і робити висновки, відсутність 

навиків самоконтролю, невміння спілкува-

тись, низька мотивація щодо навчання, відсут-

ність життєвих орієнтувань унеможливлюють 

процес формування інтелектуальної готовнос-

ті до навчання у школі.  

У спеціальній психології визначення 

готовності до шкільного навчання розумово 

відсталих дітей здійснено О. Хохліною. Дослі-

дницею встановлено, що готовність дитини до 

школи стосується усього її психічного розвит-

ку і передбачає сформованість: позитивного 

ставлення до школи в цілому та до навчання; 

пізнавальної та емоційно-вольової сфери, дія-

льності і довільності поведінки; характероло-

гічних рис, важливих для навчання та діяльно-

сті в шкільному колективі. Тобто, важливого 

значення набуває саме активна позиція дити-

ни з порушенням інтелектуального розвитку у 

процесі навчання [13, с. 2-4]. Аналіз теорії та 

практики у галузі спеціальної педагогіки за-

свідчує, що внаслідок причин біосоціального 

характеру більшість дітей з інтелектуальною 

недостатністю, що вступають у дошкільні за-

клади, відзначаються недорозвитком емоцій-

ної та комунікативної поведінки,  предметних 

дій, пізнавальних функцій руки, мовлення, Я-

позиції, прагнення до самостійності, потреби 

в схваленні та підтримці з боку дорослого, у 

співробітництві з ним (О. Єкжанова, 

О. Стрєбєлєва та ін.).  

Відповідно, діти з помірною розумо-

вою відсталістю зіткаються зі значними труд-

нощами при вступі до школи. З одного боку, 

це зумовлено не сформованістю пізнавальної 

діяльності, а з іншого – відсутністю психоло-

гічної готовності до входження у новий колек-

тив. Відсутність засобів спілкування з дорос-

лими та однолітками, не сформованість різних 

видів діяльності, нездатність орієнтуватися у 

нових та проблемних ситуаціях тощо, веде до 

того, що подібна комунікативна неспромож-

ність дітей зазначеної категорії залишає їх по-
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за дитячим колективом. Усе це, у свою чергу, 

сприяє прояву патологічних рис особистості: 

замкнутості, агресивності, відмові від діяльно-

сті (О. Катаєва, Н. Морозова та ін.). Робимо 

висновок, що дитина з порушенням інтелекту-

ального розвиту старшого дошкільного віку, 

на відміну від дитини з типовим розвитком, є 

менш гнучкою у взаємодії з оточенням та 

більш залежною від впливів соціального сере-

довища. Все те, що у дитини з типовим розви-

тком формується спонтанно, завдяки насліду-

ванню і спільній діяльності з дорослими, у 

дітей з порушенням інтелектуального розвит-

ку потребує спеціального навчання. До того 

ж, як наголошують науковці, це стосується не 

лише розвитку розумових здібностей, а й емо-

ційного розвитку, засвоєння навичок самообс-

луговування, правил поведінки, формування 

вміння налагоджувати міжособистісні контак-

ти тощо. Відтак, основна увага дорослих має 

бути спрямована на соціальний розвиток ди-

тини. Відповідно, спеціальний дошкільний 

навчальний заклад відіграє важливу роль у 

формуванні соціальної компетентності дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку. 

Проблема адаптації розумово відсталих 

дітей і підлітків широко розглядається сучас-

ними дослідниками (О. Агавелян, А. Раку, 

Л. Плох, та ін.). Разом з тим, значна частина 

робіт присвячена, головним чином, вивчення 

питань соціальної адаптації осіб з інтелектуа-

льною недостатністю, і в набагато меншому 

ступені вивчалися її психологічні чинники та 

механізми (І. Коробейніков, Е. Трошіхіна та 

ін). 

