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Питання включення дітей з особливими потребами в життя суспільства є 

актуальним в усьому світі. Однак значна частина дітей, незважаючи на 

зусилля, що вживаються суспільством з метою їх навчання і виховання, 

ставши дорослими, виявляються непідготовленими до інтеграції в соціально-

економічне життя. Водночас, результати досліджень та практика свідчать про 

те, що будь-яка людина, що має певні порушення, може при відповідних 

умовах стати повноцінною особистістю, розвиватися духовно, забезпечувати 

себе в матеріальному відношенні, бути корисним суспільству. 

Для подолання  негативних тенденцій у підготовці названої категорії 

дітей до інтеграції в суспільство, потрібна розробка нових теоретичних 

підходів до їх навчання, виховання і організації всієї життєдіяльності. Це 

завдання повинне вирішуватися з урахуванням всього комплексу медичних, 

педагогічних, економічних, соціальних, соціально-психологічних проблем, 

що стосуються соціального захисту дітей з особливими потребами, їх 

навчання, виховання, реабілітації та адаптації в соціальне середовище [2]. 

Важливе місце в комплексі названих складових компонентів підготовки 

дітей до інтеграції в соціальне середовище займає питання їх соціальної 

адаптації. 

Відомо, що соціальна адаптація - процес активного пристосування 

індивіда до умов соціального середовища; вид взаємодії особистості із 

соціальним середовищем[1].Соціальна адаптація - це не лише стан людини, а 

і процес, протягом якого особистість набуває рівноваги і стійкості до впливів 
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соціального середовища.Специфікою  адаптації людини є те, що цей процес 

пов’язаний з соціалізацією людини, з процесом засвоєння соціальних норм 

поведінки, з «входженням у соціум». 

Адаптація відбувається на трьох рівнях: фізіологічному, психологічному 

і соціальному. 

На фізіологічному рівні адаптація передбачає  здатність організму 

людини підтримувати свої фізіологічні параметри в межах, необхідних для 

нормальної життєдіяльності при зміні зовнішніх умов. 

На психологічному рівні адаптація забезпечує нормальну роботу всіх 

психічних структур під впливом зовнішніх психологічних чинників 

(прийняття зважених рішень, прогнозування розвитку подій і ін.). 

Соціальна адаптація забезпечує пристосування людини до ситуації, 

соціального середовища за рахунок вміння аналізувати поточні соціальні 

ситуації, усвідомлення своїх можливостей у ситуації, соціальних обставин, 

вміння утримувати свою поведінку відповідно до головних цілей діяльності. 

Виділяють дві особливі форми соціальної адаптації: девіантну 

(пристосування до сформованих соціальних умов з порушенням прийнятих у 

суспільстві цінностей і норм поведінки); патологічну (пристосування до 

соціального середовища за рахунок використання патологічних форм 

поведінки, викликаних функціональними розладами психіки). 

Соціальна адаптація є одним з етапів інтеграції в суспільство, тому 

завдання соціальної адаптації осіб з особливими потребами є пріоритетним в 

розвитку системи освіти України. Зокрема, впровадження Нової української 

школи передбачає, що освітній заклад буде давати не лише знання, а й 

вчитиме застосовувати їх на практиці та формувати ставлення і цінності. Це 

означає переорієнтування з традиційного предметного навчання на 

компетентнісний підхід, тобто формування в учнів з обмеженими 

можливостями  здатності ефективно вирішувати завдання, що виникають при 

взаємодії з навколишнім середовищем [3]. 
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Як показує аналіз літературних джерел, в сучасній загальній та 

спеціальній педагогіці пріоритети і результати навчання зміщуються від 

досягнень  певного рівня знань, умінь і навичок до оволодіння сукупністю 

різних компетентностей, що дозволяють учням  успішно адаптуватися в 

соціумі [6]. 

Провідну роль у підготовці дітей до інтеграції в соціальне середовище 

відіграють освітні заклади, в яких вирішуються питання соціальної адаптації 

шляхом створення спеціально організованої неперервної комплексної 

системи впливу.Зокрема, педагогічний, корекційний, виховний вплив на 

учнів з інтелектуальними порушеннями спрямований на створення системи 

методів і засобів соціальної адаптації з урахуванням всієї складності 

порушень розвитку у цих дітей. 

