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ВСТУП 

Розвиток інклюзивної освіти – складний, глобальний процес, який вимагає 

від суспільства свідомості та відповідальності. Питання інклюзії на сьогоднішній 

день набуває все більшої актуальності так, як відсоток дітей із особливими 

освітніми потребами збільшується і тому постають важливі питання – питання 

їхньої інтеграції в суспільство, розробки методів та прийомів навчання, 

виховання дітей з особливими освітніми потребами.  

Відповідно до статистичних даних, діти з особливими освітніми 

потребами, зокрема діти з інвалідністю, не зважаючи на реформи, присвяченні 

інклюзивній освіті часто перебувають на індивідуальній формі навчання, що 

відбувається в домашніх умовах. Це пов’язано із тим, що освітні заклади не 

готові до перебування «особливої дитини» в їх середовищі. Окрім цього, на 

процеси впровадження інклюзивної освіти суттєво впливає дефіцит відповідних 

спеціалістів у цій галузі, а також те, що багато батьків не бажають «відпускати» 

свою дитину у соціум, мотивуючи це тим, що бажають захистити її. Та не 

зважаючи на перешкоди впровадження інклюзивної форми навчання у 

психолого-педагогічній практиці накопичено значний теоретичний і практичний 

доробок з даної проблематики. Зокрема, теоретичним підґрунтям такої форми 

освіти стали наукові праці видатних дослідників України та близького 

зарубіжжя. Таких як Ш. Амонашвілі, І. Бех, Є. Бондаревська, О. Киричук, 

В.  Крижко, В. Моляко, О. Савченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та 

інші. На сьогоднішній день особлива увага присвячується розробці методичних 

засад організації психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами. Варто виділити таких фахівців у цьому питанні, як 

В.  Бондар, О. Комісарова, З. Ленів, В. Синьов, Є. Синьова, Л. Фомічова, 

А.  Шевцов, М. Шеремет, Д. Шульженко та інші. В останнє десятиріччя науковці 

активно працювали над питанням теорії та методики виховання дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, серед них варто виділити таких, як 
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О.  Вержиховська, І. Григорьєва, В. Ерніязова, І. Кузава, Л. Куненко, 

І.  Татьянчикова, Л. Ханзерук.  

Окрім того, розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до 

людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що 

забезпечує захист та повне інтегрування у соціум усіх верств населення, зокрема 

осіб з особливими потребами.  

На сьогоднішній день головна мета соціального розвитку – створення 

«суспільства для всіх». В основу такого інтегрування покладено концепцію 

цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав та можливостей для 

кожної людини, що насамперед передбачає рівний доступ до здобуття якісної 

освіти. Окрім того, дуже важливо, щоб людина відчувала себе повноцінно та 

була соціально компетентна. Пошук шляхів, методи та форми роботи, які слід 

використовувати створюють передумови для подальшого формування ставлення 

суспільства до людини з інвалідністю та її адаптації та самореалізації у цьому 

соціумі.  

Саме тому темою нашого дослідження є «Особливості адаптації дітей з 

особливими потребами до умов інклюзивного навчання».  

Мета роботи полягає в аналізі особливостей адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами до інклюзивного навчання. 

Відповідно до мети роботи визначено завдання дослідження:  

1. Здійснити аналіз наукових та методичних джерел про особливості 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами до умов інклюзивного 

навчання, розкрити зміст основних понять з предмету дослідження; 

2. Розкрити особливості розвитку інклюзивної освіти в Україні; 

3. З’ясувати особливості розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами; 

4. Розкрити питання психолого-педагогічного супроводу як умову 

успішної адаптації дітей до умов інклюзивного навчання; 

5. Визначити методики дослідження дітей з особливими освітніми 

потребами до умов інклюзивного навчання; 
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6. Зазначити шляхи підвищення рівня адаптованості дітей з 

особливими освітніми потребами до умов інклюзивного навчання. 

 Об’єктом дослідження є особливості адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами до інклюзивного навчання. 

 Відповідно предметом дослідження є діагностика та визначення шляхів 

корекції дезадаптованості дітей з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань застосовувались 

наступні методи дослідження: аналіз наявних освітніх та державних 

документів, науково-методичної та теоретико-методологічної літератури, а 

також інші теоретичні методи (системний аналіз, узагальнення літератури з 

даної проблематики, синтез, систематизація, порівняння). 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у систематизації 

методичного інструментарію для діагностики адаптації дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та можливості його 

використання в психо-корекційній діяльності педагога. Також результати 

дослідження вказують напрямки роботи в сучасному інклюзивному середовищі 

та можуть бути використані в подальшій науковій та викладацькій діяльності.  

База дослідження: робота здійснювалася на базі Білоцерківської 

спеціальної загальноосвітньої школи № 19. Експериментальну групу становили 

5 дітей віком 6 років, 2 педагога, 9 батьків. 

