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подвиды; скрытый  защитный и депрессивный; поведенческий  демонстративный и 
физический. Методы исследованиѐ вклячали три модернизованные методики: 
«Несуществуящее животное», «Рисунок семьи», «Рисунок класса», на основе которых 
были выѐвлены особенности агрессии и уровень ее проѐвлениѐ у детей с нормальным 
психофизическим развитием и  нарушениѐми речевого развитиѐ.  

Ключевые слова: агрессивное состоѐние, виды агрессии, подвиды агрессии, 
контролируемаѐ агрессиѐ, соревновательнаѐ агрессиѐ, защитнаѐ агрессиѐ, 
депрессивнаѐ агрессиѐ, демонстративнаѐ агрессиѐ, физическаѐ агрессиѐ. 
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ДОСЛІДЖЕННа РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННаМ ІНТЕЛЕКТУ 
 
У статті подано результати діагностичного дослідженнѐ соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку із порушеннѐм інтелектуального 
розвитку. Виѐвлено рівні й особливості сформованості компонентів соціальної 
компетентності дошкільників із розумовоя відсталістя. Висвітлено складові 
соціальної компетентності та укладено методику їх вивченнѐ, що складаютьсѐ із 
трьох блоків діагностичних завдань. Результати проведеного дослідженнѐ засвідчили 
про недостатній рівень сформованості соціальної компетентності, а саме: зниженнѐ 
рівнѐ соціальних знань, умінь, навичок та ѐкостей особистості, сформованість ѐких 
важлива длѐ соціалізації та інтеграції дітей досліджуваної категорії.  

Ключові слова: соціальна компетентність, психолого-педагогічне вивченнѐ, 
рівні і особливості соціальної компетентності, дошкільники з порушеннѐм 
інтелектуального розвитку. 

 
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрѐмів модернізації 

спеціальної освіти визнаний компетентнісний підхід, ѐкий передбачаю 
відхід від знаннювої моделі передачі досвіду до практико-оріюнтованної 
або поведінкової. Відповідно, гостро постаю питаннѐ соціалізації дітей із 
розумовоя відсталістя та реалізаціѐ завдань, що спрѐмовані на соціальний 
розвиток особистості, зокрема соціальну компетентність.  

Формуваннѐ соціальної компетентної визначено кінцевоя метоя 
корекційної-педагогічного процесу при роботі з дітьми з розумовоя 
відсталістя, що будуютьсѐ з урахуваннѐм особливостей соціального 
розвитку розумово відсталих дошкільників, вивченнѐм слабких і сильних 
сторін дитини. Цей процес ю важливим оскільки дозволѐю окреслявати 
подальший корекційний маршрут [4; 6; 9]. 
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Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні, у спеціальній освіті 
нами не було виѐвлено комплексної діагностичної методики, спрѐмованої 
на виѐвленнѐ рівнів і особливостей розвитку компонентів соціальної 
компетентності. Длѐ визначеннѐ складових компонентів соціальної 
компетентності в ході нашого дисертаційного дослідженнѐ нами 
використано дослідженнѐ вчених ѐк загальної (М. Аргайла, О. Березова, 
Г. Білокурова, О. Борисова, Ю. Габермаса, М. Докторович, Н. Захарова, 
Р. Калініна, В. Краювський, А. Петров, О. Сас, М. Федорова, А. Хуторський, 
О. Шишова, А. Щетиніна та ін.), так і спеціальної (В. Бондар, 
Ю. Бондаренко, А. Висоцька, О. Вовченко, В. Засенко, В. Кобильченко, 
С. Литовченко, С. Миронова, О. Нагорна, Л. Нафікова, К. Островська, 
І. Риндер, В. Синьов, В. Тарасун, О. Федоренко, Л. Хайртдинова, 
Р. Хасанова, Л. Шипіцина, Г. Шишковська, А. Щевцова та ін.) педагогіки. 
Теоретичний аналіз засвідчив, що проблема дослідженнѐ сформованості 
соціальної компетентності ю актуальноя в умовах сьогоденнѐ ѐк у 
теоретичному, так і практичному плані.  

