
 

 

 

Додатки 
 



ДОДАТОК А 

 

Анкета 

Доброго дня! Ми проводимо дослідження спрямоване на соціально-

психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами до 

навчального середовища. Просимо Вас дати відповіді на кілька запитань. Тут 

немає правильних чи неправильних відповідей, є лише Ваша особиста думка. 

1. Вкажіть будь ласка нозологію вашої дитини: 

1. психічне захворювання, розумова відсталість 

2. ураження опорно-рухового апарату 

3. вади зору 

4. вади слуху 

5. ураження внутрішніх органів 

6. інші захворювання 

2. Перебуваючи в НРЦ Ваша дитина проявляє більшу прихильність 

до: 

1. до дітей в класі 

2. до педагогічних працівників (вчителів, вихователів) 

3. лише до дітей, які мають інвалідність 

4. знаходиться завжди сама 

3. Хто із батьків більше приділяє часу дитині, коли вона перебуває 

вдома? 

1. однаково, як мама, так і тато 

2. переважно мама 

3. переважно тато 

4. няня (чи особа, яка її заміняє) 

5. бабуся, дідусь 

6. моя дитина зазвичай знаходиться вдома сама 

4. Як часто Ви з дитиною відвідуєте культурні заходи (кінотеатри, 

музеї, дитячі театри, виставки)? 

1. кожного тижня 

2. декілька разів на місяць 

3. один раз на місяць 

4. один-два рази на півроку 

5. раз в рік 

6. взагалі не ходимо на такі заходи 

5. Як часто Ви зустрічаєтесь/спілкуєтесь зі своїми родичами? 

1. дуже часто, кожного тижня 

2. декілька разів на місяць 

3. один раз на місяць 

4. один-два рази на півроку 

5. раз в рік 

6. ми взагалі не спілкуємося із своїми родичами 



 

6. Чи заохочуєте Ви свою дитину до гри на ігрових майданчиках? 

1. ні, моя дитина завжди грається вдома 

2. виходимо на ігровий майданчик лише на вихідних 

3. інколи, коли в мене є на це час 

4. так, ми кожного дня виходимо на ігровий майданчик 

7. Проаранжуйте, будь ласка, складні ситуації, з якими Вам 

доводиться стикатися при вихованні дитини (цифрою 1, позначте ті, з 

якими ви стикаєтесь найбільше, цифрою 8 – найменше). 

 Складні ситуації Ранг 

1. Непорозуміння з сусідами, друзями, знайомими  

2. Непорозуміння з родиною  

3. Конфлікти з чоловіком/дружиною  

4. Складні ситуації, які виникають при вихованні дитини, 

яка має інвалідність (недостатньо досвіду) 

 

5. Складні ситуації, які виникають з органами місцевої 

влади або службами (організаціями), куди Ви зверталися 

за допомогою 

 

6. Складні ситуації, які виникають у спеціалізованому 

закладі 

 

7. Непорозуміння, які виникають у спілкуванні з батьками 

здорових дітей 

 

 

8. Визначте, будь ласка, за 5-ти бальною шкалою, аспекти навчання, 

які потрібно враховувати під час навчання Вашої дитини в шкільному 

закладі (зробіть позначку навпроти кожного варіанта та допишіть свій 

варіант за потребою, де 1 зовсім не згодна(ий) а 5 цілком згодна(ий)). 

 Зовсім 

не 

згодний 

Радше 

не 

згодний 

Важко 

відповісти 

Радше 

згодний 

Цілком 

згодний 

1. Якість навчання 1 2 3 4 5 

2. Розклад занять 1 2 3 4 5 

3. Наповненість класів 1 2 3 4 5 

4. Ставлення 

керівництва 

навчального закладу 

1 2 3 4 5 

5. Професійна 

підготовка 

педагогічних 

працівників 

1 2 3 4 5 



6. Наявність 

спеціалістів (психолог, 

логопед, соціальний 

педагог, дефектолог) 

1 2 3 4 5 

7. Наявність 

оснащення в школі 

необхідного для дітей з 

інвалідністю 

1 2 3 4 5 

8. Наявність типових 

різнорівневих програм 

та підручників 

1 2 3 4 5 

9. Дозвілля, яке 

проводить школа для 

дітей (екскурсії, 

вистави) 

1 2 3 4 5 

10. Взаємодія між 

батьками, діти, яких з 

інвалідністю 

1 2 3 4 5 

11. Психологічний 

клімат в класі між 

дітьми 

1 2 3 4 5 

12. Наявність гуртків, 

спортивних секцій 

1 2 3 4 5 

13. Свій варіант 1 2 3 4 5 

 

 

9. Як однокласники ставляться до Вашої дитини? 

1. дуже дружні, діти завжди допомагають один одному 

2. скоріше, як до товариша, до якого завжди можна звернутися за 

допомогою 

3. діти товаришують лише за потребою, лише при зустрічах 

4. зазвичай, моя дитина не спілкується з іншими дітьми 

 

10. Оцініть за 5-ти бальною шкалою рівень педагогічної компетенції 

педагогів НРЦ: 

1. 1 бал 

2. 2 бали 

3. 3 бали 

4. 4 бали 

5. 5 балів 

Дякуємо Вам за допомогу! 



ДОДАТОК Б 

 

АНКЕТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

1. Яким методам Ви надаєте перевагу в процесі соціальної адаптації 

молодших школярів в НРЦ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Оцініть рівень соціальної адаптації першокласників на початку 

навчального року в умовах НРЦ: 

1. 1 бал 

2. 2 бали 

3. 3 бали 

4. 4 бали 

5. 5 балів 

 

3. Які види робіт, на Ваш погляд, забезпечують інтенсивну думаючу 

активність учнів на різних етапах уроку під час ознайомлення з 

соціальною дійсністю? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Які види робіт Ви вважаєте ефективними в процесі формування 

соціальної адаптації в початковій школі? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Назвіть основні чинники, які, на Вашу думку, сприяють розвиткові 

соціальної адаптації розумово відсталих школярів 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 


