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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Ключовою цінністю будь-якого суспільства 

є особистість. При цьому життя кожної особистості, як найвищої цінності, 

доповнюється розумінням тієї обставини, що саме це життя має бути гідне 

людини. 

Українському суспільству, як і будь-якому іншому, згідно з вимогами 

часу, потрібна активна, повноцінна особистість, здатна ефективно вирішувати 

комплекс складних суспільних завдань. Враховуючи широке розмаїття 

суспільних функцій, кожна особистість повинна мати можливість їх 

повноцінного виконання. У цьому контексті на особливу увагу заслуговують 

діти з особливими освітніми потребами. 

У більшості країн простежується процес гуманізації суспільних відносин, 

який визначає нову спрямованість соціального ставлення суспільства до людей 

з особливими потребами, у тому числі й до молодшого шкільного віку. В 

Україні до цього часу триває пошук адекватної національної моделі взаємин з 

такою категорією людей. Адже від такої моделі залежатиме створення 

оптимальних умов для успішного розвитку дітей з особливими потребами: 

виховання, навчання, соціальна адаптація та інтеграція, що, в кінцевому 

підсумку, означає формування сучасної особистості. 

Однак, у вітчизняній психології проблеми спеціальної освіти та умови 

успішності включення дитини з особливими освітніми потребами в навчальний 

процес досліджені недостатньо. Також існує потреба у перегляді традиційних 

форм організації навчальної діяльності та визначенні соціально-психологічних 

критеріїв її успішності, зокрема їх специфіки у контексті сімейних взаємин. 

Мета дослідження – вивчити та обґрунтувати особливості, види, зміст та 

методи технології соціальної роботи з дітьми з інвалідністю. 

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна робота з дітьми з 

інвалідністю в умовах навчально-реабілітаційного центру. 

Предмет дослідження – особливості соціального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру. 
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Завдання дослідження: 

 визначити зміст соціально-педагогічного супроводу дітей з 

інвалідністю; 

 розглянути особливості соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру; 

 проаналізувати сучасні напрямки соціально-педагогічної роботи з 

дітьми з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру 

 визначити методи та форми роботи соціального педагога під час 

соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження, які застосовувались в роботі – спостереження, 

бесіда, анкетування, комплекс психодіагностичних методик для дитини. 

Отримані результати дослідження та розглянуті технології соціальної 

роботи можуть використовуватися у практичній діяльності соціальних 

працівників спеціальних навчальних закладів та центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

1.1. Зміст соціально-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами 

 

Кожна дитина є індивідуальною та неповторною, відповідно до цього 

кожна дитина має особливості. Вона може мати біологічні або психічні 

проблеми, які впливають на порушення її розвитку у психічному чи 

фізіологічному аспекті. Якщо дитина має порушення розвитку, вона вимагає до 

себе особливої уваги і тоді про неї говорять як про дитину з особливими 

потребами. За умови, якщо така дитина перебуває в освітньому середовищі про 

неї говорять як про дитину з особливими освітніми потребами.  

Відповідно до чинного законодавства, а саме Закону України «Про 

освіту» особою з особливим освітніми потребами є така особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 

забезпечення її права на освіту [16]. 

Діти з особливими освітніми потребами зустрічаються із великою 

кількістю проблем не лише загальному суспільному житті, а й під час навчання 

у школі. Ці проблеми необхідно розглядати глибше з огляду на підходи до 

поняття «особливі освітні потреби»: медичний підхід та соціальний. Якщо 

розглядати особливі освітні потреби дитини з боку соціальної моделі, то можна 

дійти до результатів про те, що проблеми з якими вона стикається є 

архітектурними, фізичними, організаційними та інформаційними. Окрім того, 

слід враховувати й наявність стереотипів та упередженості по відношенню до 

дітей з особливими потребами.  

Для забезпечення повноцінного перебування дитини з особливими 

освітніми потребами в закладі освіти необхідний відповідний психолого-

педагогічний супровід, адже якість освітнього процесу значною мірою 

залежить від того, наскільки враховуються і реалізуються потенційні 
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можливості навчання та розвитку кожного школяра. Учені акцентують увагу на 

таких напрямках психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

потребами: запобігання виникненню проблем розвитку дитини з особливими 

потребами; допомога у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчанні і 

вихованні; психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм; 

розвиток психолого-педагогічної компетентності батьків та педагогів. 

Важливим завданням команди, яка працює з дитиною з особливими 

потребами, є створення особливої емоційно-когнітивної установки щодо неї: 

тут має бути не стільки жалю, скільки турботи, емпатійної, чуйної і тактовної 

взаємодії з дитиною, з одного боку, а з іншого – ставлення до неї як до 

рівноправного члена колективу. 

