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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку освіти України 

характеризується упровадженням інклюзивного навчання, що забезпечить 

доступність отримання якісних освітніх послуг усім дітям, незалежно від 

стану здоров’я, соціального статусу, національності чи віросповідання. Згідно 

з міжнародними та державними директивами  (Конвенція  ООН  про  права  

дитини, Саламанська декларація, Закони України «Про освіту», «Про  загальну  

середню  освіту», Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору 

в Україні на період до 2030 року та ін.) стратегічною метою спільного навчання 

і виховання дітей з\без особливих освітніх потреб є повноцінна інтеграція в 

суспільство, їхня спроможність нарівні зі здоровими однолітками нести 

соціальні навантаження, сприймати інтелектуально естетичні цінності 

суспільства, опановувати морально-етичні норми людських взаємин.  

Інклюзія в освіті покликана подолати бар’єри на шляху соціалізації 

молодших школярів з особливими освітніми потребами в освітньому 

середовищі однолітків. Входження в нове соціальне середовище дитини 

ускладнюється необхідністю орієнтування в незнайомій ситуації та активізації 

адаптаційних ресурсів, а у дитини, обтяженої порушенням аутистичного 

спектру, дотримання нового режиму і ритму життя, виконання нових вимог, 

обов’язків та функцій викликають певні труднощі, провокують виникнення 

таких явищ як адаптаційний синдром, адаптаційна хвороба. 

Дослідженням проблеми освіти дітей з особливими освітніми потребами 

присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців: Ю. 

Василькової, А. Колупаєвої, Т. Ілляшенко, Л. Шипіциної та ін. Особливості 

інклюзивного навчання та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми 

потребами досліджували: О. Акімова, Е. Андрєєв, В. Бондар, Н. Сабат, Є. 

Ярська-Смирнова та ін, які доводять, що інтеграція дітей з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітній інклюзивний простір актуальна та 

багатогранна і зумовлює необхідність її подальшої розробки та спеціальних 
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методичних напрацювань. Проблемам соціалізації дітей та молоді присвячені 

праці Я. Багрій, Н. Базима, Х. Качмарик, І. Логвінова, І. Марцинковський, 

К. Островська, О. Романчук, Т. Скрипник, В. Тарасун, Д. Шульженко, 

Г. Хворова та інші, в яких автори акцентують увагу на необхідності 

формування в особи з аутизмом насамперед навичок соціальної взаємодії, що 

сприяють пом’якшенню труднощів соціалізації та інтеграції в соціум.  

Дослідження Е. Гарр, П. Хант, Т. Лейтон, Е. Шоплер, Л. Вотсон, 

І. Ковалець, О. Нікольська дозволяють стверджувати, що формування 

соціально-адаптаційних навичок у дітей із порушеннями аутистичного спектру 

розвитку є проблемою соціально-педагогічного та психологічного характеру, 

яка потребує практичного вивчення.  

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Формування соціальної 

адаптації учнів початкової школи з аутистичними розладами в умовах 

інклюзивного освітнього середовища». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування 

соціальної адаптації учнів початкової школи з аутистичними розладами в 

умовах інклюзивної освіти. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Визначити рівні соціальної адаптованості молодших школярів з 

аутистичними розладами в умовах інклюзивної освіти. 

3. Теоретично обґрунтувати, розробити, реалізувати педагогічні умови 

формування соціальної адаптації молодших школярів з аутистичними 

розладами в умовах інклюзивної освіти та експериментально перевірити їх 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес інклюзивного навчання молодших 

школярів з аутистичними розладами в початковій школі. 



4 
 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної 

адаптації молодших школярів з аутистичними розладами в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови формування соціальної адаптації молодших 

школярів з аутистичними розладами в інклюзивному освітньому середовищі 

можуть бути використані у закладах початкової освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

Відповідно до мети і завдань дослідження у першому розділі 

«Теоретичні засади дослідження процесу формування соціальної адаптації 

молодших школярів з аутистичними розладами в умовах інклюзивної освіти» 

окреслено рівень наукового опрацювання порушеної проблеми в психолого-

педагогічній літературі; з’ясовано особливості соціальної адаптації молодших 

школярів з аутистичними розладами в умовах інклюзивної освіти та шляхи 

формування соціальної адаптації молодших школярів з аутистичними 

розладами в умовах інклюзивної освіти. 

