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АНОТАЦІЯ 

Актуальність теми дослідження. В останні роки спеціальна освіта в 

Україні націлилась на пріоритетний та прогресивний напрямок інклюзивного 

навчання. Позитивна атмосфера в класі та професійно організоване освітнє 

середовище несе за собою значний корекційний та адаптаційний вплив, який не 

завжди можливо здобути в умовах спеціальних закладів. 

Не зважаючи на швидке поширення інклюзивної освіти в масових школах 

та його позитивний вплив на весь учнівський колектив, виникає суперечливе 

відчуття ймовірності прийняття учнями дітей з порушеннями розвитку.  

Мета дослідження: теоретично та практично дослідити рівень прийняття 

дітей з порушеннями розвитку їхніми однолітками. 

Завдання дослідження: 

 Розкрити особливості формування міжособистісних стосунків серед 

школярів в межах інклюзивного простору; 

 Розглянути рекомендації щодо організації сприятливого освітнього 

середовища для розвитку спілкування дітей з порушеннями 

розвитку з однолітками; 

 Провести емпіричне дослідження для визначення рівня інтеграції 

дітей з порушеннями розвитку молодшого шкільного віку в 

середовище однолітків в межах інклюзивного простору. 

Об’єкт : діти молодшого шкільного віку, які навчаються в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Предмет: міжособистісна взаємодія дітей з порушеннями розвитку з 

однолітками в інклюзивному просторі. 

Для дослідження міжособистісних стосунків учнів в інклюзивному класі, 

використаний соціометричний опитувальник. 

В даній роботі описані особливості міжособистісних стосунків молодших 

школярів, їхня взаємодія з однолітками з порушеннями розвитку; описані 

заходи створення сприятливого середовища та методи формування 

толерантного ставлення. 
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ВСТУП 

В останні роки спеціальна освіта в Україні націлилась на пріоритетний та 

прогресивний напрямок інклюзивного навчання. Інклюзія (від Inclusion – 

включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальне 

життя, і насамперед, тих що мають труднощі у фізичному та психічному 

розвитку [11]. Саме «включення» робить дану освітню галузь такою 

привабливою для педагогів та батьків, оскільки воно дає можливість дітям з 

порушеннями розвитку спілкуватися зі своїми ровесниками та почуватися з 

ними на рівні. Позитивна атмосфера в класі та професійно організоване освітнє 

середовище несе за собою значний корекційний та адаптаційний вплив, який не 

завжди можливо здобути в умовах спеціальних закладів. 

У 2017/2018 навчальному році розпочала свою роботу реформована Нова 

Українська Школа. Інклюзивна освіта була одним з її пріоритетних напрямків. 

Станом на 2017/2018 навчальний рік відомо, що в Новій Українській школі 

відкрито 5033 інклюзивних класів [5]. Відповідно до статистичних даних 

Міністерства освіти і науки України станом на 25 січня 2019 року понад 12 тис. 

школярів та 2,2 тис. дошкільнят навчаються на інклюзивній формі навчання, що 

на 61 % більше ніж торік [7]. Згідно з цими даними, можна стверджувати, що 

інклюзивна освіта зовсім скоро стане основною формою навчання дітей з 

порушеннями розвитку.  

Не зважаючи на швидке поширення інклюзивної освіти в масових школах 

та його позитивний вплив на весь учнівський колектив, в батьків дітей з 

порушеннями розвитку можуть виникати суперечливі питання: Чи зможе їхня 

дитина адаптуватися в класі? Чи знайде вона друзів серед однолітків? Чи зможе 

постояти за себе? Як інші школярі будуть ставитись до її особливостей? Що 

зовсім не дивно, оскільки навички соціалізації та комунікації є пріоритетними 

цілями інклюзивного навчання.  

Ще одним об’єктом в інклюзивній освіті є діти, які розпочали навчання в 

інклюзивному класі чи групі, та, можливо вперше зустрілися зі своїми 
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однолітками з порушеннями розвитку. В них та їхніх батьків також виникають 

запитання: як навчання з дітьми з порушеннями розвитку вплине на навчальний 

процес? Як діти можуть проводити спільне дозвілля з ними? Як правильно 

відповісти на запитання, які виникають в дитини щодо свого однокласника з 

порушеннями розвитку? та безліч інших. 

Саме для вирішення цих складних запитань, дуже важливим є створення 

вчителями, асистентами та практичними психологами сприятливого та 

відкритого середовища. Для досягнення найкращих результатів розробляється 

безліч методик, які допомагають досягнути сприятливої атмосфери в дитячому 

колективі. Проте, бажаного результату можна досягнути лише великими 

зусиллями педагогів, їхньою старанністю, уважністю до почуттів учнів, 

стосунків з однокласниками, та особливою педагогічною інтуїтивною 

чутливістю в роботі з учнями. 

Мета дослідження: теоретично та практично дослідити рівень прийняття 

дітей з порушеннями розвитку їхніми однолітками. 

Завдання дослідження: 

 Розкрити особливості формування міжособистісних стосунків серед 

школярів в межах інклюзивного простору; 

 Розглянути рекомендації щодо організації сприятливого освітнього 

середовища для розвитку спілкування дітей з порушеннями 

розвитку з однолітками; 

 Провести емпіричне дослідження для визначення рівня інтеграції 

дітей з порушеннями розвитку молодшого шкільного віку в 

середовище однолітків в межах інклюзивного простору. 

Об’єкт : діти молодшого шкільного віку, які навчаються в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Предмет: міжособистісна взаємодія дітей з порушеннями розвитку з 

однолітками в інклюзивному просторі. 
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ СПІЛКУВАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1 Особливості спілкування молодших школярів 

 

 Спілкування є важливим елементом людського життя, частиною 

особистісного розвитку. Кожна людина носить в собі унікальну та неповторну 

атмосферу, яка проявляється в процесі спілкування та впливає на 

співрозмовника особливим чином. 

Однак, для кожного віку характерні свої особливості процесу 

спілкування. Проходячи кожен період онтогенезу, в дитини змінюється 

соціальна ситуація розвитку, розширюється коло спілкування. Якщо в 

немовлячому та ранньому віці у дітей практично відсутня взаємодія з 

однолітками, то в дошкільному віці з’являються перші дружні зв’язки, проте 

спілкування з дорослим залишається провідним в соціальній ситуації розвитку 

дітей даних вікових періодів. 

