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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку суспільства 

характеризується  поширенням впровадження інклюзивного підходу у всі 

сфери життєдіяльності суспільства, зокрема, освіти. Специфіка такого підходу 

викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей з інвалідністю, які 

потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної підтримки і 

заходів реабілітації (медичної, професійної, соціально побутової), а й 

належних умов для актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей 

і потреб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленні.  

Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю держава має 

забезпечити захист прав осіб із психофізичними порушеннями в тому числі і 

дітей, запобігати їх дискримінації, а також сприяти створенню необхідних 

умов для їх активної соціалізації та інтеграції в суспільство. Відомо, що в 

організації реабілітаційної діяльності з особами з інвалідністю провідним 

принципом є ранній початок реабілітаційних заходів е, тобто в дитинстві, що 

створює необхідність зосередження уваги саме на дітях, які мають особливості 

в розвитку. Тому згідно із Законами України «Про освіту», «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні» та постановами Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку надання особам з інвалідністю реабілітаційних 

послуг», «Про затвердження Положення про індивідуальну програму 

реабілітації особи з інвалідністю» та ін. саме вирішення завдань освіти, 

реабілітації, соціалізації та залучення дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в суспільне життя є одним із стратегічних завдань держави. 

Реабілітаційний вплив на дітей з особливостями розвитку спрямовувано 

на подолання проявів порушення, відновлення психоемоційного стану 

особистості, забезпечення успішної соціалізації, позитивногої мотивації до 

діяльності та розширення можливостей особистісного розвитку. Саме 

соціально-психологічна реабілітація покликана відновити соціальний статус 

дитини з психофізичними порушеннями  розвитку. Проблемами інклюзивного 
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навчання займалися М. Малофєєв, В. Синьов, М. Шеремет, Л. Андрушко, 

В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Савченко, 

М. Сварник, О. Столяренко, А. Шевчук та інші, які присвячували свої праці 

аналізу залученості дітей з особливими потребами до навчання в закладах 

освіти.  

Серед вітчизняних науковців та практиків, які займались дослідженням 

проблем у сфері соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та їх соціально-

педагогічної й психологічної підтримки, слід виділити Т. Добровольську, 

І. Звєрєву, А. Капську, О. Молчан, І. Солодовнікову. Питанням соціальної 

роботи з сім’ями, в яких виховуються діти з інвалідністю, присвячено доробки 

І. Іванової, Н. Грабовенко, М. Семаго, Т. Соловйової, О. Холостової та ін. 

Науковці зауважували на позитивному впливові мистецтва і творчої діяльності 

під час проведення соціально-реабілітаційних заходів із дітьми з 

психофізичними порушеннями. 

Дослідженню сфери фізичної і трудової терапії, як методу реабілітації 

дошкільників дітей з порушенням опорно-рухового апарату присвятили праці 

Д. Агафонов,  П. Віндюк, О. Глоба, М. Єфименко, Н. Кукса, І. Таран, 

А. Шевцов та ін., підкреслюючи їх особливу роль у відновленні рухової 

активності. Варто зазначити, що в науковому полі залишається нерозробленою 

проблема соціально-педагогічних умов реабілітації дошкільників з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Отже, суспільна значущість проблеми та її недостатнє вивчення 

зумовили вибір теми нашого дослідження:  «Соціально-педагогічні умови 

реабілітації дошкільників з порушенням опорно-рухового апарату». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність соціально-педагогічних умов реабілітації 

дошкільників з порушенням опорно-рухового апарату. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми соціально-психологічної та 

педагогічної реабілітації особистості з порушеннями психофізичного розвитку 
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в психолого-педагогічній та спеціальній літературі. 

2. Виявити критерії, показники, рівні та динаміку відновлення 

соціально-психологічного та педагогічного відновлення дошкільників з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

3. Реалізувати соціально-педагогічні умови реабілітації дошкільників з 

порушенням опорно-рухового апарату та перевірити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – процес реабілітації дошкільників з порушенням 

опорно-рухового апарату. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови реабілітації 

дошкільників з порушенням опорно-рухового апарату. 

