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ВСТУП 

Отримання освіти дітьми з обмеженими можливостями є однією з 

основних і невід’ємних умов їх успішної соціалізації, забезпечення їх 

повноцінної участі в житті суспільства, ефективної самореалізації в різних 

видах професійної і соціальної діяльності. У зв’язку з цим забезпечення 

реалізації права дітей з обмеженими можливостями на освіту розглядається як 

одне із найважливіших завдань державної політики не тільки в галузі освіти, 

але і в області демографічного і соціально-економічного розвитку України. 

Нормативно-правовою базою забезпечення освіти дітей з особливими 

потребами в Україні є Конституція України, закони України «Про освіту», 

«Про реабілітацію осіб з обмеженими можливостями здоров’я», «Про основи 

соціальної захищеності осіб з обмеженими можливостями здоров’я в Україні», 

Указ Президента України від 01.06.2005 р. № 900 «Про першочергові заходи 

щодо створення сприятливих умов з життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями». 

Нова методологія спеціальної освіти дітей з обмеженими можливостями 

обґрунтована у Постанова Кабінету Міністрів України №617 від 22 серпня 

2018 року про «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки 

інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» та ін. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що проблема 

здобуття освіти дітей з особливими потребами перебуває в центрі уваги 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: В. Андрущенка, О. Акімової, 

Е. Андрєєвої, В. Бондаря, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Н. Сабат, 

М. Ярмаченка, Є. Ярської-Смирновоїта зумовлює необхідність її подальшої 

розробки, зокрема, щодо впровадження інклюзивної освіти. 

Вагомий внесок у формування нової системи освіти зробили 

Р. Ануфрієва, Л. Коваль, П. Таланчук, М. Синьов, О. Євдокимов, Г. Шевцов; 

технологіям активного навчання студентів з особливими потребами 

присвячені праці Г. Пономарьової; теоретичні і методологічні аспекти 

технічної і гуманітарної освіти дітей та студентів з особливими потребами, а 



також можливості навчально-методичного, інформаційного, медико-

соціального супроводу розробляють В. Авілов, К. Агавелян, Н. Вовк, 

З. Кантор, Н. Козлов, І. Леонгард, І. Нікітіна, М. Чайковський; вплив 

використання інформаційно-дистанційних технологій на формування 

професійних навичок студентів з особливими потребами досліджують 

Ю. Волчелюк, С. Дражниця. 

Крім цього, компонентом успішної інклюзії та інтеграції дітей з 

особливими потребами в середовище здорових однолітків вважається 

підготовка оточення до таких процесів за допомогою навчальних програм 

підвищення кваліфікації для вузьких фахівців і масових програм підвищення 

компетентності батьків. Особливої підтримки потребують педагоги, які 

працюють в класах інклюзивної освіти. Психолог допомагає подолати 

тривожність і страх, який пов’язаний з пошуком правильних підходів у 

взаємодії зі школярами з особливими потребами в освіті і вихованні. 

Ідея інклюзивного навчання пред’являє особливі вимоги до особистісної 

та професійної підготовці фахівців, які мають базову корекційна освіту, і 

викладачів зі спеціальним компонентом професійної кваліфікації і з базовим 

рівнем знань. Базовий компонент – це професійна педагогічна підготовка 

(навички і вміння, методичні, педагогічні, психологічні, предметні знання), а 

спеціальний компонент - педагогічні та психологічні знання: 

1. Уміння реалізовувати різні способи педагогічної взаємодії між 

суб’єктами освітнього середовища (з керівництвом, фахівцями, колегами-

вчителями, батьками, з учнями в групах та індивідуально). 

2. Знання методів дидактичного і психологічного проектування процесу 

навчання. 

3. Знання психологічних особливостей та закономірностей 

особистісного і вікового розвитку дітей в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 

4. Розуміння і уявлення того, що таке інклюзивне навчання, в чому його 

відмінність від традиційної форми навчання. 