Тому метою нашої статті стало виѐвленнѐ рівнів і особливостей 
сформованості соціальної компетентності старших дошкільників із 
порушеннѐм інтелекту. Длѐ досѐгненнѐ визначеної нами мети були обрані 
такі методи дослідженнѐ: спостереженнѐ, бесіда, аналіз, синтез, 
узагальненнѐ, метод математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу літературних джерел 
нами було виѐвлено різні підходи до визначеннѐ понѐттѐ соціальної 
компетентності. У межах нашого дослідженнѐ ми спираюмосѐ на 
визначеннѐ Н. Куніциної, ѐка окреслила, що соціальна компетентність – це 
система знань про себе і соціальну дійсність, соціальні вміннѐ й навички 
взаюмодії, сценарії поведінки в типових ситуаціѐх, що дозволѐять дітѐм із 
розумовоя відсталістя діѐти найкращим чином у певних обставинах *5+. 
П. Велхофер характеризую соціальну компетентність ѐк «зонтичну 
конструкція», що охопляю такі складові, ѐк мотиваціѐ, соціальний інтелект, 
здатність давати моральну оцінку, інтеграціѐ, комунікаціѐ, соціальні 
інтереси, когнітивні процеси впровадженнѐ, упевненість у собі, співчуттѐ, 
соціальне сприйнѐттѐ тощо *16+. 

У процесі дослідницької роботи нами було укладено діагностичну 
методику, спрѐмовану на вивченнѐ рівнів та особливостей розвитку 
компонентів соціальної компетентності дошкільників із розумовоя 
відсталістя. Дана методика вклячала методики різних авторів 
(Г. Білокурова, Р. Калініна, Л. Кріс, Л. Хайртдинова, Л. Шипіцина, 
А. Щетиніна), ѐкі було адаптовано до відповідної категорії дітей і вклячала 
три блоки діагностичних завдань: 

I блок був спрѐмований на виѐвленнѐ інтересу розумово відсталих 
дошкільників до діѐльності; 
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II блок спрѐмовувавсѐ на виѐвленнѐ знань про себе, родину, статеві 
ролі, емоції, суспільні ѐвища, санітарно-гігіюнічних навичок та вмінь 
виконувати соціальні (ігрові) ролі; 

III блок мав на меті виѐвленнѐ ѐкостей особистості, що необхідні длѐ 
життѐ в соціумі: вербальна комунікаціѐ, самостійність, активність, уміннѐ 
взаюмодіѐти з оточуячими та сформованість соціальних форм поведінки. 

В експерименті взѐло участь 102 дитини старшого дошкільного віку із 
розумовоя відсталістя. Результати перевірки першого блоку 
діагностичних завдань засвідчили, що у 28 % дітей початкового рівнѐ 
виѐвлено відсутність інтересу до діѐльності навіть при значному 
заохоченні; 50 % дошкільників середнього рівнѐ мали незначний інтерес 
до діѐльності та потребували стимуляваннѐ; 22 % дітей достатнього рівнѐ 
мали вибірково-позитивне ставленнѐ до діѐльності; дітей високого рівнѐ 
виѐвлено не було, що складало 0 %. 

Другий блок діагностичних завдань складавсѐ з декількох компонентів 
вивченнѐ соціальної компетентності. Дослідженнѐ рівнів знань про себе 
показало, що 17 % дошкільників початкового рівнѐ не могли взагалі 
відповісти на запитаннѐ навіть післѐ значної допомоги з боку дорослого; 78 % 
досліджуваних дітей мали середній рівень, вони відгукувалисѐ на свою ім’ѐ, 
назвали його, однак на запитаннѐ щодо власного прізвища, віку та статі 
відповісти не змогли; 5 % дошкільників достатнього рівнѐ самостійно 
диференціявали свою ім’ѐ та прізвище, визначали свій вік, стать, хоча і мали 
невеликі утрудненнѐ та потребували незначної допомоги педагога; високого 
рівнѐ знань відзначено не було, що склало 0 %. 