Зокрема, у спеціальній літературі з 

проблем дітей з помірною розумовою відста-

лістю  недостатньо відомостей, що розкрива-

ють причини їх несприятливої шкільної адап-

тації, до яких у віковій психології відносять 

особливості розвитку різних видів діяльності 

в молодшому шкільному віці (навчальної, ко-

мунікативної та ін.), А також прийняття і ви-

конання дитиною системи шкільних вимог, 

освоєння програми навчання; становлення ро-

льових відносин з педагогом; індивідуально-

особистісні особливості самої дитини; профе-

сійно-особистісну готовність педагога до взає-

модії і співпраці з дитиною тощо.  

У зв’язку з особливостями розвитку, 

розумово відсталі діти в ще більшій мірі, ніж 

діти у нормі психофізичного розвитку, потре-

бують цілеспрямованого навчального впливу 

дорослого. Спонтанне засвоєння суспільного 

досвіду, особливо в ранньому дитинстві, у них 

практично не відбувається. Особливе значен-

ня ця проблема набуває в період підготовки 

дитини до школи. 

На сьогоднішній день питанням соціа-

лізації дитини з порушенням інтелектуального 

розвитку присвячено значну кількість дослі-

джень: формування соціально-побутових на-

вичок, забезпечення соціалізації дітей з помір-

ною розумовою відсталістю досліджено О. 

Маллєр, М. Малофєєв, В. Петрова, Л. Шіпіци-

на, М. Даниліна, Н. Вайзман; питання форму-
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вання навичок самообслуговування, як пріо-

ритет вирішення завдань їх соціально-

трудової адаптації Г. Блеч, А. Висоцька, 

О. Гаврилов, Ю. Галецька, І. Гладченко, 

Л. Дробот, Г. Зак, В. Карвяліс, О. Ковальова, 

С. Конопляста, В. Лубовський, Н. Лур’є, 

О. Маллєр, В. Мачихіна, Г. Мерсіянова, 

С. Мирський, Н. Павлова, Б. Пінський, 

І. Татьянчикова, С. Трикоз, О. Чеботарьова, 

S. Bochner, F. Campbell, C. Kopp. 

Відтак, зміни поглядів що відбулися у 

державі щодо значення та специфіки реаліза-

ції процесу навчання і виховання, визнають у 

процесі соціалізації дитини вже з ранніх ета-

пів життя провідної ролі її індивідуальної кар-

тини розвитку. Організація спеціального оріє-

нтованого навчання і виховання є основною 

формою їх соціальної адаптації та розвитку, 

соціальний захист. Психологічна наука щодо 

проблеми навчання і розвитку розумово відс-

талої дитини виходить із того, що вона інакше 

розвинена, ніж її нормальний ровесник. Пси-

хічний розвиток дітей з порушенням інтелек-

туального розвитку кваліфікується як компен-

саторний, тобто такий, що здійснюється у фо-

рмі заміщення, чи вирівнювання того чи іншо-

го внутрішнього процесу (мислення, сприй-

мання тощо). Неприпустима соціальна іденти-

фікація розумово відсталої дитини, як дитини 

з дефектом. Треба зосередити увагу керівни-

ків закладів освіти, педагогів, практичних 

психологів, соціальних педагогів та в першу 

чергу корекційних педагогів на пошук нових 

форм і методів удосконалення освітнього й 

реабілітаційного процесів, а тому пріоритет-

ним завданням спеціальних дошкільних нав-

чальних закладів на сучасному етапі є компе-

тентнісно-орієнтована освіта, спрямована на 

формування соціальної компетенції у вихова-

нців з порушенням інтелектуального розвит-

ку.  

У наукових працях В. Серової предста-

влено вивчення психологічних особливостей 

розвитку соціальної компетентності у стар-

ших дошкільників з порушенням інтелектуа-

льного розвитку. Дослідниця звертає увагу на 

розлади різних типів самоідентифікації у за-

значеної категорії дітей, відмічає також систе-

мний розлад усіх компонентів соціальної ком-

петентності  (когнітивного, емоційного, пове-

дінкового) [10, с. 19-26]. Автор вказує на не-

обхідність розвитку соціального інтелекту, 

комунікативних навиків, поведінковій саморе-

гуляції в оптимізації процесу формування со-

ціальної компетентності як передумови вхо-

дження до освітнього простору. 

