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ЧОБАНЯН А.В.,
викладач, кафедра корекційної та 
інклюзивної освіти, інститут 
педагогіки та психології, Сумський 
державний педагогічний університет 
імені А.С. Макаренка, 
м. Суми, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВЗАЄМОДІЇ СІМЕЙ ДІТЕЙ З 
ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ ІЗ 
ФАХІВЦЯМИ ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У ета пі проаналізовано аспекти взаємодії сімей дітей з помірною 
розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти. 
Автором обґрунтовано необхідність взаємодії батьків дітей з 
помірною розумовою відсталістю із фахівцями спеціальних 
дошкільних закладів щодо формування психологічної готовності 
до навчання у спеціальному загальноосвітньому закладі; 
наведено результати діагностики рівня взаємодії родин і 
спеціальних дитячих садків як головних учасників виховного й 
освітнього процесу.
Ключові слова: взаємодія, діти з помірною розумовою 
відсталістю, сім’ї дітей з помірною розумовою відсталістю, 
спеціальний дошкільний навчальний заклад.

В статье проанализировано аспекты взаимодействия семей 
детей с умеренной умственной отсталостью со специалистами 
отрасли специального образования. Автором обоснована 
необходимость взаимодействия родителей детей с умеренной 
умственной отсталостью со специалистами специальных 
дошкольных учреждений в условиях формирования 
психологической готовности к обучению в специальном 
образовательном учреждении; приведены результаты 
диагностики уровня взаимодействия семей и специальных 
дошкольных образовательных учреждений как главных 
участников воспитательного и образовательного процесса. 
Ключевые слова: взаимодействие, дети с умеренной умственной 
отстапостью, семьи детей с умеренной умственной отсталостью, 
специальноедошкольное образовательное учреждение.
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The article analyzes aspects of the interaction of families of children 
with moderate mental retardation with industry experts special educa
tion. The author substantiates the necessity of interaction between 
parents of children with moderate mental retardation with specialists 
of special preschool institutions in the conditions of formation of psy
chological readiness for training in special educational institutions; 
given the diagnosis of the level of interaction of families and special 
special preschool educational institutions as the main participants in 
the educational and educational process. Theoretical analysis and 
interaction aspects of practical experiment to study the interaction of 
family members of children with moderate mental retardation with 
experts special education levels and contributed to the definition of the 
essential characteristics of this interaction. The results of research will 
be the basis for further development of psycho-pedagogical conditions 
of formation of psychological readiness of preschool children with 
moderate mental retardation to learning in a special school.
Key words: interaction, children with moderate mental retardation, 
family, children with moderate mental retardation, a special pre-school 
educational institution.

Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття в Україні відбува
ються докорінні зміни в системі психолого-педагогічної допомоги дітям з 
помірною розумовою відсталістю та їх сім’ям. Зокрема, держава взяла курс 
на реалізацію гуманістичних засад дитиноцентричної парадигми щодо зміни 
соціокультурних відносин, розуміння важливості родинного середовища у 
розвитку, вихованні й соціалізації дітей з помірною розумовою відсталістю. 
Особливого значення виокремлені тенденції набувають при впровадженні 
психолого-педагогічного супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю 
та їх сімей. Це певною мірою висуває нові вимоги перед родиною у питаннях 
взаємодії із фахівцями закладів спеціальної освіти в процесі формування 
психологічної готовності розумово відсталої дитини до навчання у спеціаль
ній загальноосвітній школі, адже фахівці галузі спеціальної освіти є більш 
компетентними за батьків у питаннях розв’язання проблем розумово відста
лих дітей. Тому, важливим стає питання узгодження впливів усіх суб'єктів 
(батьків, вихователів, логопедів, психологів) виховного процесу на дітей з 
помірною розумовою відсталістю за для формування психологічної готовно
сті дітей до навчання у спеціальній загальноосвітній школі.