Не зважаючи на те, що з початком навчання у школі в молодших 

школярів значно розширюється коло спілкування, їх оточує безліч 

однокласників з якими вони проводять значну кількість часу. Провідним 

суб’єктом спілкування в даному віці залишається дорослий [3, 6]. Проте воно 

набуває нового забарвлення. Значущим дорослим, в цей період, для школяра 

стає вчитель, який, у свою чергу стає для нього авторитетом, якому він дуже 

довіряє. Цей особливий зв’язок зумовлений тим, що для учня важливого 

значення набуває громадське оцінювання його вчинків, знань і особистих 

якостей [3].  

Діти молодшого шкільного віку знаходяться в емоційній залежності від 

вчителя, тому вони схильні його наслідувати. Ця особливість також 

проявляється на стосунках в дитячому колективі. Неприязнь вчителя до 

окремих учнів буде відтворюватися в ставленні інших школярів до них. Саме 
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тому на вчителі лежить велика відповідальність за демонстрацію зразків 

соціальної поведінки. Від особливостей взаємин вчителя та учнів залежить 

активність та самопочуття останніх [3]. 

Зазвичай, учні 1-2 класів по особливому ставляться до свого вчителя. Для 

них притаманна відсутність критичного ставлення, любов та повага до вчителя 

просто за те, що він їх навчає. Ситуація може змінитись у 3 класі. Якщо вчитель 

допускає помилки, у дітей з’являється критичне ставлення до нього [9]. Стиль 

спілкування вчителя напряму впливає на поведінку учнів в різних аспектах 

шкільного життя.  

З початком шкільного навчання, окрім вчителя, коло спілкування 

школяра збагачується однокласниками та іншими школярами. Не зважаючи на 

те, що вчитель відіграє провідну роль в соціалізації учня, однокласники також 

посідають важливе місце в цьому процесі. Початок шкільного навчання несе 

значні зміни в життя молодших школярів. Вони часто є розгубленими, 

боязкими та загальмованими. Учням важко запам’ятати зовнішність та імена 

своїх сусідів по парті та інших однокласників.  

Значною складністю в освоєнні учня в дитячому колективі є 

усвідомлення в процесі навчання формальної рівності всіх однокласників. 

Дітям складно зрозуміти, що не зважаючи на те, що ми по-різному 

розмовляємо, одягаємося, маємо різний темперамент та характер, ми всі рівні та 

маємо однакова права та потреби. Саме тому основна роль в формуванні 

міжособистісних відносин належить вчителю [3]. 

В процесі навчання в шкільному колективі, в дітей з’являється прагнення 

до спілкування з однолітками, вони дуже цінують свою участь у групі. Проте 

молодший шкільний вік характеризується як період дитячої недоброзичливості 

[4]. 

Поняття дружби в молодших школярів різного віку має зовсім різне 

значення. Діти які лише розпочали навчання в школі (5-7 років) вважають 

друзями тих, з ким вони граються. Основними критеріями в пошуку друзів є 

хороша поведінка та спільні інтереси. Дружба в цей період швидко 
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зароджується та досить легко може обірватися. В процесі дорослішання ці 

критерії змінюються. Друзями діти починають вважати тих хто допомагає їм та 

відгукується на їхні прохання. Школярі починають звертати увагу на такі риси 

однолітків як доброту, чесність, самостійність, впевненість у собі [3]. 

Лідерами зазвичай обирають за такими критеріями як успішність у 

навчанні, чесність, сміливість, ініціативність. В цей період школярі дуже 

люблять ділитися різними історіями, особливо тими, які стосуються їх 

безпосередньо. Уміння гарно розповідати також може вплинути на вибір лідера 

в дитячому колективі. 

До кінця молодшого шкільного віку значно зростає роль однолітків в 

соціальному житті учня. Вони починають значно гостріше реагувати на 

зауваження зроблені в присутності однолітків, стають сором’язливішими в 

присутності незнайомих дорослих, та дітей свого віку [3]. 

Дружбу дітей даного віку можна умовно поділити на товариську та 

приятельську. Товариська дружба є більш поверхневою та реалізовується 

переважно в класі з дітьми своєї статі. Натомість приятельські стосунки 

характеризуються не лише взаємною симпатією, а й безумовним прийняттям 

друга. Шкільне життя формує у дітей багато необхідних моральних якостей, 

однак Е. У. Гуцало відзначає, що «першокласники схильні переоцінювати свої 

моральні якості й недооцінювати їх в інших школярів. Завдяки дружбі діти 

засвоюють соціальні поняття, опановують соціальними навичками й 

розвивають самоповагу. У цьому віці найбільш розповсюдженою є групова 

дружба. Дружба виконує безліч функцій, головними з який є розвиток 

самосвідомості і формування почуття причетності, зв’язку із суспільством собі 

подібних. Завдяки дружбі діти засвоюють соціальні поняття, опановують 

соціальними навичками» [3]. 

Ще одним важливим моментом у спілкуванні є мотивація спілкування, а 

саме ознаки, які впливають на вибір суб’єктів кола спілкування молодших 

школярів. Окрім особистісних якостей описаних вище, при виборі друзів діти 

мотивуються такими зовнішніми факторами як: «живемо по сусідству», «моя 
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мама знає її маму», «сидимо за одним столом у їдальні». Для дівчаток 

першокласниць характерним є залучення дошкільнят в позашкільному 

спілкуванні, в той час як хлопчики охочіше спілкуються з однолітками [3]. 

В учнів 1-2-х класів дружба має егоцентричний характер. Якщо бажання 

учня не відповідає моральним вимогам групи, школяр без особливих 

переживань досягає бажаного. У 3-4 класах діти стають залежнішими від 

спілкування з друзями. Проте в даний період для дружби досі характерна 

нестійкість – при будь-якому незначному конфлікті вона може обірватися. 

