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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Однією з актуальних проблем 

сучасності в Україні та світі залишається пошук ефективних форм, методів та 

технологій соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. В 

країнах Європи та Америки вже напрацьовано достатню науково-методичну 

базу соціально-педагогічного супроводу дітей з інвалідністю в умовах 

інклюзивного освітнього простору, тоді як наша держава тільки розпочала 

робити перші кроки впровадження інклюзії в заклади загальної освіти.  

З метою забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти у 

грудні 2015 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері 

освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. У межах нашого дослідження 

нас цікавить стаття 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Цим 

документом визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі 

освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального 

середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками 

навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх 

особливостей, потреб та можливостей. 5 липня 2017 року президент України 

дав „зелене світло” інклюзивному навчанню в нашій державі, підписавши 

Закон України „Про освіту”.  

Здійснений нами аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що 

проблема впровадження інклюзії розглядається багатьма вітчизняними 

науковцями, зокрема Л. Коваль, І. Луценко, В. Бочковським, В. Ляховою, 

К. Пінюгіною, Г. Хворовою та ін. Зокрема, проблеми залучення дітей з 

інвалідністю до навчання в закладах загальної освіти цікавлять таких 

вітчизняних та зарубіжних вчених, як: В. Андрущенко, М. Ярмаченко, 

Е. Андрєєва, В. Бондарь, Т. Ілляшенко, А. Колупаєва, Н. Сабат, Є. Ярська-

Смирнова та ін. Соціально-педагогічний аспект супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами під час здобуття ними освіти в умовах інклюзивного 

освітнього простору розкрито в працях М. Швед, М. Чайковського, Н. Вовк, 

О. Польовик, Ю Лучко та ін. 
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Зважаючи на актуальність проблеми, посилений інтерес учених до 

організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами, а 

саме їхньої соціальної адаптації до навчання в умовах інклюзивного освітнього 

простору зумовили вибір теми нашого дослідження: „Соціальна адаптація 

дітей з особливими оствітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору”. 

Об’єкт дослідження – процес соціальної адаптації дітей з особливими 

світніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.  

Предмет дослідження – форми та методи соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору 

закладу загальної середньої освіти. 

Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз проблеми соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами, розробити та впровадити 

програму соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного освітнього простору закладу загальної середньої освіти. 

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити термінологічний аналіз проблеми соціально-педагогічної 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

2. Розкрити особливості розвитку інклюзивного освітнього простору в 

умовах сучасного українського суспільства. 

3. Надати характеристику соціальній адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі закладу загальної 

середньої освіти. 

4. Визначити форми та методи соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору закладу 

загальної середньої освіти. 

5. Розробити, впровадити та перевірити ефективність програми соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору закладу загальної середньої освіти. 
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У процесі роботи було використано комплекс методів дослідження: 

теоретичні: аналіз соціально-педагогічної, психологічної, педагогічної, 

соціологічної, юридичної літератури; синтез, систематизація, порівняння, 

класифікація, узагальнення для з’ясування змісту базових понять дослідження; 

емпіричні: діагностичні (інтерв’ю, анкетування, бесіда); обсерваційні; статистичні. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

здійснено цілісне дослідження соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами до навчання в умовах інклюзивного освітнього простору. 

Практичне значення дослідження полягає у впровадженні комплексної 

програми соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами до 

навчання в умовах інклюзивного освітнього простору, що містить у собі методи 

соціотерапії, ігрової терапії, психодрами, бібліотерапії, музикотерапії та 

арттерапії, які враховують соціально-психологічні особливості дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Структура роботи. Наукова робота складається із вступу, двох розділів, 

загальних висновків та 3 додатків. Загальний обсяг роботи – 39 сторінок, з яких 

26 сторінок основного тексту. Список використаних джерел складається з 33 

найменування. 

  



6 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

1.1.  Термінологічний аналіз проблеми соціально-педагогічної роботи 

з дітьми з особливими освітніми потребами 

Відповідно до сучасного законодавства, а саме Закону України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування 

терміну „особа з інвалідністю” та похідних від нього” від 2 жовтня 2018 року 

[23], всі терміни „інвалід”, „дитина-інвалід” замінено на відповідні „особа з 

інвалідністю” та „дитина з інвалідністю”. Але у психолого-педагогічній 

літературі, стосовно категорії дітей з інвалідністю, зустрічаємо терміни „дитина 

з особливими потребами”. Цей термін застосовується відповідно до ширшого 

розуміння міжнародних документів.  

Так, за визначенням Всеукраїнського фонду „Крок за кроком”, діти з 

особливими потребами – це особи до 18-ти років, які потребують додаткової 

підтримки в освітньому процесі (діти з порушеннями психофізичного розвитку, 

діти з інвалідністю, діти-біженці, працюючі діти, діти-мігранти, діти – 

представники національних меншин, діти – представники релігійних меншин, 

діти із сімей з низьким прожитковим мінімумом, безпритульні діти, діти-

сироти, діти із захворюваннями СНІД/ВІЛ та інші) [20]. 

В межах нашого дослідження, нас цікавлять саме діти з інвалідністю та їх 

процес соціальної адаптації в умовах інклюзивної освіти, саме тому за основне 

у своєму дослідженні ми беремо поняття „діти з особливими освітніми 

потребами”, який „в українському законодавстві використовується у вужчому 

розумінні інклюзивної освіти й охоплює дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку та дітей з інвалідністю” [20]. 

Так, на основі Закону України „Про освіту” від 5 вересня 2017 року [27] 

виробимо наступне визначення поняття „дитина з особливими освітніми 



7 

 

потребами” – це дитина з порушеннями психофізичного розвитку або з 

інвалідністю, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в 

освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. 

Термін інклюзія походить від слова „inclusion”, що у перекладі з 

англійської означає „включення”, таким чином, інклюзія – це процес 

збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, тих що мають 

труднощі у фізичному розвитку, він передбачає розробку і застосування таких 

конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати 

участь в академічному і суспільному житті [12, с. 7]. Тобто, іншими словами, 

інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну участь усім членам 

суспільства в усіх сферах життєдіяльності.  

Останнім часом інклюзія розглядається ширше, ніж просто забезпечення 

прав людини на освіту. До основних сфер інклюзії індивіда у суспільство 

відносять підсистеми (сфери) соціального функціонування суспільства: 

правову, економічну, соціокультурну, соціальну, територіальну, символічну [2, 

с. 12]. Тобто, це поняття відображає нові погляди на місце людини у 

суспільстві. 

