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Резюме 

В статті автор розкриває особливості соціально-психологічних потреб дітей 

із психо-фізіологічними особливостями. Проводиться аналіз соціальних 

потреб дітей із мінімальною мозковою дисфункцією до та після 

психологічної корекції  

 

Summery 

In the author scrutinize pecuniary socials needs of children pre-school ages. 

Analyses characteristics social affects children with delay in mental progress in 

establishment boarding type. 

 

Keywords: preschool age, social necessities of children, delay of psychical 

development, correction, social psychological adaptation 

 

На інноваційному етапі спеціальної педагогіки та корекційної психології 

необхідною умовою ефективної соціалізації дітей із психофізіологічними 

особливостями є гармонійне становлення потреб та мотивів особистості як 

джерела активності. Врахування всіх епікрізних періодів онтогенезу 

мотиваційної сфери на шляху повноцінного становлення системи цінностей є 

важливим завданням психологічної науки. 

Процеси соціалізації дитини які прямопропорційно залежать від 

соціальних потреб дитини розглядаються науковцями. Так, соціальною 

ситуацією розвитку займався Л.С.Виготський, впливами соціального 

середовища та проблемами ідентичності - Г.М.Андрєєва, розвиток 

особистості в контексті соціальних ситуацій розглядала Є.Ю. Коржова, 

психологічними аспектами середовища займалась Ю.Г. Абрамова, основні 



лінії розвитку соціальних здібностей в процесі онтогенезу розкривала 

С.Кравчук, позитивні і негативні емоційні прояви в процесі соціалізації 

розглядала Т. Рябовіл. Наукові здобутки, названих авторів, значно розшили 

рівень теоретичних та методологічних уявлень про соціальні аспекти 

психологічного становлення особистості. Але, незважаючи на значний 

внесок, потреби дітей із затримкою психічного розвитку та негативним 

соціальним анамнез життя залишились поза увагою.  

Метою дослідження є вивчення рівня проявів соціальних потреб дітей 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах інтернатного 

середовища.  

Головними завданнями дослідження є проаналізувати зміни соціальних 

потреб дітей, які обтяжені негативним біосоціальним анамнезом. Визначити 

основні характеристики предметного змісту соціальних потреб дітей 

дошкільного віку та зміни, які відбулися після процесу корекції.   

У випадку аналізу потреб дитини дошкільного віку із мінімальною 

мозковою дисфункцією, важливими після базових потреб постають потреби в 

увазі дорослого, тісне емоційне спілкування зі значущим дорослим. В 

класифікації запропонованій Ш.Н.Чхартишвілі, головним є принцип 

визначення "фокусу" виникнення, функціонування й задоволення потреби. В 

залежності від підструктури цілісної особистості (біологічної, психологічної 

чи соціальної) потреби виникають, функціонують і задовольняються, 

виділяються класи біогенних, психогенних і соціогенних потреб. Усередині 

кожного з цих класів виділення конкретних різновидів потреб відбувається з 

урахуванням специфіки внутрішньої структурованості кожної із зазначених 

підструктур. Взаємозв’язки потреб розглянуті на рисунку 1. 

Малюнок 1. Схема потреб дітей дошкільного віку 



Класифікація предметного змісту потреб хоч і береться  до уваги, 

однак, вона не виступає як основа структурування. При цьому способі 

спрямованості кожної потреби (біогенна, психогенна, соціогенна) можна 

поставити питання:  на що вона спрямована – на зовнішній об'єкт чи на  

внутрішній стан, на результат активності, або на активність. Визначати, де 

знаходиться джерело задоволення потреб і як воно впливає на поведінку та 

психічний стан дитини. На малюнку 1 представлені взаємозв’язки між 

соціальними, психологічними та біологічними требами.  Мета поведінки – в 

оволодінні зовнішнім предметом або підкріпленні внутрішніх 

(психологічних) потреб. В експериментальній програмі, спрямованій на 

подолання негативних поведінкових проявів, було виявлену пряму 

залежність фізичних станів, таких як сон, апетит, фізичне здоров’я, від 

задоволення соціогенної потреби в емоційному спілкуванні у дітей віком 

від 3 до 5 років із затримкою психічного розвитку та порушеннями ЦНС. 