Метою статті є висвітлення питань 

соціальної компетентності у дітей з порушен-

ням інтелектуального розвитку як показника 

готовності до навчання у школі. 

Це сприятиме подальшому розвитку 

наукових основ дошкільної спеціальної педа-

гогіки, поглибленої розробки методик, мето-

дичних порад щодо навчання, виховання та 

корекції дошкільників з помірною розумовою 

відсталістю у плані їх підготовки до навчання 
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у школі, перебудови практики роботи спеціа-

льного дошкільного навчального закладу, ін-

тегрованих та інклюзивних груп при загаль-

них дошкільних закладах та реабілітаційних 

центрах, у світі вимог нового педагогічного 

мислення, а також для забезпечення високої 

якості професійної підготовки корекційних 

педагогів дошкільних закладів 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Науковці різних країн світу 

(Tiffany А. Koszalka (США), Insung Jung 

(Японія), Gila Kurtz (Ізраїль) та ін.), які вивча-

ють наукову категорію «компетентність» в 

межах діяльності Міжнародного департамен-

ту стандартів для навчання, досягнення та 

освіти (США) (International Board of Standards 

for Training, Performance and Instruction 

(IBSTPI)), трактується її як спроможність осо-

бистості кваліфіковано провадити діяльність, 

виконувати завдання або роботу. При цьому 

поняття «компетентність» пов’язується з ком-

плексом знань, навичок і ставлень, що дають 

змогу особистості ефективно діяти або вико-

нувати певні функції, спрямовані на досягнен-

ня певних стандартів у професійній галузі або 

певній діяльності [1, с.1]. Відповідно до 

«Великого тлумачного словника сучасної ук-

раїнської мови», наукова категорія 

«компетентність» визначається як властивість 

за значенням «компетентний» і водночас від-

повідно до освітньо-кваліфікаційного 

(«компетентний» – який має достатні знання в 

якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре 

обізнаний, тямущий; який ґрунтується на 

знанні, кваліфікації), а також управлінського 

аспектів («компетентний» – який має певні 

повноваження, повноправний, повновладний) 

[6].  

Ми приєднуємося до означеної позиції 

вчених щодо тлумачення змісту поняття 

«компетентність» При цьому знання розуміє-

мо як особливу форму духовного засвоєння 

результатів пізнання, процесу відображення 

дійсності, яка характеризується усвідомлен-

ням їх істинності. Виражаються знання в по-

няттях, судженнях, умовиводах, концепціях, 

теоріях. Знання виконують важливі соціальні 

функції:  

а) матеріалізуються у певні технічні 

пристрої, технологічні процеси і, таким чи-

ном, служать виробництву; 

б) перетворюються на переконання і є 

керівництвом до практичної дії. Невід’ємними 

якостями справжніх знань є їх системність, 

осмисленість [8, с. 137].  

Так, у своїх працях В. Куніцина визна-

чає соціальну компетентність як систему 

знань про соціальну дійсність і про себе , сис-

тему складних соціальних умінь і навичок 

взаємодії, сценаріїв поведінки в типових соці-

альних ситуаціях, що дозволяють швидко і 

адекватно адаптуватися [9, с. 34-36.].  

Для дослідників (Г. Бурлака, В. Боча-

рова, П. Павленок, Г. Філонов, М. Фірсов та 

ін.) видається очевидною необхідність психо-

логічних, соціальних знань, умінь, установок, 
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які є структурними складовими соціально-

психологічної компетентності у діяльності 

фахівця соціальної роботи. 

Німецькі психологи У. Пфінгстен і 

Р. Хінтч трактують соціальну компетентність 

як вміння володіти когнітивними, емоційними 

і моторними засобами поведінки, які в певних 

ситуаціях ведуть до довготривалого співвідне-

сення позитивних і негативних наслідків [2, с. 

61 – 69]. 