Соціальний педагог є спеціалістом соціальної служби школи. Саме тому 

він виконує функції супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами є 

постійним динамічним процесом, тобто він має проводитися систематично і 

включати в себе превентивно-корекційну роботу. Він є спільною діяльністю 

соціального педагога як суб’єкта та дитини, яка потребує супроводу, як об’єкта. 

Це стосується дитини з особливими освітніми потребами, а також її батьків чи 

опікунів. Соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами базується на основі прогнозування соціальним педагогом 

перспектив поведінки дитини в процесі її розвитку в рамках інклюзивної освіти 

і спрямований на створення та забезпечення умов розвитку. Під час супроводу 

відбувається стимулювання усвідомлення наявної проблеми в спілкуванні, 

успішному освітньому процесі, життєвій самоідентифікації, шляхів подолання 

цієї проблеми, а також стимулювання до самостійної діяльності та активності. 

Мета супроводу є широкою та містить у собі низку напрямків соціальної 

допомоги. Тобто, мету соціально-педагогічного супроводу дитини чи групи 

дітей з особливими освітніми потребами можна визначити в кількох позиціях: 

 формування навичок взаємодії і спілкування з дорослими; 
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 розвиток навичок спілкування з однолітками та формування 

міжособистісних стосунків; 

 розвиток сфери самоусвідомлення; 

 формування власного образу і «Я-концепції». 

Створення освітнього середовища для розвитку дитини з особливими 

потребами повинно бути реалізоване у кількох напрямках, серед яких: 

створення здоров’я зберігаючого середовища у навчальних закладах через 

розробку індивідуальних програм з базових дисциплін та індивідуальних 

програм розвитку, позакласну роботу, медичне забезпечення; створення 

матеріально-технічної бази; забезпечення харчуванням дітей; організація 

психолого-педагогічного супроводу; постійний медичний нагляд та медичне 

забезпечення; розвиток та зайнятість дітей у другій половині дня; розвиток 

волонтерського руху серед дітей шкільного та студентського віку; залучення 

громадських організацій з дієвою допомогою дітям та сім’ям; проведення 

просвітницької роботи серед дітей, батьків щодо соціальної підтримки дітей; 

проведення трудової реабілітації та ранньої профорієнтації. 

Зміст роботи соціального педагога та його функції обумовлені 

попередньо отриманими даними, які потребують аналізу та соціально-

педагогічної інтерпретації. Тому на початковому етапі соціальний педагог 

вивчає психолого-медико-педагогічні особливості особистості дитини та її 

соціальне мікросередовище, умови життя [12, с. 29]. 

В процесі вивчення (діагностики, дослідження) з’ясовуються інтереси і 

потреби, труднощі й проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поведінці, 

проблеми в сім’ї, її соціокультурний і педагогічний портрет. Діагностичний 

інструментарій соціального педагога складають соціологічні та психологічні 

методики. 

Використовуються також специфічні методи соціальної роботи, такі, як 

метод соціальної біографії сім’ї, особистості, діагностика соціального 

середовища й ін. Надалі соціальний педагог організовує та проводить 

консультації з питань прав і обов’язків учнів з особливими потребами та їхніх 
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сімей, пропонує можливі варіанти вирішення проблем учасників навчального 

процесу, забезпечуючи соціальну допомогу і підтримку. При цьому фахівець 

використовує всю сукупність наявних правових можливостей і засобів. 

З’ясовуючи проблеми і труднощі в сфері сім’ї, спілкування й ставлення людей, 

соціальний педагог диференціює виявлені проблеми та залучає до їх 

розв’язання спеціалістів різного профілю. Встановлюючи контакт із сім’єю 

дитини з особливими потребами, спеціаліст заохочує її до участі в спільному 

вирішенні проблем, допомагає родині використовувати власні ресурси, резервні 

можливості для подолання труднощів. 

Соціальний педагог виконує також посередницьку функцію в 

установленні зв’язків і контактів сім’ї та спеціалістів – психологів, соціальних 

працівників, дефектологів, лікарів, представників органів влади і громадськості. 

