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Анотація. У статті розглядається сутність та особливості процесу
соціальної адаптації учнів з порушеннями розвитку у процесі навчання у ЗОШ.
Здійснено теоретичний аналіз поняття «інклюзія» та охарактеризовано
соціально педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особливими
потребами.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Рівень розвитку
суспільства багато в чому визначається ставленням цього суспільства до
маргінальної
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функціональними можливостями та їх подальшої соціалізації. Практика
засвідчує, що задля створення належних умов адаптації дітей з порушеннями
розвитку слід переглянути підходи щодо улаштування зв’язків між
особистістю та сім`єю, з одного боку, і суспільством з рівними державними
та громадськими структурами - з іншого. Важливим за даного підходу
виступає аспект, що торкається проблеми значення так званої «третьої особи»,
що виступає на кшталт особливої ланки між дитиною і мікросередовищем,
здоровим дітьми, сім’єю і суспільством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що проблемі освіти
дітей з особливими потребами присвячено праці багатьох науковців (Коваль
Л. В., Колупаєва А. А, Швед М), які зазначають, що головною умовою успіху

особистості, щасливого дитинства є почуття захищеності, як результат проявів
батьківської любові та адекватного її сприйняття оточуючими.
В Україні дітей з порушеннями

розвитку упродовж багатьох років

відносили до особливої соціальної групи, яка має свої соціокультурні
особливості й потребує відповідних умов щодо організації життєдіяльності й
інтеграції в суспільство. У наш час надзвичайно гостро постає проблема
соціалізації дітей з особливими потребами. Іншими словами, даній категорії
осіб необхідні не лише відчуття комфорту у соціальному середовищі, а й
отримання власного місця в ньому, щоб мати можливість повністю розкрити
власні можливості, а також бути корисними іншим. Отже, соціалізація – це
один з важливих чинників повноцінного розвитку особистості та її
ефективного функціонування в соціумі. Відповідно до трактування змісту
поняття (від лат. socialis – суспільний) розглядається як процес входження
індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду,
соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності.
Мета статті - розкрити шляхи підвищення ефективності процесу
соціалізації дітей з обмеженими можливостями у процесі навчання у ЗОШ.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі реалізація прав на
освіту дітей з порушеннями здоров'я розглядається як одна з найважливіших
завдань державної політики. Натомість отримання такими дітьми шкільного
віку якісної загальної та професійної освіти є однією з основних невід'ємних
умов їх успішної соціалізації, забезпечення повноцінної участі в житті
суспільства, ефективної самореалізації в різних видах діяльності. Відтак
одним із основних завдань на даному етапі є включення учнів з особливими
освітніми потребами до низки соціальних стосунків, формування умінь і
навичок взаємодії та спілкування з оточуючими.
За такого підходу цікавими, на наш погляд, є твердження відомого
психолога Л. C. Виготського, який у своїх працях стверджував про те, що
спеціальна школа створює для дитини замкнений світ, у якому все є
прилаштованим до різних видів порушень. Так, на його думку, унаслідок

штучної ізоляції `дітей, відриву їх від сім’ї і здорових ровесників формується
невпевнена в собі, власних силах і можливостях особистість, яка є
непідготовленою до життя у суспільстві [5, с.5].
Отже, включення осіб з особливими потребами у ЗОШ є важливою й
обов’язковою умовою задля їх адаптації та соціалізації у навколишньому
середовищі. З іншого боку, слід виокремити інклюзивне навчання – це
«комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісноорієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей
навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» [6, c.11].