Також саме в цей час починає формуватися сталий дитячий колектив зі своїми 

правилами та вимогами. І чим більше учень “включений” у колектив, тим 

більше його емоційне благополуччя залежить від схвалення однолітків, що 

змушує дітей приймати цінності колективу як власні [3]. Також починає 

спостерігатися певна піддатливість учня стосовно групи або ж її лідера, що 

спричиняє послаблення самоконтролю та інколи призводить до недостойних 

вчинків [2]. 

З віком в дітей розвивається залежність від спілкування з іншими дітьми. 

Вони об’єднуються в групи, в яких створюють власні чіткі правила, які можуть 

набувати вигляду «релігійного поклоніння». Під тиск групи найбільше 

підпадають учні з низькою самооцінкою, тривожністю. За допомогою визнання 

в групі вони підвищують власну самооцінку [3]. 

Поділ на групи з одного боку несе за собою позитивний характер 

оскільки, він допомагає дитині ідентифікувати себе за різними ознаками. Проте, 

він є каталізатором, який зумовлює ворожіть та неприйняття в дитячому 

колективі. 

 

1.2 Спілкування з дітьми з порушеннями розвитку 

 

Враховуючи труднощі, з якими стикаються звичайні школярі в процесі 

інтеграції в дитячий колектив, можна зробити висновок, що для дітей з 
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порушеннями розвитку ці складнощі зростають у геометричній прогресії. 

Більшість педагогів схильні вважати, що одним, і часом основним недоліком 

інклюзивної освіти, є те, що діти з порушеннями розвитку не будуть прийняті 

своїми однолітками, що вони залишаться таким маленьким окремим острівцем 

в океані шкільного колективу. І хоча, в деяких шкільних реаліях, це твердження 

можна вважати вірним, багато шкіл руйнують цей прикрий стереотип та 

допомагають дітям з порушеннями розвитку здобути цю радість у дружніх 

відносинах з однолітками. 

Діти з порушеннями розвитку досить часто стикаються з труднощами в 

пошуках друзів. Вони мають обмежене коло спілкування. Проте, в країнах де 

інклюзивне навчання здобуло значного розвитку, дослідження показали що 

95% дітей з порушеннями розвитку мають принаймні одного друга в школі, 

проте якість цієї дружби значно гірша ніж між дітьми з типовим 

розвитком [12]. Також ця дружба є досить нестійкою, оскільки, діти не завжди 

володіють достатніми комунікативними навичками щоб утримати цю дружбу. 

Досить часто через брак спілкування в шкільному колективі діти шукають 

друзів серед своїх родичів. За даними досліджень, вони набагато рідше 

запрошують друзів в гості, або проводять час разом в позаурочний час, ніж діти 

з типовим розвитком [12]. 

Більшість дітей з обмеженими можливостями мають труднощі з участю у 

колективній грі, тому 65% проводять вільний час в самотності, якщо ніхто з 

однокласників не проявить ініціативу до особистісного спілкування [12].  Якщо 

у дитини є хоча б один друг, це підвищує сприйняття її дитячим колективом. 

Однак, іноді дружба може нести й негативний характер. Оскільки в дітей 

з порушеннями розвитку занижені стандарти щодо вибору друзів, ці друзі 

можуть демонструвати їм не найкращі моделі поведінки. Це особливо 

небезпечно для дітей з поведінковими порушеннями. Ці стосунки не 

скорегують небажану поведінку, а лише навпаки ускладнять її як в 

соціальному, так і в академічному аспекті навчання.  
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Ще одним незвичним фактом, стало те, що дітей з важчими порушеннями 

діти сприймають краще ніж з легшими [12]. Все це пов’язано з тим, що при 

взаємодії з дітьми з важкими порушеннями, школярі відчувають в них потребу 

у допомозі, яку їм подобається реалізовувати. 

Доволі розповсюдженим міфом є те, що діти з порушеннями розвитку 

закриті в собі, байдужі та не прагнуть до спілкування з іншими дітьми, проте це 

зовсім не так. Вони прагнуть спілкування, проте не вміють це реалізувати. Саме 

тому важливим фактором в інтеграції дітей з порушеннями розвитку є велика 

вмотивованість учнів, їхніх батьків та, в першу чергу, педагогів в бажанні 

створити цю дружню та комфортну атмосферу в колективі, де всім буде 

комфортно та кожен буде прийнятий. А для цього дуже важливо знати 

елементарні правила спілкування. 

Не зважаючи на те, що діти з порушеннями розвитку прагнуть до 

спілкування та участі в учнівському колективі, вони досить часто не схильні 

проявляти ініціативи у спілкуванні. Це може бути пов’язано як з комплексами, 

які спричинені певним порушенням, так і з недостатнім рівнем комунікативних 

навичок. Тому важливим завданням вчителя є навчити учнів проявляти 

ініціативу у спілкуванні зі своїми однокласниками, які мають проблеми з 

соціальними та комунікативними навичками. Досягти цього можна різними 

методами, але важливою основою в цій роботі є особистий приклад вчителя. 

 

1.3 Рекомендації щодо організації сприятливої атмосфери в дитячому колективі 

в інклюзивному просторі 

 

Основним завданням педагогів щодо створення сприятливої атмосфери в 

класі є розвиток толерантності. У виховному процесі, бере участь не лише 

вчитель початкових класів, але й всі педагоги, які певною мірою взаємодіють з 

класом. Основою цього процесу звичайно є психолог, вчитель та асистент 

вчителя. Останні двоє взаємодіють з дітьми більшість часу, тому мають 
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найбільших виховний вплив на учнів. Однак, виховний вплив один на одного 

можуть мати безпосередньо самі школярі, що також позитивно впливає на 

атмосферу в дитячому колективі.  

А. Г. Обухівська пише, що «основними напрямками виховної роботи при 

створенні толерантного середовища є створення толерантного середовища та 

формування в учнів навички прийняття та розуміння інших, вміння позитивно з 

ними взаємодіяти» [8].  

Завданнями створення толерантного середовища є наступні: мінімізація 

негативних емоційних проявів; зняття напруги в групі дітей; навчання способів 

саморегуляції; підтримка емоційної чутливості; розвиток емпатії й адекватного 

емоційного реагування (емоційна стабільність); розвиток вольової сфери; 

актуалізація бажання спілкуватися з людьми; виховання позитивного ставлення 

до людей; включення ідей толерантності в гру, інші продуктивні види 

діяльності та обговорення реальних подій життя [8].  

