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Інклюзивне навчання як умова соціальної адаптації дітей з 

особливими потребами  

У статті представлено особливості інклюзивного навчання як 

альтернативної умови соціальної адаптації дітей з особливими потребами, 

а також про необхідність нових підходів у роботі освітніх закладів  та 

проблем пов’язаних з цим. 
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Постановка проблеми. В сучасному суспільстві досить гостро постає 

завдання осмислення та пізнання нових педагогічних завдань та проблем, 

створення нової філософії освіти. Саме на цій основі має формуватися нова 

система виховання та освіти, у центрі якої – дитина, в тому числі й дитина з 

особливими освітніми потребами. 

Соціальна адаптація дитини з особливими освітніми потребами 

передбачає оволодіння навичками пізнавати життя, навчитися жити та 

контактувати з іншими людьми. Однак усе це неможливо без активної 

діяльності соціальних та психологічних служб. 

Актуальність проблеми формування соціальної адаптації учнів з 

особливими освітніми потребами зумовлена багатьма причинами. По-перше, 

діти з особливими освітніми потребами в умовах сучасного українського 

суспільства не мають почуватися неповноцінними через відсутність 

можливості повномасштабної участі в різноманітних сферах життя. 

Юридично вони мають увесь комплекс прав і можливостей, гарантованих їм 

Конституцією і відповідними законами України. Водночас через особливості 

психофізичного здоров’я діти дуже часто не можуть повноцінно 

скористатися гарантованими їм правами та свободами. У зв’язку з цим одним 

із головних завдань сучасної педагогіки й має стати ефективна підготовка 

учнів з особливими освітніми потребами до повноцінного життя в 

суспільстві. 

По-друге, необхідність у повноцінній соціалізації дітей з особливими 

освітніми потребами актуальна не тільки для самих дітей, але й для 

суспільства, в яке вони інтегруються. Як відомо, обмежена у певній сфері 

людина (в даному випадку – психофізичній активності) за законом 

компенсації можливостей, обов’язково прагне до гіперкомпенсації у тій 

сфері, яка для неї в даній ситуації доступна. 



По-третє, досить важливою проблемою є повноцінне входження осіб з 

особливими освітніми потребами до соціального і виробничого середовища, 

сімейного життя та ін. Сучасна загальноосвітня школа не акцентує уваги на 

проблемах такого характеру і такого рівня труднощах. Тому це одна із 

найсуттєвіших причин багатьох проблем названої категорії молодих людей 

після закінчення школи [1]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що проблема здобуття 

освіти дітей з особливими потребами перебуває в центрі уваги багатьох 

вітчизняних та зарубіжних учених: В. Андрущенка, М. Ярмаченка, 

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

Смирнової, О. Акімової та зумовлює необхідність її подальшої розробки, 

зокрема, щодо впровадження інклюзивного навчання.  

Вагомий внесок у формування нової системи освіти зробили 

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

технологіям активного навчання студентів з особливими потребами 

присвячені праці Г. Пономарьової; теоретичні й методологічні аспекти 

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

також можливості навчально-методичного, інформаційного, медико-

соціального супроводу розробляють К. Агавелян, Н. Вовк, З. Кантор, 

І. Леонгард, І. Нікітіна, В. Авілов, Н. Козлов, М. Чайковський; вплив 

використання інформаційно-дистанційних технологій на формування 

професійних навичок студентів з особливими потребами досліджують 

Ю. Волчелюк, С. Дражниця.  

Мета статті – висвітлення шляхів формування соціальної адаптації 

дітей з особливими потребами. 

Виклад основного матеріалу. Однією з умов ефективної соціальної 

адаптації дітей, які мають особливі освітні потреби, має стати інклюзивне 

навчання. Адже європейська практика свідчить, що більшість із цих учнів 

можуть навчатися в загальноосвітніх школах за моделлю інклюзивної освіти, 

яка передбачає надання якісних освітніх послуг школярам з особливими 

потребами у звичайних класах (групах) загальноосвітніх навчальних закладів 

за умови відповідної підготовки вчителів і підтримки сімей.  