Тобто всі учні

отримують освіту в звичайних класах, що супроводжується допомогою з боку
команди фахівців. За такого підходу учні розподіляються за групами чи
іншими характеристиками, що дозволяє ефективно адаптуватись до
середовища, умов навчання, колективу ровесників [4, с.2].
Відтак соціальна адаптація – це пристосування людини до суспільства,
у процесі якої відбувається формування самосвідомості та рольової поведінки,
здатності до самоконтролю й адекватних зв’язків і стосунків. Іншими словами,
соціальна адаптація – активний процес пристосування до соціального
середовища, спрямований на збереження та формування оптимального
балансу між людиною, її внутрішнім станом і навколишнім середовищем тут і
тепер та з перспективою на майбутнє. А, отже, важливе значення у процесі
адаптації відіграють особистісні якості педагога, його чутливість до іншої
людини, гуманність у діях [5, c.22]. Натомість слід виокремити й так звану
психологічну адаптацію, що здійснюється шляхом пристосування до наявних
у суспільстві умов, узгодження індивідуальних цінностей і переконань та
суспільних норм з боку особистості.
Вище означене дозволяє стверджувати, що шляхом включення дітей
шкільного віку на навчання у ЗОШ створюються умови, що полегшують
процес адаптації та соціалізації особистості, яка раніше була (чи є)

ізольованою від інших. Так, будучи відчуженими, діти з особливими освітніми
потребами позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя; у них
формується специфічне ставлення до себе та оточення, що пояснюємо
боротьбою хвороби та інтелекту, емоцій, оточення, тощо. За таких умов
можуть виникати різні труднощі, як-от: проблема замкнутості у собі,
занурення у внутрішній світ, акцентування уваги на власних проблемах та
безпорадності. Натомість це провокує й низький рівень научуваності,
оперування неналежним рівнем знань, умінь та навичок, які гальмують
подальший саморозвиток, самореалізацію, соціалізації та соціальної адаптації
[6, с.28]. Так само включення на навчання у ЗОШ дітей з особливими
потребами слугує розвитку їх сильних сторін у процесі здобуття освіти разом
з іншими однолітками; висуненню мети, постановці нових завдань задля
участі в житті класу; вихованню поваги і толерантного ставлення до усіх без
винятку учнів тощо [7].
Уцілому філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з
порушенням розвитку має право на задоволення усіх своїх потреб в освіті,
медичних та соціальних послугах, участі у громадському житті тощо, а тому
передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності шкіл.
Вагомим аспектом інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання
дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі,
що слугуватиме соціалізації дітей [2, с.7].
Практика показує, що сьогодні вихованців з особливими потребами
залучають до різних форм роботи, що дозволяє інтегрувати їх у спільну
діяльність з однолітками й ефективно впливає на компенсацію різних
можливостей. Здебільшого система корекційно-педагогічного впливу на дітей
у процесі навчання в ЗОШ, робота з ними щодо розширення, поглиблення й
уточнення їхніх понять і уявлень про найближче оточення, формування
навичок і вмінь визначається в кожний конкретний момент відповідно до рівня
їх розвитку [5, с.16]. Так, основну роль відіграє організація соціального життя
дитини з порушеннями розвитку, що

полягає в створенні умов для її

успішного спілкування з однолітками та дорослими. Упродовж шкільного
життя такі школярі повинні залучатись до різних видів діяльності,
спілкування, взаємодії, контактів, серед яких: виконання вказівок педагога,
участь в спільній суспільно-корисній праці, громадській діяльності, ігрових
ситуаціях тощо. Слід наголосити, що однією з умов успішної соціалізації
таких учнів є підтримка їх з боку однолітків, інших учнів ЗОШ, учителів,
батьків, що слугують розвитку самостійності, підвищенню активності,
пізнавального інтересу, формуванню умінь і навичок взаємодії з навколишнім
світом.
Висновки. Отже, вище означене дозволяє зробити висновок про те, що
проблема успішної адаптації та соціалізації дітей шкільного віку з
порушеннями розвитку прихована не в дитині, а в середовищі, що її оточує.
Зокрема соціалізація учнів з особливими потребами залежить від комфортних
умов навчання, безболісного включення в дитячий колектив, педагогічної
майстерності учителя-класовода та самовідданої праці асистента. Ці та інші
аспекти дозволяють створити належні умови, за яких відбувається соціалізація
учнів з особливими освітніми потребами до навколишнього середовища.
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