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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Демократичні зміни в Україні, процес 

входження у світове економічне співтовариство зумовили зміну ставлення 

суспільства до проблем осіб з особливими освітніми потребами, привели до 

усвідомлення необхідності їх більш широкої інтеграції в соціум.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що внаслідок світових 

процесів демократизації і гуманізації, впливу зарубіжного освітнього 

простору у сучасній українській освітній системі формується інклюзивна 

модель освіти. Вітчизняні науковці (В. Засенко, А. Колупаєва, О. Таранченко, 

Е. Данілавічютє, О. Федоренко, Л. Коваль та ін.) наголошують, що 

інклюзивна освіта базується на принципах дитиноцентризму і визнає, що усі 

діти – індивідууми з різними потребами в освіті. Наукові розвідки доводять, 

що в основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей та забезпечує рівноправне толерантне ставлення до усіх 

дітей, зокрема і до тих які мають особливі освітні потреби. На думку 

науковців, інклюзивна освіта базується на визнанні рівноправності та 

урахуванні дитячої розмаїтості і сприяє забезпеченню права кожної дитини 

на якісну освіту шляхом впровадження інклюзивного навчання. 

На думку вчених (І. Бгажнокова, І. Гилевич, Д. Зайцев, В. Засенко, 

А. Колупаєва, М. Малофєєв, В. Синьов, О. Таранченко, Д. Шамсутдінова, 

Л. Шипіцина, Н. Шматко та ін.), інклюзивне навчання корисне не лише для 

дітей з особливими освітніми потребами, а й для їхніх однолітків, оскільки 

сприяє розвитку емпатії, толерантності, формуванню реалістичного 

світогляду. В той же час одним із чинників, що гальмує інклюзію, визнається 

неготовність частини педагогів, дітей з нормотиповим розвитком та їхніх 

батьків взаємодіяти із дітьми, які мають особливі потреби. Таким чином, 

виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища є важливим 

педагогічним завданням. 
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Впровадження інклюзії в освітній простір України підкреслює, що 

дослідження проблеми виховання толерантності молодого покоління не 

викликає сумніву і потребує детальнішого вивчення. Проблемою 

дослідження толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 

потребами займалися В. Гладуш, О. Глоба, І. Дмітрієва, Н. Пахомова, 

М. Супрун, І. Татьянчикова, А. Колупаєва та ін. Виховання толерантності 

стало предметом дослідження багатьох сучасних науковців – О.  Гриви, 

С. Авраменко, О.  Волошиної, Я.  Довгополової, О.  Романової та  ін. Отже, 

феномен толерантності був і залишається предметом досліджень багатьох 

відомих вчених. Науковці трактують толерантність як це мистецтво 

співіснувати у світі різних людей та ідей, здатність мати права та свободи, не 

порушуючи прав та свобод інших людей. Толерантність можна 

охарактеризувати як спосіб взаємодії, який зорієнтований на самопізнання, 

саморозвиток, визначення меж самоідентифікації, що сприяє гуманізації 

суспільства, співпраці з людьми, які відрізняються зовнішністю, мовою, 

переконаннями, звичаями чи вірою.  

Отже, виникає необхідність дослідити шляхи виховання толерантного 

ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

освітнього середовища Важливість означеної проблеми для розвитку 

інклюзивної освіти зумовили вибір теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо виховання 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного освітнього середовища.  

Об’єкт дослідження – виховний процес дітей дошкільного віку в 

умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Предмет дослідження – шляхи виховання толерантного ставлення до 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

Завдання дослідження: 
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– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

– дослідити стан сформованості толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища;  

– теоретично обґрунтувати та експериментально довести ефективність 

методичних рекомендацій щодо виховання толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища.  