Термін „інклюзія” на сучасному етапі повністю замінив термін 

„інтеграція”, оскільки механічне поєднання в одному місці дітей з особливими 

освітніми потребами та „здорових” дітей не означає повноцінної участі перших 

у житті колективу. В основі інклюзії, на відміну від інтеграції, лежить нова 

філософія та методологія навчання, яка має враховувати потреби кожної 

людини, у тому числі і з особливими освітніми потребами. 

У Концепції розвитку інклюзивної освіти зазначено, що „Інклюзивне 

навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей” [26]. 
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Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісного навчання шляхом організації діяльності в освітніх 

установах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з 

урахуванням індивідуальних особливостей. Визначення оптимальних шляхів і 

засобів впровадження інклюзивного навчання базується на основі відповідного 

нормативно-правового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення [6, с. 27]. Але при цьому увага 

педагогів не має концентруватися лише на дітях цієї категорії, інклюзивний 

освітній простір передбачає рівний доступ до освіти всіх дітей не порушуючи 

інтереси одних заради інших. 

Отже це такий спосіб здобуття освіти, що є альтернативним інтернатній 

системі, домашньому та індивідуальному навчанню. Сутність інклюзивної 

освіти полягає у спільному навчанні „здорових” дітей та дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах спільного освітнього середовища. До того ж, 

європейська практика свідчить, що більшість із дітей з інвалідністю здатна і 

може навчатися в закладах загальної освіти, оскільки саме модель інклюзивної 

освіти передбачає надання якісних освітніх послуг дітям з особливими 

освітніми потребами у звичайних класах, за умови створення відповідного 

інклюзивного простору та формування інклюзивної компетентності всіх 

учасників освітнього процесу. 

Головне завдання інклюзії – жодна людина не повинна відчувати себе 

„іншою”, а має отримати всі можливості для повної соціальної адаптації та 

успішної інтеграції у суспільстві. 

За визначенням відомого науковця в сфері інклюзії, професора 

М. Чайковського „інклюзивний освітній простір” визначено як систему 

структурних компонентів (середовищ), в якій у досяжному для кожного учасника 

форматі реалізуються освітні та міжособистісні відносини, забезпечуються 

можливості особистісного і соціального розвитку, соціалізації, саморозвитку і 

самозміни, тобто інклюзивний освітній простір відрізняється динамічністю, 

оскільки формує та відображає елементи складної системи соціальних зв’язків 
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закладу освіти, характеризується суб’єктивним сприйняттям і є результатом 

конструктивної соціально-педагогічної роботи [32]. 

Результат інклюзивної освіти – успішна соціальна адаптація осіб з 

інвалідністю, формування всебічно розвиненої особистості, здатної до 

активного функціонування у суспільстві та повної самореалізації себе у 

професійному, культурному та соціальному житті. 

За даними ВООЗ, особи з інвалідністю становлять 10% населення земної 

кулі, з них 120 млн. – це діти та підлітки, у всьому світі спостерігається тенденція 

до збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами [8]. 

За офіційними даними Державної служби статистики України, станом на 1 

січня 2019 р. чисельність осіб з інвалідністю становила 2659,7 тис. або 6,3 % від 

загальної чисельності населення країни. Тільки з початку 2015 р. кількість людей з 

інвалідністю зросла на 91,2 тис. осіб, в тому числі дітей – на 10,5 тис. осіб [33]. 

Відсоток дітей з інвалідністю від загальної кількості дитячого населення в 

різних країнах складає 2–4% (США – 4%, Велика Британія – 2,5%, КНР – 4,9%, 

Україна – 2–3%). Близько 10–20 % дітей і підлітків мають обмежені можливості 

здоров’я, потребують постійного медико-педагогічного супроводу [14; 21]. 

Складні економічні умови, погіршення екологічної ситуації, надмірне 

техногенне навантаження, неблагополучні умови праці жінок, недосконалість 

системи медичного і соціального забезпечення, високий рівень захворюваності 

батьків, погіршення якості продуктів харчування, зростання стресових ситуацій 

у повсякденному житті спричиняють збільшення кількості дітей з різними 

видами захворювань. 

Найпоширенішими причинами інвалідності є захворювання нервової 

системи та органів чуття, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, 

вроджені вади розвитку. Третина дітей з інвалідністю – сільські мешканці, дві 

третини – міські жителі. Майже 20% дітей з інвалідністю перебувають в 

державних установах, тобто виховуються поза сім’єю.  
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1.2. Розвиток інклюзивного освітнього простору в умовах сучасного 

українського суспільства 

Про інклюзивну освіту та навчання в Україні системно заговорили лише у 

2014 році. Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це „процес звернення і 

відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в 

навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в 

освіті та навчальному процесі”. Метою інклюзивного навчання є покращання 

навчального середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де 

гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та 

можливостей бути успішними [9]. 

23 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписує Закон Про 

внесення змін до Закону України „Про освіту” щодо особливостей доступу осіб 

з особливими освітніми потребами до освітніх послуг” [24]. Цим законом, 

зокрема, закріплюється право на освіту осіб з особливими освітніми потребами 

і надається їм можливість здобувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому 

числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно 

від „встановлення інвалідності”. Також передбачається можливість 

запровадження дистанційної та індивідуальної форми навчання; визначаються 

поняття „особа з особливими освітніми потребами”, „інклюзивне навчання”; 

надається можливість особам з особливими освітніми потребами отримати 

психолого-педагогічну та корекційно-розвивальну допомогу, створити для 

таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Базовим документом для створення інклюзивної освіти в Україні є 

концепція „Нової української школи”, яку затвердила Національна Рада Реформ 

у квітні. За словами її ініціатора, міністра освіти Лілії Гриневич, концепція 

прописує реформування освіти до 2029 року [18]. 

У вітчизняних нормативних документах загальноприйнятим є термін 

„інклюзивне навчання”, тому коротко зупинимося на його розкритті. ЮНЕСКО 

позначає термін інклюзивне навчання як „процес звернення і відповіді на 
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різноманітні пoтреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, 

культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в oсвіті та 

навчальному процесі” [22]. 