Важливим компонентом психологічної сутності дитини є мотиви та 

потреби, які впливають на її соціалізацію. Так, у дошкільному віці 

відбувається формування мотиваційної сфери дитини. Новоутворенням 

розвитку цього періоду особистості дошкільника є співпорядкування 

мотивів. 

Дитині для активізації мотиваційної сфери,  необхідно зробити вибір 

між двома (або більше) можливими рішеннями, відбувається боротьба 

мотивів, яка закінчується перемогою одного з них. Коли дитина внаслідок 

психічного недорозвитку не в змозі зробити вибір, це призводить до 

негативних або неадекватних соціальних проявів у її поведінці. При 

вивченні дітей інтернатних закладів були визначені їхні характерні 

соціальні потреби та запропоновані в експериментальній групі вихователям, 

а в контрольній групі батькам і вихователям. Для вивчення потреб дитини 

була розроблена анкета соціальних потреб, яка визначає значущі соціальні 

мотиви діяльності дитини  характерні для даного віку. 

     А. (Спілкування) Потреба в спілкуванні. 

1. Дитина спілкується з однолітками. 

2. Дитина проявляє інтерес до спілкування з друзями та товаришами. 

3. Дитина проводить дозвілля спілкуючись  сама з собою. * 

4. Дитина бажає спілкуватись з однолітками. 

5. Дитина часто ставить запитання до дорослих. 

6. Дитина уважно слухає оповідання та розповіді. 

7. Будує спрощені логічні зв’язки. 



8. Дитина в розмові підбирає варіанти відповідей, запитань. 

9. Дитина розповідає вигадані історії. * 

10. Дитина просить, щоб її слухали. 

     В. (Увага) Потреба уваги дорослого. 

1. Дитина потребує, щоб давали позитивну оцінку її діяльності. 

2. Дитина потребує уваги батьків. 

3. Дитина потребує уваги дорослих знайомих та незнайомих. 

4. Дитина потребує уваги однолітків. 

5. Дитина потребує уваги зі сторони братів та сестер. 

6. Дитина потребує оцінки зовнішніх факторів. 

7. Дитина хоче, щоб її визнали кращою. 

8. Дитина потребує оцінки своїх надбань. 

9. У дитини є потреба конкуренції з іншими дітьми. 

10. Дитина потребує уваги до себе підвищеною активністю. 

     С. Розвиваючо-пізнавальні потреби. 

1. Дитина грається в різні розвиваючі ігри. 

2. Дитина поступово ускладнює свою діяльність. 

3. Дитина самостійно виконує задачі, які собі ставить. 

4. Намагається подолати труднощі при виконанні завдання. 

5. Дитина ставить багато запитань. 

6. Дитина довгий час може гратися чи виконувати завдання. 

7. Дитина зосереджується, коли отримує нову інформацію. 

8.  Активно й творчо грається. 

9. Дитина використовує в щоденній діяльності побутові вміння та навички. 

10. Дитина об’єктивно оцінює завдання, що може виконати, що ні. 

     D Емоційні потреби. 

1. Дитина постійно проситься на руки. 

2. Дитина переважно сама просить її попестити. 

3. Дитина дуже любить цілуватись та обніматись. 

4. Дитина спить з батьками чи з кимсь із батьків. 

5. Дитина просить, щоб її тримали за руку. 

6. Дитина боїться залишатися одною. * 

7. Коли дитина плаче, то потребує, щоб її заспокоїли. 

8. Дитина використовує будь-яку можливість для тілесного контакту. 