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, 

що розроблені у ході експериментального дослідження методичні 

рекомендації можуть бути використані для удосконалення корекційних 

програм по вихованню толерантного ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Експериментальна база. Дослідження процесу виховання 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами 

здійснювалося на базі дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 5 «Дениска», м. Умань. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (69 

найменувань). Загальний обсяг наукової роботи – 80 сторінок. Основний 

зміст роботи викладено на 72 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

У ході аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що інклюзивне 

суспільство насамперед повинно вимагати, щоб освіта уникала соціальної 

сегрегації дітей з особливими освітніми потребами і забезпечувала 

можливості їм брати участь у житті колективу закладу освіти. Проведені 

теоретичні дослідження доводять, що особливо актуальним є виховання 

толерантності у свідомості й поведінці дітей дошкільного віку, адже саме 

вони через деякий час стануть відповідальними громадянами і їм потрібно 

навчитися комунікувати з іншими людьми, які є відмінними від них. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

дослідження стану сформованості толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. Дослідження показало, що лише 20% дошкільників з 

нормотиповим розвитком поінформовані про правила взаємодії з дітьми з 

особливими освітніми потребами, намагались зрозуміти їх емоції та бажання, 

проявляли інтерес до взаємодії з ними, хотіли надати їм допомогу, проявляли 

піклування, співпереживання, з розумінням ділились іграшками, позитивно 

ставились до прояву різних потреб дітей з особливими освітніми потребами. 

Більша частина досліджуваних (65%) мали фрагментарні уявлення про дітей 

з особливими освітніми потребами, були мало інформовані стосовно правил 

взаємодії з такими дітьми, лише частково розуміли їх емоційні бажання, 

лише інколи виявляли інтерес до взаємодії, але разом з тим, у них не 

проявлялось бажання допомагати дітям з особливими освітніми потребами, 

поділитись іграшкою вони могли не за власним бажанням, а якщо попросить 

дорослий чи сама дитина з особливими освітніми потребами; 15% 

досліджуваних виявили низький рівень толерантності до дітей з особливими 

освітніми потребами, вони взагалі були не готовими вступати з ними у 

контакт.  

Результати констатувального експерименту окреслили шляхи 

виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми 
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потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Дані формувального експерименту показали, що виховання 

толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами можливе 

лише за умови створення сприятливого інклюзивного освітнього середовища, 

яке передбачає організацію цілеспрямованої та систематичної взаємодії усіх 

учасників освітнього процесу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти. 

Робота має бути планомірною і враховувати вікові та індивідуальні 

особливості усього дитячого розмаїття. Процес виховання толерантного 

ставлення до дітей з особливими освітніми потребами має бути інтегрованим 

до усіх видів занять по зображувальній, театралізованій та ігровій діяльності, 

пізнавальному, мовленнєвому, фізичному розвитку. 

Завданням нашого педагогічного експерименту було розробити 

методичні рекомендації щодо виховання толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 

У ході експерименту доведена ефективність різноманітних методичних 

прийомів та засобів для виховання толерантного ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами зокрема: програвання казок, ігор, різних 

ролей, позицій, які допомагають сформувати комунікативні навички, 

ненасильницьке спілкування, емпатію до дітей з особливими освітніми 

потребами. Окрім того вихователь має створити у колективі спокійну, 

доброзичливу, сприятливу атмосферу, демонструвати велику повагу до 

особистості будь-якої дитини. Адже одним із завдань створення 

інклюзивного освітнього середовища є сприяти розумінню і толерантності до 

дітей із особливими освітніми потребами. 

Після проведення формувального експерименту 60 % дошкільників з 

нормотиповим розвитком стали більше розуміти емоції та бажання дітей з 

особливими освітніми потребами, взаємодіяти з ними, надати їм допомогу, 

проявляти піклування, співпереживання тощо. 

У ході експерименту спостерігали позитивні зміни у різних сферах 



8 

 

розвитку і у дітей з особливими освітніми потребами. Вони стали 

прихильніше ставитися до оточуючих, зріс інтерес до навчальної діяльності, 

розвинулося мовлення, зросла пізнавальна активність, покращилися 

показники фізичного розвитку. Усі діти стали частіше спілкуватися, 

ініціювати спілкування та активно відповідати на пропозиції. 

Отже, результати, які були отримані у ході експериментальної роботи 

дозволяють простежити позитивну динаміку виховання толерантного 

ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. 

 

 

 