Аналіз досвіду розвитку інклюзії в Україні та світі дозволяє виділити такі 

проблеми для ефективного впровадження інклюзивної освіти:  

- недостатність або повна відсутність фінансової забезпеченості цього 

напряму. До речі, перші спроби впровадження інклюзії в Україні було 

здійснено в більшості силами організацій та за рахунок об’єднань батьків дітей 

з особливими освітніми потребами; 

- відсутність або недостатність адекватного асортименту освітніх послуг, 

а також відсутність або невідповідність інклюзивного дизайну шкільних 

будівель для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

- насильницький характер протікання інтеграційних процесів, відсутність 

гнучкої системи для отримання гарантованого переліку освітніх, 

психологічних, соціально-педагогічних та корекційних послуг наданих 

закладом загальної освіти; 

- неготовність та небажання суспільства (у своїй більшості) до 

інклюзивних процесів, до щоденної взаємодії та співпраці з людьми з 

інвалідністю на рівних. 

Тому, одним з напрямів соціально-педагогічної роботи у суспільстві, а 

зокрема в умовах закладу загальної освіти, має стати широка просвітницька 

робота щодо формування інклюзивної компетентності населення та 

формування толерантності та поваги до осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Відзначимо, що поняття „інклюзивний освітній простір” уперше 

згадується в меморандумі Міжнародної конференції „Освітня політика у 

напрямку інклюзивної освіти: міжнародний досвід і українські перспективи” 

(13 – 14 квітня 2006 року, м. Київ) як [31]: 
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- можливий наслідок прийняття філософії інклюзивної освіти на рівні 

державної політики і закріплення її в законодавчих і нормативно-правових 

актах;  

- розробки концепції і державної програми розвитку інклюзивної освіти;  

- реорганізації всієї системи освіти в інклюзивну, починаючи з 

дошкільної і закінчуючи професійно-технічною і вищою освітою. 

У сучасній науково-методичній літературі вже достатньо висвітлено 

матеріалів щодо форм та методів, спрямованих на всебічний розвиток дітей з 

інвалідністю, які допомагають пристосуватися до життя в суспільстві, 

навчатися новим корисним побутовим навичкам, включити компенсаторний 

механізм, здобувати загальну та професійну освіту.  

Також, вченими зазначається, що така робота має бути розпочата вчасно, 

оскільки з віком знижується здатність особистості до соціальної адаптації, саме 

тoму питання раннього включення людей з інвалідністю в повноцінне життя 

суспільства та створення необхідних умoв для їхньої соціальної адаптації є не 

лише актуальними, а й першoчерговими. 

 

1.3. Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому просторі закладу загальної середньої освіти 

Результати аналізу наукових джерел свідчать про те, що поняття 

„адаптація” походить від латинського adaptatio – „пристосування”. 

Найважливіша задача адаптаційного процесу – це проблема виживання людини 

шляхом пристосування потенцій організму індивіда до процесів природного й 

соціального середовища. 

Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти – це процес або результат активного 

пристосування дитини з особливими освітніми потребами до умов 

функціонування загальноосвітнього навчального закладу за допомогою різних 

заходів. Процес соціальної адаптації, з точки зору гуманістичної педагогіки, 

базується на вивченні та гармонійному задоволенні індивідуальних прагнень, 
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інтересів, потреб особистості та створення умов для її здорового, щасливого 

життя в навчальному середовищі, суспільстві. Соціальна адаптація 

здійснюється системно, за допомогою впливу всіх суб’єктів навчального 

закладу у процесі навчання, виховання та в позанавчальний час. 

Адаптація змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну 

сутність навчального завдання, вона дає змогу розширити обсяг методів 

навчання та виховання, врахувати вікові потреби учнів, їхні інтереси та 

різноманітність. Також, соціальна адаптація покликана допомогти окремим 

учням компенсувати їхні фізичні, інтелектуальні або поведінкові відмінності й 

труднощі. Адаптація здійснюється, щоб надати дітям рівні можливості для 

участі у процесі навчання та виховання у школі [30]. 

Існує багато способів, за допомогою яких можна здійснювати адаптацію 

учнів з особливими освітніми потребами під час навчання у школі. Адаптацію у 

класі можна організувати в наступних сферах [4]:  

- Фізичне середовище – адаптація змінює середовище (побудова 

пандусу, пристосування туалетних приміщень, розширення дверей, зміна 

освітлення, розташування меблів в класній/груповій кімнаті тощо). 

- Навчання – адаптація змінює процес навчання (спосіб повідомлення 

педагогом матеріалу; спосіб організації занять учнів, що має на меті залучення 

дітей до виконання завдань і сприяння їхньому навчанню). 

- Адаптація навчального плану: модифікація навчального плану або 

цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини; видозміна завдань; 

визначення змісту, який необхідно засвоїти тощо. У навчально-виховному 

процесі вчителі аналізують відповідність вимог навчальної програми та 

методів, що використовуються на уроках, актуальним і потенційним 

можливостям дитини. У такий спосіб досягається ефективність організації 

навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

- Вказівки – адаптація змінює процедури, методи та щоденні заняття, які 

використовує вчитель. 

- Матеріали – адаптація полягає у пристосуванні навчальних 
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інструментів і матеріалів до індивідуальних потреб учнів (матеріалами можуть 

бути книги, іграшки, аркуші із завданнями, маніпулятивні предмети тощо). 

Адаптації здійснюються з урахуванням конкретних потреб дитини з 

особливими освітніми потребами, включаючи: поведінку та організаційні 

навички.  

Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, 

базується на таких засадах [28]: архітектурна безбар'єрність освітнього 

середовища; доступність усіх форм навчання й освітніх послуг; запровадження 

спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання; 

індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і 

можливостей дитини; поєднання традиційних та інноваційних підходів до 

розвитку дитини з особливими потребами; створення сприятливих умов для 

соціалізації, самовизначення та самореалізації школярів; професійна орієнтація, 

підготовка до вибору майбутньої професії. 

В цілому соціальна адаптація спрямована на підвищення ефективності 

навчання шляхом вирішення психологічних проблем через набуття навичок, що 

забезпечують адаптацію дитини з особливими освітніми потребами до навчання 

та входження у соціум. 

Кінцева мета адаптації дітей з особливими освітніми потребами – 

подолання соціальної дезадаптації, стресів, неврозів, високого ступеня 

тривожності під час навчання у школі та вдома. 

Таким чином, здійснений нами змістовний аналіз теоретичних основ 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного освітнього простору може стати підґрунтям для розробки та 

експериментальної перевірки комплексної програми соціальної адаптації дітей 

зазначеної категорії, чому і буде присвячений наступний розділ нашої наукової 

роботи.  
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

2.1. Форми та методи соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами до навчання в умовах інклюзивного освітнього простору 

Сучасна соціально-педагогічна наука використовує широкий спектр 

психолого-педагогічних форм, методів та засобів, які сприяють оздоровленню, 

гармонізації розвитку та соціальній адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами.  