Аналіз актуальних досліджень. На нашу думку, взаємодія фахівців спе
ціального дитячого навчального закладу та сім’ї дитини з помірною розумо
вою відсталістю - складна проблема, що проходить тривалий розвиток, 
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Психологічні аспекти формування та розвитку особистості й соціуму

набуваючи особливого значення у пошуку дієвих шляхів її розв’язання на 
сучасному етапі розвитку спеціальної освіти.

Як зазначає В.Б. Шапар, з точки зору психології взаємодія - це процес 
безпосереднього або опосередкованого впливу соціальних об’єктів (суб’єк
тів) один на одного, що породжує їх взаємну зумовленість [14]. Характеризуючи 
соціальну взаємодію, Г.В. Дворецька вважає її безпосереднім контактом між 
людьми. Це процес, в межах якого індивіди впливають на вчинки та спосіб 
думок одне одного [11]. Вочевидь, існує взаємний вплив суб’єктів взаємодії 
на формування особистісних новоутворень. Під час взаємодії відбуваються 
взаємні зміни в суб’єктах, які залучаються до цього процесу.

Близьким до поняття «взаємодія» є «спільна діяльність». На думку Т.В. 
Кравченко, якщо в першому випадку йдеться про взаємний вплив суб’єктів 
один на одного, який зумовлює їх рівномірний розвиток, то у другому - спіль
на діяльність передбачає узгоджену діяльність суб’єктів для досягнення 
спільної мети [8, с. 159].

Якщо під час взаємодії неможливо відокремити діяльність одного учас
ника від діяльності іншого, то під час спільної діяльності суб’єкти можуть 
діяти розрізнено, однак сукупність їхніх дій має забезпечувати досягнення 
спільної мети. Отже, передусім, взаємодія - це не тільки вплив людей один на 
одного, але і безпосередня організація їхніх спільних дій, що дозволяє групі 
реалізувати загальну для її членів діяльність.

За визначенням О.О. Бодапьова і В.Я. Ляудіс, взаємодія завжди склада
ється з двох компонентів; змісту і стилю. Зміст взаємодії визначає, навколо 
чого або з приводу чого розгортається та чи інша діяльність. Стиль взаємодії 
вказує на те, як людина взаємодіє з оточуючими. Науковці вказують, що 
можна вести мову про продуктивний і непродуктивний стиль взаємодії. 
Продуктивний стиль являє собою продуктивний спосіб контакту партнерів, 
сприяє встановленню і зміцненню стосунків, які базуються на взаємній довірі, 
розкриттю особистісних потенціалів і досягненню високих результатів спіль
ної діяльності. Непродуктивний стиль взаємодії - непродуктивний спосіб 
контакту партнерів, що блокує реалізацію особистісних потенціалів і досяг
нення оптимальних результатів спільної діяльності [11].

Зміст взаємодії розкривається, якщо він втілений у певній спільній 
діяльності, вважає Г.М. Андреева. Взаємодія - це той елемент спілкування, 
що включає як обмін інформацією, так і організацію спільних дій, тобто кому
нікація відбувається під час спільної діяльності [2].

У працях американських соціальних психологів (Дж. Тібо та Г. Келлі), 
публікації яких вивчалися Г.М. Андрєєвою, подані моделі так званої діадичної 
взаємодії (д/'ада - пара.) [1, с. 70-83]. Сутність запропонованого підходу реа
лізації взаємодії полягає в тому, що:
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• будь-які міжособистісні стосунки є взаємодією, реальним обміном 
поведінковими реакціями в межах певної ситуації;

• взаємодія з більшою ймовірністю триватиме та позитивно оцінювати
меться учасниками, якщо вони отримують від неї вигоду;

• взаємодія триватиме, якщо для кожного партнера набутки перевищу
ватимуть витрати;

• взаємодія контролюється наслідками, при цьому партнери впливають 
на результати один одного.