Х. Шредер і М. Форверг вважають, що 

структуру соціальної компетентності склада-

ють такі риси особистості: комунікабельність, 

готовність до спілкування, впливовість, само-

повага [3, с. 103–104]. 

Р. Ульріх і М. Ульріх розробили конце-

пцію, в якій сформульовані основні характе-

ристики соціально-компетентної людини, а 

саме: розуміння власних почуттів і вимог, 

вміння аналізувати і включати соціальні знан-

ня у власну поведінку, досягнення мети най-

більш ефективним чином [4]. 

Дотичної до теми нашого дослідження 

є наукові доробки О. Таран щодо визначення 

нормативних критеріїв готовності дитини до 

шкільного навчання, соціальна готовність роз-

глядається дослідницею як складова психоло-

гічної готовності дитини до навчання [12, с. 

126]. Зокрема соціальна готовність складаєть-

ся на думку дослідниці із комунікативної та 

соціальної компетентності, за такою схемою:  

1) комунікативна компетентність, її пе-

редумови (наявність потреби та бажання ди-

тини у спілкуванні з однолітками та доросли-

ми; наявність позитивного ставлення до кому-

нікативної діяльності; сформованість комуні-

кативних рис характеру – товариськість, кон-

тактність, відгукуваність, сумлінність, наполе-

гливість тощо.); знання (знання та розуміння 

мовленнєвої культури спілкування; знання та 

розуміння невербального спілкування); умін-

ня та навички (сформованість навичок спілку-

вання, уміння вступати в контакт як з одноліт-

ками, так і з дорослими; уміння гармонійно 

поєднувати виразні, вербальні та контакт як з 

однолітками, так і з дорослими; уміння гармо-

нійно поєднувати виразні, вербальні та невер-

бальні засоби спілкування; довільність у спіл-

куванні з дорослими (уміння прийняти навча-

льне завдання та вказівку дорослого); здат-

ність до взаємодії на партнерських засадах, 

(уміння справедливо розподіляти функції, до-

мовлятися, обґрунтовувати свою думку, пос-

тупатися, запобігати конфліктам і справедли-

во їх розв’язувати);  

2) соціальна компетентність, її переду-

мови (усвідомлення свого соціального 

«Я» (сприймання себе в контексті стосунків з 

іншими, відчуття своєї належності до певної 

соціальної групи); здатність почувати себе 

впевнено за межами дому, в іншому соціаль-

ному середовищі (відсутність страху, належ-

ності до певної соціальної групи); здатність 

почувати себе впевнено за межами дому, в 

іншому соціальному середовищі (відсутність 

страху, нерішучості); знання (знання основ-
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них норм і правил поведінки в соціальному 

середовищі; розуміння ролі вчителя, що відрі-

зняється від ролі вихователя та матері; розу-

міння своєї соціальної ролі майбутнього учня, 

для якого провідна діяльність – навчання); 

уміння та навички (сформованість навичок 

суспільного життя, дотримання правил і норм 

поведінки; уміння об′єктивно оцінювати вчин-

ки навколишніх відповідно норм поведінки; 

здатність і готовність до співпраці; уміння бу-

дувати взаємовідносини з однолітками в про-

цесі спільної діяльності (уміння брати до ува-

ги думку іншого, зважати на нього, доброзич-

ливо взаємодіяти); уміння підпорядковувати 

свою поведінку законам дитячої групи; здат-

ність знаходити своє місце в групі; думку ін-

шого, зважати на нього, доброзичливо взаємо-

діяти); уміння підпорядковувати свою поведі-

нку законам дитячої групи; здатність знаходи-

ти своє місце в групі; здатність виконувати 

роль учня в ситуації шкільного навчання; сфо-

рмованість необхідних елементарних трудо-

вих умінь та навичок (уміння організувати ро-

боче місце та підтримувати порядок на ньому 

тощо); сформованість навичок самообслуго-

вування). 