При втіленні цього завдання основою серед старшокласників є залучення 

до волонтерської діяльності [8]. Проте, дітей молодшого шкільного віку також 

можна долучати до цієї діяльності. Це принесе позитивний досвід та привчить 

дітей до відповідальності. Для молодших школярів, виготовлення листівок для 

дітей в онкологічну лікарню, листування з дітьми які проживають в зоні 

бойових дій чи складання подарунків для дітей в дитячий будинок вже несе в 

собі позитивний вплив. Вони відчувають себе потрібними комусь, та з більшим 

запалом прагнуть допомагати іншим, що позитивно вплине на їхні стосунки з 

однокласниками з порушеннями розвитку. 

Для другого напрямку виховної роботи є характерним проведення 

різноманітних тренінгових занять як для учнів, так і для батьків. Окрім цього, 

можна застосовувати інтерактивні лекції, під час яких використовуються різні 

види роботи, такі як дискусії, перегляди фрагментів фільмів, мозковий штурм 

[8].  Важливим моментом під час такого роду роботи з молодшими школярами 

дозволити дітям висловлювати свої почуття в межах, які будуть комфортні для 

інших. Діти потребують відповіді на запитання, які в них виникають. Вчителям 
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та батькам, потрібно навчитись правильно на них відповідати. Ігнорувати дітей, 

коли в них виникають незручні для дорослих запитання, зовсім не є 

правильним рішенням. Школярам важлива бесіда зі значущим дорослим. Для 

розуміння багатьох виховних моментів, їм необхідно усвідомити причинно-

наслідковий зв’язок. Їм важливо почути думку особи, яка є для них 

авторитетом. Почути те, що їх розуміють, почути пораду, як краще вчинити в 

конкретних ситуаціях. Саме тому, рефлексія є основою даного етапу, а дискусії, 

перегляди фільмів та тренінги є лише методом їх формування.  

Переходячи безпосередньо до практичного боку питання, в цій роботі 

описано декілька методик зі створення толерантного середовища та розвитку 

толерантності в дитячому колективі. 

Досить розповсюдженим методом щодо організації толерантного 

середовища є «Ранкові вітання». Він полягає в тому, що перед початком уроків, 

всі діти шикуються в чергу, та обирають на картинці одне з декількох візуально 

зображених привітань. Проте, найбільш оптимальним варіантом буде 

використання цього методу зі всіма учнями по черзі, просто для дітей з 

особливими освітніми потребами використовувати з більшою частотою. Це 

допоможе дітям побачити певну рівність між усіма. Побачити, що не зважаючи 

на порушення розвитку окремих учнів, вчитель турбується про всіх у міру їх 

потреби. 

Ще одним цікавим методом є «Пошта». В класі розміщена скринька в яку 

діти можуть кинути свої запитання [8]. Перед виховною годиною вчитель 

переглядає всі запитання та готує на них відповіді. 

Розвиток сприятливого середовища проявляється навіть при різних 

організаційних моментах. Це може бути навіть обов’язок помічника дня. 

Можливо учню з порушеннями розвитку буде складніше виконувати ці 

обов’язки ніж типовим школярам, можливо навіть йому буде необхідна 

постійна підтримка асистента, проте це буде нести в собі значний вплив на 

дитячий колектив. Діти побачать в ньому того, хто може допомагати, а не лише 

потребувати допомогу. А саме цей фактор є важливий у виборі друзів дітей 
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даного віку. Також, вони побачать, що вчитель, який є авторитетний для них, 

вірить в нього та його можливості, довіряє йому в цьому, нічим не відділяє його 

від інших, що змотивує школярів брати з нього приклад. Однак, 

найважливішим позитивним впливом цього методу є почуття самого учня. Те, 

що він може допомагати іншим, що вірять в нього та його можливості, дасть 

йому хорошу мотивацію та піднесе його самооцінку.  

Основою розвитку навичок прийняття та розуміння інших, вміння 

позитивно взаємодіяти є різноманітні тренінгові заняття. Плани їхнього 

проведення є досить вільними та різноманітними. Їхня основа складається з 

привітання, вправ та завершення. Особливістю даного типу виховних заходів є 

те, що після виконання кожної вправи слідує обговорення та рефлексія, багато 

вправ несе в собі символічний характер. Тренінги такого типу заставляють 

роздумувати над піднятими питаннями навіть по його завершенню, а деякі 

емоційні моменти закарбовуються в пам’яті та згадуються дітьми у суперечливі 

моменти спілкування. 

На тренінгових заняттях можна використовувати наступні ігри: 

Поводир. Школярі стають парами. Одному з них зав’язують очі шарфом, 

щоб нічого не було видно. Завдання іншого – протягом певного часу водити 

свого партнера по класу, показувати та давати в руки предмети не називаючи 

їх. По завершенні часу, учасники міняються місцями. Під час рефлексії можна 

використовувати запитання: «Як вам було, коли ви були незрячим та 

поводирем?»; «Що було найважчим?»; «Чим ми можемо бути корисними для 

людей з інвалідністю?» [1]. Ця вправа допомагає дітям розвивати свої моральні 

якості в двох напрямках. Роль «поводиря» розвиває в дітей увагу до потреб 

інших, чуйність, а в ролі «незрячого» вчиться сприймати світ по іншому та 

вчитись довіряти тому хто поряд.  

Оплески. Ведучий дає наступне завдання: «Станьте ті, хто вміє…» 

(плавати, танцювати, кататись на роликах, та інше). Інші діти їм аплодують [9]. 

Якщо педагог знає захоплення дітей та підбере інструкції так, щоб кожен міг 

почути щось своє, це значно підніме самооцінку учнів. Також, це допоможе 
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школярам зрозуміти, що інвалідність – це не вирок. І навіть якщо їх 

однокласник чи однокласниця мають особливі потреба, вони можуть мати якісь 

цікаві хобі та захоплення. 

Компліменти. Діти шикуються в дві колони, розвертаються обличчям 

один до одного та по черзі кажуть компліменти. Складність полягає в тому, що 

компліменти не повинні повторюватися, і на 3-4 колі ідей вже стає все менше, 

проте компліменти стають оригінальнішими [10]. Користь цієї вправи полягає 

в тому, що учні вчаться шукати сильні сторони в своїх однокласниках, 

знаходити якісь особливі риси, які можуть стати відкриттям для них самих. З 

іншого боку компліменти піднімають самооцінку та дають впевненість в собі.  