Структурний опис взаємодії представлений також у трансакційному ана
лізі (аналізі спілкування) Е. Берна. Учений розглядає взаємодію під час спіл
кування через динаміку міжособистісних позицій партнерів, які позначаються 
як Батько, Дорослий, Дитина. За умови, коли трансакції збігаються (мають 
«додатковий» характер), тобто коли партнер звертається до іншого як 
Дорослий і той відповідає з такої ж позиції, взаємодія вважається ефектив
ною [3]. Втім, коли один з учасників взаємодії презентується іншому з позиції 
Дорослого, а той, у свою чергу, відповідає з позиції Батька, то взаємодія 
порушується й узагалі може припинитися (трансакції тут є такими, що «пере
тинаються»).

Таким чином показниками ефективності є адекватне розуміння ситуації 
й адекватний стиль дії в ній [3]. На нашу думку, ефективність взаємодії зале
жить від адекватності сприйняття суб'єктами взаємодії одне одного й адек
ватної оцінки ситуації, за якої відбувається взаємодія.

Як вважає Г.В. Дьяконов, причинна зумовленість є головною особливіс
тю взаємодії, коли кожна зі сторін сприймається як причина іншої та як наслі
док одночасного зворотного впливу іншої сторони, що визначає розвиток 
об’єктів та їх структур. Якщо під час взаємодії виявляється суперечність, то 
вона стає джерелом саморуху і саморозвитку явищ і процесів [7, с. 82-96].

Слід зазначити, що взаємодія в певній соціальній системі не може спи
ратися виключно на причинно-наслідкові зв’язки між її структурними компо
нентами. Взаємодія має більш складну природу, зумовлену динамічними 
перетвореннями у сучасному суспільстві, потребою в мобільності та коопера
ції внутрішніх зв’язків у соціальній системі. Особливістю взаємодії є взаємо- 
підтримка, що гармонізує відносини суб’єктів взаємодії.

У сучасній науковій психолого-педагогічній літературі досить часто вжи
вається термін «педагогічна взаємодія», але, водночас, рідко зустрічається 
тлумачення самої дефініції. Так у «Педагогічному енциклопедичному словни
ку» під педагогічною взаємодією розуміють процес, який відбувається під час 
навчально-виховної діяльності між вихователем та вихованцем і передбачає 
розвиток особистості останнього [9]. У процесі педагогічної взаємодії, на 
думку К.М. Шамлян, відбувається своєрідний обмін, від якого залежить очіку
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ваний результат навчально-виховної діяльності. Сам процес взаємодії вважа
ється ефективним лише тоді, коли одночасно навчаються та виховуються всі 
її учасники [13].

Педагогічну взаємодію М.К. Подберезський розглядає як детермінова
ний навчальною ситуацією, опосередкований соціально-психологічними 
процесами зв’язок суб’єктів (і об'єктів) освіти, що обумовлює кількісні та 
якісні зміни властивостей і станів зазначених суб’єктів і об’єктів [10].

Отже, педагогічна взаємодія - це процес спільної діяльності суб’єктів і 
об’єктів навчально-виховного процесу, який характеризується їх кількісними 
й якісними змінами та ґрунтується на гуманістичних суб’єкт-суб’єктних відно
синах, узгодженості дій, навчанні та вихованні всіх учасників з метою досяг
нення очікуваного педагогічного результату.

У працях В.Г. Бочарової, наголошується, що про різні підходи до пробле
ми взаємодії виховних інститутів свідчать спроби дослідників створити 
«єдину структуру виховного процесу, у якому кожен інститут виступатиме як 
частина цілого» [5, с. 9].

Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослі
дження дозволив нам з’ясувати, що на сьогодні немає єдиного тлумачення 
поняття «взаємодія». Проте можна стверджувати, що взаємодія, і проблема 
взаємодії виховних інститутів є більш багатоплановою, ніж аспект об’єднання 
виховних сил у спільнійщіяльності.