Соціальна адаптація всіх цих груп дітей передбачає [29]: пристосування 

умов оточуючого середовища до дитини шляхом використання спеціальних 

технічних засобів пересування (візки, милиці, палиці, велосипеди), предметів 

побуту (тарілки, ложки, вмикачі електрообладнання), пандусів та пристосування 

дитини до умов оточуючого соціального середовища. 

Соціальні працівники, практичні психологи, вчителі-дефектологи для 

забезпечення навчання та отримання успішних результатів під час роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами часто використовують ігрові технології, 

казкотерапію, відвідування театрів, музеїв, галерей, різні спортивні і культурно-

просвітні заходи, які стають ефективними засобами в соціальній адаптації дітей 

цієї категорії в суспільство. 

Розвитку емоційної, мовної, рухової і пізнавальної сфер у дітей з 

особливими освітніми потребами, на думку авторського колективу Л. Баярєвої, 

І. Вечканової та Є. Загребаєва, сприяє поєднання різних видів діяльності в процесі 

розвиваючих ігор, побудованих на певному сюжеті [3]. Саме тому, використання 

ігрових технологій набуває особливого значення, оскільки вони дозволяють 

поєднувати елементи творчої, дослідницької та пізнавальної діяльності в таких 

заходах, як: квести, вікторини, батьківські конференції, телемарафони, флешмоби 

та ін. [3]. 
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Формуванню необхідних соціальних навичок ефективно сприяє 

застосування групових, тренінгових технологій.  

Тренінг (від англ. train – виховувати, вчити, привчати) – це форма 

інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності 

міжособистісної і професійної поведінки у спілкуванні [29]. 

Соціально-психологічний тренінг – особлива форма групової роботи з 

власними можливостями, обмеженнями, принципами, правилами і проблемами. 

За своєю суттю він є формою навчання, набуття нових навичок, засвоєння 

інших психологічних можливостей, можливості особистісних змін [29]. 

Інтерактивні методи, які використовуються протягом тренінгу, на нашу 

думку, найбільше відповідають віковим особливостям та забезпечують 

найвищу результативність занять. Тренінг являє собою поєднання багатьох 

прийомів індивідуальної і групової роботи та є одним з найбільш 

перспективних методів вирішення певної проблеми [19]. 

На емоційно-психічний стан дітей з особливими освітніми потребами 

позитивно впливає музика, вона сприяє розвитку уваги, сприйняття, пам’яті, 

мислення, тобто тих психічних процесів, що забезпечують пізнавальну діяльність. 

Дія музикотерапії сприяє емоційному розрядженню, регулюванню емоційного 

стану, підвищенню доступності для свідомого переживання психо- і 

соціодинамічних процесів [33]. 

Корекція спілкування досягається використанням таких методів 

психотерапії: безпосередньої взаємодії педагога і дитини на зразок індивідуальної 

форми психотерапевтичної дії, ефективність якої полягає в індивідуалізації дій та 

розумінні особистісних проблем дитини; групової психотерапії; психогімнастики 

як різновиду невербальної техніки; бібліотерапії; терапевтичної метафори як 

особливого прийому спілкування; ігрової терапії; терапії засобами образотворчої 

діяльності і основних положень медичної психології та деонтології [33]. 

Велике значення для розвитку дитини з особливими освітніми потребами 

має фізичне виховання. Спеціальні корекційні заняття з фізичного виховання, 

лікувальної фізкультури, ритміки, плавання мають включати розвиток силових, 
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просторово-часових компонентів, моторних дій, координації, точності, спритності 

рухів [29]. 

Ще одним з найважливіших засобів соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами є залучення до активної співпраці сімей, оскільки психолого-

педагогічної підтримки потребують не тільки вихованці, а й їхні батьки. 

Успішність соціальної адаптації особливих дітей багато в чому залежить від того, 

наскільки батьки розуміють їх стан, приймають такими, які вони є і прагнуть їм 

допомогти [10]. 

При доборі методів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами слід 

спиратися на можливості дітей, а також на їхні порушені функції. 

Найбільший ефект у вихованні й навчанні може бути досягнутий тільки при 

вмілому, гнучкому використанні соціальним педагогом методів у їхніх 

різноманітних поєднаннях. Методи й прийоми, які застосовуватимуться, повинні 

бути адекватними порушенню в розвитку дитини й сприяти корекції вторинних 

відхилень. У противному разі вони не будуть дієвими. 

 

2.2. Змістовна характеристика програми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору закладу загальної середньої освіти 

Перейдемо до змістовної характеристики розробленої нами Комплексної 

програми адаптації, яку ми назвали „Ми – рівні!” 

Метою програми є соціальна адаптація та інтеграція дитини з 

особливими освітніми потребами до освітнього середовища загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Відповідно до мети завданнями розробленої нами програми є: 

1. Подолання психологічних бар’єрів та страхів відвідування 

загальноосвітнього закладу у дитини з особливими освітніми потребами. 

2. Налагодження дружніх стосунків з однокласниками зі „звичайними” 

освітніми потребами. 
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3. Вироблення необхідних навичок для ефективної взаємодії з вчителями 

та іншими учнями школи. 

4. Вироблення у дитини з особливими освітніми потребами впевненості 

та віри у власні сили. 

5. Засвоєння учнем з особливими освітніми потребами норм та правил 

поведінки в класі та школі. 

6. Повна адаптація та інтеграція дитини з особливими освітніми потребами 

в інклюзивний освітній простір загальноосвітнього навчального закладу. 

Серед основних форм та методів реалізації Комплексної програми 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного освітнього простору загальноосвітнього закладу є: тренінги, 

консультації та терапія з розвитку адаптаційних компетенцій; соціально-

педагогічний супровід; психотерапевтичні заняття, арт-терапія, музикотерапія та 

бібліотерапія; заняття, що сприяють адаптації учнів через творчість та 

трудотерапію; групові та індивідуальні консультації. 

Розглянемо мету кожного заняття програми „Ми – рівні” відповідно до 

обраних нами напрямів соціально-педагогічної роботи щодо соціальної 

адаптації дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу, а саме: 

1) емоційно-психічний стан; 2) поведінка та взаємодія; 3) мотивація на 

досягнення успіху. Структура програми представлена нами у Додатку А.  

Розроблену нами програму соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору 

загальноосвітнього закладу „Ми – рівні!” було впроваджено у практику роботи 

НВК №2 міста Хмельницький. Експеримент тривав протягом 2020–2021 

навчального року. Дослідженням було охоплено 22 учні 5-8 класів школи, які 

мають різні групи інвалідності. 