Не слід забувати про користь короткометражних мультфільмів та 

подальшого їх обговорення на цьому етапі. Вони характеризуються 

динамічністю, лаконічністю та яскравістю, що дуже привертає увагу дітей 

молодшого шкільного віку. Ще одним їхнім плюсом є те, що вони дуже 

запам’ятовуються дітям.  

Підсумовуючи все описано вище, можна дійти висновку, що незважаючи 

на велику кількість методів організації середовища та методик виховання 

толерантності, основою організації сприятливого середовища є вчитель, та його 

просвітницька робота з батьками та учнями, його чуйність до почуттів учнів та 

відкритість до їхніх запитань.  

Інтеграція дітей з порушеннями розвитку є досить складним, 

структурованим процесом. Він потребує від вчителя певної готовності та 

планування, наперед продуманих, заходів щодо реалізації цього процесу, щоб з 

першого дня функціонування інклюзивного класу була налагоджена 

міжособистісна взаємодія дітей з порушеннями розвитку та їх однокласників. 

Вчитель не може змусити учнів взаємодіяти один з одним, активно 

формувати та розвивати учнівський колектив. Проте, він може активно 

розвивати їхню моральну свідомість. 
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В СЕРЕДОВИЩЕ ОДНОЛІТКІВ 

 

2.1 Методологічна основа дослідження 

 

Наразі, найдієвішим методом дослідження інтеграції дітей в середовище 

однолітків є соціометрія. Саме цей метод допомагає дослідити всю 

проблематику міжособистісних стосунків школярів. При цьому, цей метод не 

потребує значних затрат часу, що є мінусом методу спостереження. Ще одним 

плюсом є вільний вибір запитань, що дає можливість адаптувати його під 

конкретний колектив, враховуючи їхні рутинні особливості. Однак, він має і 

свої недоліки. Соціометричне опитування не дає нам достатньої інформації про 

мотиви, які виникають в особи при певному виборі.  

В даному дослідженні використаний метод соціометрії у вигляді 

опитувальника. Оскільки, даний метод передбачає вільний вибір запитань 

дослідником, були обрані запитання, які найкраще відповідають соціальним 

ситуаціям, притаманним даному навчальному закладі. В опитувальнику, учням 

потрібно зробити вибір у чотирнадцяти соціальних ситуаціях. Дані ситуації 

можна поділити на 2 умовні групи: позитивні та негативні. Окрім цього, можна 

виділити групу запитань, в яких учні проявляють бажання допомогти 

однокласнику.  

Запитання, які описують позитивні соціальні ситуації: З ким з учнів тобі 

найбільше хотілося б сидіти за однією партою? З ким тобі найприємніше було б 

виконувати домашнє завдання? З ким тобі хотілося б разом снідати під час 

перерви? З ким тобі найбільше подобається гратися після школи? З ким тобі 

найбільше хочеться гратися на перерві? Кого б ти запросив на День 

Народження? З ким тобі Хочеться жити по сусідству? З ким тобі найбільше 

хочеться йти в парі на екскурсію?  

Запитання які описують ситуації допомоги: Кому ти хотів би допомогти 

зі завданнями на уроці? Кому ти хочеш допомогти з чергуванням? 
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Запитання, які описують негативні соціальні ситуації: З ким ти б не хотів 

сидіти за однією партою? З ким ти б не хотів жити по сусідству? З ким ти б не 

хотів гратися на перерві? Кого ти б не запросив на День Народження?  

В нашому дослідженні кількісні показники допоможуть нам усвідомити 

місце дітей з порушеннями розвитку в класі та простежити наявність взаємних 

зв’язків, які свідчать про дитячу дружбу. Однак для повноти карти ми 

дослідимо як загальну кількість балів, так і кількість учнів, які згадали 

конкретну дитину в даному опитуванні, також ми дослідимо кількість 

двосторонніх зв’язків, що допоможе нам достовірніше визначити ймовірність 

дитячої дружби. Також ми визначимо середнє значення по балах в даному 

колективі, що допоможе визначити місце конкретних учнів. 

 

2.2.  Характеристика класів в яких було проведене дослідження 

 

Для реалізації даного дослідження був обраний ліцей «Просвіта», в якому 

в 2018/2019 навчальному році впровадження інклюзивна освіта. В даному 

закладі діє 6 інклюзивних класи, в яких навчається 11 дітей з порушеннями 

розвитку на інклюзивній формі навчання. Однак, кожен клас та ліцей загалом 

має свою специфіку. 

В першому класі навчається 18 учнів: 5 вихованців дитячого будинку 

сімейного типу, 1 вихованець Центру Опіки Сиріт, 7 дітей з проблемних сімей, 

4 дітей закріплених за ліцеєм за місцем проживання та 1 дитина з порушеннями 

розвитку, яка навчається на інклюзивній формі навчання з повноцінної 

забезпеченої сім’ї.  

Не зважаючи на те, що формально є лише одна дитина з порушеннями 

розвитку, реально – ще четверо дітей потребують додаткового педагогічного 

супроводу. Основною причиною даного явища є педагогічна занедбаність та 

небажання батьків звернутися до фахівців, які надавали б їхнім дітям необхідні 

корекційні послуги. 
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За результатами спостережень можна зробити висновок, що ставлення до 

учня з порушеннями розвитку в класі добре. На дане явище активно впливає 

інклюзивний простір, сформований в даному класі. Присутність асистента, 

який допомагає учню з порушеннями розвтку та іншим учням по можливості, 

привертаю увагу школярів, особливо учнів, які не отримують достатньо уваги 

від своїх батьків. Коли діти бачать, що до їхнього однокласника ставляться інші 

вимоги, що його постійно супроводжують дорослі, навчають і допомагають у 

виконанні різних побутових речей, вони намагаються наслідувати поведінку 

дорослого і таким чином взаємодіють з особливими учнями. Діти стають 

набагато відповідальнішими та серйознішими.  

