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Прояви у дітей прихильного та вдячного ставлення до однолітків 
безпосередньо залежать від ціннісних орієнтацій вихователя. Тому ми додатково 
вивчили орієнтації педагогів з різними типами спілкування під час бесід, зміст 
яких полягав у виявленні оцінки вихователем особистих якостей дітей. 
Вихователі цінять у дітях вміння грати, прийти на допомогу один одному, їх 
хвилює відсутність прихильного та вдячного ставлення дітей до однолітків тією 
мірою, якою вони розуміють ці поняття. Інші педагоги цінують ініціативу, 
слухняність, посидючість, працелюбство. їх хвилюють невміння себе поводити, 
відсутність вміння доводити все до кінця; до деяких дітей вони байдужі.

Отже, отримані дані дають змогу зробити висновок про те, що вихователі з 
орієнтованістю на особистісну позицію взаємодії з дітьми під час творчих ігор 
мають високий рівень комунікативних умінь, сприяють вихованню прихильного 
та вдячного ставлення старших дошкільників до однолітків. Характер 
спілкування такого вихователя з дітьми створює умови для формування дитячих 
відносин та позитивного мікроклімату під час творчих ігор. Авторитарна позиція 
педагога веде до конфліктності, недоброзичливості у відносинах між дітьми, 
створюючи негативні умови для виховання прихильного та вдячного ставлення у 
старших дошкільників. Вивчення впливу педагогів на прояви прихильного та 
вдячного ставлення старших дошкільників до однолітків у процесі ігрової 
діяльності виявило залежність рівня проявів прихильного та вдячного ставлення 
старших дошкільників до однолітків від особливостей взаємодії педагога з 
дітьми. Відзначено також недостатній рівень уявлень педагогів про особливості 
процесу виховання прихильного та вдячного ставлення дітей старшого 
дошкільного віку до однолітків, відсутність системи роботи з вихованню такого 
ставлення. Представлене дослідження спрямовує на розроблення педагогічних 
умов, які забезпечать виховання прихильного та вдячного ставлення старших 
дошкільників до однолітків у дошкільному навчальному закладі.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМ ОЦІЙНОЇ КОМ ПЕТЕНТНОСТІ 
МОЛОДШИХ Ш КОЛЯРІВ

У статті розглянуто проблему формування соціально-емоційної компетентності 
молодших школярів. Запропоновано алгоритм роботи щодо її вирішення та розвитку 
емоційних станів і комунікативних навичок учнів молодшого шкільного віку.

Ключові слова: соціально-емоційна компетентність, соціальна компетентність, 
моральний розвиток, молодші школярі.
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За даними психологічних досліджень, 34 % молодших школярів мають 
відхилення в соціально-емоційному розвитку: підвищена агресивність,
тривожність, конфліктність. Як наслідок, проблеми у спілкуванні з однолітками, 
дорослими, негаразди в навчанні.

Формування гідної моральної поведінки компетентного випускника 
закладу освіти було й залишається важливим завданням діяльності педагогів і 
психологів. Цей процес надзвичайно складний і передбачає, насамперед, 
розвиток емоційної сфери та комунікативних навичок дитини. Взаємозв’язок 
емоцій та спілкування- двосторонній. Емоції, розвиваючись у спілкуванні, 
відіграють своєрідну орієнтувальну та регулюючу роль. Л. С. Виготський 
вважає, що жодна моральна проповідь не виховує так, як живе почуття, і в цьому 
значенні апарат емоцій є ніби спеціально пристосованим тонким знаряддям, 
через яке найлегше впливати на поведінку [2].

Емоційна сфера, як і всі інші сфери особистості, реалізується і набуває 
завершеності в соціальному розвитку дитини. Останнім часом цим аспектам 
розвитку дитини приділяється велика увага, з’явилось багато програм з 
корекційно-розвивальної роботи з учнями щодо підвищення їхньої 
соціально-емоційної компетентності (Д. В. Рязанова, Т. В. Сорокіна,
Н. Л. Слободяник, О. А. Соколова)

Програми з розвитку соціально-емоційної компетентності дітей містять 
різні види вправ та ігор на розвиток емоцій і комунікативних навичок та мають 
на меті навчання дітей методам релаксації, саморегуляції. Вони, безперечно, 
сприяють підвищенню обізнаності дітей з проблем моральної поведінки, але все 
ж не дають особливого ефекту, і дуже швидко навички, отримані на заняттях у 
психолога, губляться в повсякденному житті. Інші найпоширеніші методики 
ставлять своєю метою розвиток вищих почуттів дітей: соціальних,
інтелектуальних, естетичних, залишаючи поза увагою той факт, що вищі почуття 
не можна розвинути без розвитку, насамперед, власне емоцій [5].

Багаторічний досвід роботи з соціально-емоційного розвитку дітей 
молодшого шкільного віку дав науковцям змогу зробити висновок, що для 
ефективної роботи з цього напряму першочергово необхідно попрацювати з 
“фундаментом”, а потім уже з надбудовою. Таким “фундаментом”, як доведено, 
є сенсорна система людини. Подразником, який запускає механізм емоцій, є 
відчуття -  стимули несоціального походження. їхня перевага перед так званими 
“соціальними” стимулами, по-перше, в тому, що вони природні, органічно 
поєднані з природою людини і зберігають свої якості стимуляторів емоцій 
протягом усього життя, по-друге, потребують мінімальної участі когнітивних 
процесів в актуалізації емоцій. Сенсорні стимули -  інтенсивні, яскраві, швидко 
наростають у часі й мають безпосередній вихід на емоції без інтелектуальної 
інтерпретації. По-третє, існуючий достаток відчуттів, які доступні сприйманню 
людини, дають можливість викликати гаму емоційних реакцій, які в процесі 
роботи із “невиразних”, стереотипних стають чіткими, індивідуалізованими, а 
головне, адекватними відповідним стимулам і самій емоції [3]. Сенсорний досвід 
дитини поповнюється не тільки через накопичення, збільшення суми 
випробуваних відчуттів, але і в результаті їх обов’язкового диференціювання. За
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нікого підході не тільки поповнюється банк відчуттів, вдосконалюється 
сприйняття, але й збагачується репертуар персональних емоцій та емоційних 
реакцій. Саме така робота розширює діапазон дитячих відчуттів, збагачує їхню 
емоційну сферу, готує до сприймання вищих почуттів.