Для цього він налагоджує зв’язки з різними соціальними інститутами та 

установами, сприяючи тому, щоб окремі організації, спеціалісти, батьки 

визнавали право дитини з особливими потребами на повноцінну 

життєдіяльність, на рівність прав. Тому одним із найважливіших завдань 

роботи соціального педагога є ознайомлення учнів з особливими потребами та 

їхніх батьків з їхніми правами в доступній, досить активній, демонстративній 

формі [5, с. 103]. Завданням цієї роботи фахівця є допомога у формуванні в 

учнів з особливими потребами навичок та умінь саморозвитку, засвоєння норм 

соціальної поведінки, гармонізації внутрішньо особистісних й 

загальносуспільних інтересів, формування загальноприйнятого стилю стосунків 

з оточенням. 

Особливої уваги соціальний педагог має надати просвітницькій роботі з 

батьками. Адже проблема у тому, що значна частина батьків, намагається 

приховати ваду своєї дитини, примушуючи відвідувати уроки у навчальному 

закладі за загальною навчальною програмою, сподіваючись, що ситуація 

зміниться на краще сама по собі. При цьому не усвідомлюючи, що власними 

діями вони заганять дитину у глухий куток, не створюють необхідних умов для 
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розвитку та самореалізації. Такі діти приречені на самотність та соціальне 

відчуження. 

Головна мета соціально-педагогічної допомоги дітям із особливими 

потребами – інтеграція у суспільство. Це процес поновлення втрачених зв’язків 

дитини з суспільством, що забезпечує її включення в основні сфери 

життєдіяльності: навчання, праця, побут, дозвілля.  

Таким чином, процес соціального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами – це система передавання соціального досвіду з 

урахуванням особливостей і потреб різних категорій дітей із порушенням 

розвитку за активної їх участі й забезпечення адекватних умов, у результаті 

чого діти залучаються до роботи в усіх соціальних системах, структурах, беруть 

активну участь в основних сферах життя і діяльності суспільства, готуються до 

повноцінного дорослого життя, самореалізації та розкриття себе як особистості.  

 

1.2. Особливості соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 

в умовах навчально-реабілітаційного центру 

 

Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у суспільство для них 

є просто необхідною. Такі діти серед «схожих до них» розвиваються 

повільніше, вони починають пізніше ходити, говорити, ніж їхні здорові 

ровесники. Через те, неповносправні діти повинні навчатися разом зі своїми 

однолітками у загальноосвітніх школах.  

Існуюча в Україні система спеціального навчання і виховання 

орієнтується на державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів. 

Розробка Державного стандарту спеціальної освіти забезпечить дітям з 

особливими потребами (з порушеннями зору, слуху, з мовною патологією, з 

розумовою недостатністю, затримкою психічного розвитку, дитячим 

церебральним паралічем) рівні можливості для отримання ранньої корекційної 

допомоги, здобуття освіти. З метою надання спеціальної допомоги таким дітям 

простежується тенденція створення різних навчально-виховних закладів 
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(діагностично-реабілітаційні або навчально-реабілітаційні центри, дитсадки-

школи-інтернати, навчально-виховні комплекси, класи інтегрованого навчання 

та ін.). 

Закріплюється варіативність змісту спеціальної освіти, її орієнтація на 

створення оптимальних умов для самовизначення кожного учня відповідно до 

його пізнавальних можливостей. У вимоги стандарту включається зміст 

корекційної, реабілітаційної і абілітаційної роботи. Реалізуються вимоги 

гуманізації спеціальної освіти, її відкритості, соціальної орієнтації і створення 

умов для адаптації учня з особливими потребами й інтеграції в суспільство. 

Навчально-реабілітаційний центр (НРЦ) – це загальноосвітній 

навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх 

інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних 

заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного 

рівня, розвиток та корекцію порушень. 

Серед головних завдань Центру забезпечення права дітей із складними 

вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної 

середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням 

індивідуальних особливостей розвитку; забезпечення ранньої соціалізації та 

підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної 

середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного 

процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, 

соціальною реабілітацією; формування громадянської позиції, власної гідності, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії; забезпечення 

системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з 

урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку; 

надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації 

дитини-інваліда; надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, 

які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей 

до навчально-виховного та реабілітаційного процесу. 
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Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Центрі 

визначаються гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-

реабілітаційної роботи; створенням спеціальних умов для корекційної 

спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та 

психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, 

поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку; 

здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та 

реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення 

розвитку. 

 Проблема і специфічність формування життєвої компетентності і 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають 

освіту в умовах навчально-реабілітаційного центру, складна і багаторівнева. 

Тому домінуюча роль у процесі становлення особистості відводиться 

педагогічному впливу в процесі виховання. Під впливом педагога у дитини 

відбувається узгодження самооцінки і вимог відповідно до можливостей і 

реальностей соціуму. Оцінки, прийняття або ігнорування загальновизнаних 

соціальних цінностей, норм і правил соціального середовища.  