На підставі результаті аналізу та систематизації наукового доробку 

вчених з’ясовано сутність й уточнено змістове наповнення ключових понять 

дослідження: «адаптація», «соціальна адаптація»,  «діти з аутистичними 
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розладами», «соціальна адаптація молодших школярів з аутистичними 

розладами» як процес інтеріоризації (знайомство особистості із освітнім 

середовищем для вибіркового запам’ятовування, засвоювання, емоційного 

переживання, осмислення) та власне адаптація (можливість влитися в ту чи 

іншу групу людей та самоідентифікуватись).  

Визначено, що процес адаптації молодшого школяра з аутизмом, 

здійснюється у соціальній взаємодії «учень – учень», «учень – клас», «учень – 

школа», «учень – суспільство», а також комунікаційних зв’язків: між двома 

особами (мати – учень, учень – педагог, двоє однолітків, з яких один може бути 

як розладом аутистичного спектру, так і нормо-типовим розвитком); між 

трьома особами (мати – батько – дитина; педагог – однокласник – дитина); між 

учнем з аутизмом і чотирма, п’ятьма і більше особами. 

Виокремлено шляхи формування соціальної адаптації молодших 

школярів з аутистичними розладами в інклюзивному освітньому середовищі, 

що охоплює: фізичні, психологічні, соціальні, комунікативні ресурси та 

готовність вчителів і учнів класу до спільного навчання. Урахування та 

використання всіх зазначених груп зовнішніх ресурсів сприяє підготовці умов 

для введення дітей з аутизмом в освітнє середовище, але це недостатня робота. 

Не менш значущою є робота над розкриттям і розвитком ресурсів самих дітей. 

Попри всі ці заходи важливо пам’ятати, що головним усе ж є не техніки, 

а позитивний зв’язок між учителем та учнем, позитивне сприйняття такого 

учня з боку вчителя, увага до всіх аспектів розвитку дитини – зокрема 

усвідомлення важливості її соціального розвитку, щоб вона в контексті 

стосунків з ровесників набула необхідних соціальних навичок. Це можливо 

лише, якщо є загальний позитивний дух у шкільному колективі, позитивна 

настанова адміністрації та взаємопідтримка колег. 

У другому розділі «Експериментальне дослідження педагогічних умов 

формування соціальної адаптації молодших школярів з аутистичними 

розладами в умовах інклюзивної освіти» було здійснено діагностика 

соціальної  адаптованості  молодших школярів  з аутизмом в інклюзивному 
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освітньому середовищі початкової школи; теоретично обґрунтувань, 

розроблено та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов 

формування соціальної адаптації учнів початкової школи з аутистичними 

розладами в умовах інклюзивної освіти. 

Відповідно до програми експериментальної роботи діагностика 

соціальної адаптованості учнів початкової школи з аутистичними розладами в 

умовах інклюзивної освіти відбувалось за двома компонентами, які виступали 

критеріями оцінювання: особистісно зорієнтований (ступінь аутистичних 

проявів; особливості психоемоційного стану  дитини;  особливості 

індивідуальної  діяльності  дитини) та соціально-адаптаційний (сформованість 

міжособистісних стосунків; рівень виконання соціальної ролі; особливості 

соціальної взаємодії дитини з дорослим).  

У результаті діагностичної роботи виявлено високий рівень проявів 

дезадаптованості у поведінці, високий рівень психоемоційного напруження та 

тривожності, які проявляються особливими чином в учнів з аутизмом; низький 

рівень соціальної взаємодії з дорослим та однолітками учнів з аутизмом; 

низький рівень виконання соціальної ролі в цілому встановлено незначний 

відсоток дітей з аутизмом, яким властивий високий рівень виконання правил 

поведінки та поведінки під час занять. Це підтверджує існуючі індивідуально-

психологічні, соціально-психологічні труднощі молодших школярів з 

аутизмом під час соціальної адаптації до умов закладу освіти, що не забезпечує 

у повній мірі формування оптимального стану адаптованості цієї категорії 

дітей. 

Метою формувального етапу дослідження виступали розробка, 

впровадження та оцінка ефективності педагогічних умов адаптованості 

молодших школярів з аутизмом в умовах інклюзивної освіти: створення 

корекційно-розвивального освітнього середовища; організація психолого-

педагогічного супроводу соціальної адаптації інклюзивного навчання дитини 

з аутизмом в школі; налагодження ефективної роботи робота з батьками 

молодших школярів з аутизмом. Апробація педагогічних умов засвідчила їхню 
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ефективність як дієвого інструменту оптимізації процесу соціальної адаптації 

молодших школярів із аутизмом. За результатами формувального етапу 

дослідження зафіксовано позитивну динаміку у рівнях соціальної 

адаптованості загалом та у рівнях сформованості обох компонентів соціальної 

адаптації учнів початкових класів із аутизмом. Отже, мету дослідження 

досягнуто, окреслені завдання виконано. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки. 