Отже, перший важливий етап роботи вчителя -  розвиток, розширення, 
згадування, збагачення, накопичення, диференціювання відчуттів -  поступово 
переходить у розвиток первинного пласту емоційної сфери -  власне емоцій та 
емоційних реакцій як форм їх вияву.

На другому етапі відбувається розширення знань дітей про різноманітні 
прояви емоційних станів та вміння передавати різноманітні емоції, “приміряти” 
емоції та почуття різних героїв на себе. Діти дуже швидко і легко сприймають 
гру і навчаються визначати свій емоційний стан і стан інших, розуміти, любити і 
пробачати. Відбувається системна робота з усвідомлення емоційних станів. 
Процеси усвідомлення є необхідними і постійними для досягнення позитивного 
результату.

Третім етапом має стати робота з мімікою і пластикою дітей. Багато дітей 
вирізняється надзвичайною невиразністю рухів. Це негативно відбивається на 
їхньому загальному самопочутті, стримує розвиток комунікативних навичок, 
ускладнює процес спілкування, заважає самовираженню та точній ідентифікації 
емоційних станів, вносить дисонанс в характер емоційного реагування, коли 
адекватна по своїй суті емоція не знаходить адекватного зовнішнього 
оформлення. Виразні рухи є зовнішнім відображенням суб’єктивного світу, його 
об’єктивним показником. Зв’язок між рухами й емоціями уможливлює 
використання виразних рухів одночасно із сенсорними стимулами для 
“ввімкнення” емоцій. На цьому етапі можна пропонувати дітям 
ігри-драматизації, виконання ролей різнохарактерних героїв казок, 
мультфільмів, відомих дитячих віршів. Діти усвідомлюють для себе важливі 
моменти: стан тіла, рухи можуть розповісти про емоційний стан людини; рухи і 
тіло можуть бути скованими Третій етап поєднує в собі і роботу попередніх двох 
етапів: рухи через відчуття й емоції [4].

Постійне вправляння дітей у позитивному сприйманні світу допомагає їм 
уникнути неприємних почуттів і зайвого негативу і з часом переходить на 
рефлексивно-рефлекторний рівень [1].

Алгоритм роботи з підвищення соціально-емоційної компетентності 
молодших школярів має такі етапи:

1. Робота з відчуттями.
2. Збагачення емоційного світу через відчутгя.
3. Удосконалення рухів, міміки, пластики через відчутгя й емоції.
4. Навчання методів саморегуляції та релаксації.
5. Стимулювання процесів усвідомлення, варіативності мислення.
6. Навчання позитивного сприйняття світу.
7. Коригування самооцінки молодшого школяра.
8. Вправляння в конструктивній поведінці через відчуття, емоції, рухи, 

процеси усвідомлення і позитивне сприймання світу.
9. Робота із соціальним оточенням молодшого школяра.
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Навчати дітей навичок доброзичливого спілкування на тлі позитивних 
емоцій треба гак само, як навчати їх письму або лічбі: тобто, поступово, крок за 
кроком, і найголовніше -  лише через практику. Формування соціально-емоційної 
компетентності молодших школярів не може обмежуватися тільки роботою 
безпосередньо з ними. Досягнення поставленої мети можливе лише у взаємодії з 
педагогами, батьками, у проведенні тренінгової роботи з ними. Тому що зразок 
сприйняття світу і поведінки дорослих залишається найбільш значущою формою 
виховання та становлення особистості. Тому від багатства і гармонії внутрішнього 
світу дорослих, їхнього вміння конструктивно спілкуватися з іншими залежить 
формування соціально-емоційної компетентності дітей.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З 
ОБМ ЕЖ ЕНИМ И ФІЗИЧНИМ И МОЖЛИВОСТЯМИ 

В УМОВАХ ІНКЛЮ ЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Розглянуто методику дослідження соціальної адаптації студентів з обмеженими 
фізичними можливостями в інклюзивному освітньому просторі, визначено основні аспекти 
стану соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями та рівні 
соціальної адаптації.

Ключові слова: соціальна адаптація, інклюзивний освітній простір, студенти з 
обмеженими фізичними можливостями.

Одним із критеріїв, що дають змогу оцінити успішність реалізації програм 
інклюзивного навчання, є рівень соціальної адаптації особистості з обмеженими 
фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору.

Для вивчення об’єктивних та суб’єктивних чинників, які впливають на 
процес соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в 
інклюзивному освітньому просторі, нами було розроблено комплексну методику 
дослідження соціальної адаптації першокурсників, що мала за мету:

-  вивчити соціально-педагогічні та соціально-психологічні особливості 
взаємодії на рівнях “студенти з обмеженими фізичними можливостями — здорові 
студенти”, “студенти з обмеженими фізичними можливостями -  
викладачі/куратори -  батьки (родинне оточення)” як головну умову ефективної 
соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями;
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