Завдання соціального педагога – навчити таку дитину робити 

самостійний вибір і нести за нього відповідальність. Тобто, життєва 

компетентність особистості формується у процесі постійного вибору на 

ціннісному рівні шляхом порівняння і переваги одного мотиву над іншим. 

Головне навчити вихованців чути, а не просто слухати, розуміти, 

співвідносити, приймати рішення і нести за них відповідальність. Важливим 

аспектом виховної роботи стає впровадження ефективних педагогічних 

технологій соціального становлення особистості та її соціальної адаптації. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО 

ЦЕНТРУ 

 

2.1. Сучасні напрямки соціально-педагогічної роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру 

 

Дослідження сучасних напрямків соціально-педагогічної роботи з дітьми 

з особливими потребами проводилося на базі одного з НРЦ. 

Структура Центру, крім 17 класних кімнат, має логопедичний кабінет, 

елементи сенсорної кімнати, які розміщені в класній кімнаті першого класу, 

кабінет ЛФК, кабінет ритміки, тренажерна зала, музичний кабінет, кабінет 

психологічної допомоги, кабінет соціально-побутового орієнтування, 

комп’ютерний клас, оснащений мультимедійною технікою, інтерактивною 

дошкою, бібліотека, три навчальні майстерні з сільськогосподарської праці, 

теплиця, будівельна, швейна та столярна майстерні, спортивне містечко та 

дитячий ігровий майданчик. 

Реабілітація носить комплексний характер і забезпечується поєднанням 

спеціального педагогічного (корекційного), психологічного, медичного 

супроводу (лікувально-відновлювальні, лікувально-профілактичні заходи). 

Педагогічні та медичні працівники під час занять та у позаурочний час, 

здійснюють системне спостереження учнів, узагальнюючи їх результати з 

наступним обговоренням, з метою внесення відповідних коректив у систему 

навчально-реабілітаційної роботи. 

Для забезпечення дієвого моніторингу та ефективності комплексної 

роботи обговорюються успіхи учнів на засіданнях методичного об’єднання за 

участю соціального педагога, практичного психолога, шкільної психолого-

медико-педагогічної комісії з метою оперативного коригування індивідуальної 

реабілітаційної програми учнів. 
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Виховна робота в Центрі здійснюється за такими напрямками: родинно-

сімейним, трудовим, морально-етичним, національно-громадянським, 

патріотичним, художньо-естетичним, превентивним, екологічним. 

Соціально-психологічний супровід в НРЦ виступає як модель 

цілеспрямованої комплексної соціальної підтримки сім’ї (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Програма соціально-психологічного супроводу сім’ї в НРЦ 

   Блоки 

 

Сфери 

допомоги 

Блок І Соціально-освітній 

простір 
Блок ІІ Домашній освітній простір 

1 2 3 

П
си

х
о
л
о
гі

ч
н

а 
п

ід
тр

и
м

к
а 

групова  Групи взаємопідтримки для 

батьків, які виховують дитину з 

інвалідністю Тренінги  

 Майстер-класи 

 Лекції для батьків щодо типів 

сімейного виховання та 

особливостей розвитку дитини з 

інвалідністю  

 Лекції щодо поняття 

інклюзивного середовища 

 Психологічні консультації із 

сім’єю щодо розвитку 

індивідуальних психологічних 

особливостей та здібностей дитини 

 Причини виникнення інвалідності 

індивідуа

льна 

Індивідуальні психологічні 

консультації з мамою/батьком 

Індивідуальні психологічні 

консультації спрямовані на роботу з 

мамою щодо особливостей 

виховання дитини з інвалідністю 

С
о
ц

іа
л
ьн

а 
п

ід
тр

и
м

к
а 

 Пошук та виявлення учнів, що 

потребують навчання в НРЦ 

 Проведення оцінки потреб 

дитини та її родинного оточення 

 Проведення бесід 

спрямованих на взаємодію з 

оточуючими 

Розробка виховної програми: 

проведення бесід з батьками щодо 

виховання дитини, зокрема: 

альтернативних способів 

спілкування, правил поведінки, 

вмінь, навичок, самообслуговування 

дитини;забезпечити батьків 

літературою по вихованню 

дитини;планування разом з батьками 

навчання дитини 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
о

-

к
о
н

су
л
ь
та

ц
ій

н
а 

п
ід

тр
и

м
к
а 

 Інформування батьків про 

нові зміни законодавства щодо 

дітей з інвалідністю 

 Інформування щодо 

розроблених програм 

спрямованих на підтримку дітей 

з особливими потребами 

Забезпечення необхідною 

інформацією із соціальних, 

юридичних, економічних питань 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
а 