Загалом, необхідність багатоплановість різних підходів до дефініційної 
сутності поняття «взаємодія» у працях згаданих вище авторів полягає в тому, 
що вони спонукають до більш глибокого дослідження категорії взаємодії, що 
має велике значення для подальших наукових досліджень. Крім того, ці праці 
охопили широке коло питань, що може стати підґрунтям для проведення 
нашого дослідження, оскільки дозволяє досить чітко висвітлити вихідні пози
ції взаємодії у виховному процесі.

Актуальною для нашого дослідження є проблема взаємодії фахівців 
спеціального дитячого навчального закладу і сім’ї дитини з помірною розумо
вою відсталістю. Ми висунули припущення, що об’єднання професійної ком
петентності фахівців спеціального дошкільного навчального закладу із педа
гогічною компетентністю сімей дітей з помірною розумовою відсталістю буде 
ефективним засобом формування психологічної готовності дитини з розумо
вою відсталістю до навчання у спеціальній загальноосвітній школі.

Метою нашої статті є наведення результатів теоретичного аналізу аспек
тів взаємодії та результатів практичного вивчення рівня взаємодії сімей дітей 
з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти.

Виклад основного матеріалу. Відомий психолог О.М. Леонтьев зазначає, 
що близьке оточення дитини, можна віднести до системи виховних впливів до 
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яких вона чутлива. Сучасна наука наголошує на важливості сімейного вихо
вання для повноцінного розвитку особистості дитини, оскільки його сила та 
вплив не порівнюються з жодним, навіть з дуже кваліфікованим вихованням 
у дитячому садку чи школі. Психологічні та соціально-педагогічні досліджен
ня дозволяють стверджувати, що сім’я посідає важливе місце серед соціаль
них груп, які впливають на формування особистості. Саме сім’я з її інти
мно-особистими зв’язками, як ніяка суспільна установа, може забезпечити 
дитині емоційний захист, відчуття важливості та суттєвості свого існування, 
щирої зацікавленості в ній. Немає таких якостей особистості, у формуванні 
яких не брала б участь сім’я. Любов дитини до батьків, виступає гарантом 
емоційного благополуччя й безпеки. Дитині мало просто того, щоб її любили. 
Вона; потребує підтримки на всіх періодах дитинства, особливо при розумовій 
відсталості. Глибокий, постійний контакт з дитиною - необхідна умова її вихо
вання у будь-якому віці. Але тісний контакт і взаєморозуміння не виникають 
самі по собі. Батьки їх будують і творять, починаючи з віку немовляти.

В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім’ї покладається 
співробітництво. Ініціаторами його встановлення має виступати дошкільний 
навчальний заклад, оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої 
роботи. Педагог усвідомлює, що співробітництво потрібне в інтересах дитини. 
В цьому необхідно переконати батьків.

Взаємодія спосіб організації спільної діяльності з родинами, що здійсню
ється на основі соціальної перцепції за допомогою спілкування. Завдання 
взаємодії: забезпечення дитині в сім’ї та дошкільному закладі оптимальних 
умов для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяння задово
лення її потреби в емоційно-особистісному спілкуванні; підвищення рівня 
сформованості педагогічної культури вихователів та батьків.

За для, як найкращого, найвідповідальнішого підходу до виховання 
дитини, батьки разом з вихователями мають вибудувати свої стосунки на 
принципах взаємної поваги, розуміння важливості один одного і усвідомлен
ня того, що таке партнерство матиме довготривалий вплив, на користь усіх.

Як зазначає О.В. Чеботарьова, ключовою позицією в оновленні змісту 
спеціальної дошкільної освіти є створення умов для системного розвитку 
можливостей розумово відсталої дитини з метою збагачення її соціального 
досвіду. Цим пояснюється необхідність розробки сучасних підходів до вста
новлення партнерського педагогічного взаємозв’язку сім’ї та спеціального 
дошкільного навчального закладу на основі об'єднання їх виховних компе
тентностей. Оскільки, як вихователі, так і батьки діють в інтересах дитини з 
розумовою відсталістю, приймають рішення стосовно її виховання та форм 
навчання, створюють для неї належні умови психофізичного розвитку при 
розумової відсталості. Тому, від того, наскільки ці впливи будуть взаємо- 
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узгоджені, настільки й залежатиме успіх формування психологічної готовно
сті до навчання дитини з помірною розумовою відсталістю.