1. Теоретичний аналіз проблеми формування соціальної адаптації учнів 

початкової школи з аутистичними розладами в умовах інклюзивної освіти 

свідчить, що соціальна адаптація – процес активного пристосування людини 

до умов соціального середовища (середовища життєдіяльності), завдяки якому 

створюються найбільш сприятливі умови для самовияву і природного 

засвоєння досвіду, прийняття цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, 

прийнятих і суспільстві. Було встановлено, що соціальна адаптація учнів в 

початковій школі є одним з видів навчальної адаптації. Під навчальною 

адаптацією учня при переході з дошкільного закладу в початкову школу 

розуміється процес взаємодії особистості молодшого школяра і освітнього 

середовища школи, в результаті чого, встановлюється оптимальна 

відповідність, з одного боку, можливостей, схильностей, інтересів, знань, 

умінь і навичок дитини, отриманих на попередніх етапах навчання, виховання 

і розвитку, з іншого боку, умов освітньої системи. При цьому пріоритетним 

результатом взаємодії вважається збагачення суб'єктного досвіду дитини, 

розвиток її індивідуальності, її «образу-Я». Гнучкість середовища школи 

проявляється в здатності швидкого реагування на освітні потреби учня через 

створення умов та побудови індивідуальної траєкторії його навчання, 
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виховання, розвитку і здоров’язбереження. Визначено, що шлях розвитку 

соціальної адаптованості дитини молодшого шкільного віку з РАС може 

значно відрізнятися від такого шляху в дитини з нормальним розвитком, 

результат – бути своєрідним і неоднозначним. Проте, підкреслимо, що в 

колективі однолітків, за умови «терапевтичного» спілкування з нею, дитина 

має набагато більше шансів досягнути максимальної інтеграції в суспільне 

середовище. 

2. За результатами констатувального етапу дослідження встановлено, 

що у молодших школярів із аутизмом переважає стан дезадаптованості, який 

відповідає низькому рівню соціальної адаптованості та зумовлений низьким 

рівнем сформованості обох структурних компонентів соціально-

психологічної адаптації: індивідуально зорієнтрованого і соціально-

адаптивного. Виявлено несформованість першого компоненту в учнів із 

аутизмом виявляється у: високому рівні проявів дезадаптованості у поведінці; 

домінуванні таких форм діяльності, що характерна для більш ранніх етапів 

вікового розвитку – «отримання сенсорного враження» та «маніпуляція 

предметами». Низький рівень сформованості соціально-адаптивного 

компоненту в молодших школярів із аутизмом розкривається в таких 

особливостях як: домінування емоційної нестриманості, бурхливості; 

переважанням статусу «знехтуваних» та «ізольованих»; низькому рівні 

здатності виконувати соціальну роль; несформованості здатності до 

налагодження і підтримки ефективної соціальної взаємодії. 

3. Визначено, теоретично обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови 

адаптованості молодших школярів з аутизмом в умовах інклюзивної освіти: 

створення корекційно-розвиткового освітнього середовища; організація 

психолого-педагогічного супроводу соціальної адаптації інклюзивного 

навчання дитини з аутизмом в школі; налагодження ефективної роботи з 

батьками молодших школярів з аутизмом. Апробація педагогічних умов 

засвідчила їхню ефективність як дієвого інструменту оптимізації процесу 

соціальної адаптації молодших школярів із аутизмом. Для реалізації 
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визначених умов використовувались такі методи, прийоми та організаційні 

форми: повторення, порівняння фігур за розміром (на дошці), рахування 

геометричних фігур, штрихування фігур за різними напрямками, обведення 

геометричних фігур різних форм та розмірів; ігри «умілі ручки», 

«розмальовки», «заштриховки», різні види аплікацій та паперової пластики.  

батьківські збори, батьківські години, лекторії, тренінги. 

За результатами формувального етапу дослідження зафіксовано 

позитивну динаміку у рівнях соціальної адаптованості загалом та у рівнях 

сформованості обох компонентів соціальної адаптації учнів початкових класів 

із аутизмом.  

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є 

розроблення теоретико-методичних засад психологічного супроводу 

молодших школярів із аутизмом під час їхнього навчання в середній школі. 

 