п
ід

тр
и

м
к
а(

о
р
га

н
із

ац
ія

 

ж
и

тт
єд

ія
л
ь
н

о
ст

і 
та

 

д
о
зв

іл
л
я
 д

и
ти

н
и

) 

 Залучення сім’ї до культурних 

заходів, зокрема окремо дитину 

 Залучення дитини до участі в 

конкурсах для дітей з 

інвалідністю, залучення до 

гуртків, екскурсійних програм 

 Створення умов для творчої 

самореалізації дитини в різних 

формах проведення дозвілля 

 Допомога батькам у виявленні та 

розвитку творчих здібностей дитини 

 Сприяння у залученні дітей до 

занять творчого характеру 

 Сприяння у залученні дитини до 

програм спрямованих на підтримку  

стану здоров’я 

 

Супровід включає чотири сфери допомоги, а саме: психологічна 

підтримка сім’ї, соціальна, інформаційно-консультаційна, організаційна 

(організація життєдіяльності та дозвілля дитини). 

При вихованні дитини з вадами розвитку особливої психологічної 

підтримки потребують батьки, зокрема у володінні спеціальним знаннями і 

навичками з догляду та виховання, оволодіння новими методами навчання. Такі 

батьки потребують індивідуальних психологічних консультацій, адже, 

виховуючи дитину з інвалідністю, вони зіштовхуються з ще більшими 

ускладненнями на відмінну від батьків, які виховують здорових дітей. Задля 

підтримки та взаєморозуміння між подружжям така сім’я потребує допомоги 

спеціаліста. 

Психологічну підтримку учнів та їх сімей в НРЦ проводять як групову, 

так і індивідуальну. Індивідуальна робота реалізується шляхом надання 

психологічних консультацій. Групова робота спрямована на соціально-освітній 

простір, оскільки саме тут сім’я починає взаємодіяти з різними інституціями та 

взаємодіяти з батьками, які виховують таких же дітей. На цьому етапі батьки 

включенні в групи взаємопідтримки, прослуховують лекції для батьків щодо 

особливостей виховання та розвитку дитини з вадами розвитку, особливостей 

спілкування та взаєморозуміння з дітьми.  

У структурі соціальної підтримки дітей з інвалідністю першим 

виділяється соціальний компонент. Тому цілком природним є задоволення 

особливих потреб дитини через надання соціальних послуг. Соціальні послуги 
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являють собою систему соціальних дій, які спрямовані на задоволення потреб 

дитини. У нашому випадку соціальна підтримка спрямована на роль фахівця із 

соціальної роботи, як об’єднувальної ланки між сім’єю та різного роду 

суб’єктами. Не менш важливим у соціально-психологічному супроводі сім’ї 

виступає інформаційно-консультаційна допомога сім’ї, можна сказати, що саме 

на цьому рівні і складається вся робота фахівця із сім’єю. 

За допомогою різних благодійних та громадських організацій сім’ї мають 

можливість долучатися до участі в проведенні культурних заходів. Особлива 

увага відводиться дитині, яка буде залучена до загальнокультурного 

простору(вистав, ігротек, фестивалів тощо). 

 

2.2. Методи та форми роботи соціального педагога під час соціально-

педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами 

 

Зміст соціальної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями 

помірного ступеня визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей, 

мети, завдань та напрямів такої роботи.  

Для дослідження особливостей соціальної роботи з сім’ями дітей в 

умовах НРЦ було проведене соціально-психологічне дослідження. У 

дослідженні брали участь сім’ї дітей з помірною розумовою відсталістю (F71), 

що навчаються у 1 класі. Дослідження стосувалось десяти сімей. Дане 

дослідження проводилось у трьох напрямках, а саме з батьками, дітьми та 

соціальним педагогом. 

Програма соціально-педагогічної діагностики передбачала діагностику 

ефективності технологій роботи з дітьми з особливими потребами за 

допомогою таких методів, як етоди: спостереження, бесіда, анкетування, 

комплекс психодіагностичних методик для дитини: «Малюнок людини», 

методика дослідження між особистісних відносин дитини та батьків проективна 

гра «Пошта» (за модифікацією тесту Є. Антонії і Е. Біне). 
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В результаті проведеного дослідження характеристика учнів класу 

наступна . 

Згуртованість класу. Між учнями переважають спокійні, дружні 

стосунки. Діти люблять спілкуватися, грати одне з одним. Учні люблять разом 

проводити час. Хлопці товаришують між собою.  