У нашому суспільстві сьогодні спостерігається стабільне скорочення 

чисельності населення працездатного віку і збереження тенденції до 

погіршення його якісного складу. Обидві зазначені негативні тенденції 

відбуваються на тлі зростання рівня інвалідизації молоді та дітей, що стає 

значущим обмеженням економічного розвитку держави. Соціалізація дітей з 

особливими освітніми потребами дозволить їм включатися і активно брати 

участь в житті суспільства – це значить, що вони зможуть брати участь в житті 

суспільства, в розвитку економіки країни і її стабільному функціонуванні. 

У процесі соціалізації людина або дитина стає особистістю, здобуваючи 

знання, навички та вміння, самі необхідні для життя в суспільстві. Соціалізація 

передбачає також засвоєння норм і цінностей відповідного суспільства, які 

виступають важливими соціальними регуляторами поведінки. 

Основною проблемою дітей з особливими потребами є порушення їх 

зв’язку зі світом, обмежена мобільність, убогість контактів з дорослими і з 

однолітками, недоступність ряду культурних цінностей і обмеження 

спілкування з природою, а в ряді випадків і елементарної освіти. Ця проблема 

стала підсумком сформованої суспільної свідомості і соціальної політики, які 

санкціонували розвиток громадського транспорту, архітектурного середовища 

і соціальних служб, недоступних для осіб з обмеженими можливостями. 

Дитина, що має інвалідність, навіть будучи талановитою, як і її однолітки, у 

яких немає проблем зі здоров’ям, не має можливості виявити і розвинути свої 

таланти, приносити користь суспільству з їх допомогою, у цьому їй заважає 

відчутна нерівність можливостей. 

Дитина не є якимось пасивним об’єктом соціальної допомоги, вона – 

людина, яка розвивається, має право задовольняти свої різнобічні соціальні 

потреби в спілкуванні, пізнанні або творчості. Держава повинна не тільки 

надати дитині з особливими потребами певні привілеї і пільги, вона покликана 

йти назустріч її соціальним потребам і створювати систему соціальних служб, 

які дозволять нівелювати ті обмеження, які перешкоджають процесу її 

індивідуального розвитку і соціалізації. 



Вирішувати соціальні проблеми дітей з особливими потребами, 

пов’язані з включенням їх в суспільство, необхідно комплексно, за участі 

органів управління соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, 

економіки, культури, транспорту, будівництва і архітектури, і в той же час 

потрібно розробляти єдину, цілісну систему соціальної реабілітації, все це й 

зумовило вибір магістерської роботи: «Інклюзивна освіта як одна з умов 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити шляхи оптимізації інклюзивної освіти як однієї з умов соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження:  

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури дослідити стан розробленості  інклюзивної освіти як однієї з умов 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Дослідити рівень соціальної соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потербами. 

3. Експериментально перевірити шляхи оптимізації соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потербами. 

Об’єкт дослідження – освітній процес соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі.  

Предмет дослідження – удосконалення шляхів оптимізації  інклюзивної 

освіти як однієї з умов соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема: теоретичні: 

аналіз наукової та навчально-методичної літератури, розгляд теоретичних 

питань з метою визначення основних понять; емпіричні: спостереження, 

анкетування, бесіди та ін..  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Дашівського навчально-реабілітаційного центру 



Іллінецького району Вінницької обласної Ради. 

Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження 

дозволять вихователям та батькам використовувати набутий досвід у 

вирішенні питань соціальної адаптації дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Апробація результатів дослідження: Результати дослідження 

доповідалися під час проведення круглого столу «Різні можливості – рівні 

права: організація інклюзивного навчання та виховання» (грудень, 2021 р.), 

який проводився на базі Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих 

практик. 