Апробація і впровадження результатів дипломної роботи. Вивчені і 

узагальнені матеріали дослідження обговорювалися на методичному об'єднанні 

методистів ЗЗСО Білоцерківського району, а також на звітній науково-

практичній конференції професорсько-викладацького та студентського складу 

факультету дошкільної та спеціальної освіти «Всебічний розвиток особистості 

дитини в сучасному інформаційно-комунікаційному суспільстві» (24 березня 

2022 р.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків.  Загальний обсяг 

роботи - 92 сторінки. Список використаних джерел містить 64 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проаналізувавши наукову літературу з даної теми, нами було досліджено 

актуальність теми адаптації дитини з особливими освітніми потребами, що 

направлена на засвоєння норм і цінностей, прийнятих у суспільстві, включаючи 

моральні та етичні цінності; розвиток спілкування і взаємодії дитини з 

дорослими і однолітками; становлення самостійності, цілеспрямованості та 

саморегуляції власних дій; формування готовності до спільної діяльності з 

однолітками, формування належного ставлення і почуття приналежності до своєї 

сім'ї, до товариства дітей і дорослих в соціумі; формування позитивних відчуттів 

до різних видів праці та творчості; формування основ безпечної поведінки в 

побуті, соціумі, природі. 

В контексті дослідження ми розглянули категорії дітей з особливими 

освітніми потребами, які можуть навчатися у освітніх закладах в інклюзивних 

групах. Діти з особливими освітніми потребами мають свої як загальні, так і 

індивідуальні особливості розвитку, відрізняються уповільненим і ускладненим 

протіканням процесу адаптації до умов навчання в освітньому закладі, що 

суттєво заважає їхній повноцінній інтеграції до загальноосвітнього простору та 

потребують додаткової підтримки від педагогічного колективу задля успішної 

адаптації до умов інклюзивного середовища.  

Адаптацію дитини з ООП ми трактуємо, як пристосування дитини до 

нової системи соціальних умов, нових вимог, відносин, режиму життєдіяльності 

та видів діяльності. Водночас, процес адаптації тлумачимо не лише як 

пристосування до успішного функціонування в інклюзивному середовищі, а й як 

здатність дитини особистісно, соціально та психологічно розвиватися в ньому. 

Дезадаптацію вважаємо наслідком дії проблемних, стресових ситуацій у житті 

особистості, що призводить до руйнування адаптаційного бар’єру й 

відчуженістю від соціального оточення, що характеризують її як безпорадність 

здійснювати притаманні віку діяльність. 
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 Метою адаптації дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання є освоєння початкових уявлень соціального характеру і 

включення дітей в систему соціальних відносин. Розвиток дітей, здійснюється як 

в різноспрямованій діяльності з освоєння предметного світу і світу відносин між 

людьми, так і в цілеспрямованому, організованому педагогічному процесі. 

Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами є невід’ємною частиною розвитку сучасної освіти. В її основі лежить 

індивідуальний та диференційований підхід до кожного учасника навчально-

виховного процесу.  

Основоположним в інклюзивних підходах вважаємо те, що не особистість 

має прилаштовуватися до суспільних, соціальних, економічних стосунків, а 

навпаки суспільство має створити умови для задоволення особливих потреб 

кожної особистості. Водночас психофізичні особливості дітей не повинні 

сприйматися як «явище виняткове, приречене», наявність того чи іншого 

порушення не зумовлює проміжного життєвого шляху людини. В центрі уваги 

цієї моделі суспільної поведінки є: автономність; участь в суспільній діяльності; 

створення системи соціальних зв’язків; прийняття суспільством усіх без 

обмежень, кожної особистості. 

Отож, ефективність інклюзивної освіти залежить від таких умов, як 

організована взаємодія педагогів з дітьми із порушеннями, позитивне ставлення, 

розуміння та прийняття всіма учасниками освітнього процесу таких дітей. Діти 

з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову 

допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу 

виховання та навчання. Нездоровий клімат спілкування призводить до створення 

різних варіантів дезадаптації й неконтактних позицій у спілкуванні (як із 

дорослими, так і ровесниками).  

Ми з’ясували, що дітям всіх категорій необхідна корекційно-розвиткова 

робота зі спеціалістами, задля кращої взаємодії з іншими учасниками освітнього 

процесу та успішної адаптації у навколишньому середовищі. Так, під час 

вивчення психічного розвитку дитини педагог виявляє фактори, які зумовлюють 
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труднощі пізнавальної діяльності, спілкування та соціальної адаптації, а також ті 

резерви, які можна використовувати у корекційно-розвитковій роботі. З 

урахуванням виду порушення розвитку та потенційних можливостей дитини 

організовується психо-корекційна робота.  

Розробляючи систему роботи з дітьми, ми користувалися методичними 

розробками таких науковців: Н. Скрипник, Г. Косарєвої, В. Деленко, 

В.  Ляпунової, К. Ремарчук, Є. Ільїнської, Г. Кайдалової та ін. Система роботи 

включала наступні етапи: інформаційно-пізнавальний; емоційно-вольовий; 

мотиваційно-поведінковий.  

