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початку ігрові дії відбуваються в умовах обмеженого мовленнєвого 
спілкування, що призводить до звуження гри, збіднення сюжету. Без 
спеціального навчання гра, спрямована на розширення словника і життєвого 
досвіду дітей з мовленнєвими порушеннями, самостійно не формується.

Отже, формування мовлення, тільки поєднуючись з розвитком інших 
психічних процесів, розгортанням ігрової діяльності, забезпечує гармонійне 
становлення повноцінної дитячої особистості.
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Кравчук Н. П.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ

БАР’ЄРІВ СПІЛКУВАННЯ
Будь-які труднощі, бар’єри та деформації можна розглядати з позицій 

різних галузей психології. Так, з позиції загальної психології труднощі 
спілкування зазвичай зводять до тих характеристик психічних процесів, станів і 
властивостей людини, які не відповідають показникам психологічно 
оптимального спілкування. Відомі такі психологічні причини, які не сприяють 
досягненню мети, викликають незадоволення частковим або не досягнутим 
результатом: нереальні цілі, неадекватна оцінка партнера, його здібностей та 
інтересів, неправильне уявлення про свої власні можливості, використання 
таких способів спілкування, які не підходять в даній ситуації.

Основними методологічними і теоретичними засадами дослідження 
стали: дослідження виникнення та подолання бар’єрів спілкування
М. Балинської, О. Козирєва, О. Лісового, І. Мартиненка, О. Опалюка, 
А. Філімончука та ін.

У площині вікової психології також вивчаються труднощі спілкування, які 
виникають через належність його учасників до різних вікових груп. Несхожість 
їхнього життєвого досвіду накладає відбиток не лише на уявлення 
співрозмовників про світ, його природу, суспільство, але й на конкретну 
поведінку індивідів у реальних ситуаціях життєдіяльності.

Педагогічна психологія розглядає дещо інші труднощі спілкування, 
пов’язуючи їх зі «смугою відчуження», тобто з виникненням напруження між
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учителем та учнем, яке характеризується передусім нездатністю вчителя 
контролювати свої дії та вчинки, свою оцінку, своє ставлення до дітей. І як 
наслідок, дитина випадає з поля зору вчителя, адже останній її не сприймає і не 
усвідомлює відчуження.

Розглянемо якості особистості, які викликають труднощі у спілкуванні:
• людина хоче і може, але не вміє спілкуватись (егоцентричність, 

невихованість, агресивність, конфліктність);
• людина не хоче, не вміє і не може спілкуватися (глибока самотність);
• вміє, але вже не може і не хоче спілкуватись (відчуженість, 

виключеність із соціальних зв’язків, самотність у натовпі);
• вміє, може, але не прагне (глибока інтроверсія, авторитарність, 

самодостатність, відсутність мотивації);
• і може, і хоче, але боїться спілкуватись (сором’язливість, занижена 

самооцінка) [3].
Детально також вивчаються всілякого роду бар’єри у спілкуванні, 

зокрема, комунікативні бар’єри, тобто такі психологічні перешкоди, які 
встановлюються на шляху отримання інформації. Серед них виокремлюють 
логічний, стилістичний, семантичний, фонетичний бар’єри.

Комунікативні бар’єри -  психологічні перешкоди, що виникають на 
шляху отримання інформації. Виділяють такі типи бар’єрів: розуміння, 
соціально-кільтурного розходження, відносин.

Відомі наукові праці, де аналізуються психологічні бар’єри у спілкуванні, 
під якими розуміються стійкі установки, психологічні настрої особистості, 
стани людини, що за певних обставин перешкоджають спілкуванню, 
призводять до його збоїв. Є дослідження, де розглядаються соціально- 
перцептивні (пов’язані з неадекватним сприйманням, розумінням, оцінкою 
партнерів один одного) та інтерактивні (пов’язані із труднощами у взаємодії) 
бар’єри.

Результатом зусиль багатьох учених (філософів, соціологів, психологів, 
етнографів, культурологів, психотерапевтів) стало виникнення напряму в 
психології, який дістав назву соціальна психологія утрудненого спілкування. 
Дане поняття використовується як у широкому, так і у вузькому значенні. 
Широкий контекст категорії “утруднене спілкування” містить такі явища, як 
труднощі, збої, бар’єри, конфлікти, перепони тощо, а вузький -  фіксує незначні 
труднощі спілкування, які долаються партнерами у процесі взаємодії [1].