Публікації: Хоменко Ніла, Бевзюк Марина. Інкзюзивна освіта як одна з 

умов соціальної адаптаціїдітей з особливими освітніми потребами. Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 132–133. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (72 найменування). Загальний обсяг 

роботи складає 82 сторінки. 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, з метою забезпечення 

конституційних прав і державних гарантій дітей з особливими потребами на 

здобуття якісної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу, 

сьогодні в Україні запроваджено інклюзивне навчання, яке є однією з умов 

їхньої ефективної соціальної адаптації та інтеграції в суспільство. Результати 

наукового пошуку послугували підставою для ряду висновків: 

1. Відповідно до першого завдання кваліфікаційної роботи на основі 

аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури досліджено стан 

розробленості проблеми інклюзивної освіти як однієї з умов соціальної 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами. Аналіз проблеми 

інклюзивної освіти як однієї з умов соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами показав, що цей процес, повністю залежить від дій 

універсальних соціально-психологічних і психологічних механізмів, від 

особливостей сприйняття суспільством таких дітей і характеру взаємодії їх з 

іншими членами суспільства. Однією з умов успішної соціальної адаптації 

дітей з особливими потребами є інклюзивна освіта яка включає: організацію 

позитивного емоційного спілкування, здійснення індивідуального підходу, 

створення розвиваючого середовища, що відповідає потребам дитини з 

особливими освітніми потребами, насичення освітнього процесу різними 

видами діяльності, моделюючими способи поведінки дітей з особливими 

потребами в різних ситуаціях. Саме тому, перехід до інклюзивної освіти, як 

найбільш сучасної форми соціальної адаптації дітей з особливими потребами 

– має стати пріоритетом у розвитку національної освіти. 

4. Відповідно до другого завдання кваліфікаційної роботи 

досліджено рівень соціальної соціальної адаптації дітей з особливими 

освітніми потербами. 

Проблема адаптації людини може бути розглянута на процесуальному й 

змістовному рівнях. Адаптація проявляється як механізм входження суб'єкта 

в різні об'єднання, формальні й неформальні групи. Адаптація може бути 

https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


показником професійного навчання й розвитку людини. З огляду на це, 

важливим є визначення терміну «соціальна адаптація» – це інтеграція людини 

в суспільство, у процесі якої відбувається формування самосвідомості й 

рольової поведінки, здатності до самоконтролю й адекватних зв'язків та 

стосунків. Психологічна адаптація здійснюється шляхом пристосування 

людини до наявних у суспільстві вимог у процесі узгодження індивідуальних 

цінностей і переконань та суспільних норм. Соціальна адаптація – активний 

процес пристосування до соціального середовища, спрямований на 

збереження й формування оптимального балансу між особою, її внутрішнім 

станом і навколишнім середовищем тут і тепер та з перспективою 

майбутнього. Успішність адаптації залежить не стільки від особливостей та 

об'єктивних властивостей ситуації, скільки від особливостей та наявності 

індивідуальних ресурсів, адекватності й ефективності стратегій їхнього 

застосування: здатність до адаптації є водночас інстинктом власне життя та 

набутими навичками. 

2. Відповідно до третього завдання кваліфікаційної роботи 

експериментально перевірено шляхи оптимізації соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потербами.  

Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами 

досягається за умови комплексного підходу до забезпечення процесу, який 

включає освітню та виховну діяльність з оптимізації адаптаційного процесу 

дітей, організаційно-методичну роботу з педагогічним колективом, ефективно 

організоване співробітництво навчального закладу з родиною. 

Шляхи вирішення проблем соціальної адаптації окреслюються у 

виявлення дітей з особливими освітніми потребами, які переживають 

труднощі, з'ясування специфіки цих труднощів і відповідна робота щодо 

максимального їх подолання. Подібна робота може бути організована по-

різному, але основне – це стимулювання внутрішньої активності дітей з 

особливими освітніми потребами, яке б допомагало вирішувати проблему 



реалізації своїх можливостей, застосування своїх знань, умінь, навичок у 

відповідності до норм і цінностей життя.  

Розглянуті в роботі положення не вичерпують усіх питань 

досліджуваної проблеми, важливість і актуальність якої зумовлюють 

необхідність її подальших досліджень у різних аспектах.  

 