Соціальна компетентність, в свою чер-

гу виступає як система структурованих знань 

про закономірності поведінки, діяльності і ві-

дносин, які проявляються через особистісні 

якості людини, що забезпечують відповідаль-

не саморегулювання поведінки особистості в 

суспільстві, передбачає володіння складними 

комунікативними навичками, формування 

адекватних умінь в нових соціальних умовах. 

У найповнішому вигляді соціальна компетен-

тність передбачає певний обсяг знань і рівень 

сформованості умінь та навичок, що дозволя-

ють людині адекватно орієнтуватися в різних 

ситуаціях, об’єктивно оцінювати себе і людей, 

здійснювати самоаналіз і самоконтроль, про-

гнозувати поведінку інших осіб, формувати 

необхідні відносини і успішно впливати на 

них, орієнтуючись на наявні умови. 

Діти старшого дошкільного віку з помі-

рною розумовою відсталістю у соціальному 

розвитку значно відрізняються від своїх одно-

літків з типовим розвитком. Певною мірою це 

обумовлено не лише органічним ураженням 

але й умовами виховання дітей з помірною 

розумовою відсталістю в родині: неадекватни-

ми формами спілкування, характером взаємо-

дії дорослого з дитиною, ізоляцією дитини від 

однолітків й інших дорослих, невідповідністю 

предметно-розвиваючого середовища до поте-

нційного рівня психічного розвитку дитини. В 

результаті проведення аналізу психолого-

педагогічної літератури по вивченню особли-

востей соціального розвитку дітей дошкільно-

го віку з помірною розумовою відсталістю, 

виокремлюють загальні компоненти в соціа-

льному розвитку, несформованість яких знач-

но ускладнювало включення цих дітей в сере-

ду однолітків і подальшу соціалізацію: 

• вміння співпрацювати з новим дорослим 

і однолітками; 

• діяти спільно або по наслідуванню в різ-

них видах діяльності; 
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• адекватно поводитися в побуті, підкоря-

тися режиму дня; 

• володіння навичками охайності і самоо-

бслуговування (вміння одягатися і роз-

дягатися, вмиватися, розчісуватися, при-

бирати свої речі в шафу з допомогою 

дорослого або самостійно). 

Як показують теоретичні дані, основ-

ною причиною несвоєчасного включення ді-

тей старшого дошкільного віку з помірною 

розумовою відсталістю у соціум є неадекватна 

соціальна ситуація їх ви в сім’ї. Дослідники, 

визначають ряд факторів, що ускладнюють 

соціальний розвиток дітей старшого дошкіль-

ного віку з помірною розумовою відсталістю. 

1) неадекватні форми спілкування і вза-

ємодії матері зі своєю дитиною; 

2) невміння батьків ввести дитину в 

нове соціальне оточення; 

3) ізоляція дитини з порушенням інте-

лектуального розвитку від оточуючих людей; 

4) недооцінка батьками наслідків втра-

ти часу сенситивного періоду в соціальному 

розвитку дитини; 

5) відсутність організованого режиму 

дня дитини в родині; 

6) відсутність адекватного предметно-

розвиваючого середовища для дитини в сім'ї. 

Таким чином, у дітей дошкільного віку 

з помірною розумовою відсталістю особливо-

сті соціального розвитку є різнорівневими в 

основних показниках і свідчать як про соціа-

льну непристосованості дитини в сім’ї, так і 

про несформованість компонентів готовності 

до включення в колектив однолітків. 

Показниками соціального розвитку ді-

тей дошкільного віку з помірною розумовою 

відсталістю виступають:  

• форма спілкування дитини з дорослим;  

• засоби спілкування дитини з дорослим;  

• сформованість у дитини уявлень про се-

бе;  

• сформованість уявлень про інших лю-

дей;  

• сформованість уявлень про навколишній 

світ,  

• адекватність використання предметів 

оточення;  

• способи засвоєння суспільного досвіду;  

• адекватність поведінки в незнайомій об-

становці;  

• сформованість соціально-побутових 

умінь і навичок, в тому числі жестів, мо-

ви і малюнків.  