Завдяки тісному співробітництву спеціального дошкільного навчального 
закладу з батьками, навколо дітей з розумовою відсталістю створюється 
атмосфера довіри, взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог. Це означає, 
що батьки та інші члени родини мають перестати бути пасивними, виступати 
в ролі експертів чи спостерігачів, і почати діяти з вихователями і дітьми на 
засадах партнерства з правом ініціативи, активної батьківської позиції, само
контролю. Тільки завдяки наявності високій культурі спілкування педагогів і 
батьків, доброзичливості, неупередженості у розв’язанні існуючих проблем 
можна досягти ефективної взаємодії дошкільного закладу і сім’ї. 
Найсприятливіше вони складаються за умов, коли всі суб’єкти взаємодії усві
домлюють необхідність цілеспрямованого впливу на дитину з помірною 
розумовою відсталістю. Батьки повинні усвідомити конкретні позитивні 
наслідки для дитини з помірною розумовою відсталістю, засобом їх залучен
ня до діяльності фахівців спеціального дошкільного закладу. Важливо, щоб 
батьки були впевнені в хорошому ставленні вихователів до дитини, відчували 
'їх професійну компетентність з питань виховання, із урахуванням особистіс
них якостей (доброзичливість, чуйність, увагу до людей, турботливість). До 
цього треба віднести ще культуру спілкування, тактовність і взаємоповагу.

На думку Т.М. Дегтяренко, О.В. Чеботарьової, зміни національної систе
ми дошкільної освіти, відображені у наступних законодавчих актах: Закон 
України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, 
Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» 
призводять до необхідності реформування та модернізації змісту навчання та 
виховання у спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, зокрема, - розумовою відсталістю, які є безпорад
ними в самообслуговуванні (не вміють одягатися, роздягатися, користуватися 
туалетом, мити руки, вмиватися, їсти тощо), не розуміють елементарні сло
весні інструкції педагога, у них несформовані передумови ігрової, предмет
но-практичної, продуктивної, елементарної трудової діяльності. На разі, 
посилюється виховна роль родини в оволодінні навиками самообслугову
вання [4; 12].

У процесі роботи щодо визначення рівнів взаємодії батьків дітей з помір
ною розумовою відсталістю із фахівцями спеціальних дошкільних закладів та 
їх сутнісної характеристики, при здійсненні психолого-педагогічного супрово
ду дітей з розумовою відсталістю, було проведено нами експериментальне 
дослідження.

Експериментальне дослідження здійснювалось на базі спеціальних 
дошкільних закладів для дітей з розумовою відсталістю протягом 2015-2016
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рр. Міст Конотопа, Полтави, Сум та ін. (в дослідженні прийняли участь: 13 
вихователів й психологів, 33 сім'ї дітей з помірною розумовою відсталістю)

Для забезпечення вірогідності результатів дослідження ми дотримували
ся принципів послідовності й систематичності, а саме, кожний вид перевірки 
базувався на логічному продовженні попереднього.

Констатувальний експеримент передбачав вивчення готовності батьків 
до взаємодії із фахівцями спеціального дошкільного закладу з метою форму
вання у дітей психологічної готовності до навчання у спеціальному загально
освітньому закладі. Першим кроком реалізації поставленої мети експеримен
ту була розробка анкети для фахівців спеціального дошкільного навчального 
закладу. Питання цієї анкети мали на меті визначення показників власного 
оцінювання фахівцями рівня взаємодії із членами родини за чотирма параме
трами (застосування розмаїття форм залучення сімей дітей з помірною розу
мовою відсталістю до співпраці з фахівцями спеціального дошкільного 
закладу; кількість відвідуваності батьками/іншими членами родини батьків
ських зборів проведених фахівцями спеціального дошкільного закладу; кіль
кість святкових заходів проведених фахівцями спеціального дошкільного 
закладу спільно з сім’ями дітей з помірною розумовою відсталістю; кількість 
надання індивідуальних консультацій наданих батькам/іншим членами роди
ни фахівцями (за власним запитом) спеціальних дошкільних навчальних 
закладів за запитом сімей дітей з помірною розумовою відсталістю).