Виѐвленнѐ рівнів знань розумово відсталих дошкільників про 
родину показало, що 57 % дошкільників початкового рівнѐ із членів своюї 
родини іноді назвали лише одного з батьків, найчастіше матір та 
потребували значної допомоги педагога в цьому; 32 % дітей середнього 
рівнѐ виділѐли матір, іноді батька, з підказкоя окреслявали власну 
позиція в сім’ї; 11 % дошкільників достатнього рівнѐ самостійно називали 
маму, тата, інших членів родини, однак їм важко було визначити власну 
соціальну позиція в родині (донька, син); високий рівень знань у розумово 
відсталих дітей під час дослідженнѐ виѐвлений не був, що склало 0 %. 

Результати дослідженнѐ особливостей уѐвлень розумово відсталих 
дошкільників про статеві ролі показало, що 56 % дошкільників 
притаманний початковий рівень, у них не були сформовані знаннѐ про 
стать, вони не могли визначити власну стать та вказати на різниця між 
зовнішнім виглѐдом хлопчика та дівчинки; у 33 % розумово відсталих дітей 
середнього рівнѐ ці знаннѐ виѐвлѐлисѐ недостатньо сформовані, вони 
завчено називали власну стать, зі значноя допомогоя педагога визначали 
різниця між зовнішнім виглѐдом хлопчика та дівчинки; 11 % дошкільників 
мали достатній рівень та характеризувалисѐ вибірково сформованими 
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знаннѐми, називали своя стать, указували на видиму різниця в 
зовнішньому виглѐді хлопчика та дівчинки, однак потребували незначної 
допомоги при визначені іграшок длѐ хлопчика та длѐ дівчинки; 
представників високого рівнѐ виѐвлено не було, що нараховувало 0 %.  

Перевірка рівнів знань розумово відсталих дітей щодо емоцій 
показала, що 55 % представників початкового рівнѐ не визначали емоційні 
стани навіть зі значноя допомогоя дорослого; 34 % дітей середнього рівнѐ 
мали труднощі у визначені емоційних станів радості, суму і страху та 
потребували значної додаткової допомоги педагога; 11 % дошкільників 
достатнього рівнѐ визначали окремі емоційні стани, хоча й потребували 
незначної допомоги; високий рівень, у дітей, що брали участь у 
дослідженні, не був виѐвлений, і складало  0 %. 

Визначеннѐ рівнів сформованості знань дошкільників із розумовоя 
відсталістя про суспільні ѐвища, а саме про такі свѐта, ѐк «Новий рік», 
«День народженнѐ», «Пасха», «8 Березнѐ» та ін. продемонструвало, що: у 
56 % дітей початкового рівнѐ ці знаннѐ були відсутні; у 28 % дошкільників 
середнього рівнѐ наѐвні поверхневі знаннѐ, вони потребували значної 
допомоги у визначенні назв свѐт; 16 % дошкільників достатнього рівнѐ 
могли самостійно назвати деѐкі з зазначених свѐт («Новий рік», «День 
народженнѐ»), однак потребували деѐкої допомоги у визначенні таких 
свѐт, ѐк «Пасха» та «8 Березнѐ»; високого рівнѐ знань учасники 
дослідженнѐ не мали, що налічувало 0 %. 

Результати перевірки рівнів сформованості вміннѐ виконувати 
соціальні (ігрові) ролі були наступними: длѐ 72 % дітей початкового рівнѐ 
гра полѐгала в одноманітному повторенні одніюї ігрової дії, з відсутнім 
рольовим вербальним супроводом; 28 % дошкільників середнього рівнѐ 
роль називали, проте її виконаннѐ зводилосѐ до реалізації жорстко 
фіксованих ігрових дій, вербальний супровід був відсутніми, діти могли 
повторявати лише деѐкі слова, пов’ѐзані зі своюя ролля, при цьому 
потребували значної допомоги з боку дорослого. На запитаннѐ «Хто 
ти?»/«Кого граюш?» поставлене під час гри, граячий міг назвати свою ім’ѐ, а 
не ім’ѐ героѐ; серед учасників дослідженнѐ представників достатнього та 
високого рівнів виѐвлено не було, що склало 0 %.  