На першому етапі ми формували уявлення дитини про саму себе, свідоме 

ставлення до себе як до особистості, яка має свою гідність, права і обов’язки, свої 

переваги і недоліки; ознайомлювали дітей із різними моральними 

характеристиками та якостями людини, у тому числі з поняттями 

«толерантність», «терпимість», «милосердя», «доброзичливість»; формували 

знання про різноманіття навколишнього світу, важливість мирного 

співіснування між людьми.  

На другому етапі - емоційно-вольовому передбачалася робота, яка б 

сприяла розвитку емоційно-чуттєвого досвіду дитини та її ціннісних орієнтирів. 

Мета – сформувати уміння розрізняти та оцінювати емоційні стани і почуття, 

здатність до емпатії, доброзичливих емоційних проявів у стосунках з іншими, 

привчали дітей проявляти симпатію, співчуття інтерес та уважність один до 

одного.  

На третьому етапі мотиваційно-поведінковому ми ставили за мету 

сформувати навички гарних взаємостосунків між дітьми. Перед нами стояли такі 

завдання: 1) сформувати у дітей умінь стримувати негативні емоції та терпимо 

відстоювати свої позиції; 2) сформувати здатність відгукуватися на проблеми 

інших, проявляти турботу і співчуття; 3) розвивати навички компромісної та 

конструктивної взаємодії з оточуючими. 

Отже, на етапі формувального експерименту, нами було розроблено 

комплексну систему роботи, яка включала форми, методи роботи з дітьми з 
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особливими потребами щодо їх успішної адаптації до умов інклюзивного 

навчання. Так, результати роботи засвідчують, що 15 % дітей мають високий 

рівень адаптованості, 65% - середній, 20 % - низький. Отримані дані свідчать про 

необхідність організації психолого-педагогічного супроводу дітей для 

підвищення рівнів адаптації до умов інклюзивного навчання. 

З метою підвищення рівня готовності дитини до інклюзивного навчання 

та полегшення адаптаційного процесу нами було апробовано програму, яка 

включала комплексні методики та вправи для роботи з дітьми 6-7 р., а також 

тренінги з батьками та педагогами, що наведені в додатках дипломної роботи. 

Програма спрямована на створення сприятливих умов для успішної 

адаптації дітей, розвиток та вдосконалення комунікативних навичок, 

формування дружніх стосунків з дітьми; активізацію розвитку пізнавальних 

процесів, корекцію психічних процесів до досягнення рівня вікової норми.  Мета 

програми: корегувати труднощі, які виникають в дітей під час адаптації; 

розвивати уміння та навички, які сприятимуть позитивному входженню в 

інклюзивне середовище; сприяти розвитку особистісно активного ставлення до 

нового, формувати позитивне ставлення до навчання, підвищувати рівень 

розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення. Завдання: сприяти побудові 

сприятливих взаємовідносин в класному колективі; формувати навички 

соціальної поведінки; розвивати комунікативну сферу; формувати позитивну 

самооцінку; розвивати емоційно-вольову сферу, знизити тривожність; розвивати 

пізнавальні психічні процеси. Методичні прийоми: вправи, спрямовані на 

згуртування учнівського колективу; вправи на розвиток емоційної сфери та 

соціальних навичок; рухливі ігри; релаксаційні вправи; вправи для розвитку 

уваги, мовлення, пам’яті, мислення, уяви, сприймання, просторових уявлень. 

За результатами дослідження, після апробації корекційно-розвивальної 

програми суттєво покращився рівень адаптованості дітей до умов інклюзивного 

навчання. Так, 25 % дітей мають високий рівень адаптованості, 70 % середній, 

5% низький. 
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За результатами дослідження можна стверджувати, що успішній адаптації 

дітей до умов інклюзивного навчання сприяє інформаційно-консультативна 

робота з батьками та розвивально-корекційна робота з дітьми. Зростання 

показників успішної адаптації дітей до умов інклюзивного навчання за 

результатами апробації програми засвідчило її доцільність та ефективність. 

Проведення дослідження підтвердило необхідність чіткої системи роботи 

педагога щодо вивчення адаптації дітей, яка включає кілька взаємопов’язаних 

етапів, передбачає проведення діагностування, групової психокорекції, роботи з 

дітьми з ознаками дезадаптованості та педагогічний супровід їх батьків, що 

дозволяє вивчити фактори, які впливають на адаптацію, виявити проблему та 

спланувати роботу щодо їх подолання. 

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у розширенні бази 

дослідження для уточнення даних, кількість дітей з типовим розвитком, оскільки 

різниця є несуттєвою між дітьми з типовим розвитком і з особливими освітніми 

потребами. Актуальною темою дослідження також виступає розробка програми 

психо-корекційної роботи, спрямованої на покращення адаптації дітей в умовах 

інклюзивного навчання. 


