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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

У світі у цілому та в Україні зокрема існує тенденція до 

зростання кількості дітей з інвалідністю. На даний момент права 

та можливості дітей з інвалідністю починають активно 

обговорюватися. І хоч зараз замість терміну «людина-інвалід» в 

обіг увійшли терміни «людина з інвалідністю», «людина з 

обмеженими можливостями», «людина з особливими 
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потребами», проблема від того не вирішилася. 

Дітям з інвалідністю часом буває складно взаємодіяти з 

іншими. Адже інвалідність – це певні обмеження та нерівні 

можливості. Ставлення суспільства до цієї категорії дітей є 

неоднозначним – від ізоляції до прагнення інтегрувати їх у 

суспільне життя. Найефективніше було б розпочинати 

інтеграцію людей з інвалідністю з дитинства, що і робиться 

зараз шляхом впровадження інклюзивної освіти. Кожна дитина з 

інвалідністю хоче бути на рівні зі своїми однолітками, але в неї 

не завжди це виходить. Це пов’язане з тим, що у кожної 

здорової дитини складаються свої уявлення про дітей з 

особливими потребами. Розуміючи уявлення підлітків про дітей 

з обмеженими можливостями, можна буде допомогти таким 

дітям інтегруватися у суспільство. 

На основі сучасних досліджень можна виділити певні 

сфери, в яких виникають проблеми у дітей та молоді з 

обмеженими можливостями: якість та доступність медичного 

обслуговування; матеріальне забезпечення; підготовка дітей до 

самостійного життя; вільне пересування. 

Наше дослідження мало на меті виявити, як підлітки 

сприймають дітей з інвалідністю. Дослідження особливостей 

сприймання дітей з інвалідністю проводилося за допомогою 

методу вільних асоціацій. Вибірка склала 30 учнів 8-го та 9-го 

класів. Їм було запропоновано надати 10 слів-асоціацій на стимули 

«дитина з інвалідністю» та «дитина з обмеженими можливостями», 

зважаючи на те, що в офіційному та повсякденному обігу 

функціонує сьогодні кілька термінів. Але на початковій стадії 

дослідження виникла проблема з тим, що підлітки просто не могли 

надати усі 10 слів. Тому було прийнято рішення про зменшення 

кількості слів-асоціацій до 5. Навіть після цього багато підлітків 

все ж таки не змогли надати всі асоціації. Також виникли певні 

проблеми із словами-стимулами. Тому, що учні почали 

заплутуватися в поняттях. Багато з них вважає, що це два різних, 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

51 

але дотичних поняття. 

На стимульне слово «дитина з інвалідністю» було надано 

71,8% асоціацій. 

У ході аналізу асоціацій було розділено на кілька груп та 

визначено відсоткове представлення кожної з них: 

1. Співчутття, емпатія до дитини з обмеженими 

можливостями – приблизно 4% респондентів має таку асоціацію. 

2. Акцентування на їхній неповноцінності – 

2,2% досліджуваних.  

3. Асоціації пов’язані з наявністю фізичних вад та певних 

обмежень (без рук, без ніг, не ходить, паралізована, не встає) – 

23,7% підлітків. 

4. Асоціації пов’язані з медичною сферою – 

6% досліджуваних. 

5. Акцентування на їхній особливості – 7,4% респондентів. 

6. Асоціації, пов’язані із соціальною сферою (пільги, 

пенсія) – 1,5% підлітків. 

7. Розуміння потреби у допомозі – 5,2% респондентів. 

8. Розуміння їхніх емоцій (сумний, боляче, самотній) – 

9,6% підлітків. 

9. Асоціації пов’язані з роботою аналізаторів – 

4,4% досліджуваних. 

10.  Інші – 8,8% досліджуваних. 

11. Інше (наявність злоякісних пухлин, проблеми з серцем, 

загальні поняття – хвороба, хвора тощо) – 15,5% досліджуваних. 

На стимульне слово «дитина з обмеженими 

можливостями» було названо 76,6% асоціацій. Вони 

розподілилися таким чином: 

1. Співчуття, емпатія до дитини з обмеженими 

можливостями – приблизно 1,5% досліджуваних. 

2. Акцентування на їхній неповноцінності – 

1,5% досліджуваних.  

3. Асоціації пов’язані з наявністю фізичних вад та певних 
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обмежень – 20% підлітків. 

4. Асоціації пов’язані з медичною сферою (візок, лікарня) – 

3% респондентів. 

5. Акцентування на їхній особливості – 3,7% підлітків. 

6. Асоціації пов’язані із соціальною сферою – 0% підлітків. 

7. Розуміння потреби у допомозі – 4,4% досліджуваних. 

8. Розуміння їхніх емоцій – 15% підлітків. 

9. Асоціації пов’язані з роботою аналізаторів (не чує, не 

бачить) – 12% досліджуваних. 

Таким чином, в уявленні підлітків дитина з інвалідністю 

асоціюється з добре помітними фізичними вадами, недоліками 

та із фізичною обмеженістю. Тобто мова йде саме про зовнішній 

вигляд таких дітей та видимі зовнішні прояви хвороби. Майже 

не беруться до уваги особливості, пов’язані із проявом співчуття 

до таких дітей, потребою у медичній допомозі та необхідним 

соціальним захистом. 

Дитина з обмеженими можливостями сприймається 

підлітками як та, що має видимі фізичні вади та недоліки і 

обмеження (не ходить, лежить); переживає негативні емоції, 

обумовлені їх станом. А також як та, що має проблеми у роботі з 

аналізаторами (не чує, не бачить). Підлітками майже не береться 

до уваги потреба таких дітей у допомозі, співчутті та у 

соціальному захисті.  
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