9. Дитина при засинанні себе загойдує. * 

10. Дитина постійно ховається за дорослими. * 

В опитувальнику були позначені "зірочкою" показники, на які психолог 

повинен звернути увагу та провести додаткове дослідження. Дані, які 

додатково визначені можуть бути показниками патопсихологічних 

порушень. Наприклад: відмічені показники з блоку проявів А такі, як 

"дитина проводить дозвілля спілкуючись сама із собою" є одним із 

показників аутичної поведінки. Показники з блоку проявів D позначені 

зірочкою вказують на можливі фобії. Так, про наявність зміни соціальних 

потреб можна говорити в випадку коли (А) - 2, (В) - 1, (С) - 1, (D) - 3. 

Перший блок соціальних потреб (потреба в спілкуванні у соціально-

дезадаптованих дітей) недорозвинений або має певні порушення в процесі 



комунікації. Комунікативні функції дитини є першим бар’єром для 

формування та використання соціальних зв’язків. 

1. Розвинена слабо - (а),    2. Середній рівень розвитку потреб - (б),  

3. Виражена потреба - (в) 

У дітей експериментальної групи домінує: потреба в увазі дорослого, 

неопосередковано-емоційні потреби та при порівнянні з контрольною 

групою були визначені такі результати які представлені на малюнку 2 : 
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Малюнок 2. Соціальні потреби дітей 

Головною потребою у дітей експериментальної групи була потреба в 

увазі дорослого. Дітям з інтернатних закладів властива ця потреба, як в 

позитивній формі (вони постійно просяться на руки, обнімають дорослих, 

навіть незнайомих, потребують пестощів), так і в негативній формі 

(ховаються від дорослих, намагаються їх вдарити). 

       Більшості дітей дошкільного віку з інтернатних закладів характерна 

деструктивна форма поведінки, у них розвивається психічна деривація, яка  

є психічним станом, що виникає внаслідок життєвих ситуацій, де суб'єкт 

немає можливості задовольнити деякі психічні потреби на протязі 

довготривалого часу.  

Корекційні заняття є, певною мірою, методом подолання емоційної 

депрівації. Ступінь розвитку потреби в спілкуванні та в увазі зі сторони 
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дорослого значно не змінюється, тому. що хронічний дефіцит 

вищезазначених потреб є головною проблемою дітей всіх інтернатних 

закладів. За допомогою лише корекційних програм неможливо повністю 

вирішити дану проблему, тому що вона є соціальною. 

Основний результат, який отримали після закінчення 

експериментальної програми, є значні зміни в пізнавально-розвиваючих 

потребах. Так, середній рівень в експериментальній групі складає 35,3%, 

високий 47,0%, а низький 17,6%. Розвиток даної потреби допомагає 

подолати такі негативні прояви, як інтелектуальна пасивність, відсутність 

пізнавального інтересу та небажання оволодівати новими вміннями і 

навичками, що особливо важливим для дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Емоційна потреба значно не змінилась, в зв'язку з тим, що вона 

характерна для всіх дошкільників і проявляється, головним чином, в 

поведінці. Спостерігається навіть найвищий рівень розвитку даної потреби 

у дітей, які виховуються в родинах, тому що вона постійно стимулюється та 

активізується. В таблиці 2 на схемі аналізу потреб визначається характер 

змін впродовж корекційної роботи. 

Таблиця 1  

Аналіз рівня соціальних потреб у дітей експериментальної групи 

До проведення корекційної програми  Після проведення корекційної 

програми  

Низький  

рівень  

потреби 

Середній 

рівень 

потреби 

Високий 

рівень 

потреби 

Низький  

рівень  

потреби 

Середній 

рівень 

потреби 

Високий 

рівень 

потреби 

 

Потреба в спілкуванні Потреба в спілкуванні 

5 38,2 55,8 2,9 35,3 38,8 

Потреба в увазі дорослого Потреба в увазі дорослого 

2,9 11,8 85,3 17,6 35,3 47,1 

Пізнавально-розвиваюча потреба Пізнавально-розвиваюча потреба 

51,8 32,4 5,8 17,6 35,3 47,1 

Емоційна потреба 

 