Для реалізації розробленої Комплексної програми нами було створено 

ініціативну робочу групу фахівців, до складу якої увійшли: соціальний педагог, 

практичний психолог, 6 класних керівників.  
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Процес впровадження Комплексної програми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору 

загальноосвітнього закладу включав три етапи: організаційно-констатувальний, 

формувальний та контрольний. Організаційно-констатувальний етап був 

спрямований на ознайомлення педагогічного колективу із метою і змістом 

Комплексної програми соціальної адаптації, створення робочої ініціативної групи 

з числа педагогічного колективу школи для її реалізації, а також планування 

заходів навчально-виховного процесу закладу із урахуванням запропонованих у 

Комплексній програмі блоків: 1) стабілізація та покращення емоційно-психічного 

стану дитини; 2) формування конструктивної моделі поведінки та взаємодії з 

оточуючими; 3) вироблення мотивації на досягнення успіху. 

В основу реалізації розробленої нами Комплексної програми соціальної 

адаптації (формувальний етап) було покладено групову, тренінгову діяльність 

та індивідуальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами та їх 

батьками, що була спрямована на допомогу учням успішно адаптуватися до 

умов навчання у загальноосвітнього навчального закладу та їх успішну 

соціалізацію і самореалізацію. 

Індивідуальна робота проводилася у вигляді бесід і консультацій, 

корекційних занять. Групова соціально-виховна робота полягала у проведенні 

тренінгових занять, інтерактивних вправ, терапевтичних методик, спрямованих на 

формування і розвиток адаптивних навичок дітей з особливими освітніми 

потребами. 

По завершенню формувального етапу соціально-педагогічного 

експерименту наступним кроком нашого дослідження стало проведення аналізу 

ефективності розробленої Комплексної програми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору 

загальноосвітнього закладу (контрольний етап), який детально буде розкрито 

нами у параграфі 2.3. нашого дослідження. 
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2.3. Аналіз результатів програми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору закладу загальної середньої освіти 

На підставі визначених нами критеріїв (Додатку Б), їх рівнів і показників 

ми розпочинаємо аналіз ефективності процесу соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору 

загальноосвітнього закладу. 

На наш погляд, першим і найважливішим показником успішності процесу 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами є характеристика 

емоційно-психічного стану дітей: їх рівня тривожності, агресивності, 

імпульсивності та самооцінки. Адже практично всі діти цієї категорії мають 

багато психологічних травм, які наклали певний відбиток на їх емоційно-

психічний стан і спровокували реакції образи і недовіри до оточуючих, агресії 

до оточуючих, байдужості та пасивності, деформацію їх власної самооцінки.  

Для з’ясування рівня означених вище психоемоційних станів дітей нами був 

сформований діагностичний комплекс методик із урахуванням вікових 

особливостей дитини з особливими освітніми потребами (Додаток В), згідно якого 

ми провели в учнів з особливими освітніми потребами діагностику рівня їх 

емоційно-психічного стану на момент початку експерименту. Отримані дані 

наведені у таблицях 2.1., 2.2.  

Таблиця 2.1.  

Співвідношення рівня тривожності як показника емоційно-психічного 

стану учнів з особливими освітніми потребами  

Назва показника ТРИВОЖНІСТЬ 

Рівень В С Н 

На початок експрименту (%) 40 50 10 

На кінець експерименту (%) 10 70 20 

На наш погляд, отримані дані є достатньо вагомим показником 

ефективності реалізації комплексу заходів спрямованих на соціальну адаптацію 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору загальноосвітнього закладу, і свідчать про формування оптимального 

рівня тривожності у більшості учнів цієї категорії. 
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Не менш значимою характеристикою емоційно-психічного стану є 

показник рівня самооцінки дітей з особливими освітніми потребами. 

Узагальнений аналіз рівня самооцінки дітей з особливими освітніми потребами, 

на початок та кінець експерименту, подано нами у таблиці. 

Таблиця 2.2. 

Зіставлення рівня самооцінки дітей з особливими освітніми потребами 

Рівень самооцінки 
На початок  

експерименту (%) 

На кінець експерименту 

(%) 

Низька самооцінка 70 60 

Адекватна самооцінка 20 30 

Завищена самооцінка  10 10 

Отже, отримана динаміка щодо корекції самооцінки дітей з особливими 

освітніми потребами під час експерименту є позитивною, що свідчить на користь 

розробленої та впровадженої нами Комплексної програми соціальної адаптації 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

простору загальноосвітнього закладу. 

Нарешті, ще одним підтвердженням ефективності розробленої та впровадженої 

нами програми за першим критерієм може бути аналіз діагностичного показника 

рівня психоемоційного контакту і взаємодії між дітьми з особливими освітніми 

потребами і вчителями. Експериментальні дані занесені у таблицю 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Оцінка рівня психоемоційного контакту і взаємодії  

дітей з особливими освітніми потребами та вчителів школи 

№ 
Показники рівня психоемоційного контакту і 

взаємодії 

До експерименту 

(%) 

Після  

експерименту (%) 

1 Соціальний контакт: 

А) неприймання; 

Б) умовне приймання (відповідно до ситуації); 

В) повне приймання. 

 

30 

60 

10 

 

10 

50 

40 

2 Наявність психічного контакту (взаємної 

зацікавленості) 

– 30 

3 Реакція „емоційного відторгнення” 70 50 

4 Прояви комунікативної дружності 20 80 

5 Готовність до співпраці 20 80 

6 Наявність довіри – 40 

7 Наявність ознак емоційного благополуччя – 40 

8 Почуття безпеки (захищеності) – 60 
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Дані, отримані після експерименту за іншими показниками суттєво 

змінюють картину. Діти з особливими освітніми потребами мають значне 

зростання показників за №№ 1, 4, 5 рядків таблиці 2.3. Слід зазначити, що 

показники рядка №5 – „готовність до співпраці” – мають ситуативний характер, 

тобто ступінь готовності дітей з особливими освітніми потребами до співпраці 

залежить від ситуації, що склалася, від стилю спілкування вчителів та інших 

показників. Можна також спостерігати появу достатньо високих показників 

прояву комунікативної дружності, співпраці, рівня довіри до педагогічних 

працівників школи та, найголовніше, появи в учнів з особливими освітніми 

потребами почуття безпеки і захищеності (60% учнів), а також практично 

середнього рівня ознак емоційного благополуччя дітей (40%). Слід зазначити, 

що все це ми пов’язуємо із проведенням адаптаційних заходів щодо учнів з 

особливими освітніми потребами з боку педагогів школи, класних керівників та 

соціального працвника.  