Отже, після анкетування та додаткових індивідуальних бесід з фахівцями 
спеціальних дошкільних навчальних закладів ми дійшли наступних висновків:

1. Фахівці спеціального дошкільного навчального закладу докладають 
зусилля щодо налагодження взаємодії із членами родин дітей з помірною 
розумовою відсталістю, однак переважно під час батьківських зборів, майже 
не застосовуючи інші форми роботи (тренінги, батьківські лекторії, психоло- 
го-педагогічне просвітництво). Форми взаємодії з сім’ями відзначаються 
одноманітністю, здебільшого застосовується - бесіда.

2. Взаємодія в напрямі надання індивідуальних консультацій, а також у 
спільній із батьками організації й проведенні святкових заходів відбувається 
зі сторони членів сімей дітей з розумовою відсталістю несистематично, на 
думку фахівців, переважна більшість батьків практично не пов’язують взає
модію із фахівцями з формуванням психологічної готовності до навчання у 
дітей з помірною розумовою відсталістю.

Наступний крок проведення констатувального експерименту полягав у 
з’ясуванні, за розробленою нами анкетою, ставлення членів родин дітей з 
помірною розумовою відсталістю до формування психологічної готовності 
дітей до навчання у спеціальній загальноосвітній школі у процесі взаємодії із 
фахівцями спеціального дошкільного навчального закладу. Крім того, з 
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метою уточнення та конкретизації інформації, отриманої шляхом анкетування 
батьків, з батьками проводилися групові бесіди.

Аналіз відповідей батьків на запитання анкети та питання під час бесіди 
дозволив отримати фактичні дані щодо їхньої активності та готовності до 
взаємодії у процесі формування у дитини психологічної готовності до навчан
ня спільно із фахівцями дитячого садка. Це стало підгрунтям для визначення 
рівня батьківсько-дитячих стосунків в дитячому садку та поза ним. Отримані 
дані допомогли нам краще зрозуміти мотиви поведінки батьків і дитини з 
помірною розумовою відсталістю в соціокультурному середовищі та родинно
му оточенні, пояснити причини недоцільних дій й вчинків батьків щодо фор
мування психологічної готовності у дітей з помірною розумовою відсталістю 
до навчання у спеціальній загальноосвітній школі. Ці дані стали підставою для 
об’єднання батьків у групи (до кожної з груп входили батьки, чиї відповіді 
були схожі).

За результатами анкетування та бесід з батьками та фахівцями, нами 
батьків дітей з помірною розумовою відсталістю, з огляду на їх готовність до 
взаємодії, було умовно об’єднано за рівнями готовності у групи: ініціатив
но-систематичної взаємодії (високий рівень), спорадичної (несистематичної) 
взаємодії (середній рівень), автономно-ізольованої  взаємодії (низький рівень).

I рівень «Ініціативно-систематичної взаємодії» - батьки дитини з помір
ною розумовою відсталістю проявляють власну ініціативу та готовність до 
взаємодії на систематичній основі; батьки сумлінно ставляться до навчання й 
виховання дитини з розумовою відсталістю, спрямовують розвиток дитини у 
відповідності до її психофізичного стану. Під час спільної роботи батьки 
несуть особисту відповідальність за виконання поставленого перед ними 
завдання. Батьки зі складу даної групи позитивно ставляться до взаємодії із 
фахівцями галузі спеціальної освіти, яка супроводжується активною співпра
цею із фахівцями спеціального дошкільного закладу залученням до організа
ції різноманітних виховних заходів та участі у них, демонструють високий 
рівень розвитку культури спілкування.

