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Анотація 

Стаття присвячена важливій проблемі соціально-емоційного розвитку дітей з 

тяжкими порушеннями артикуляційного апарату (ТПАА). Здійснено теоретичний 

аналіз основних положень навчальних програм для дітей дошкільного віку з 

нейротиповим розвитком і дітей з особливостями в розвитку. Встановлено, що 

проблема соціально-емоційного розвитку дітей у розділах програм висвітлена 

недостатньо і потребує свого подальшого дослідження.  

 

Abstract 

Programmatic documents analysis problems of social and emotional development of 

children with severely impaired speech apparatus. The article is devoted to the important 

problem of social and emotional development of children with severely impaired speech 

apparatus (SISА). It was made theoretical analysis of the main provisions of educational 

programs for preschool children with neuron typical development and children with special 

needs of development. It was determined that the problem of social and emotional 

development of children under the program was highlighted not enough and requires further 

study. Keywords: educational programs, children with features in development, severely 

impaired speech apparatus, emotional and social development. 

 

Ключові слова: освітні програми, діти з особливостями в розвитку, тяжкі порушення 

артикуляційного апарату, емоційний і соціальний розвиток. 
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Вступ 

 

Аналіз результатів наукових досліджень з проблеми розладів мовленнєвого 

розвитку, зокрема спричинених порушеннями будови і функції артикуляційного 

апарату, показує, що в її вирішенні досягнуто значних успіхів: здійснено 

диференціацію порушень мовленнєвого розвитку, розроблені наукові основи 

корекційно спрямованого формування мовлення в дітей, визначено напрями їхнього 

дошкільного і шкільного корекційно-розвивального і корекційно-превентивного 

навчання (Е.А.Данілявічюте, С.Ю.Конопляста, В.В.Тарасун, Г.В.Чиркіна та ін.). Разом з 

тим, у пору глобальної інформатизації та технологічного прогресу суспільства 

проблема соціально-емоційного розвитку людини з особливими потребами постає 

особливо гостро. Від її вирішення значною мірою залежить усвідомлення дитиною себе 

як особистості, своєї самоцінності, уміння адекватно орієнтуватися у доступному 

суспільному довкіллі, розуміти почуття іншої людини, виражати свої почуття та 
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ставитися до соціального світу відповідно до культурних традицій суспільства. У змісті 

Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) доводиться необхідність надання 

пріоритету соціально-моральному та соціально-емоційному розвитку особистості 

дитини, формуванню в неї уміння узгоджувати особисті інтереси з оточуючим її 

середовищем [2, 40-43]. Недостатня розробленість проблеми, епізодичний характер 

застосування відповідних засобів її вирішення в практичній діяльності дошкільних 

навчальних закладів (ДНЗ) не дозволяє максимально повно й успішно розв’язувати 

завдання, спрямовані на інтенсифікацію процесу соціально-емоційного розвитку 

дошкільників з ТПАА.  

 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими 

завданнями 

 

1.1 Дослідження проблеми соціального розвитку в теоретичному аспекті 

 

Проблеми соціального розвитку особистості розглядалися з філософських, 

соціологічних, психологічних, культурологічних, педагогічних позицій. Ученими, які 

суттєво вплинули на результати дослідження проблеми соціально-емоційного розвитку 

людини, є Г. Гіддінгс, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, Ч. Кулі, Дж. Мід, Т. Парсонс, З. Фрейд 

та ін. Соціально-педагогічні засади соціалізації дітей з мовленнєвими порушеннями 

розглядалися в роботах учених В. Бондаря, Л. Волкової, С. Коноплястої, С. Миронової, 

В.Синьова, Є. Соботович, Р. Сулейманова, В. Тарасун, Л. Фомічової, О. Хохліної, 

М.Шеремет та ін.).  

 

1.2. Дослідження проблеми емоційного розвитку в теоретичному аспекті 

 

Наукові дослідження з проблеми діагностики, розвитку і корекції емоційної сфери 

у дітей дошкільного віку здійснювали радянські і вітчизняні психологи, а саме: Л. 

Виготський, О.Кононко, В. Крутецький, Г. Люблінська, В. Мухіна та ін. Окремі аспекти 

означеної проблеми розглядалися педагогами (А. Кошелєва, Н. Кряжева, та ін.). За 

результатами досліджень встановлено, що емоційна сфера забезпечує відображення 

навколишнього світу. 

Разом з тим, проблема корекції розвитку соціально-емоційної сфери у дітей з 

ТПАА, причин труднощів її формування та шляхи їхнього запобігання не знайшли 

своєї достатньої теоретико-методичної розробки. 