Емоційна потреба 

0 8,8 91,2 5,9 14,7 79,4 

Підводячи підсумок, можна проаналізувати зміни, які відбулися в 

поведінці дитини. У першій категорії дітей, з вираженими проблеми в 



спілкуванні які виявляли бажання мати комунікативні контакти з 

дорослими, підвищився рівень даної потреби. У другій категорії дітей, до 

якої належить більшість, значно підвищився рівень пізнавально-

розвиваючої потреби, що є дуже важливим досягненням для дітей із 

затримкою психічного розвитку. Тому що діти даної категорії 

«зациклюються» на емоційних потребах, що поступово веде до різкого 

зниження пізнавально-розвиваючих потреб, які є дуже вагомими для 

нормального емоційного та інтелектуального. розвитку особистості дитини,  

Наслідком розвитку пізнавально-розвиваючої потреби є підвищення 

цілеспрямованої та мотивованої діяльності дитини. В дошкільному віці гра 

стає провідною діяльність дитини, вона викликає якісні зміни в її психіці. 

Дитина, граючись, маніпулює з предметами або виконує ту чи іншу дію, 

запропоновану дорослим. Діяльність дитини має два види взаємовідносин – 

умовно-ігрові та реальні. Умовно - ігрові взаємовідносини відображають 

відношення за сюжетом та роллю. Реальні взаємовідносини виникають під 

час спілкування та характеризуються такими якостями, як ініціативність, 

здатність координувати свої дії та дії групи. 

Розвиваючись ігрова діяльність дитини, поступово ускладнюється та 

урізноманітнюється, що спонукає формувати рефлексії мислення. Рефлексія 

як здатність дитини аналізувати свої особисті дії, мотиви, вчинки та 

відносини із загальнолюдськими цінностями починає свій розвиток саме на 

ранніх етапах онтогенезу. Порівнюючи дітей дошкільного віку із ЗПР з добре 

адаптованими дітьми без порушень психічного розвитку можна зробити 

висновок, що діти, які розвиваються в межах вікової норми та не мають 

проблем в адаптації, із задоволенням вступають в контакт, говіркі, 

обговорюють свої хвилювання спонтанно, прямо та відкрито. Вони 

розповідають про своїх друзів, вихователів, родину, про те, що відбувається в 

їх житті, про свої бажання та установки. На відміну їм соціально 

дезадаптована дитини має значні психологічні проблеми, пов’язані із 

соціальною взаємодією в середовище, завжди займає позиції оборони, готова 

до нападу, що характеризується підвищеним агресивним рівнем. Поведінка 



оборони виступає, як зниження психо-пізнавальних потреб, що створює 

перепони до спілкування, та  інтелектуального розвитку. 

 

Малюнок 3. Мотиваційні конструкти дітей із мінімальною мозковою дисфункцією   

 

В процесі спостереження за мотиваційним конструктам, які 

представлені на малюнку 3, визначилось здорова дитина, входячи у кімнату 

психолога, починає вивчати, що можна робити, а що не можна, грається,  

активно і ініціативно спілкується з психологом. Вона швидко захоплюється 

грою, придумує сюжети, ускладнює та вдосконалює їх використовує багато 

підручних матеріалів. На початку проведення психологічної роботи 

поведінка дитини стереотипна, але коли відбувається процес усвідомлення, 

то може робити все, що захоче, припиняє використовувати стандартні 

моделі і створює власні унікальні, оригінальні конструкції. 

Соціальна адаптована дитина яскраво і безпосередньо висловлює свої 

негативні почуття і установки. Тема гри - це пряме вираження її почуттів, 

які вона продовжує проявляти до тих пір, поки не відбудуться зміни в 

психо-емоційному стані За результатами дослідження було встановлено, що 

діти, яких вчителі і шкільні психологи вважають особистісно і соціально 

адаптованими, мають багато негативних установок.  