II рівень «Спорадичної (несистематичної) взаємодії» - для цих батьків 
характерна недостатня ініціатива/соціальна активність у взаємодії із фахівця
ми галузі спеціальної освіти, пристосування до ситуації, їхня взаємодія зале
жить від активності інших батьків дітей з розумовою відсталістю (чинять так, 
як інші); вони розуміють необхідність взаємодії з фахівцями галузі спеціаль
ної освіти, проте зацікавленість до взаємодії характеризується спорадичні
стю, їхні дії і поведінка не завжди співпадає зі словами. У цій групі сімей 
спостерігається фрагментарне позитивне ставлення до взаємодії із виховате- 
лем-дефектологом, логопедом, спеціальним психологом, фрагментарне 
прагнення до підвищення розвитку культури спілкування.
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III рівень «Автономно-ізольованої взаємодії» - батьки автономної взає
модії байдужі до перспектив розвитку дитини, не сприяють покращенню 
стану дитини в умовах інтелектуального порушення, їхні дії і поведінка в 
соціокультурному середовищі суперечить суспільним нормам і правилам. 
Батьки не приділяють достатньої уваги формуванню взаємодії із фахівцями 
галузі спеціальної освіти, також власної співпраці із дитиною з помірною 
розумовою відсталістю, переконані що покращенням стану психофізичного 
стану, зокрема пізнавальної діяльності й соціальної активності дитини повин
ні займатися виключно фахівці дитячого навчального закладу/спеціалісти 
галузі спеціальної освіти. До взаємодії із фахівцями ДНЗ ставляться байдуже 
або налаштовані негативно, демонструють низький рівень розвитку культури 
спілкування.

Таблиця 1
Показники сформованості взаємодії сімей дітей з помірною розумовою 
відсталістю з фахівцями закладів спеціальної освіти

Назви рівнів сформованості взаємодії На початок констатувального 

експерименту

Ініціативно-систематичної взаємодії 15,9%

Спорадичної взаємодії 57,2%

Автономно-ізольованої взаємодії 26,9%

Висновок. Теоретичний аналіз аспектів взаємодії та проведення констату- 
вального експерименту з практичного вивчення взаємодії членів сімей дітей 
з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти 
сприяли визначенню рівнів й сутнісної характеристики цієї взаємодії. Отримані 
результати дослідження стануть підґрунтям для подальшої розробки лсихо- 
лого-педагогічних умов формування психологічної готовності дітей дошкіль
ного віку з помірною розумовою відсталістю до навчання у спеціальній 
загальноосвітній школі.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАЦІВНИКА: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Стаття присвячена висвітленню актуальних питань, пов’язаних 
із формуванням комунікативної компетентності майбутніх 
соціальних працівників. Аналізуються особливості професійної 
діяльності соціальних працівників та висвітлюються основні 
комунікативні якості соціального працівника.
Ключові слова: компетенція, компетентність, комунікація, 
спілкування, комунікативно-діалогічна культура.

Статья освещает актуальные вопросы, связанные с 
формированием коммуникативной компетентности будущих 
социальных работников. Анализируются особенности 
профессиональной деятельности социальных работников и 
освещаются основные коммуникативные качества социального 
работника. Автор рассматривает коммуникативную 
деятельность социальных работников в трёх сферах: общение 
как диалог равноправных субъектов, управление в контексте 
субъект-объектного взаимодействия и подражание в активных 
объект-субъектных отношениях.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, 
коммуникация, общение, коммуникативно-диалогическая 
культура.

The article is devoted to topical issues related to the formation ot 
communicative competence of social workers. The features of pro
fessional social workers and highlights the main communicative 
competence of social worker. In modern society, the growth rate of 
transmission of information and analysis of the first condition of
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