Подальший аналіз отриманого в ході соціально-педагогічного 

експерименту матеріалу за другим критерієм – ціннісно-поведінковим – ми 

розпочинаємо з аналізу ціннісно-мотиваційної сфери дітей з особливими 

освітніми потребами. Аналіз експериментальних даних пов'язаний із вивченням 

ступеню сформованості моральних соціальних життєвих пріоритетів учнів з 

особливими освітніми потребами, про який можна судити за даними, що були 

отримані нами в ході діагностики ціннісних пріоритетів учнів цієї категорії і 

зазначені у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Ступінь сформованості ціннісних пріоритетів життя дітей з 

особливими освітніми потребами (за 5-бальною шкалою) 

Життєві пріоритети 
Рангове місце До 

експерименту 

Після 

експерименту до після 

Щасливе сімейне життя 3 1 4,35 4,9 

Вільне життя, відпочинок  1 8 4,88 3,6 

Власне здоров’я 5 2 3,6 4,78 

Досягнення матеріального благополуччя  2 3 4,83 4,32 

Престижна професія 9 7 3,09 3,99 

Пізнання (отримання освіти, поширення 

світогляду) 
7 4 3,2 4,31 
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Розвиток своїх здібностей  8 5 3,14 4,3 

Любов, наявність друзів  6 9 4,08 3,55 

Повноцінне спілкування з людьми 4 6 3,9 4,2 

Таким чином, простежується рух у напрямку збільшення значимості 

соціальних пріоритетів життя, що свідчить про позитивний ефект 

експериментальної роботи. Але, слід зазначити, що істотно вплинути на життєві 

погляди учнів особливими освітніми потребами за нетривалий термін 

експерименту складно, для цього потрібні чіткі комплексні фахові дії всієї 

команди спеціалістів. 

Логіка подальшого аналізу передбачала з’ясування ступеня готовності 

дітей особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі, як 

одного із складових показників соціальної активності. Перш за все, нас цікавили 

рівні психологічної, теоретичної, дієво-практичної підготовленості дітей до 

навчання у загальноосвітній школі (див. таблицю 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівень підготовленості учнів з особливими освітніми потребами 

до навчання у загальноосвітній школі  

Готовність до самозахисту 

Рівні готовності 

До експерименту Після експерименту 

В С Н В С Н 

Психологічна 0 10 90 10 50 40 

Теоретична 0 20 80 20 50 30 

Дієво-практична 0 20 80 20 50 30 

Загальна 0 10 90 10 50 40 

Порівняльний аналіз емпіричних даних таблиці 2.5 показав, що після 

проведення соціального експерименту різниця між даними суттєво змінилася, 

як за якісними так, і за кількісними показниками. Відповідно до отриманих 

даних вже лише 40% (було 90%) залишаються на низькому рівні готовності до 

навчання у школі. Це пояснюється позитивними змінами у ціннісно-

поведінковій сфері учнів з особливими освітніми потребами після проходження 

ними програми адаптації. Успішною позитивною тенденцією є й те, що істотно 

збільшилася кількість учнів, які досягли середнього рівня готовності (50%), 
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вперше з’являється 10% учнів, які оволоділи високим рівнем готовності до 

навчання та виховання в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  

Разом з тим, для підведення підсумків експериментальної роботи, перед 

завершенням експерименту, ми запропонували учням з особливими освітніми 

потребами питання: „Як на вашу думку, які позитивні зміни відбулися з вами 

під час навчання у загальній школі?”. Отримані відповіді, для більшої 

наочності, представлені нами у таблиці 2.6.  

Таблиця 2.6. 

Позитивні зміни учнів з особливими освітніми потребами після участі у 

Комплексній програмі соціальної адаптації в умовах інклюзивного 

освітнього простору загальноосвітнього закладу 

Позитивні зміни % 

Заспокоївся і став відчувати себе більш захищеним 70 

Повірив у себе і власні здібності 50 

Навчився новим навичкам поведінки 40 

Став більше довіряти людям 30 

Налагодив стосунки з батьками 20 

Аналізуючи кожен з показників відповідей учнів з особливими освітніми 

потребами, ми можемо зробити висновок, що високі показники позитивних 

особистісних змін учнів простежуються за всіма відповідями.  

Ефективність проведеного нами соціально-педагогічного експерименту з 

соціальної адаптації учнів з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

школі підтверджується: позитивною динамікою щодо формування в учнів з 

особливими освітніми потребами стану соціально-психологічної захищеності; 

конструктивною динамікою щодо показників сформованості соціально 

позитивних ціннісних (мотиваційних) настанов поведінки учнів з особливими 

освітніми потребами.  
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ВИСНОВКИ 

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу 

до якісного навчання шляхом організації діяльності в освітніх установах на 

основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей. Визначення оптимальних шляхів і засобів 

впровадження інклюзивного навчання базується на основі відповідного 

нормативно-правового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення. 

Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти – це процес або результат активного пристосування дитини 

з особливими освітніми потребами до умов функціонування загальноосвітнього 

навчального закладу за допомогою різних заходів. 

Завдяки інклюзивній освіті відбувається адаптація дітей з особливими 

освітніми потребами до освітнього та соціального середовища, через навчання 

за місцем проживання; раннє включення дітей цієї категорії в освітній простір; 

індивідуальний підхід до кожного учня закладу освіти; забезпечення всіх дітей 

підтримкою, що дозволяє їм відчувати безпеку та досягати успіху. Весь процес 

навчання і виховання дитини з особливими освітніми потребами має бути 

спрямований на те, щоб забезпечити її соціальну адаптацію в суспільство, 

зробити її максимально успішною і благополучною. 

Сучасна соціально-педагогічна наука використовує широкий спектр 

психолого-педагогічних форм, методів та засобів, які сприяють оздоровленню, 

гармонізації розвитку та соціальній адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами, до основних з них належать: система педагогічної підтримки, ігрові, 

тренінгові технології, методи психотерапії (музикотерапія, бібліотерапія, 

психогімнастика, терапія засобами образотворчої діяльності та ін.), фізичне 

виховання. У роботі соціального педагога вибір конкретної форми адаптації 

визначається рівнем розвитку та конкретними проблемами виховання дитини з 

особливими освітніми потребами. Спеціаліст переслідує питання соціальної 

адаптації, тому робота організовується таким чином, щоб забезпечити цілісний 
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вплив на особистість у всьому багатстві мотиваційних, інтелектуальних, емоційно-

вольових та інших проявів особистості дитини.  