Організованість класу. Учням ще важко самим організовуватись на 

виконання колективних справ, але ми вчимося це робити. Вперше зробили 

спробу розділити між учнями обов’язки. Діти стараються. Вибрали командира 

класу. 

Громадська думка в класі. Учні схвалюють гарні вчинки своїх товаришів, 

засуджують погані (вчаться диференціювати їх). Намагаються робити так, щоб 

було менше розходжень між словами і вчинками. Хоча це дається дуже важко. 

Взаємини у класі. В основі взаємин між однокласниками: спільне 

навчання, проживання, взаємодопомога, навчаємо пробачати друзям недоліки, 

помічати і засуджувати порушення дисципліни, толерантне відношення один до 

одного. 

Зв’язок класу з іншими класами. Клас завжди приймає участь у загально 

шкільних заходах, цікавиться життям школи та інших класів. 

Дослідження батьків проводилось шляхом анкетування за питаннями 

анкети, що наведено у Додатку А. 

Результати щодо запитання, «Хто із батьків більше приділяє часу дитині, 

коли вона перебуває вдома?», ми можемо вказати наступне, 30% респондентів 

відповіли, що однаково приділяють час, як мати, так і батько, 40% – переважно 

мати, лише 10% – переважно батько, 10% респондентів відповіли, що більше 

приділяють часу дитині, бабуся та дідусь, 10% – їхня дитина зазвичай 

знаходиться вдома сама. Варто зазначити, що одним із варіантів відповідей у 

даному запитанні, був варіант, «няня (чи особа, яка її замінює)», даний варіант 

не був зазначений жодним із респондентів. 

На запитання: «Як часто Ви з дитиною відвідуєте культурні заходи 

(кінотеатри, музеї, дитячі театри, виставки)?», то 20% респондентів відповіли, 
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що один-два рази на півроку. 20% вказали, що декілька разів на місяць, один 

раз на місяць відповіли 30% респондентів. Кількість респондентів, які раз на рік 

відвідують культурні заходи становить 20%. Найменший відсоток, 10% 

респондентів, відповіли, що кожного тижня намагаються залучати дитини до 

культурних заходів.  

Виховуючи дитину з інвалідністю, батьки часто стикаються з різними 

складними ситуаціями, щоб визначити найважливіші, респондентам 

пропонувалося проранжувати їх – від 1 (найбільш складні) до 8 (найменш 

складні). Результати подано у табл. 2.2. Варто зауважити, що 20% респондентів 

відмовилося давати відповідь на це запитання. 

Таблиця 2.2 

Розподіл відповідей респондентів щодо складних ситуацій, які виникають 

при вихованні дитини (у балах) 

Складні ситуації Мати Батько 

Непорозуміння з сусідами, друзями, знайомими 7 7 

Непорозуміння з родиною 5 4 

Конфлікти з чоловіком/дружиною 8 6 

Загальні складні ситуації, які виникають при вихованні 

дитини, яка має інвалідність (недостатньо досвіду) 

4 1 

Складні ситуації, які виникають з органами місцевої 

влади або службами (організаціями), куди зверталися за 

допомогою 

1 2 

Складні ситуації, які виникають в спеціалізованому 

закладі 

1 2 

Непорозуміння у спілкуванні з батьками здорових дітей 6 3 

 

Найменшими проблемами для батьків виявилися конфлікти з 

чоловіком/дружиною. Що стосується непорозуміння з сусідами, друзями, 

знайомими, то з ними взаємодія більшою мірою позитивна. Незначні труднощі 

трапляються, дивлячись із відповідей респондентів, у спілкуванні з батьками 

здорових дітей, респонденти за 8-ми бальною шкалою оцінили даний варіант 

відповіді у 6 балів. Також незначні труднощі трапляються у непорозумінні з 

родиною. Значимими складними ситуаціями для батьків є труднощі у вихованні 

дитини, яка має інвалідність (недостатньо досвіду).  
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Розглядаючи аспекти освітнього процесу, у табл. 2.3. визначені ті, які 

потрібно враховувати під час навчання їхньої дитини в шкільному закладі.  