Вищезазначене, певною мірою висуває 

нові вимоги перед родиною у питаннях взає-

модії із фахівцями закладів спеціальної освіти 

в процесі формування соціальної готовності 

розумово відсталої дитини до навчання у спе-

ціальній загальноосвітній школі, адже фахівці 

галузі спеціальної освіти є більш компетент-

ними за батьків у питаннях розв’язання про-

блем розумово відсталих дітей. Тому, важли-

вим стає питання узгодження впливів усіх су-

б’єктів (батьків, вихователів, логопедів, пси-

хологів) виховного процесу на дітей з помір-
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ною розумовою відсталістю за для формуван-

ня психологічної готовності дітей до навчання 

у спеціальній загальноосвітній школі. Відо-

мий психолог О. М. Леонтьєв зазначає, що 

близьке оточення дитини, можна віднести до 

системи виховних впливів до яких вона чут-

лива. Сучасна наука наголошує на важливості 

сімейного виховання для повноцінного розви-

тку особистості дитини, оскільки його сила та 

вплив не порівнюються з жодним, навіть з ду-

же кваліфікованим вихованням у дитячому 

садку чи школі. Психологічні та соціально-

педагогічні дослідження дозволяють ствер-

джувати, що сім’я посідає важливе місце се-

ред соціальних груп, які впливають на форму-

вання особистості. Саме сім’я з її інтимно-

особистими зв’язками, як ніяка суспільна ус-

танова, може забезпечити дитині емоційний 

захист, відчуття важливості та суттєвості сво-

го існування, щирої зацікавленості в ній. Не-

має таких якостей особистості, у формуванні 

яких не брала б участь сім’я. Любов дитини 

до батьків, виступає гарантом емоційного бла-

гополуччя й безпеки. Дитині мало просто то-

го, щоб її любили. Вона потребує підтримки 

на всіх періодах дитинства, особливо при ро-

зумовій відсталості. Глибокий, постійний кон-

такт з дитиною – необхідна умова її вихован-

ня у будь-якому віці. Але тісний контакт і вза-

єморозуміння не виникають самі по собі. Ба-

тьки їх будують і творять, починаючи з віку 

немовляти. 

Висновки. Можна з більшою чи з мен-

шою вірогідністю констатувати, що у дитини 

старшого дошкільного віку з помірною розу-

мовою відсталістю, знижені відповідні пози-

тивні психологічні передумови до соціокуль-

турного розвитку. Дитина з порушенням інте-

лектуального розвитку може  досягти соціаль-

них адекватних соціальних стандартів. Психо-

логічна позиція винятковості, своєрідності 

призводить до того, що ставлення до такої ди-

тини соціального оточення визначається сус-

пільно встановленим виміром. За відсутності 

чи недостатньої ефективності роботи у цьому 

напрямі у дітей з порушенням інтелектуально-

го розвитку формується підозрілість, недовіра 

стосовно оточуючих. Дитина може компенсу-

вати власні психологічні труднощі відповід-

ними агресивними діями стосовно соціально-

го середовища у якому вона перебуває. Мож-

на стверджувати те, що організація спеціаль-

ного орієнтованого навчання і виховання є 

основною формою їх соціальної адаптації та 

розвитку. А тому, ключовим моментом фор-

мування готовності до навчання у школі дітей 

з помірною розумовою відсталістю, може ви-

ступити принцип створення адекватних умов 

для виховання на розвитку, з метою якомога 

раннього запобігання соціальної депривації, 

обумовленої перебуванням дитини з порушен-

ням інтелектуального розвитку у специфічно-

му, замкненому, обмеженому середовищі. За 

такого підходу у старших дошкільників з по-

мірною розумовою відсталістю значно підви-

щуватиметься соціальна позиція й рівень са-
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мооцінки. Освітньою стратегією щодо дітей  з 

порушенням інтелектуального розвитку має 

бути орієнтація на підвищення їх соціальної 

позиції. Вплив корекційного педагога, спеціа-

льного психолога має спрямовуватися на на-

громадження такою дитиною внутрішнього, 

психічного потенціалу для несуперечливого 

повернення її в зону соціокультурної дії – ро-

зумової, трудової, комунікативної, моральної. 