Позитивний вплив на середовище мають також і батьки учня з 

порушеннями розвитку, які регулярно проводять спільне дозвілля з учнями з 

дитячого будинку, які товаришують з їхнім сином. 

Натомість дітей, які мають потребу в додатковому супроводі та 

спрощеній програмі, однак навчаються на рівні з іншими учнями, діти 

переважно уникають тому, що вважають дивними або нечемними. 

В третьому класі загальна атмосфера дещо відрізняється. В класі 

навчається 18 дітей, з них 5 проживає в Центрі Опіки Сиріт, 6 дітей після 

реформування інтернату повернулися додому, 4 дітей з дитячих будинків 

сімейного типу та троє дітей зі звичайних повноцінних сімей. В класі 

навчається 2 учнів на інклюзивній формі навчання. Одна дівчинка проживала в 

Центрі Опіки Сиріт, однак її забрали в дитячий будинок сімейного типу. Інша 

дівчинка навчалась в школі-інтернаті, але після його закриття повернулася 

додому, де проживає з мамою в якої наявні психічні розлади. 

Рівень знань дітей в класі кардинально відрізняється. Диференційоване 

навчання вчитель почала вводити ще задовго до появи інклюзії в школі. 

Декілька дітей в класі досі не освоїли навичку читання через певні органічні 

порушення, в уже більшої кількості дітей наявна дисграфія, 4 дітей погано 

виконують різноманітні математичні дії. Однак, рівень знань іншої половини 

класу відповідають програмі та віковим нормам.  
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Якщо говорити безпосередньо про дітей, які навчаються на інклюзивній 

формі навчання, то вони також дуже відрізняються. Одна дівчинка, яка 

проживає в дитячому будинку дуже розумна. Вона допитлива, може розповісти 

багато цікавої інформації, вільно читає та цікавиться різноманітними 

енциклопедіями, дуже любить уроки інформатики. Однак в неї є значні 

поведінкові порушення, вона може бути досить грубою як до однолітків, так і 

до педагогів, їй важко сидіти на уроках, тому вона постійно тікає з класи. 

Досить часто в неї міняють періоди збудження та гальмування.  

Дівчинка значно охочіше проявляє інтерес до молодших учнів школи ніж 

до однолітків та старшокласників. Молодшим дітям подобається слухати її 

історії, а їй подобається ними опікатися та пробувати взаємодіяти з ними, як з 

молодшими за себе. В будь-якій конфліктній ситуації з молодшим за неї учнем 

вона не проявить ніякої агресії до дитини.  

Натомість, однокласникам вона намагається показати, що вона може за 

себе постояти. Дівчинка часто сперечається та свариться з ними, інколи може 

тупнути ногою. Важливим моментом є те, що вона відчуває погане ставлення 

школярів до себе. Вона розуміє, що її мало хто приймає, і це завдає їй багато 

болю. Часто, коли учні сварять її навіть з хороших намірів, турбуючись про неї, 

вона приходить до вчителя та плаче, тому що відчуває погане ставлення.  

 Ситуація з другою дівчинкою зовсім інша. Загальну картину прийняття її 

класом описати досить важко, оскільки в період осіннього та весняного 

загострення її самопочуття значно погіршується, а наше дослідження було 

проведене саме в весняний період часу. Ця весна була досить складною для неї. 

Вона почала відмовлятися виконувати будь-які завдання, почала 

використовувати предмети не за призначенням, чим викликала багато 

глузувань зі сторони однокласників. Дівчинка практично не виходить з класу, 

весь час сидить в кутку на килимку граючись однією іграшкою, або деталлю від 

неї. Не контактує ні з ним з дітей.  

Однак, на відмінну від першої дівчинки, вона дуже лагідна та мила 

дівчинка. Ніколи не відповідає агресією в конфліктних, але в такі моменти вона 
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закривається в собі. Після спостереження за особливостями її спілкування з 

дітьми, складається враження, що вона не розуміє, коли з неї глузують. 

Дівчинка просто закривається у своєму світі й всі неприємні слова, які летять в 

її сторону ніяк її не зачіпають. Дівчинка відкрита до спілкування, виконає всі 

прохання педагога, який добре до неї ставиться. При спілкуванні з нею, 

розумієш, що дитині дуже бракує уваги та спілкування. На запитання «чи їй 

подобається навчатися в цьому класі» відповідь була позитивна. 

Педагог, яка працює в даному класі, використовувала безліч методів, 

якими могла покращити ситуацію в колективі. Однак, в даному класі є відсутня 

одна ланка, яка заважає покращити атмосферу в дитячому колективі. 

Відсутність батьківської участі у даному процесі дуже яскраво простежується. 

Оскільки дружба дітей в молодшому шкільному колективі є досить 

егоїстичною, вони чекають певної вигоди й від учнів з порушеннями розвитку. 

Якби батьки могли організувати який спільний відпочинок в позаурочний час, 

давали дітям іграшки з якими вони можуть гратися разом з іншими або хоча б 

гостинці для ймовірних друзів на День Народження, це вже б позитивно 

впливало на загальну атмосферу. 

 

2.3 Аналіз результатів дослідження 

 

В середині квітня було проведене дане дослідження. Учні третього класу 

отримали опитувальники в яких давали відповіді в письмовому вигляді. 

Натомість учні з порушеннями розвитку та учні першого класу проходили дане 

опитування в формі інтерв’ю. В дослідженні взяло участь 17 учнів першого 

класу та 16 учнів третього класу. 

В процесі дослідження в першому класі, я стикнулась з незначною 

проблемою, оскільки учень з порушеннями розвитку не міг приймати 

повноцінною участі в процесі дослідження. Тому його результати опитування 

брались на основі особистих спостережень та спостережень вчителя. Всім 

учням, з якими він найохочіше взаємодіє ми поставили по 5 балів. 
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Після проведення аналізу ми отримали результати, які розміщені в 

додатку 1, 2. 

В результаті аналізу отриманих даних, ми отримали результати (таб. 1). 