Таблиця 2.3 

Основні аспекти навчання при включенні дитини в загальноосвітній 

простір (у відсотках) 

Аспекти навчання 
Зовсім не 

згодний 

Радше 

не 

згодний 

Важко 

відповісти 

Радше 

згодний 

Цілком 

згодний 

1. Якість навчання 10 - 10 30 50 

2. Розклад занять - 20 20 30 30 

3. Наповненість класів 20 10 20 20 30 

4. Ставлення керівництва 

шкільної установи 
- 20 20 30 30 

5. Професійна підготовка 

педагогічних працівників 
- - 20 20 60 

6. Наявність спеціалістів 

(психолог, логопед, 

соціальний педагог, 

дефектолог) 

- - 20 20 60 

7. Наявність облаштування 

шкільного середовища 

необхідного для дітей з 

інвалідністю 

- 20 20 20 40 

8. Наявність типових 

різнорівневих програм та 

підручників 

10 20 20 20 30 

9. Дозвілля, яке проводить 

керівництво школи для дітей 

(екскурсії, вистави) 
- 10 10 20 60 

10. Взаємодія між батьками, 

діти, яких з інвалідністю 
- 10 20 20 50 

11. Психологічний клімат в 

класі між дітьми 
- - 20 20 60 

12. Наявність гуртків, 

спортивних секцій 
- 20 20 30 30 

 

За даною інформацією 60% респондентів виокремили серед аспектів 

навчання – професійну підготовку педагогічних працівників.  
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Наступним по значущості, а саме 50% респондентів виокремили 

взаємодію між батьками діти, яких з інвалідністю (20% – важко відповісти, 10% 

– не згодні). 

Найменш значущими аспектами навчання респонденти виокремили: 

ставлення керівництва шкільної установи (30%), наявність гуртків, спортивних 

секцій (30%), наявність типових різнорівневих програм та підручників 

(30%),наповненість класів (30%) та розклад занять (30%). Частина респондентів 

зовсім не згодна, що такі аспекти, як наповненість класів та наявність типових 

різнорівневих програм та підручників, є важливими аспектами при навчанні 

їхньої дитини в шкільному закладі.  

Досліджуючи взаємодію між дітьми, які мають інвалідність та здоровими 

дітьми, батьки зазначили (40%), що стосунки між дітьми дуже хороші, діти 

завжди допомагають один одному, часто приходять один до одного в гості. Але 

деякі із батьків зазначили (30%),що діти товаришують лише за потреби при 

зустрічах. 20% респондентів відповіли, що швидше відносяться один до одного, 

як до товариша, до якого завжди можна звернутися за допомогою, та лише 10% 

респондентів відповіли, що зазвичай їхня дитина не спілкується з іншими 

дітьми. 

Серед опитуваних батьків 60% оцінили педагогічну компетентність 

педагогів НРЦ на відмінно, 20% – добре та 20% задовільно. 

Отже, за результатами анкетування найбільш важливими питаннями 

навчання їх дітей батьки вбачають: професійну підготовку педагогічних 

працівників, психологічний клімат в класі, взаємодію між батьками та 

наявність спеціалістів таких, як психолог, логопед, дефектолог тощо.  

Для батьків, які виховують дитину з інвалідністю важливим є 

налагодження контактів із іншими батьками, оскільки, як показують результати 

дослідження, такі батьки потребують сторонньої допомоги. 

Визначення сучасних технологій соціальної роботи в початковій школі 

НРЦ розпочали з виявлення ефективних методів соціальної адаптації молодших 

школярів з особливими потребами (Додаток Б). Опитаний соціальний психолог 
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до таких методів відносить: загально шкільні та класні заходи, індивідуальну та 

групову роботу з ознайомлення з соціальною дійсністю, а також роботу з 

батьками учнів. 

Рівень соціальної адаптації першокласників на початку навчального року 

соціальний педагог оцінив у 2 бали, тобто діти з особливими потребами, що 

прийшли до першого класу є соціально неадаптованими. 

До видів робіт, які, на думку соціального педагога, забезпечують 

інтенсивну активність учнів на різних етапах уроку під час ознайомлення з 

соціальною дійсністю відносяться: «Мозковий штурм», «Мікрофон», 

«Асоціативний кущ», «Ланцюжок», «Читай – думай – роби висновок» та ін. 

Неабиякого значення має також створення й розв’язання проблемних 

навчально-пізнавальних ситуацій, проблемний діалог, евристична бесіда тощо. 

За даними дослідження, до основних чинників, які, на думку соціального 

педагога, сприяють розвиткові в учнів соціальної адаптації, належать:  

1) професіоналізм і висока майстерність соціального психолога, його 

методична вправність; 

2) активізація пізнавальної діяльності, залучення учнів до дослідницької 

роботи, розумова активність і здатність критично мислити;  

3) відповідне методичне забезпечення уроків з соціально-побутового 

орієнтування, ефективність використання підручника, здійснення пошукової 

роботи, створення ситуації успіху, застосування ігрових методик тощо. 