Перспективи подальших досліджень. 

Актуальною для нашого дослідження є питан-

ня взаємодії фахівців спеціального дитячого 

навчального закладу і сім’ї дитини з помір-

ною розумовою відсталістю. Ми висунули 

припущення, що об’єднання професійної ком-

петентності фахівців спеціального дошкільно-

го навчального закладу із педагогічною ком-

петентністю сімей дітей з помірною розумо-

вою відсталістю буде ефективним засобом 

формування соціальної готовності дитини з 

порушенням інтелектуального розвитку до 

навчання у спеціальній загальноосвітній шко-

лі. На нашу думку, взаємодія фахівців спеціа-

льного дитячого навчального закладу та сім’ї 

дитини з помірною розумовою відсталістю – 

складна проблема, що проходить тривалий 

розвиток, набуваючи особливого значення у 

пошуку дієвих шляхів її розв’язання на сучас-

ному етапі розвитку спеціальної освіти. Зазна-

чена ситуація ускладнюється тим, що сьогодні 

традиційно робота з сім’ями дітей з помірною 

розумовою відсталістю здійснюються як скла-

дова психолого-педагогічного супроводу ді-

тей означеної нозології, що не дозволяють по-

вністю задовольнити потреби батьків у різних 

видах соціальних послуг (психолого-

педагогічних), а отже, потребують творчого 

переосмислення. 
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ABSTRACT 

The article discusses the readiness of chil-

dren of senior preschool age with moderate men-

tal retardation to schooling.  The authors pay spe-

cial attention to social competence, because it 

significantly improves the adaptation of children 

with intellectual disabilities to schooling.  Of par-

ticular importance is the social development of a 

child with moderate mental retardation in the as-

pect of attracting a child to the socio-cultural en-

vironment.  The study of special methodological 

psychological and pedagogical literature made it 

possible to establish that the organization of spe-

cial oriented instruction and upbringing is the 

main form of their social adaptation and develop-

ment.  That is why the principle of creating the 

conditions for the least possible social depriva-

tion, that is, the placement of a mentally retarded 

child in the least specific, closed, restricted envi-

ronment, can become the key moment of the 

readiness for the education of children with mod-

erate mental retardation in school.  It is possible 

to state with greater or lesser probability that the 

child of the older preschool age with moderate 

mental retardation has lowered the corresponding 

positive psychological prerequisites for socio-

cultural development.  A child with a violation of 

intellectual development can achieve social 

standards that are adequate to a normal child.  

With this approach, the mentally retarded school-

children significantly increase their social posi-

tion and level of self-esteem.   

The psychological position of exclusivity, 

originality leads to the fact that the attitude to 

such a child of a social environment is deter-

mined by a socially established dimension.  The 

educational strategy for mentally retarded chil-

dren should be to focus on minimizing their so-

cial position as little as possible.  In the absence 

or inadequate efficiency of work in this direction, 

in children with intellectual disabilities, suspicion 

is formed, distrust in relation to others.  A child 

can compensate for his/her own psychological 

difficulties by appropriate aggressive actions in 

relation to the social environment in which it is 

located.  The influence of the correctional teach-

er, a special psychologist, should be directed to-

ward the accumulation by such a child of an in-

ternal, mental potential for a non-contradictory 

return to a zone of sociocultural action-mental, 

labor, communicative, and moral.  Indicators of 

social development of preschool children with 

moderate mental retardation are: the form of 

communication between the child and the adult;  

means of communication between the child and 
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the adult;  formation of the child's self-image;  the 

formation of ideas about other people;  the for-

mation of ideas about the surrounding world, the 

adequacy of the use of environmental objects;  

ways to assimilate social experience;  adequacy 

of behavior in unfamiliar surroundings;  the for-

mation of social and everyday skills and habits, 

including gestures, language and drawings.  How-

ever, despite the conducted studies, the experi-

ence of forming social readiness for teaching chil-

dren of the senior preschool age with moderate 

mental retardation remains insufficiently studied.  