Щодо труднощів, які виникають у спілкуванні (причини утрудненого 
спілкування), то їх класифікують таким чином:

• об’єктивні, породжені реальною взаємодією, та суб’єктивні, що 
стосуються різних аспектів функціонування особистості чи групи; • первинні, 
тобто природні умови життя групи, та вторинні, породжені різними 
психогенними й соціогенними впливами;

• усвідомлювані, реально присутні в ситуації спілкування і 
неусвідомлювані, ті, що суб’єктивно не переживаються особистістю і групою;

• ситуативні й стійкі;
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• міжкультурні й культурно"специфічні;
• загальновікові й гендерні, статеві;
• індивідуально-психологічні, особистісні, соціально-психологічні;
• когнітивно-емоційні, мотиваційні та інструментальні (навички 

спілкування, норми, правила етикету, ритуали тощо);
• компоненти структури спілкування (соціально-перцептивні, 

комунікативні, інтерактивні);
• вербальні й невербальні.
Взаємозв’язок особистості і спілкування базується на процесі 

взаємодетермінації: особистісні утворення впливають на результати
спілкування, а ті, в свою чергу, впливають на особистість, формуючи її 
соціально-перцептивну сферу, систему стосунків, навички й уміння 
комунікативної поведінки тощо.

До інтегральних властивостей суб’єкта спілкування належать: 
автономність, свобода, діяльність, гармонійність, цілеспрямованість, 
усвідомленість, цілісність, перетворювальна активність (її інтенсивність, 
спрямованість, якість), “нормальність” -  “анормальність”, які співвідносяться з 
явищами руйнації чи творення і проявляються в системі стосунків.

Вчені (В. Лабунська та ін.) згрупували соціально-психологічні і 
психологічні характеристики особистості (спрямованість, установки, ціннісні 
орієнтації, систему стосунків, стилі, стратегії взаємодії, соціально-перцептивні 
утворення, навички й уміння в галузі комунікативної діяльності, статусні 
позиції особистості тощо), на основі чого описали психологічний портрет 
суб’єкта як утрудненого, так і неутрудненого спілкування [2].

Одним із шляхів запобігання труднощам спілкування рекомендується 
корекція спілкування. Вона має будуватися на основі діагностики труднощів 
мотиваційного характеру. Йдеться про те, шо змінювати необхідно не лише 
зовнішній, операціональний бік спілкування, але й розкривати глибинні 
причини утруднень. Таке поєднання дасть змогу гармонізувати, оптимізувати й 
гуманізувати людську взаємодію [4].

Отож, корекційна робота має враховувати вік, стать, індивідуальні 
особливості людини, специфіку соціалізації, вид діяльності. Її слід 
спрямовувати не стільки на відпрацювання необхідних навичок спілкування, 
скільки на корекцію ставлення до інших людей і пов’язаної з цим самооцінки, 
подолання внутрішніх конфліктів, самосвідомості. Для цього спеціалісти 
радять застосовувати такі форми, як навчання самоаналізу, застосування 
групового соціально-психологічного тренінгу тощо. При цьому в 
поведінковому тренінгу варто застосовувати рольову гру, групову дискусію, 
різні інноваційні ігри.
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ГРА, ЯК ОСНОВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З 
ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Гра є провідною діяльністю дошкільника, засобом його всебічного 
розвитку, важливим методом виховання та навчання. Дитяча гра — це 
діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в 
якій дитина відображає враження від їх пізнання.

Гра -  це обов’язкова умова успішного розвитку та саморозвитку, це 
закладений в дитині самою природою принцип осягнення себе та оточуючого 
світу.

В ігрових ситуаціях діти сприймають нове більш природно, ніж під час 
серйозних обговорень або завдань. Ігри допомагають дітям розкритися та 
відчути себе комфортно. Ці фактори є дуже важливими для пізнання дитиною 
нового. Тому вихователь повинен зробити процес гри максимально корисним у 
засвоєнні дитиною знань. Дитина граючись, може осягнути ті знання, які іншим 
способом дадуться важко.

Гру за своїм значенням поділяють та класифікують відповідно до 
поставлених завдань та цілей.

Одна з перших класифікацій гри належить К. Гросу [4], який поділяв ігри 
на дві групи:

1) експериментальні («ігри звичайних функцій»). До них належать 
сенсорні, моторні, інтелектуальні, афективні ігри, вправи для формування волі. 
На думку Гроса, у своїй основі ці ігри мають інстинкти, що забезпечують 
функціонування організму як цілісного утворення і визначають зміст ігор;

2) спеціальні («ігри спеціальних функцій»). До цієї групи належать ігри, 
під час яких розвиваються необхідні для використання в різних сферах життя 
(суспільного, сімейного) часткові здібності, їх поділяють за інстинктами, які в 
дітей проявляються і вдосконалюються.

Провідним завданням корекційно-розвивальної роботи в спеціальному 
дошкільному навчальному закладі є формування, корекція та розвиток 
мовлення (в тому числі й комунікативного), психічної й емоційно-вольової 
сфери дітей із мовленнєвими порушеннями [5].

У процесі аналізу науково-методичної літератури з проблеми 
дослідження розвитку дітей з загальним недорозвиненням мовлення було 
з’ясовано, що ці діти не можуть повноцінно оволодівати навчальним
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