Дослідженнѐ поведінки розумово відсталих дітей у громадський 
місцѐх показало, що у: 44 % дошкільників виѐвлений початковий рівень, 
діти повністя залежали від допомоги педагога, не розуміли заборон та 
дозволів; 51 % дітей – середній рівень. Діти розуміли норми і правила 
поведінки, що були пов’зані з певними дозволами й заборонами 
(«можна», «треба», «не можна»); однак вимагали постійного контроля з 
боку дорослого та їх значної допомоги, 5 % дошкільників – достатній 
рівень. Дошкільники відзначалисѐ частково сформованими навичками 
поведінки у громадських місцѐх, вони дотримувалисѐ елементарних 
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правил поведінки в добре знайомих ситуаціѐх (наприклад, віталисѐ, 
прощалисѐ, казали «дѐкуя»), однак іноді потребували певного контроля з 
боку дорослого, побудженнѐ, заохоченнѐ. Таким дітѐм була характерна 
однобічна регулѐціѐ поведінки. Високого рівнѐ сформованості навичок 
поведінки у громадський місцѐх у дітей досліджуваної категорії виѐвлено 
не було, що склало 0 %. 

Вивченнѐ сформованості санітарно-гігіюнічних навичок відбувалосѐ під 
час навчальної, корекційної й виховної роботи та в режимі днѐ. Результати 
дослідженнѐ засвідчили, що 34 % дошкільників із розумовоя відсталістя 
отримали початковий рівень і характеризувалисѐ тим, що вони не 
дотримувалисѐ санітарно-гігіюнічних вимог, таких ѐк самостійне відвідуваннѐ 
туалету та миттѐ рук післѐ нього, самостійне одѐганнѐ й роздѐганнѐ тощо; 
49 % дошкільників середнього рівнѐ, уміли самостійно відвідувати туалет та 
мити руки, однак забували закочувати рукава, тримали ложку під час 
використаннѐ її за призначеннѐм, самостійно роздѐгалисѐ, але не складали 
одѐг, вимагали постійного контроля з боку дорослого; 17 % дітей 
достатнього рівнѐ добре дотримувалисѐ санітарно-гігіюнічних правил, 
самостійно одѐгалисѐ та роздѐгалисѐ, відвідували туалет, виконували основні 
санітарно-гігюнічні дії, але іноді їм була необхідна незначна допомога з боку 
дорослого у виглѐді поради чи підказки; представників високого рівнѐ 
виѐвлено не було, що налічувало 0 %. 

Узагальнені результати виконаннѐ другого блоку діагностичних 
завдань показали такі показники, що 49 % опитаних мали початковий 
рівень, 42 % дітей – середній рівень, 10 % дошкільників – достатній, 0 % – 
високий (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Узагальнені результати виконаннѐ другого блоку 

діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного віку з розумовоя 
відсталістя 
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Результати третього блоку діагностичних завдань були наступними. 
Оцінка рівнів розвитку вербальної комунікації показала, що у 18 % 
продіагностованих дітей початкового рівнѐ проѐвлѐласѐ ѐвна 
інтровертованість, апатичність, уникненнѐ контактів навіть із близькими 
лядьми; 61 % дошкільників середнього рівнѐ характеризувавсѐ 
тенденціюя до інтровертованості, крайньоя вибірковістя в контактах зі 
знайомими лядьми, з незнайомими – контакт був відсутній взагалі; 16 % 
дітей достатнього рівнѐ мали вибірковий характер у встановленні 
контактів, вони обмежувалисѐ лише певним колом лядей (батьки, 
педагог) за їх ініціативоя, при взаюмодії з незнайомими лядьми відчували 
дискомфорт; 5 % дошкільників високого рівнѐ зазвичай відчували себе 
комфортно з близько знайомими лядьми (батьки, педагоги), поляблѐли 
спілкуватисѐ та знайомитисѐ. 