Так, ігрові дії, характеризуються регресивністю, свідчать про 

незрілість відносно до побутових навичок (прийому їжі, відвідування 
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туалету, мовного вислову негайних потреб), а також інших аспектів 

розвитку; дифузна тривога виявляється через нереальні страхи; велике 

прагнення до порядку виражається через нав’язливу потребу тримати при 

собі всі свої речі, розкладати їх по рядах і купкам; агресія по відношенню 

до людей, зокрема до учителів і батьків; ворожість до братів і сестер, а 

також при спілкуванні з психологом. Педантична ознака така, як прагнення 

до чистоти, призводить до того, що дитина намагається ні в якому випадку 

не забруднити іграшки, уникає працювати з матеріалами, якими можна 

забруднитися (крейда, глина). В дослідженні, про яке йде мова, нав’язливе 

прагнення до чистоти рідко спостерігається в грі в добре адаптованих дітей. 

Негативні установки здорових дітей при вираженні своїх потреб, як 

правило, не відрізняються надмірним проявом, швидше їх можна 

охарактеризувати як слабі або помірні. В ситуації ігрової терапії, коли такі 

діти отримують можливість виразити свої негативні почуття по 

відношенню до членів сім’ї та інших значущих людей, модифікується стан 

комфорту і нерідко стають більш сприйнятливими до позитивної сторони 

відносин. 

Дитина із розвиненими механізмами адаптації не відзначається 

підвищеною тривожністю або вразливістю, вона не хитрує та не здатна до 

садизму. Дитина спокійно і задоволено може гратися наодинці, здійснювати 

задумане і виражати свої почуття, не потребуючи підтримки чи допомоги 

психолога. Вона може спілкуватися й гратися з психологом, але це 

спілкування не буде викликане потребою в залежності або тягою до 

суперництва. Така дитина здатна до того, щоб брати участь у якійсь справі з 

психологом на рівні; якщо вона не згодна або сумнівається в якомусь 

твердженні або дії психолога, то прямо заявляє про це. Не можна сказати, 

що дитина серйозна і цілком поглинута своїми переживаннях, хоча час від 

часу вона може бути повністю включена в гру і не відволікатися від неї ні 

на хвилину. Вона усвідомлює свої почуття і, як правило, чітко розуміє, до 

чого прагне і що хоче. 

Найважливішим аспектом досвіду ігрової терапії для нормально 

адаптованої дитини - це інтенсивні, насичені переживаннями відношення з 

психологом. У повсякденному житті дитині рідко вдається побути наодинці 

з дорослим. Крім того, вона рідко вступає в такі відношення, де стає 

центром уваги, де вона може виражати свої почуття і бути зрозумілою як 



особистість, де дорослий в цілому зайнятий нею, спостерігає, слухає її, де 

вся поведінка дорослого свідчить про прийняття дитини й повагу до неї. 

Ігрова терапія - це форма профілактичної психогігієни для здорових дітей. 

Для них це спосіб рости і розвиватися через самосприйняття й повагу до 

своєї особистості, спосіб пізнання власних установок і почуттів, а також 

тимчасових проблем та конфліктів, які не так просто виразити вдома або в 

школі. Нерідко тривожні почуття і проблеми переживання можуть бути 

усунені за три або чотири індивідуальних ігрових заняття, але, в нашому 

випадку, діти постійно перебувають в стресовому середовищі внаслідок 

чого тривалість корекції стає більш пролонгованою.  

Вищезазначені спостереження сприяли розвитку специфічної 

корекційної програми для соціально дезадаптованих дітей із затримкою 

психічного розвитку. Корекційна програма, яка базувалася на особливостях 

розвитку комунікативних явищ та стимуляції основних видів діяльності, 

корекції та гармонізації соціальних потреб дитини дала позитивні 

результати в процесі соціалізації дітей. Основні завдання та умови 

використання корекційної програми соціальної дезадаптації дітей 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, спрямовані на 

подолання негативних психопатологічних проявів та підвищення й 

урізноманітнення соціальних взаємодій.  
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