Thus, the orientation of national education 

on the personality of the child predetermines a 

new strategy of education on the basis of human-

istic principles-the realization of the rights of a 

child with moderate mental retardation for educa-

tion and the provision of conditions for identify-

ing its possibilities in the process of specially or-

ganized education and upbringing and social life. 

Key words: readiness for training, social 

competence, intellectual development violations, 

special pre-school education. 
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 
 

Аннотация. В статье рассматривается 

вопрос готовности детей старшего дошколь-

ного возраста с умеренной умственной отста-

лостью к обучению в школе. Авторы особое 

внимание уделяют именно социальной компе-

тентности, ведь она значительно повышает 

эффективность адаптации детей с нарушением 

интеллектуального развития. Особое значение 

социальное развитие ребенка с умеренной ум-

ственной отсталостью приобретает в аспекте 

привлечения ребенка к социокультурной сре-

де. Изучение специальной методической пси-

холого-педагогической литературы, позволило 

установить, что организация специального 

ориентированного обучения и воспитания яв-

ляется основной формой их социальной адап-

тации и развития. А потому, ключевым мо-

ментом формирования готовности к обучению 

в школе детей с умеренной умственной отста-

лостью, может выступить принцип создания 

условий для как можно меньшей социальной 

депривации, то есть размещение умственно 

отсталого ребенка в наименее специфической, 

замкнутой, ограниченной среде. Можно с 

большей или с меньшей вероятностью конста-

тировать, что у ребенка старшего дошкольно-

го возраста с умеренной умственной отстало-

стью, снижены соответствующие положитель-

ные психологические предпосылки к социо-
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культурному развитию. Ребенок с нарушени-

ем интеллектуального развития может до-

стичь социальных стандартов, адекватных 

нормотипичному ребенку. При таком подходе 

у школьников с нарушением интеллекта зна-

чительно повышаться социальная позиция и 

уровень самооценки. 

Психологическая позиция исключи-

тельности, своеобразия приводит к тому, что 

отношение к такому ребенку социального 

окружения определяется общественно уста-

новленным измерением. Образовательной 

стратегией для детей с нарушением интеллек-

туального развития должна стать ориентация 

на как можно меньшее снижение их социаль-

ной позиции. При отсутствии или недостаточ-

ной эффективности работы в этом направле-

нии у детей с нарушением интеллекта форми-

руется подозрительность, недоверие по отно-

шению к окружающим. Ребенок может ком-

пенсировать собственные психологические 

трудности соответствующими агрессивными 

действиями в отношении социальной среды, в 

котором он находится. Влияние коррекцион-

ного педагога, специального психолога долж-

но направляться на накопление таким ребен-

ком внутреннего, психического потенциала 

для непротиворечивого возвращению его в 

зону социокультурного действия − умственно-

го, трудового, коммуникативного, нравствен-

ного. Показателями социального развития де-

тей дошкольного возраста с умеренной ум-

ственной отсталостью выступают: форма об-

щения ребенка со взрослым; средства обще-

ния ребенка со взрослым; сформированность 

у ребенка представлений о себе; сформиро-

ванность представлений о других людях; 

сформированность представлений об окружа-

ющем мире, адекватность использования 

предметов окружения; способы усвоения об-

щественного опыта; адекватность поведения в 

незнакомой обстановке; сформированность 

социально-бытовых умений и навыков, в том 

числе жестов, речи и рисунков.  

Так, ориентация национального образо-

вания на личность ребенка предопределяет 

новую стратегию воспитания на основе гума-

нистических принципов − реализацию прав 

ребенка с умеренной умственной отсталостью 

на образование и обеспечение условий для 

выявления своих возможностей в процессе 

специально организованного обучения и вос-

питания, общественной жизни. 

Ключевые слова: готовность к обуче-

нию, социальная компетентность, нарушение 

интеллектуального развития, специальное до-

школьное образование. 
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