Доцільним є аналіз понять «інклюзія» та «інклюзивна навчання». Термін 

«інклюзія» (англ. – inclusion) означає включення або приєднання. Він 

запозичений з англійської мови, але не має точного перекладу. Однокореневі 

англійські слова перекладаються як include – включати, залучати; including – 

включаючи; inclusive – включно, містить. Вітчизняні науковці тлумачать цей 

термін по-різному. Так, Л. Міщик вважає, що інклюзія – це процес 

збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті та різних 

програмах [2, с. 5]. А. Колупаєва трактує його як «об’єднану освітню систему 

із надання належної освіти всім учням; повне залучення дітей з відмітними 

здібностями в різні аспекти шкільної освіти, які є доступними для інших 

дітей» [3, с. 76].  



В основі інклюзії, на противагу інтеграції, лежить нова філософія та 

методологія шкільного навчання, яка має враховувати потреби кожної 

дитини, у тому числі і обдарованої, й тих, котрі мають особливі освітні 

потреби.  

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 

основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з 

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності таких дітей. Воно передбачає створення освітнього середовища, 

яке відповідало б потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку, забезпечення наукового 

супроводу, створення навчальних програм, навчального методичного 

забезпечення [4, с. 5, 8].  

Мета інклюзивного навчання – реалізація права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та 

інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному 

процесі. Основними завданнями інклюзивного навчання є: здобуття дітьми з 

особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі 

здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої 

освіти; забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; 

створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх 

потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку; створення 

позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з 

інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного 

спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями; 

забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами; надання консультативної допомоги сім’ям, 

які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до 

розроблення індивідуальних планів та програм навчання.  

Аналіз наукових досліджень дозволяє дійти висновку, що соціальна 

адаптація буде ефективною в тому випадку, якщо проблема буде виявлена 

вчасно і корекційна робота спрямовуватиметься на виправлення й знищення 

психофізичних процесів і новоутворень, що почали формуватися в 

попередньому віковому періоді, та на нормалізацію особистісного розвитку 

дитини на конкретному віковому етапі. Тому досить важливого значення 

набуває спільна діяльність фахівців психолого-педагогічного супроводу у 

навчальних закладах з родинами. 

Особлива увага та систематична робота фахівців навчального закладу 

повинна приділятися родині, що має дітей з особливостями розвитку з метою 

дотримання умов соціалізації дитини, а саме: доброзичливий психологічний 

клімат у родині; сімейне виховання, яке ґрунтується на підтримці дитини у 

прагненні подолати порушення розвитку; умови виховання й розвитку 

дитини поза родиною; формування мотивації - спонукання батьків до участі в 

процесі розвитку та навчання дітей з особливостями розвитку [5]. 



Дорослим, які мають проблеми у вихованні дітей з особливими 

потребами, слід дотримуватися певних правил, які допоможуть їм в цьому 

нелегкому процесі: дитина – повноправний член суспільства, вона хоче брати 

участь у житті колективу і повинна це робити; дитина з особливими 

потребами – не пасивний об’єкт соціальної допомоги, а людина, що 

розвивається, що має право на задоволення різнобічних соціальних потреб у 

пізнанні, спілкуванні та творчості, тому важливо забезпечити її необхідними 

умовами для всебічного розвитку. 

Вихованців з особливими освітніми потребами необхідно постійно 

залучати до різних форм роботи впродовж дня. Це дозволяє інтегрувати їх у 

спільну діяльність з однолітками й ефективно проводити компенсацію 

можливостей, що їх бракує дитині від народження, або втрачених унаслідок 

хвороби чи травми [5]. 

До того ж, інклюзивне навчання корисне не лише для дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, а й для їхніх однолітків, яке 

сприятиме їх особистісному розвитку. Таке навчання розвиває у здорових 

школярів здатність до емпатії, тактовної взаємодії, чуйності та толерантності 

щодо хворих однолітків, сприяє формуванню ставлення до них, як до 

рівноправних членів колективу. Залучення дітей з особливими потребами до 

загальноосвітніх шкіл передбачає позитивний вплив на їхніх батьків та інших 

членів родини, внаслідок чого відбувається поступова позитивна зміна 

психічного стану останніх, послаблюється напруженість, покращується 

емоційний стан, зменшуються їхні тривоги й страхи, мобілізуються сили на 

боротьбу з хворобою [6, с. 159]. 

Висновки. Таким чином, соціальна адаптація дитини з особливими 

освітніми потребами це цілісна, взаємопов’язана система, у рамках якої 

можна виділити обов’язкові компоненти. 
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