Дослідженнѐ рівнів самостійності розумово відсталих дошкільників 
показало, що 43 % мали початковий рівень і характеризувалисѐ відсутністя 
самостійності й безпорадністя, постійним очікуваннѐ допомоги з боку 
дорослих, відмовоя від самостійного виконаннѐ завдань; 46 % представників 
середнього рівнѐ частково проѐвлѐли самостійність, могли виконували 
завданнѐ разом із педагогом, виконаннѐ елементарних самостійних завдань 
вимагало постійної підтримки, підбадьоряваннѐ, підказки; 11 % 
дошкільників достатнього рівнѐ намагалисѐ самостійно виконувати завданнѐ, 
проте потребували часткової підтримки з боку дорослого, відчували 
невпевненість перед самостійноя діѐльністя в новій ситуації, деѐкі завданнѐ 
виконували з більшоя часткоя самостійності, однак, длѐ того, щоб дитина 
приступила до роботи, потрібна була незначна підтримка, заохоченнѐ  з боку 
дорослого («ти можеш», «у тебе вийде»); представників високого рівнѐ нами 
не було виѐвлено, що складало 0 %.   

Результати перевірки розвитку активності в дошкільників із 
розумовоя відсталістя продемонстрували, що 18 % дітей мали початковий 
рівень, активність вони не проѐвлѐли, лябили усамітняватисѐ, не брали 
участі в сумісній діѐльності; 56 % дошкільників середнього рівнѐ певноя 
міроя проѐвлѐли активність, характеризувалисѐ вибірковістя у взаюмодії з 
однолітками під час сумісної діѐльності, іноді усамітнявалисѐ, лябили грати 
на самоті; у 26 % дошкільників достатнього рівнѐ відзначаласѐ деѐка вибір-
ковість у контактах під час сумісної діѐльності, гарний настрій, вони брали 
участь у діѐльності на «своїх» умовах; у процесі дослідженнѐ дітей, ѐкі б мог-
ли мати високий рівень розвитку самостійності не виѐвлено, що склало 0 %.  

Вивченнѐ вміннѐ розумово відсталих дошкільників взаюмодіѐти з 
оточуячими продемонструвало такі результати: у 31 % дітей початкового 
рівнѐ дане вміннѐ було не розвинуто, у них відзначавсѐ високий рівень 
агресивності, вони не виражали співчуттѐ іншим, постійно задиралисѐ, 
лаѐлисѐ, билисѐ, руйнували та псували все, що створяять інші діти, весь час 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

412 

скаржилисѐ дорослим, не узгоджували свої дії з діѐми інших, не враховували 
інтереси інших та постійно наполѐгали на своюму, іноді могли бути 
поступливим, ѐкщо їм що-небудь подобалосѐ або вони були в цьому 
зацікавлені; 52 % представників середнього рівнѐ часто сварилисѐ з іншими 
дітьми, задирали їх, могли битисѐ, або лаѐтисѐ, ѐкщо їх «зачепили», співчуттѐ 
виражали формально, лише через наполегливість дорослого, конфлікти 
самостійно не вирішували, постійно скаржилисѐ дорослим, певноя міроя 
узгоджували свої дії з діѐми інших, злегка  враховували інтереси інших, але 
часто наполѐгали на своюму, досить швидко заспокоявалисѐ, могли, з 
допомогоя дорослого, переклячити своя увагу на іншу ситуація, добре 
йшли на контакт, співпраця і перемир’ѐ; 17 % дошкільників достатнього рівнѐ 
характеризувалисѐ миролябністя, поступливістя, доброзичливістя, вони 
рідко ображали інших, часто виражали співчуттѐ, іноді вимагали словесного 
нагадуваннѐ, іноді в них могли спостерігатисѐ ситуативні адекватні агресивні 
проѐви, викликані неадекватними діѐми оточуячих, вони намагалисѐ 
вирішувати конфлікти, але потребували деѐкої допомоги з боку дорослого, 
докладали зусиль длѐ узгодженнѐ своїх дій із діѐми інших, намагалисѐ 
поступатисѐ іншим; високого рівнѐ в розумово відсталих дітей старшого 
дошкільного віку виѐвлено не було, що склало 0 %. 

