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Сидоровська І.А. 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 

У статті охарактеризовано особливості соціальної компетентності 

(мотиваційний, когнітивний, поведінковий та емоційно-оціночний компоненти) 

дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 

Ключові слова: соціальна компетентність, загальне недорозвинення 

мовлення, дошкільний вік. 

Постановка проблеми. Потреба суспільства в істотній модернізації 

системи освіти вимагає застосування комплексу підходів в організації всього 

освітнього процесу і педагогічної діяльності в цілому. Компетентнісний підхід, 

втілює сьогодні іноваційний процес в освіті і відповідає прийнятій у більшості 

розвинених країн загальної концепції освітнього стандарту. У спеціальній 

освіті, де на перший план висувається проблема соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами, їх успішної інтеграції в суспільство 

(М. Малофєєв, Н. Назарова, Г. Пенін, Л. Шипіцина та ін.) особливу значущість 

набуває формування і розвиток соціальної компетентності, як одній зі 

складових процесу соціалізації. Соціальна компетентність, як особова якість 

людини розглядається в якості міждисциплінарного предмета і аналізується як 

складне, багатокомпонентне і багатоаспектне явище (І. Зимня, Н. Калініна, 

J.Mehl, W. Pfingsten, R.Hiich і ін.). 

Соціальна компетентність – інтегративна якість особистості, сформована 

в процесі оволодіння уявленнями і знаннями про соціальну дійсність, активного 

освоєння соціальних відносин, які є основою побудови і регулювання 
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міжособистісних і внутрішньоособистісних соціальних позицій [1]. 

Дошкільникам із загальним недорозвиненням мовлення властиві труднощі 

становлення міжособистісних стосунків, неадекватність емоційних реакцій, 

самооцінки, низька пізнавальна мотивація та порушення комунікативної 

діяльності. Вказані специфічні особливості емоційно-особистісного розвитку 

призводять до різкого зниження рівня психосоціального розвитку дитини і 

обмежують її можливості в пізнанні соціальної дійсності (С. Бенілова, 

Т.Волковская, Л.Давидович, М. Єгорова, С. Конопляста, І. Мартиненко, 

Ю. Рібцун, Л. Шамко, Л. Шипіцина та ін.). 

Аналіз досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що проблемі 

соціального становлення та розвитку дошкільнят приділяють увагу в своїх 

роботах багато дослідників (М. Безруких, В. Бєлкіна, P. Буре, С. Козлова, 

І. Мулько, О. Прима, Т. Рєпіна, О. Смирнова, В. Холмогорова та ін.), gроблему, 

пов'язану з визначенням сутності соціальної компетентності у дошкільнят із 

ЗНМ у спеціальній педагогіці розроблено недостатньо. У логопедії проблема 

оволодіння соціальними уявленнями дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку 

розглядалася в наукових дослідженнях різних авторів (Д. Міняжева, 

О. Павлова, O. Слінько, Л. Соловйова, О. Шацька і ін.). Встановлено, що в міру 

специфіки мовленнєвого порушення, соціальний розвиток дітей не формується 

належним чином. Механізм соціалізації дітей із ЗНМ, має певні особливості [2; 

3]. Діти мають труднощі в засвоєнні системи культури мовлення і зразків 

поведінки у суспільстві. Їм складно досягати своїх цілей, що може призвести до 

дисбалансу в поведінці. Незважаючи на наявність досліджень проблеми 

соціального розвитку дітей із ЗНМ, питання формування соціальної 

компетентності у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення не 

набуло широкого висвітлення. 

Мета статті: виявити особливості соціальної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку із ЗНМ. 
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Виклад матеріалу дослідження. Мета констатуючого експерименту 

полягала у вивченні соціальної компетентності у дітей із ЗНМ в порівнянні з 

однолітками з нормотиповим розвитком. 

Експериментальне дослідження базувалося на сучасних уявленнях 

корекційної педагогіки, соціальної педагогіки, психології, психолінгвістики, 

семіотики. 

В рамках констатуючого етапу були поставлені наступні завдання: 

1. Розробити методи вивчення соціальної компетентності у дошкільнят із 

загальним недорозвиненням мовлення; 

2. Вивчити і порівняти стан соціальної компетентності дітей дошкільного 

віку із ЗНМ та нормотиповим розвитком. 

В якості основних методів дослідження використовувалися: соціологічні 

методи: вивчення медичної та психолого-педагогічної документації; вивчення 

рівня сформованості мотиваційного, когнітивного, емоційно-особистісного, 

поведінкового компонентів соціальної компетентності; психологічні методи: 

проектні графічні (і вербальні) тести; вивчення уявлень дітей про норми і 

правила поведінки; педагогічні методи: індивідуальні бесіди з дітьми, 

вихователями, психологами ЗДО, батьками дітей. 

Дослідження проводилося на базі дошкільного відділення Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 7» Харківської обласної ради, в ньому 

взяли участь 32 дитини старшого дошкільного віку від 4 років 10 міс. до 6 років 

1 міс. 