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 соціально-педагогічні умови реабілітації дошкільників з 

порушенням опорно-рухового апарату можуть бути використані у закладах 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

  



6 
 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що термін «реабілітація» – це 

процес допомоги особам з інвалідністю досягти оптимального фізичного, 

інтелектуального, психічного або соціального рівня діяльності та 

підтримувати його, надаючи їм спосіб для зміни їхнього життя та розширення 

меж їхньої незалежності.  

Визначено, що соціально-психологічна реабілітація як вид реабілітації – 

це комплекс заходів реалізація якого сприяє інтеграції дітей з особливостями 

розвитку в активне суспільне життя, шляхом відновлення здатності до 

самостійного суспільно-побутового функціонування, освоєння соціальних 

норм та ролей, відновлення та корекцію психічного здоров’я дитини, 

забезпечення її позитивного психоемоційного стану та створення необхідних 

умов для розвитку.  

З’ясовано, що нормативно-правову базу соціально-реабілітаційної 

діяльності в Україні складають закони України «Про охорону дитинства», 

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,  

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з 

інвалідністю», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю  в Україні», «Типове 

положення про центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» та інші 

нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у цій сфері, а також 

міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Виявлено, що найпоширенішою причиною порушень опорно- 

рухового апарату дітей є дитячий церебральний параліч, що має  

низку має низку специфічних особливостей: нерівномірний,  

дисгармонійний характер порушень окремих психічних функцій; виразність 

астенічних проявів – підвищена стомлюваність, виснаженість всіх  
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психічних процесів; знижений запас знань та уявлень про навколишній  

світ; недостатністю кінестетичного, зорового та слухового сприйняття та 

рухової активності. 

2. На констатувальному етапі експерименту виконувались завдання: 

укласти діагностичний комплекс, що дозволяє об’єктивно оцінити 

реабілітаційні потреби і можливості (реабілітаційний потенціал) дітей з ДЦП 

на основі обліку показників їх когнітивного, рухового комунікативно-мовного 

і соціального розвитку (рівень соціальної адаптації) та провести 

експериментальне вивчення реабілітаційних потреб і можливостей 

(реабілітаційного потенціалу), а також показників соціального 

функціонування дітей з ДЦП різного віку. 

На основі виділених критеріїв та узагальнення емпіричних  

результатів дослідження виявлено високий, середній та низький рівні 

реабілітованості дошкільників із ДЦП і встановлено, що лише незначна 

кількість досліджуваних знаходиться на високому рівні розвитку і 

функціонування, реабілітаційних можливостей і потреб, ступеня  

залежності від оточуючих дітей з ДЦП та соціальної адаптованості.  

Більшість респондентів мають помірні або виражені обмеження рухової 

функції, що підтверджує перевагу середнього та низького рівнів. Це  

доводить необхідність цілеспрямованої роботи з підвищення рівнів 

реабілітованості дітей із ДЦП та створення сприятливих соціально-

психологічних умов. 

3. З метою підвищення рівня реабілітованості дітей дошкільного  

віку з порушенням опорно-рухового апарату визначено такі соціально-

педагогічні умови: створення доступного освітнього середовища; 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини з ДЦП; 

розширення спектру реабілітаційних прийомів та технік в роботі з дітьми, 

хворих на ДЦП. 

Отже, розроблені  і реалізовані соціально-педагогічні умови реабілітації 

дошкільників з порушенням опорно-рухового апарату виявились 
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ефективними, оскільки за результатами контрольного етапу дослідження 

зафіксовано позитивну динаміку та можуть впроваджуватись у практику 

закладів дошкільної освіти з інтегрованим та інклюзивним навчанням, а також 

в роботі реабілітаційних центрів.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо соціально-психологічної реабілітації дітей із 

ДЦП. 

 