Визначеннѐ сформованості рівнів регулѐції поведінки дошкільників із 
розумовоя відсталістя в побутових ситуаціѐх засвідчило, що 45 % 
дошкільників початкового рівнѐ не регулявали своя поведінку, цілком 
підпорѐдковувалисѐ внутрішнім імпульсам, проѐвлѐли негативні емоційні 
реакції, у їх поведінці відзначаласѐ крайнѐ некерованість, асоціальність; 
43 % дітей середнього рівнѐ були надмірно емоційні, непосидячі, у них 
спостерігаласѐ погана саморегулѐціѐ поведінки, увагу здатні були 
утримувати лише на короткий час, характерні були часті проѐви бурхливих 
емоційних реакції, що породжуятьсѐ ѐк характером самого завданнѐ, так і 
зовнішніми факторами, проте в них була присутнѐ готовність і здатність 
взаюмодіѐти з дітьми та добре знайомими дорослими на елементарному 
рівні; 12 % дошкільників достатнього рівнѐ могли деѐкий час брати участь у 
сумісних іграх із дітьми, колективних видах діѐльності, вони були схильні 
до проѐву неадекватних емоційних реакцій, однак впоратисѐ з ними 
самостійно не могли. Їм необхідно було перемикатисѐ на другий вид 
діѐльності, зміна обстановки тощо. У досліджуваних дітей даний показник 
відзначивсѐ відсутністя високого рівнѐ, що складало 0 %. 

Узагальненнѐ середніх показників за результатами третього блоку 
діагностичних завдань показало, що 34,8 % розумово відсталих дітей мали 
початковий рівень, 48,7 % дошкільників – середній, що виѐвилисѐ 
домінантними, 15,7 % дітей – достатній, а 0,8 % досліджених – високий 
(див. рис. 2). 
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Рис. 2. Узагальнені результати  виконаннѐ третього блоку 

діагностичних завдань дітьми старшого дошкільного віку з розумовоя 
відсталістя 

 
Проведений нами аналіз результатів дослідженнѐ надав можливість 

виѐвити узагальнені середні рівні сформованості компонентів соціальної 
компетентності дітей старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя. У 
результаті математичного аналізу ми отримали такі дані: 37,2 % дітей мали 
початковий рівень, 46,8 % дітей – середній, ѐкий виѐвивсѐ домінантним, 
15,8 %  дошкільників – достатній, 0,3 % дітей – високий (див. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Середні показники сформованості рівнів соціальної 

компетентності в дітей старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя 
 
Відмітимо, що показником сформованості того чи іншого рівнѐ 

соціальної компетентності виступаю певний набір знань, умінь і навичок, а 
також ѐкостей особистості розумово відсталої дитини старшого 
дошкільного віку, необхідних длѐ успішної взаюмодії в суспільстві. 
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У результаті проведеного вивченнѐ ми можемо відзначити, що в 
деѐких дітей старшого дошкільного віку із розумовоя відсталістя наѐвний 
високий рівень сформованості вербальної комунікації. При цьому деѐкі діти 
відзначилисѐ достатнім рівнем розвитку активності, середнім рівнем  знань 
про себе. Найгірше в дітей досліджуваної категорії були сформовані вміннѐ 
виконувати соціальні (ігрові) ролі, що відзначаютьсѐ домінуваннѐм низького 
рівнѐ за цим показником. Майже на однаково низькому рівні сформованості 
знаходѐтьсѐ знаннѐ про родину, статеві ролі, емоції та суспільні ѐвища 
(див. рис. 4). Виѐвлені недоліки вимагаять знаходженнѐ шлѐхів їх корекцій та 
розвитку в кожному компоненті соціальної компетентності. 

 

 
Рис. 4. Співідношеннѐ показників соціальної компетентності в дітей 

старшого дошкільного віку з розумовоя відсталістя 
 
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, за 
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статеві ролі, емоції, суспільні ѐвища та вміннѐ виконувати соціальні ролі. 
Проведений аналіз результатів дослідженнѐ дозволив виѐвити об’юкти 
подальшого корекційного впливу з боку дефектологів та вихователів.  
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корекція та розвиток компонентів соціальної компетентності дошкільників 
із розумовоя відсталістя. 
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РЕЗЯМЕ 

Куренкова Анна. Исследование уровнѐ сформированности социальной 
компетентности у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

В статье представлены результаты диагностического исследованиѐ 
социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
интеллектуального развитиѐ. Выѐвлены уровни и особенности сформированности 
компонентов социальной компетентности дошкольников с умственной 
отсталостья. Освещены составлѐящие социальной компетентности и описана 
методика их изучениѐ, состоѐщаѐ из трех блоков диагностических задач. 
Результаты проведенного исследованиѐ показали недостаточный уровень 
сформированности социальной компетентности, а именно снижение уровнѐ 
социальных знаний, умений, навыков и качеств личности, сформированность 
которых важна длѐ социализации и интеграции детей исследуемой категории. 