 

2. Виклад основного матеріалу 
 

2.1. Теоретичний аналіз програмових документів дошкільної ланки з соціально-

емоційного розвитку  

 

Відсутність достатньо повного, заснованого на теоретичному аналізі та 

практичному досвіді проектування соціально-емоційного розвитку дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення у дошкільному дитинстві, соціальна, корекційно-педагогічна 

значущість проблеми, об’єктивна необхідність розробки та покращення шляхів 

соціально-емоційного розвитку дітей зумовили актуальність і доцільність вивчення 

зазначеної проблеми. 

Дошкільне виховання як перша ланка загальної системи освіти відіграє важливу 

роль у житті суспільства, здійснюючи роботу з охорони та зміцнення здоров’я дітей, 

створюючи умови для їхнього всебічного розвитку в ранньому і дошкільному віці. Це 



 
 

189 

завдання передбачає не тільки визначений рівень набуття широкого кола соціальних 

знань і оволодіння різними способами їхнього практичного застосування, але й 

обов’язково високий рівень розвитку емоційної сфери. У Базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні згадана проблема знаходить свій відбиток. У документі 

підкреслено важливість ознайомлення дошкільників з «мовою емоцій» [4, 60]. 

Проаналізувавши дошкільні навчальні програми «Базовий компонент дошкільної 

освіти України» (2012), програму «Розквіт» (2013), Програму розвитку дітей 

дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (2012), ми з’ясували, що в 

дошкільних навчальних закладах соціальному та емоційному розвитку дитини увага 

приділяється, але як дискретним ланкам, а не як взаємопов’язаним і взаємозалежним 

компонентам пізнавальної сфери дитини.  

 

2.2. Теоретичне вивчення Базового компоненту в аспекті соціально-емоційного 

розвитку 

 

У Базовому компоненті зміст роботи по соціальному розвитку представлено в 

освітній лінії «Особистість дитини», а саме: передбачає формування у дітей навичок 

соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, 

готовності співпереживати та співчувати іншим. Також виділяється підрозділ 

«Особистісно-оцінна компетенція», в якій визначаються наступні завдання: обізнаність 

дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у 

сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяльності) 

[1, 12]. 

У програмі визначається також «Соціально-комунікативна компетенція». В якій 

зазначається, що дитина знайомиться з різними соціальними ролями людей. Здатність 

взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; 

усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. 

Вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи 

спілкування в різних життєвих ситуаціях [1, 15]. 

Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, 

самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них 

стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. У власній грі 

відтворює знання та моральні уявлення, задовольняє інтерес довколишнього, творчо 

відображає діяльність, взаємини дорослих, реальні та уявлювані події, ситуації [1, 22]. 

У Базовому компоненті приділяється увага й емоційному розвитку дошкільників. А 

саме, в освітній лінії «Особистість дитини» у підрозділі «Самоставлення» 

зазначаються такі завдання: орієнтується в основних емоціях і почуттях; диференціює 

добро і зло. Передбачає результати своєї діяльності, знає їх значення для себе і тих, хто 

поряд, усвідомлює свою відповідальність за вчинене; здатна досягати поставленої мети 

[1, 12]. 

Також, ми можемо виокремити завдання з емоційного розвитку в освітній лінії 

«Дитина у світі культури». А саме, у художньо-продуктивній компетенції 

зазначається, що дитина сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як 

естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятлим та естетично чуйним цінителем, 

слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в 

житті [1, 20].  

 

2.3. Теоретичне вивчення комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку 

«Розквіт»: соціально-емоційний аспект 
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Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» 

розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної освіти дітей з 

особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та розвитку дітей з 

розладами аутичного спектра.  

Проаналізувавши програму ми можемо виокремити такий розділ у якому 

приділяється увага проблемі соціального та емоційного розвитку як «Дитина в соціумі» 

та Рівень 2. Допуск іншої людини у свій простір: забезпечувати (за допомогою 

багаторазових, довготривалих повторень ситуації) звикання дитини до людей, які 

оточують матір. Рівень 4. Здатність конструктивно впливати на навколишнє 

середовище: формувати здатність в доступній формі адекватно емоційно відповідати 

на події, ситуації та емоції іншої людини тощо. Рівень 5. Здатність до соціальної 

поведінки: формувати уміння дитини керувати такими своїми емоціями, як 

роздратування, гнів, напади люті [3, 29, 37, 40].  