Для діагностики соціальної компетентності нами були застосовані 

методики, що дозволяють виявити особливості міжособистісних стосунків 

дошкільнят, загальний рівень засвоєної соціальної інформації, адекватність 

дитячої самооцінки, а також рівень комунікативної компетенції (Т. Захарова, 

P.Левіна, М.Лісіна, Т.Рєпіна). 

Співвіднесення результатів дослідження за діагностичними методиками 

дозволило порівняти рівень сформованості соціальної компетентності дітей із 

ЗНМ і дітей з нормотиповим розвитком. В якості критеріїв ми модифікували 
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параметри, запропоновані Е.Ф. Купецковою: сформованість уявлень дітей про 

людину і суспільство. 

Мотиваційний компонент 44% дітей з нормальним мовним розвитком і 

24% дітей зі ЗНМ. У дітей із ЗНМ мотиваційний компонент нестійкий, 

залежить від дорослого і його вміння зацікавити дитину інформацією 

навколишнього світу, долучити її до соціальної дійсності. 

Когнітивний компонент 47% дітей з нормальним мовним розвитком і 25% 

дітей із ЗНМ, пов'язаний з розумінням дитиною подій, що відбуваються в 

соціумі; іншої людини (дорослого, однолітка); емоційного контексту ситуації 

взаємодії, а також з розуміння своїх можливостей в різних видах діяльності, 

характеру ставлення до оточуючих і собі. Особливості дітей із ЗНМ 

виражаються в недорозвитку тих видів діяльності, в яких проявляється рівень і 

якість соціальних уявлень. До таких видів діяльності належать: мовлення, 

спілкування, гра, образотворча діяльність; відображення соціальних уявлень 

істотно збіднене. 

Поведінковий компонент 47% дітей з нормальним мовним розвитком і 

21% дітей з ЗНМ. Дошкільникам із ЗНМ були властиві: труднощі встановлення 

зорового контакту з партнером, вкрай рідкісне використання міміки, жестів для 

підтримки взаємодії, мале число мовних звернень один до одного. Діти із ЗНМ 

проявляли сором'язливість, були обережними, придивлялися або порушували 

правила спілкування (проявляли нетактовність, не розуміючи вікової різниці). 

Емоційно-оцінний компонент 42% дітей з нормальним мовним розвитком 

і 19% дітей із ЗНМ становить моральну основу соціальної компетентності, 

відображаючи зміст переживань дитини і її прагнення до співчуття, співчуття 

іншій людині, готовність проявити доброту, допомогти.  

Оцінка інших дітей досліджуваними досить ситуативна, що пояснюється 

віковими особливостями дітей шостого року життя: стійкі дружні групи ще 

тільки формуються, оцінка однолітка дуже залежить від оцінки його дорослим, 

від настрою, різних зовнішніх обставин. Проте, можна констатувати, при 

оцінюванні діти із ЗНМ дають частіше негативні оцінки однолітків, 
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розповідають про невдачі і проступки інших. Егоцентричність дошкільника, ще 

має досить вагоме місце в цьому віці, відсутність критичності в оцінці, 

невміння пояснити свою відповідь. 

Експериментальне дослідження показало, що соціальна компетентність 

формується лише за умови збереження всіх структурних компонентів 

мовленнєвої діяльності. Крім того, засоби спілкування є не тільки базисом 

мови, а й інтегрованим в структуру соціальної компетентності утвореням. В 

умовах мовленнєвого недорозвинення виявлена дефіцитарність структурних 

компонентів соціальної компетентності (мотиваційного, когнітивного, 

емоційно-оцінного, поведінкового).  

Отже, загальне недорозвинення мовлення обумовлює неможливість 

спонтанного засвоєння повноцінних соціальних уявлень дітей даної категорії. 

Отримані дані доводять, що в основі соціалізації лежать як загальні 

універсальні механізми і закономірності: загальна соціальна активність дитини, 

рівень її когнітивного розвитку і ступінь засвоєння культурно і соціально 

обумовлених знаків, в той час як в умовах загального недорозвинення мовлення 

відбувається порушення формування складових компонентів соціальної 

компетеності, не формуються передумови для розвитку повноцінної соціальної 

адаптації (порівняння показників сформованості комунікативної компетенції і 

компонентів соціальної компетентності. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці комплексної 

корекційно-логопедичної програми з формування соціальної компетентності у 

дітей шляхом застосування проектної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ 

ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ 

Мовлення є важливою складовою суспільного життя, порушення 

мовлення чи його відсутність ускладнює або унеможливлює комунікативну 

діяльність людини, її соціалізацію. Діти з порушеннями слуху відносяться до 

категорії людей з особливими потребами, тому потребують своєчасної 

спеціальної допомоги для забезпечення повноцінного життя у суспільстві. 

Ключові слова: порушення слуху, мовлення, слухове сприймання. 
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