Таблиця 1 

Ім’я Загальна кількість 

балів 

К-сть дітей, які 

обрали 

Взаємний вибір 

 Позитивні 

ситуації 

Негати

вні 

ситуаці

ї 

Позитив

ні 

ситуації 

Негатив

ні 

ситуації 

Позитив

ні 

ситуації 

Негатив

ні 

ситуації 

Юра 11 20 4 11 2 1 

Вася 26 10 7 6 4 1 

Мар’ян 17 29 4 11 0 3 

Настя 29 3 6 3 5 1 

Ангеліна 12 4 5 3 5 0 

Ігор 46 3 10 2 5 1 

Данило 52 9 12 5 4 1 

Святик 23 11 8 6 3 2 

Андрій 34 12 7 7 3 1 

Марко 31 3 6 3 5 0 

Матвій 34 8 6 5 3 0 

Любчик 12 17 3 9 2 4 

Владік 5 5 2 2 1 2 

Софія 43 6 9 4 4 2 

Олег 1 13 2 5 1 1 

Іра 12 0 4 0 3 0 

Давид 44 0 8 0 5 0 

Максимальни

й показник 

 

52 

 

29 

 

12 

 

11 

 

5 

 

4 
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Середнє 

значення 25,41176 

 

9 6,058824 4,823529 3,235294 1,176471 

Мінімальний 

показник 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

4 

Враховуючи всі отримані бали, можна вивести наступну інтерпретацію 

результатів відповідно до загальної кількості балів: зона «зірок» -  52-45  балів; 

зона бажаних – 44-25 балів; зона знехтуваних – 24-10 балів; зона ізольованих – 

менше 10 балів; 

Відповідно до кількості дітей, які обрали конкретну дитину можна 

поділити дітей на наступні категорії: «зірки» - 12-10 балів; бажані – 9-6 балів; 

знехтувані – 5-3 бали; ізольовані – 2-1 бал; 

Виходячи з даних результатів можна зробити висновок, що хлопчик 

добре адаптувався в колективі. Всі показники в позитивних ситуаціях є вище 

середнього, а у всіх негативних ситуація хлопчик ні-разу не згадувався (рис. 1, 

2). Він належить до групи бажаних дітей по двох критеріях. Також у хлопчика є 

5 друзів.  

Враховуючи загальну картину даного класу, в колективі присутні 2 

«зірки», 8 бажаних, 5 знехтуваних та 2 ізольованих дітей. 

Щодо негативного сприймання учнів однолітками, картина в класі дещо 

відрізняється. Тут слід виділити наступні 3 рівні неприйняття учнів 

колективом: високий рівень – 29-20 балів; середній – 19-8 балів; низький – 7-0 

балів; 

Виходячи з даної інтерпретації результатів, ми отримали наступні 

висновки: 2 дітей – високий рівень, 7 – середній; 8 – низький; Однак, слід 

зауважити, що діти першого класу набагато легше давали відповідь на 

запитання, які позначали негативні ситуації ніж третьокласники. Проте 

кількість взаємних виборів у позитивних ситуаціях була досить високою. В 

середньому, кожен учень даного класу має по троє ймовірних друзів. Загальна 

ж картина класу наступна: у 4 дітей вибір у негативних ситуаціях перевищує 
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вибір в позитивних, 10 дітей отримали більше балів за вибір у позитивних 

моментах ніж в негативних, та 2 не отримали жодної негативної оцінки. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Результати проведеного дослідження в третьому класі, значно 

відрізняються від результатів першого клас. Цікавим фактом є те, що у день 

дослідження були відсутні 2 учнів, однак їх в своїх відповідях не згадав ніхто. 

В результаті аналізу отриманих даних, ми отримали результати (таб. 2) 

Таблиця 2 

Ім’я 

 

Загальна кількість 

балів 

К-сть дітей, які 

обрали 

Взаємний вибір 

Позитивні 

ситуації 

Негати

вні 

Позитив

ні 

Негатив

ні 

Позитив

ні 

Негатив

ні 

0

10
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40

50

60

Позиттивні ситуації

Негативні ситуації

0 10 20 30 40 50

Позитивні ситуації

Негативні ситуації

К-сть дітей що обирали в …

К-сть дітей що обирали в …

Взаємні позитивні вибори

Взаємні негативні вибори

Середнє значення

Давид 
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ситуаці

ї 

ситуації ситуації ситуації ситуації 

Е. 14 0 3 0 3 0 

Д.В. 41 1 7 1 3 1 

Ю.В. 36 2 5 2 3 0 

Д.О. 35 10 5 3 3 3 

Р. 15 32 3 12 2 3 

К. 20 0 5 0 3 0 

А. 32 6 3 12 3 1 

Ю.Дик. 31 22 6 3 4 4 

М. 28 18 5 7 3 2 

В. 35 0 3 7 3 0 

М.С. 14 17 6 0 3 3 

Ю.Н. 25 3 3 2 3 0 

Н.Ж. 7 4 2 3 2 2 

Ю.Д. 20 0 2 0 2 0 

Н.Ф. 11 18 2 8 2 1 

Ж. 10 11 1 4 1 0 

Максимальни

й показник 

41 32 7 12 4 4 

Середнє 

значення 23,375 

 

9 

 

3,8125 

 

3,6875 2,6875 

 

1,25 

Мінімальний 

показник 

7 0 1 0 1 0 

В результаті кількісного аналізу отриманих даних, відповідно до 

наведеної вище інтерпретації даних, можна зробити висновок, що в третьому 

класі є 8 бажаних дітей, 6 – знехтуваних, та 2 ізольованих дітей. Під час аналізу 

негативного сприймання однолітками, було виділено 2 дітей з високим рівнем, 

5  з середнім та 9 з низьким. 
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Аналізуючи показники дітей, які навчаються на інклюзивній формі 

навчання, можна зробити наступні висновки: одна з дівчаток належить до групи 

знехтуваних однолітками з середнім рівнем неприйняття однокласниками, інша 

ж дівчинка належить до групи ізольованих учнів та має середній рівень 

неприйняття. Перша дівчинка має два взаємних вибори, що свідчить про 

наявність двох потенційних або ж реальних друзів, інша нажаль має лише один 

взаємний вибір. Цікавим моментом є те, що дівчатка обрали одна одну. Всі їхні 

позитивні показники є нижчими середнього значення, а негативні показники – 

вищі (рис. 2). 