Процес впровадження розробленої нами Комплексної програми 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного освітнього простору загальноосвітнього закладу включав три 

етапи: організаційно-констатувальний, формувальний та контрольний. 

Організаційно-констатувальний етап був спрямований на ознайомлення 

педагогічного колективу із метою і змістом Комплексної програми соціальної 

адаптації, створення робочої ініціативної групи для її реалізації. 

В основу реалізації розробленої нами Комплексної програми соціальної 

адаптації (формувальний етап) було покладено групову та індивідуальну роботу з 

дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьками, що була спрямована на 

допомогу учням успішно адаптуватися до умов навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі та їх успішну соціалізацію і самореалізацію. Індивідуальна 

робота проводилася у вигляді бесід і консультацій, корекційних занять. Групова 

робота полягала у проведенні тренінгових занять, інтерактивних вправ, 

використанні терапевтичних методик, спрямованих на формування і розвиток 

адаптивних навичок дітей з особливими освітніми потребами. 

Аналіз результатів ефективності Комплексної програми соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього простору загальноосвітнього закладу „Ми – рівні”, здійснений за 

розробленими критеріями: емоційно-психічного стану учнів з особливими 

освітніми потребами, що навчаються у загальноосвітній школі, та ціннісно-

поведінкових змін в учнів. За першим критерієм показники адаптованості дітей 

з особливими освітніми потребами в середньому покращилися на 40%, а за 

другим – на 35%, що показує достатньо високу ефективність процесу 

впровадження даних методів до технології соціальної адаптації, що є 

переконливою підставою вважати виконаними завдання дослідження й 

досягнутою його мету. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Структура комплексної програми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами „Ми – рівні” 

Тема Мета 
Метод/ 

технологія  

Емоційно-психічний стан 

„Шлях до успіху” Складання індивідуального плану 

соціальної адаптації дитини з 

особливими освітніми потребами, з 

урахуванням нозології 

захворювання; ознайомлення з 

програмою та підготовка до 

взаємодії з соціальним педагогом 

протягом реалізації комплексної 

програми соціальної адаптації. 

Індивідуальне 

консультування 

„Хто я?” Допомога дитині з особливими 

освітніми потребами усвідомити 

своє місце у суспільстві, усвідомити 

свої можливості у самореалізації та 

активній суспільній позиції;  

формування розуміння необхідності 

та можливості виходу з соціальної 

ізоляції. 

Ігрова терапія, 

бібліотерапія, 

музикотерапія 

„Моя самооцінка” Розвиток уміння гнучкості 

поведінки, переборювати відчуття 

невпевненості в собі; виявленню і 

розкриттю психологічних 

можливостей і здібностей. 

Підвищення самооцінки та 

подолання сором’язливості, 

тривожності, депресії 

Соціально-

психологічний 

тренінг 

„Повір у себе” Корекція самооцінки; формування 

позитивного самосприйняття; 

формування адекватного ставлення 

учня з особливими освітніми 

потребами до власних потреб, 

усвідомлення важливості вирішення 

власних особистісних переживань 

Бесіда, 

консультування, 

Сімейна арт-

терапія 

„Я – гармонійна 

особистість” 

Формування відчуття внутрішньої 

гармонії, врівноваженості, відчуття 

безпеки та впевненості у 

Тренінгове заняття 
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майбутньому. Формування відчуття 

спокою, внутрішньої гармонії та 

стабільності, врівноваженості 

„Гандикапізм. Що 

це та як його 

подолати?” 

Формування позитивного ставлення 

до себе та оточуючих; розвиток 

уміння сприймати й розуміти всій 

емоційний стан та стан інших, 

відчути власні почуття й емоції. 

Вироблення позитивного 

сприйняття себе. Поглибити 

розуміння таких понять, як 

терпіння, почуття такту, повага до 

себе до іншого 

Групове заняття, 

консультування 

„Саморегуляція” Вироблення навичок контролювати 

свій емоційний стан, подавляти 

негативні реакції та переводити їх у 

позитивні форми поведінки. Зняття 

надмірного напруження і 

тривожності. Навчання 

конструктивним формам взаємодії з  

однолітками та дорослими. Шляхи 

подолання стресу та депресії 

Соціально-

психологічний 

тренінг, арт-

терапія, 

музикотерапія 

„Я – рівноправна 

особистість” 

Осмислення особистостей процесу 

становлення власної особистості; 

формування розуміння власних прав 

та можливостей у шкільному 

освітньому просторі та суспільстві 

загалом 

Групове 

соціотерапевтичне 

заняття разом з 

батьками, арт-

терапія, групове 

консультування 

Поведінка та взаємодія 

„Дій за 

правилами” 

Ознайомлення дитини з особливими 

освітніми потребами з нормами та 

правилами поведінки в умовах 

закладу загальноосвітньої освіти; 

вироблення мотивації та навичок 

дотримуватися загальноприйнятих 

правил поведінки 

Соціально-

просвітницький 

тренінг, 

трудотерапія 

„Спілкуватися. 

Як?” 

Сприяння розвитку навичок 

ефективного спілкування, вивчення 

та закріплення прийомів 

конструктивного, безконфліктного 

спілкування з однолітками та 

дорослими 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

„В гармонії з 

внутрішнім та 

Розвиток навичок розуміння власних 

бажань та творчого самовираження; 

Соціотерапевтичне 

заняття 
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зовнішнім” вироблення навичок співпраці та 

конструктивної взаємодії для 

досягнення поставленої мети 

„Конфлікти у 

нашому житті – 

це норма” 

Вироблення в дітей з особливими 

освітніми потребами навичок 

уникнення конфліктів та вироблення 

конструктивних форм поведінки; 

вміння; надання алгоритму вирішення 

конфліктів 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

„Я контролюю 

себе” 

Сформувати вміння активізувати 

життєві ситуації та знаходити 

оптимальні шляхи їх вирішення; 

керувати емоціями; виховання поваги 

до оточуючих, доброзичливості, 

ввічливості у спілкуванні; вміння 

викликати повагу до себе як до 

особистості. 

 

Соціотерапевтичне 

заняття, 

індивідуальне 

консультування 

„Вміння сказати 

НІ” 

Ознайомлення дітей з особливими 

освітніми потребами з особливостями 

асертивної поведінки, вироблення 

навички сказати „ні”, та не 

піддаватися тиску з боку одноліток. 

Профілактика девіантної та 

делінквентної поведінки 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

„Я можу все” Ознайомлення з алгоритмом 

прийняття рішення. Вироблення 

вміння в дітей з особливими 

освітніми потребами приймати 

рішення та нести за це 

відповідальність.  