У досліджуваних учнів класу з особливими освітніми потребами 

спостерігаються відхилення від норми у поведінці, найчастіше це вербальна 

агресивність, тривожність, почуття невпевненості, незадоволеність станом в 

якому вони знаходяться. Але на кінець навчального року досліджувані стали 

соціально адаптованими у своїй сім’ї та позитивно ставляться до своєї родини. 

На основі аналізу наявного досвіду соціально-педагогічної роботи, а 

також проблем, що постають, перед сім’ями які виховують дітей з особливими 

потребами, можна сформулювати пропозиції, розраховані на перспективу. 
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Одним із найважливіших завдань у даному напрямі є покращення 

сімейного мікроклімату, підвищення виховного потенціалу сім’ї, 

вдосконалення. 

Для цього необхідно, зокрема, щоб обсяги індивідуальної роботи, щодо 

підтримки сім’ї, були досить значними, а для цього соціальний педагог повинен 

бути в міру завантажений; потрібно прагнути усувати причину наявних 

проблем сім’ї, а не боротися з їх наслідками; соціальному педагогу від клієнта 

потрібно вимагати ретельно виконувати поради спеціаліста, щодо навчання, 

виховання, поводження між дітьми та дорослими; важливо, щоб під час 

спілкування соціальним педагогом сім’я дізналась про існування багатьох 

установ, що здійснюють захист прав дітей та надають допомогу сім’ям; при 

роботі з сім’єю необхідним є індивідуальний підхід та висока професійність; 

для успішного консультування родин необхідне вивчення всієї сфери зв’язків 

родини. 
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ВИСНОВКИ 

 

Процес соціального супроводу дітей з освітніми особливими потребами – 

це система передавання соціального досвіду з урахуванням особливостей і 

потреб різних категорій дітей із порушенням розвитку за активної їх участі й 

забезпечення адекватних умов, у результаті чого діти залучаються до роботи в 

усіх соціальних системах, структурах, беруть активну участь в основних сферах 

життя і діяльності суспільства, готуються до повноцінного дорослого життя, 

самореалізації та розкриття себе як особистості. 

Дослідження сучасних напрямків соціально-педагогічної роботи з дітьми 

з особливими потребами проводилося на базі навчально-реабілітаційного 

центру. Особливості здійснення навчально-реабілітаційної роботи в НРЦ 

визначаються: спеціальною системою навчальної, виховної, корекційно-

розвиткової роботи; створенням спеціальних умов для корекційної 

спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного і 

психічного розвитку, формування та розвитку мовлення, відновлення здоров’я; 

здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та 

корекційно-розвитковій роботі. 

Соціально-психологічний супровід в НРЦ передбачає успішне включення 

дитини в соціальне середовище однолітків, зокрема супровід спрямований на 

забезпечення соціалізації дитини з особливими потребами, подолання 

соціальної ізоляції, сприяння у збереженні та підвищенні соціального статусу 

сім’ї, залучення дитини до всіх сфер соціального життя, залучення дитини до 

соціально-культурної адаптації. 

Пріоритетним у змісті освіти дітей з інтелектуальними порушеннями 

помірного ступеня є соціальна та корекційно-виховна (абілітаційна) мета 

навчання, відпрацювання навичок соціальної адаптації, що сприяє підготовці до 

самостійного життя та (або) в спеціально підтримуючих умовах та має життєво-

практичну спрямованість. У роботі з цією категорією учнів важливо приділяти 
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увагу формуванню у них доступного обсягу знань, адекватності поведінки та 

вміння діяти у конкретних життєвих ситуаціях. 

Дослідження особливостей соціальної роботи з сім’ями дітей в умовах 

НРЦ виявило, що найбільш важливими аспектами навчання дітей з особливими 

освітніми потребами батьки вбачають: професійну підготовку педагогічних 

працівників, психологічний клімат в класі, взаємодію між батьками та 

наявність спеціалістів таких, як: психолог, логопед, дефектолог тощо.  

Для батьків, які виховують дитину з інвалідністю важливим є 

налагодження контактів із іншими батьками, оскільки, як показують результати 

дослідження, такі батьки потребують сторонньої допомоги. 

До основних чинників, які, на думку соціального педагога, сприяють 

розвиткові в учнів соціальної адаптації, належать: професіоналізм і висока 

майстерність соціального психолога, його методична вправність; активізація 

пізнавальної діяльності, залучення учнів до дослідницької роботи, розумова 

активність і здатність критично мислити; відповідне методичне забезпечення 

уроків з соціально-побутового орієнтування, ефективність використання 

підручника, здійснення пошукової роботи, створення ситуації успіху, 

застосування ігрових методик тощо. 
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