У розділі «Мовлення дитини» виокремлюється Рівень 1. Розвиток довербальної 

комунікації, в якому зазначається, що необхідно заохочувати й навчати дитину з 

аутизмом активно використовувати набуті комунікативно-мовленнєві навички, 

переносити їх на нові ситуації та адаптувати до потреб соціальної взаємодії. Також 

виокремлюється розділ «Дитина у світі культури». Театральна діяльність. Тут 

зазначається, що необхідно гармонізувати емоційний розвиток засобами 

театралізованого дійства [3, 54, 73]. Розділ 5 «Гра дитини» включає в себе наступні 

завдання: формувати образ «Я» дитини через ігрову взаємодію з іншими дітьми та 

дорослими; створювати передумови для спонтанної, довільної поведінки в цілому [3, 

165-166]. 

 

2.4. Теоретичне вивчення програми розвитку дітей дошкільного віку 

з порушеннями опорно-рухового апарату: соціально-емоційний аспект 

 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового 

апарату розглядає питання соціально-емоційного розвитку в розділі «Пізнавальний 

розвиток», у підрозділі «Ознайомлення з навколишнім світом» виокремлюються 

наступні завдання: формування навичок поведінки в різних ситуаціях з корекцією 

емоційно-вольових порушень; учити вступати дітей в розмову; поведінка: вдячність, 

інтерес, щедрість, любов, провина, гордість; спілкування; позитивне ставлення до себе і 

однолітків; піклування про себе і близьких [5, 64-65]. 

В розділі «Мовленнєвий розвиток» також можемо визначити наступні завдання з 

соціального розвитку: формувати навички активного, вільного та правильного 

користування мовленням у спілкуванні з оточуючими людьми відповідно до цілей 

комунікації; вчити дітей виявляти ініціативу у спілкуванні. Виховувати навички 

культури мовлення [5, 110].  

Розділ «Художньо–естетичний розвиток» включає в себе наступні завдання з 

розвитку емоційного розвитку дошкільника: виховати у дітей емоційно – естетичних 

почуттів, емоційного відгуку під час сприймання творів мистецтва; виховувати 

позитивне емоційне ставлення до зображувальної діяльності та її результатів [5, 151-

152]. 

Дуже ґрунтовно проблема соціально-емоційного розвитку розкрита в розділі 

«Емоційний та соціально-особистісний розвиток», а саме виділяються наступні 

завдання: розвиваємо відповідальність, самостійність, наполегливість, витримку, 

самоконтроль і самооцінку; коригуємо емоційну залежність від дорослого, 

невпевненість, тривожність тощо; закріплюємо бажання дитини працювати, 

підтримувати звичку до трудового зусилля, готовність приймати участь у цікавій  та 
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посильній діяльності; продовжуємо навчати розрізняти різні емоційні стани людини, 

співвідносити їх з відповідною мімікою, жестами, силою голосу, з певними життєвими 

подіями; виховуємо у старшого дошкільника відчуття емоційних станів інших людей, 

бажання і вміння поводитись співзвучно їм, здатність контролювати та регулювати 

власну поведінку відповідно до життєвих обставин; навчаємо регулюванню своїх 

емоційних проявів, повазі почуттів оточуючих людей; знайомимо зі способами 

попередження та припинення конфліктних ситуацій; закріплюємо у старших 

дошкільників вміння виконувати спільну з партнером роботу, керуючись почуттями 

взаємної симпатії і навичками співпраці; забезпечуємо поступовий перехід від 

позаситуативно-пізнавального до позаситуативно-особистісного спілкування; сприяємо 

адекватній оцінці власних досягнень; усвідомленню власних можливостей; 

контролюванні афективних реакцій; забезпечуємо психотерапевтичну спрямованість 

розвитку здібностей, сили волі, емоцій та почуттів; формуємо у старших дошкільників 

правильні установки на взаємодію з оточуючими людьми у складних ситуаціях [5, 202-

203]. 

У розділі «Формування діяльності», підрозділі «Трудове виховання» ми вбачаємо 

наступні завдання, які стосуються соціально-емоційного розвитку дітей: максимальний 

розвиток особистості дитини з порушеннями опорно-рухового апарату, забезпечення її 

соціально-трудової адаптації до навколишнього світу [5, 216]. 

 

Заключення 

 

Отже, аналіз програмових документів з дошкільної освіти щодо питань соціально-

емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку, виявив, що у програмах увага 

приділяється соціальному та емоційному розвитку, але як окремим ланкам, а не 

взаємозалежним один від одного. З огляду на це, можемо сказати, що проблемі 

соціально-емоційного розвитку приділяється не достатньо уваги. Тому ми вважаємо за 

доцільне приділити увагу розробці методики покращення та формування у дітей з 

тяжкими порушеннями артикуляційного апарату соціально-емоційного напряму. 
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