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

Мотивація на досягнення успіху 

„Вчимося ставити 

мету та досягати її” 

Постановка власної мети та 

вироблення мотивації для її 

досягнення 

Соціотерапевтичне 

заняття, 

консультування 

„Освіта для 

успішних людей” 

Визначення переваг та недоліків 

здобуття освіти; визначення 

перспектив для самореалізації у 

суспільстві людини з освітою. 

Формування мотивації на навчання та 

здобуття якісної освіти. Шляхи 

подолання стресу від аудиторних 

занять, складанням іспитів 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

„Мотивація власної Розвинути навички самосприйняття, Соціотерапевтичне 
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діяльності” самопідтримки, мотивації власної 

діяльності 

заняття 

„Я хочу, я можу, я 

буду” 

Сприяти формуванню у дітей з 

особливими освітніми потребами 

просоціальності мотивації: показати, 

що успіху досягти може кожен; 

допомогти визначити позитивні риси, 

які допоможуть досягти успіху 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

„Мене не зламати” Сприяти розвитку уміння долати 

труднощі та цілеспрямовано рухатися 

до своєї мети; підвищенню 

самооцінки; подоланню можливості 

психологічних бар`єрів; 

усвідомленню можливості вчитися на 

власному досвіді; усвідомленню 

життєвих перспектив 

Соціально-

просвітницький 

тренінг 

Соціотерапевтичне 

заняття 
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Додаток Б 

Критерії ефективності процесу соціальної адаптації учнів з особливими 

освітніми потребами до навчання в умовах інклюзивного освітнього 

простору загальноосвітнього закладу 

Критерій Рівні Показники 

Емоційно-

психічного 

стану 

1 

високий 

– наявність оптимального порогу тривожності 

особистості, як компоненту самоконтролю і 

самовиховання; 

– відсутність проявів вербальної та поведінкової 

агресії; 

– сформованість адекватної самооцінки;  

– наявність психічного контакту (взаємної 

зацікавленості), зустрічних зусиль, співпраці та 

високий рівень довіри у процесі спілкування та 

взаємодії між дитиною з особливими потребами та 

оточенням. 

2 

середній 

– зниження рівня тривожності, ситуативний прояв 

реактивної тривожності (емоційна напруга, 

занепокоєння, заклопотаність, нервозність); 

– епізодична поведінкова та вербальна  

агресивність, зниження рівня ворожості; 

–залежність самооцінки від соціальної ситуації, 

зростання адекватної самооцінки; 

– наявність ознак емоційного благополуччя, 

проявів комунікативної дружності, покращення 

взаємовідносин між дитиною з особливими 

потребами та однолітками, а також найближчим 

оточенням, готовність до співпраці, зниження рівня 

беззахисності. 

3 

низький 

– високий поріг рівня тривожності – перетворення 

реактивної тривожності в особистісну (від 

невпевненості, перебільшення небезпечності 

зовнішніх чинників до сприйняття будь-якої нової 

ситуації як загрозливої); 

– високий рівень невиправданої агресивності, що 

проявляється у підвищеній ворожості, 

конфліктності, дратівливості, постійних сварках і 

бійках; 

– рівень самооцінки низький, суттєво 

проявляються психічні дезадаптаційні розлади 

(синдром гіперактивності, імпульсивність, 
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дисгармонія емоційно-вольової сфери, 

неврозоподібні порушення: істеричні прояви тощо); 

– низький соціальний контакт, в’ялість 

бездіяльність та безініціативність у спілкуванні, 

наявність реакції „емоційного відторгнення”, 

почуття незахищеності 

Ціннісно-

поведінковий 

1 

високий 

– вільне володіння навичками конструктивного 

спілкування та міжособистісної взаємодії; 

– чітке усвідомлення позитивних переваг соціально-

активної поведінки над соціальною ізольованістю; 

сформованість професійних інтересів та нахилів; 

– яскраво виражена здатність до самоорганізації та 

наявність навичок самообслуговування та 

саморегуляції; 

– має стійку мотивацію до навчання (розуміє 

необхідність власної освіченості, має зацікавленість в 

отриманні освіти), сформовані достатньо високі 

навчальні уміння та навички з урахуванням групи 

інвалідності. 

2 

середній 

– демонструє зацікавленість у спілкуванні та 

добровільно приймає участь у різноманітних видах 

діяльності; 

– в основному володіє навичками суспільної, 

творчої активності, але не завжди їх використовує; 

має коло певних професійних пріоритетів, але ще не 

має стійкого визначення професійних уподобань та 

нахилів; 

– поведінка відрізняється нестійкістю та 

недостатнім самоконтролем; 

– ставлення до навчання позитивне, але освіта ще 

не стала внутрішньою потребою, має середній 

рівень навчальних умінь та навичок. 

3 

низький 

– явне байдуже ставлення до власного життя; 

– відсутні комунікативні навички та уміння 

будувати позитивні відносини з оточуючими, 

наявність проблем у міжособистісному спілкуванні, 

соціальна ізоляція; 

– деформація ціннісних пріоритетів, перевага 

матеріального над духовним;  
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– низький рівень самоконтролю та саморегуляції в 

цілому, відсутність навичок самообслуговування, 

поведінкова розгальмованість;  

– пізнавальні інтереси на низькому рівні або 

відсутні, має негативне ставлення до навчання, 

світогляд обмежений, рівень пізнавальних 

можливостей та навчальних навичок дуже низький. 
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Додаток В 

діагностичний комплекс методик із урахуванням вікових особливостей 

дитини з особливими освітніми потребами 

- для діагностики рівня тривожності – рисунковий тест на виявлення 

індексу тривожності („14 ситуацій життя”), тест для оцінки шкільної 

тривожності Філліпса, „Шкала ситуативної тривоги Кондаша”  та „Шкала 

особистісної тривожності Ч. Спілберга”;  

- для діагностики рівня агресивності – методика діагностики показників і 

форм агресії (опитувальник) А. Басса та А. Дарки (за адаптацією 

Л. Осницького); проективні методики (за кольором) „Силует”, „Кольорові діти”, 

колір-тест М. Люшера, рисунковий тест „Неіснуюча тварина”;  

- для діагностики рівня імпульсивності – тест на визначення 

імпульсивності В. Лосенкова;  

- для визначення рівня самооцінки – методика особистісного диференціалу 

(варіант адаптований фахівцями психоневрологічного інституту ім. 

В. Бехтєрєва), методика діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка та 

діагностика самооцінки Дембо-Рубінштейн.   

  



39 

 

 