   

Рис. 3 

Виходячи з результатів діаграми, можна зробити висновки, що кількість 

виборів в негативних ситуаціях в обох випадках є більшою ніж у позитивних 

ситуаціях. 
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Рис. 4 

Виходячи з результатів отриманих в діаграмі (рис. 4) можна зробити 

висновок, що в позитивних ситуаціях показники обох дівчат є значно нижчими 

ніж середнє значення. В негативних ситуаціях, показник Ж. перевищує середнє 

значення лише на декілька одиниць, натомість показник Н.Ф. перевищує його 

вдвічі. Кількість дітей що обрала в позитивних ситуаціях нижча середнього 

значення в обох дівчат. Кількість дітей що обрали в негативних ситуаціях Ж. 

майже не перевищує середнє значення, однак Н.Ф. перевищує його більше ніж 

в двічі. Взаємний позитивний вибір в обох дівчат нижче середнього значення. 

Взаємний негативний вибір присутній тільки в Н.Ф., і він є трішки нижчим за 

середній показник.  

Порівнявши отримані результати у першому та у третьому класі (рис. 5) 

можна зробити наступні висновки. У всіх позитивних ситуаціях результати 

учня першого класу значно перевищують результати учениць третього класу. 

Однак, при взаємному негативному виборі наявний лише показник Н.Ф.  
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Рис. 5 

Кореляційний аналіз результатів дослідження в третьому класі показав, 

що існує прямий кореляційний зв’язок між всіма позитивними показниками 

між собою, та всім негативними між собою також. Проте відсутній зв’язок 

позитивних та негативних показників між собою (рис. 6) 

Correlations (Spreadsheet1)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=16 (Casewise deletion of missing data)

Variable Means Std.Dev. Поз. сит. Нег. сит. К-сть діт. поз. К-сть діт. нег. Поз. взаєм. виб. Нег. взаєм. виб.

Поз. сит.

Нег. сит.

К-сть діт. поз.

К-сть діт. нег.

Поз. взаєм. виб.

Нег. взаєм. виб.

23,37500 10,84973 1,000000 -0,248687 0,863014 -0,302796 0,653369 0,011048

9,00000 9,78434 -0,248687 1,000000 -0,274946 0,979740 -0,087087 0,754648

3,81250 1,75950 0,863014 -0,274946 1,000000 -0,319189 0,702875 0,047688

3,68750 3,55375 -0,302796 0,979740 -0,319189 1,000000 -0,148192 0,704944

2,68750 0,70415 0,653369 -0,087087 0,702875 -0,148192 1,000000 0,289385

1,25000 1,39044 0,011048 0,754648 0,047688 0,704944 0,289385 1,000000

Рис. 6 

Натомість результати аналізу досліджень в першому класі показали, 

прямий кореляційний зв’язок позитивних показників, негативних показників, та 

непрямий кореляційний зв’язок між показником позитивний взаємний вибір та 

показниками: негативні ситуації, кількість дітей що обирають в негативних 

ситуаціях та негативний взаємний вибір (рис. 7). 
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Correlations (Spreadsheet1)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=17 (Casewise deletion of missing data)

Variable Means Std.Dev. Поз. сит. Нег. сит. К-сть діт. поз. К-сть діт. нег. Поз. взаєм. виб. Нег. взаєм. виб.

Поз. сит.

Нег. сит.

К-сть діт. поз.

К-сть діт. нег.

Поз. взаєм. виб.

Нег. взаєм. виб.

25,41176 15,43964 1,000000 -0,342957 0,929408 -0,258369 0,650323 -0,244201

9,00000 7,64853 -0,342957 1,000000 -0,309967 0,950238 -0,739651 0,642964

6,05882 2,79443 0,929408 -0,309967 1,000000 -0,215543 0,652923 -0,220997

4,82353 3,30218 -0,258369 0,950238 -0,215543 1,000000 -0,582413 0,594514

3,23529 1,60193 0,650323 -0,739651 0,652923 -0,582413 1,000000 -0,576237

1,17647 1,13111 -0,244201 0,642964 -0,220997 0,594514 -0,576237 1,000000

Рис. 7 

Результати кореляційного аналізу свідчать про достовірність результатів 

даного дослідження загалом. 
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ВИСНОВОК 

Формування міжособистісних стосунків в період молодшого шкільного 

віку є досить важким процесом, оскільки дружба в дітей має ситуативний або 

егоцентричний характер. Тому неважко зрозуміти, що пошук друзів є складним 

завданням для учнів початкових класів з порушеннями розвитку. Проте, для 

молодших школярів авторитетним дорослим є вчитель, і саме тому вони без 

вагань приймають його позицію. Якщо вчитель буде позитивно ставитись до 

кожного учня і активно акцентувати на цьому увагу учнів, атмосфера в класі 

буде позитивною. Проте, не зважаючи на старання вчителя, часто неприйняття 

школяра частиною однолітків не уникнути.  

Однак, система сучасної інклюзивної освіти активно націлена на 

подолання даної проблеми.  Існує безліч методик, які допоможуть згуртувати 

дітей з порушеннями розвитку з однолітками. Умовно їх всіх можна поділити 

на заходи які допомагають створити толерантне середовище та методи розвитку 

толерантного ставлення в молодших школярів.  До заходів належать «ранкові 

вітання»,  «пошта» та включення учня в організаційні моменти. До методів 

належать різноманітні прийоми, які використовуються в тренінговій формі на 

заняттях з морального виховання молодших школярів. Окрім різноманітних 

ігор та вправ, сюди належать спільні проектні роботи, слухання історій та 

перегляд фільмів. 

Інтеграції дітей з порушеннями розвитку є досить відносним поняттям, 

що і показало наше емпіричне дослідження. Вона є індивідуальним явищем, яке 

дуже важко спрогнозувати. На цей процес впливає безліч факторів, до яких 

належить важкість порушення, вік, ставлення вчителя, організованість 

сприятливого середовища, замученість батьків та інші. Аналізуючи дане 

дослідження, можна зробити висновок, що навіть в одній школі атмосфера в 

інклюзивних класах може значно відрізнятися, і досить важко визначити 

конкретні причини даного явища.  

Не зважаючи на все написане вище, для педагогів та батьків важливо 

робити все можливе, для інтеграції дітей в середовище.  
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