Ключевые слова: социальнаѐ компетентность, психолого-педагогическое 
изучение, уровни и особенности социальной компетентности, дошкольники с 
нарушением интеллектуального развитиѐ. 

 
SUMMARY 

Kurenkova Anna. Exploration the levels and characteristics of formation of the social 
competence of senior preschool children with intellectual disabilities. 

Introduction. One of the priority directions of modernization of special education is 
competence approach, which involves moving away from the knowledge transfer model to 
the practice-oriented or behavioral. Accordingly, the issue of socialization of children with 
mental retardation and realization of tasks aimed at social development of the person, in 
particular social competence, is particularly relevant. 

The aim of the article is to identify the levels and characteristics of formation of the 
social competence of senior preschool children with intellectual disabilities. In order to 
achieve the aim, the following research methods have been chosen: observation, 
conversation, analysis, synthesis, generalization, method of mathematical statistics. 

Research results. In the process of research, we have developed a diagnostic 
methodology aimed at studying the levels and peculiarities of development of components of 
social competence of preschool children with mental retardation. This methodology included 
the methods of various authors (H. Bilokurova, R. Kalinina, L. Kris, L. Khairtdinova, L. 
Shypitsyna, A. Shchetinina), which were adapted to the corresponding category of children 
and included three units of diagnostic tasks: Unit I was aimed at revealing the interest of 
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mentally retarded preschoolers to activities; Unit II was aimed at revealing knowledge of 
oneself, family, sexual roles, emotions, social phenomena, sanitary-hygienic skills and 
abilities to perform social roles; Unit III was aimed at identifying the qualities of the 
personality that are necessary for life in society: verbal communication, autonomy, activity, 
ability to interact with others and formation of social behaviors. 

Conclusions. It is concluded that social competence of children of the senior preschool 
age with intellectual disabilities in general is reduced. The worst knowledge about: family, 
roles, emotions, social phenomena and the ability to perform social roles. The analysis of the 
results of the study has made it possible to identify objects of further corrective influence 
from the part of defectologists and educators. 

The prospect of research is seen in the development of a system of role-playing games 
that will be aimed at formation, correction and development of components of social 
competence of preschool children with mental retardation. 

Key words: social competence, psychological-pedagogical study, levels and 
peculiarities of social competence, preschool children with intellectual disabilities. 
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TO THE PROBLEM OF ACTIVATION OF THE COGNITIVE ACTIVITY  
OF MENTALLY RETARDED STUDENTS AT THE LESSONS  

OF THE COURSE Іа«GEOGRAPHY OF UKRAINE» 
 

The article describes the problem of how to increase the effectiveness of socio-
economic knowledge base formation in the intellectually disabled students. In order to 
conduct the ascertaining experiment, we used methods of observation, interviewing teachers 
and students, analyzing educational and programmatic documentation, studying teachers’ 
activities, studying the style of teaching the program material, assimilating their students, 
developing skills in them, and transferring  acquired knowledge in practical activities.  

As a result of pedagogical research, a low level of socio-economic knowledge and lack 
of skills for using previously acquired knowledge in new situations was determined. The 
conclusions obtained in the course of the ascertaining experiment make it possible to assert 
that there is the need to identify and systematize the methods and forms of learning that 
contribute to the correction of the disruptions of  the intellectual activity and the activation 
of the cognitive processes of mentally retarded schoolchildren. 

According to the results of the c ascertaining stage of the pedagogical study the main 
means of activating the cognitive activity of mentally retarded students within the 
framework of studying the course “Geography of Ukraine” were determined: problem-based 
learning, use of works of art, music and painting, use of information and computer 
technology, use of creative tasks, didactic games, project technology training, as well, as 
non-traditional forms of conducting lessons. The authors of the article give examples of the 
usage of each of the listed facilities within the framework of studying the course “Geography 
of Ukraine”. 




