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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Трансформація соціокультурного простору 

сучасного світу відбувається під впливом розбудови системи інклюзивної 

освіти, доступної для всіх, незалежно від віку, національної чи релігійної 

приналежності, стану здоров’я, матеріального забезпечення тощо. Тому в 

Україні ухвалено низку державних документів , що регулюють впровадження 

і розвиток інклюзивної освіти, зокрема: Закон України «Про освіту» (2017), 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зі 

змінами від 09.08.2017, «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у закладах загальної середньої освіти» (2021); Накази Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» (2018), «Про 

затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти» 

(2018) та ін.  

У цих документах увага концентрується на гуманізації освіти, її 

відкритості, створенні умов для інтеграції дітей з особливими потребами в 

суспільство. На особливу увагу заслуговує визначення мети освітньої інклюзії, 

яка полягає у створенні умов повноцінного соціального життя всіх дітей, їх 

активної участі в колективі, забезпечуючи найбільш повну взаємодію та 

турботу один про одного як членів співтовариства. Ось чому проблема 

соціалізації особистості дитини з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому просторі набуває особливої значущості на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

Проблемою соціалізації займалися Г. Андрєєва, Є. Андрієнко, М. Варій, 

В. Вдовиченко, Т. Кравченко, Н. Лавриченко, В. Москаленко, І. Мостова, 

А. Мудрик, В. Ортинський, Ю. Самоненко, В. Ситаров, Т. Шибутані та ін. У 
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своїх працях науковці підкреслюють, що соціалізація належить до тих 

процесів, завдяки яким люди навчаються ефективно взаємодіяти в соціальних 

групах на основі конвенціальних норм. 

Теоретико-прикладні ідеї соціалізації дітей молодшого шкільного віку, 

різні фактори оптимізації цього процесу розкрито в працях Т. Герлянд, 

І. Звєрєвої, Л. Канішевської О. Кузьменка, Р. Пріми та інших науковців. 

Показниками соціалізованості особистості молодшого школяра дослідники 

визначають зміст сформованих у неї цінностей, картини світу, способу життя, 

соціальну ідентичність (групову, загальнолюдську), рівень незалежності, 

впевненості й самостійності, ініціативність і незакомплексованість, соціальну 

поведінку, яка схвалюється певним суспільством й організованим ким 

соціальним середовищем. 

У своїх наукових працях А. Капської, Т. Ілляшенко, С. Ковальчук, 

Н. Сабат та ін. описано окремі прийоми соціалізації дітей із мовленнєвими 

розладами та затримкою психічного розвитку, зокрема, профілактика 

самотності та стимулювання співробітництва в колективі учнів початкових 

класів.  Проте питання педагогічних умов соціалізації молодших школярів в 

умовах інклюзивної освіти розглядалось фрагментарно і потребує цілісного 

наукового вивчення. 

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Педагогічні умови 

соціалізації молодших школярів в умовах інклюзивної освіти»». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов соціалізації молодших школярів в 

умовах інклюзивної освіти. 

Завдання дослідження: 

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

спеціальній літературі. 

2. Визначити рівні соціалізованості молодших школярів в умовах 

інклюзивної освіти. 
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3. Реалізувати педагогічні умови соціалізації молодших школярів в 

умовах інклюзивної освіти. 

Об’єкт дослідження – процес соціалізації учнів з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови соціалізації молодших 

школярів в умовах інклюзивної освіти». 

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 соціалізації молодших школярів в умовах 

інклюзивної освіти можуть бути використані у закладах освіти з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що соціалізація розглядається 

як процес засвоєння індивідом пануючих у суспільстві моральних норм, 

цінностей соціального середовища та активної взаємодії з ним, інтеріоризації 

і творчому використанні соціалізуючих впливів у власній життєдіяльності.  

Виявлена логіка взаємозв’язку інклюзії та соціалізації особистості, що 

полягає в наданні всім дітям можливості повноцінного соціального життя, 

активної участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну 

взаємодію та турботу один про одного як членів співтовариства.  

Визначено особливості становлення соціальності дітей молодшого 

шкільного віку, що виявляються у набутті суб’єктності (усвідомлення власних 

дій, самої себе) та індивідуалізації (самоусвідомлення себе у суспільстві, 

переживанні соціально-моральних почуттів), становленні системи 

особистісних цінностей, які превалюють над суспільними; започаткуванні 

потреби в груповій належності. Цьому відповідають біологічні особливості, 

які саме у цей період формуються під впливом оточуючого середовища, тобто 

складається новий тип стосунків з людьми, засвоюються певні соціальні 

норми, втрачається орієнтація на дорослого і відбувається зближення з групою 

однолітків, де необхідними виявляються навички конструктивної взаємодії; 

молодший школяр починає розуміти, що від його поведінки залежить 

вирішення багатьох життєвих ситуацій, зокрема, й складних стосовно 

соціальної взаємодії, а значить, він здобуває готовність до оволодіння 

навичками конструктивного поведінки в проблемних ситуаціях. 

2. На констатувальному етапі експерименту враховувались критерії та 

рівні соціалізованості молодших школярів в інклюзивному середовищі: 

соціально-особистісний; соціально-комунікативний; соціально-діяльнісний. 
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Результати експерименту показали, що у дітей молодшого шкільного віку 

експериментальної і контрольної груп інклюзивної початкової школи 

переважав низький рівень соціалізованості, що потребувало розробки 

педагогічних умов для підвищення ефективності цього процесу. 

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови процесу 

соціалізації молодших школярів в інклюзивному середовищі: створення 

творчого соціокультурного інклюзивного середовища в початковій школі; 

збагачення уявлень молодших школярів про суспільне довкілля та взаємини 

людей у ньому шляхом художньо-творчої діяльності; забезпечення взаємодії 

дорослих і дітей у процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку в 

умовах інклюзивного навчання. Результативність впровадження розроблених 

умов визначалася дотриманням учителями педагогічних умов у взаємодії з 

дорослими (батьками) у творчому соціокультурному середовищі початкової 

школи. Дітьми засвоювалися загальнокультурні і соціально-моральні 

орієнтири, формувався комплекс їхніх емоційно забарвлених уявлень про 

навколишній світ і про своє місце в ньому, розвивалася художньо-емоційна 

сфера, знаходила вираження система соціально-моральних еталонів 

поведінки. 

Апробація педагогічних умов засвідчила їхню ефективність як дієвого 

інструменту підвищення рівня соціалізованості молодших школярів в умовах 

інклюзивної освіти, оскільки за результатами контрольного етапу дослідження 

зафіксовано позитивну динаміку.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо застосування методики соціалізації 

молодших школярів в інклюзивному середовищі. 

 


