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Силенко Світлана  
 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З МОВЛЕННЄВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ПІДТРИМЦІ ЛОГОПЕДА ТА ПСИХОЛОГА 

 
У дошкільному віці формуються основи соціальної компетенції 

дитини: вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі,знайомі, 
незнайомі, люди різної статі, віку, роду занять та ін.); здатність розуміти 
іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; вміння поважати 
інших людей, допомагати, турбуватися про них; обирати відповідні 
ситуації спілкування та спільної діяльності. 

Серед психологів, педагогів, лінгвістів, які створили передумови для 
комплексного підходу до вирішення завдань мовленнєвого розвитку 
дошкільників є: К. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, 
Д. Б. Ельконін, А. В. Запорожець, А. А. Леонтьєв, Л. В. Щерба, O. A. Пєш-

ковський, О. М. Гвоздьов, В. В. Виноградов, К. Д. Ушинський, О. І. Ти-

хеева, Е. А. Флерина, Ф. О. Сохін. Дослідниками давно виявлений тісний 
взаємозв’язок мови і загальних психологічних проявів: пізнавальної, 
особистісної, поведінкової сфери. Вивченням мови і пізнавальних процесів 
займається наука – логопсихологія. 

Так, метою організації спільної роботи психолога та логопеда 
важливим фактором є надання комплексної психолого-педагогічної 
допомоги дітям, що мають мовні порушення. З дітьми слід провести 
бесіду, та здійснити їх опитування. 

Встановлення основних напрямків роботи з логопатами: 
1. З дітьми доцільно створити психологічний осередок для дітей із 

вадами мовлення. 
2. Забезпечити індивідуальний та комплексний підхід даних 

фахівців з цієї галузі.  
3. Вміло корегувати мовлення дітей в соціумі.  
4. Постійно розвати пізнавальну сферу дошкільника з порушенням 

мови. 
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5. Забезпечити дитячий простір і надати змогу їй нормально 

розвиваються серед однолітків. 

В новій редакції Базового компонента визначено такі компетенції 

дошкільника стосовно соціального оточення: родино-побутова – обізнаність з 

нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття, здатність їх 

дотримуватися; вміння підтримувати доброзичливі, дружні, довірчі 

стосунки в родинному колі, проявляти турботу про різних та близьких 

членів родини і любов до них; та соціально-комунікативна – обізнаність з 

різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, 

дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні тощо); з 

елементарними соціальними та морально-етичними нормами міжосо-

бистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. 

Тому йдеться мова про здатність дитини 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. 

Для успішної соціалізації особистості дошкільника важливо 

будувати виховний процес як створення виховного розвивального 

середовища, в якому дитина може активно діяти, пізнавати світ, 

спілкуватися з дорослими й однолітками. В процесі взаємодії з дитиною в 

простих побутових ситуаціях навчити любити її те, що її оточує, що 

потребує людської уваги, турботи – все, що живе, росте, чим ми 

користуємося, що страждає, є слабким і потребує нашої допомоги. 

Для того, щоб нам продовжити роботу необхідно об’єднатись в 

3 групи, проговоривши по колу слова: «Довіра», «Розуміння», «Підтримка». 

Комплексний підхід даних фахівців включає в себе наступні 

напрямки: 

1. Творчі організації роботи з дітьми. 

2. Цікаві методи роботи з педагогами. 

3. Використання тренінгів в родинні. 

Основні етапи взаємодії психолога та логопеда з дітьми: 

1. Діагностичний етап. 

2. Корекційний етап. 

3. Аналітичний етап. 

На початковому етапі проводяться наступні заходи: розробка 

спільного діагностичного блоку методик, що дозволяє скоротити час на 

обстеження і зробити його більш змістовним; визначення рівня мовного і 

психічного розвитку; організація спільної корекційної роботи як цілісного 

підходу до розвитку психіки та мовлення дитини. 

Другий напрямок – корекційно-розвивальна. Від якості профілак-

тичної і корекційної роботи, своєчасно вжитих заходів, тісної співпраці 

фахівців досить часто залежить доля дитини, її інтелектуальний, 
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особистісний і мовленнєвий розвиток, одним словом, його майбутнє, 

адаптація в суспільстві. 

Третій напрямок – аналітичне. Аналітична діяльність дозволяє 

відстежити ефективність корекційно-розвиваючої роботи при тісній 

співпраці логопеда і психолога, тобто виділити всі можливі позитивні і 

негативні сторони цієї діяльності, так само відстежити динаміку розвитку 

дитини. 

Таким чином, узгодженість дій логопеда і психолога в умовах ДНЗ 

дозволяє ефективно скорегувати наявні порушення розвитку мовлення, що 

допомагає дитині легко адаптуватися в дошкільній середовищі, успішно 

розвиватися і навчатися. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗВЕДЕНОЇ МАСИ  

У ФІЗИЦІ І АСТРОНОМІЇ 

 

Елементарні досліди підтверджують, що будь-яке тіло виявляє опір 

за спробу привести його в рух або змінити величину або напрям його 

швидкості. Ця властивість тіл називається інертністю. У різних тіл 

інертність проявляється у різній мірі. Наприклад, надати одного й того ж 

прискорення великому каменю значно важче, ніж маленькому м’ячику. 

Мірою інертності тіл є їх маса. 

Для точного кількісного визначення маси вводиться поняття 

ізольованої або замкнутої системи. Так називають систему тіл, настільки 

віддалених від всіх решти тіл, що вони практично не виявляють жодного 