Варто відмітити, у зв'язку з порушенням соціальної адаптації діти 

зазнають труднощів, що заважають їм проявити себе, і потребують допомоги, 

так як без неї вони не здатні інтегруватися в соціальному середовищі і 

зайняти своє місце в суспільстві. 

Діти з інтелектуальними порушеннями в силу своїх психофізичних і 

індивідуальних особливостей не володіють багатьма знаннями і вміннями. 

Відносини між такими дітьми і педагогами налагоджуються досить складно і 

повільно. Діти з порушенням інтелектуального розвитку обмежено володіють 

комунікабельними здібностями, вони схильні до неадекватних реакцій, не 

усвідомлюють своїх відносин з оточуючими, особистий інтерес таких дітей 

завжди превалює над інтересами колективу. Спілкування з незнайомими і 

навіть знайомими викликає великі труднощі. Якщо дитина і вступає в 

контакт, то спілкування дуже ускладнене тим, що вона не може правильно 

побудувати свої питання, у неїбідний словниковий запас, порушення 

мовлення, що негативно відбивається на процесі її адаптації, починають 

формуватися негативні риси характеру. 

Зі своїми особливостями розвитку учні з інтелектуальними 

порушеннями, такими як відсутність самостійності, безініціативність, 
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неусвідомленість мотивів діяльності, неправильне розуміння верховенства 

потреб та інтересів, безперечно потребуютьпсихолого-педагогічного 

контролю, керівництва поведінкою та діяльністю такої дитини. 

Необхідною умовою є  індивідуальний підхід до кожного такого учня, з 

боку педагога, що допоможе йому адаптуватися до умов життя в освітньому 

закладі. Необхідно виявляти довіру до учня, заохочувати його, позитивно 

оцінювати діяльність, всі ці дії обов'язково принесуть свій позитивний 

результат. Дуже корисно і навіть необхідно, щоб учень якнайбільше 

спілкувався з однолітками, співробітниками школи, а в якійсь мірі  залучався  

до співпраці та посильної праці. Потрібно зробити так, щоб всі ці заходи 

виховували в дитині вміння оцінювати ситуацію, розбиратися в правильності 

вибору свого співрозмовника, розмовляти з ним, правильно і зрозуміло 

формулювати питання і відповіді, знаходити рішення виходу із складних 

ситуацій. 

Основними напрямками адаптивного освітнього простору для учнів з 

інтелектуальними порушеннями є: 

- реалізація освітнього і корекційного процесів; 

- формування культурної особистості того, хто навчається, його 

адаптація та інтеграція в суспільство; 

- створення сприятливих умов для навчання, виховання і корекції 

відхилень у розвитку дітей з порушенням інтелекту; 

- формування соціальних якостей особистості, які забезпечують 

соціальну адаптацію, а соціумі; 

- надання можливостей якісного навчання учнів і різнобічного їх 

розвитку; 

- забезпечення умов для усвідомленого вибору професійної орієнтації. 

Корекційна робота з соціальної адаптації учнів з інтелектуальними 

порушеннями повинна мати комплексний характер та проводиться за 

наступними напрямками: 

- психологічний; 
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- соціальний; 

- медичний; 

- заняття з розвитку психомоторики і сенсорних процесів; 

- ритміка; 

- СПО. 

Варто відмітити, що провідну роль у формуванні соціально-побутових 

навичок в учнів з інтелектуальними порушеннями відіграють заняття із 

соціально-побутового орієнтування (СПО). Це спеціальні корекційні заняття, 

спрямовані на практичну підготовку учнів до самостійного життя і праці, на 

формування у них знань і умінь, що сприяють соціальній адаптації, на 

підвищення загального розвитку. Заняття допомагають розвивати і 

вдосконалювати в учнів навички самообслуговування, ведення домашнього 

господарства, орієнтування в навколишньому середовищі. На заняттях  

школярі отримують елементарні економічні знання, інформацію і навички 

користування послугами різних організацій, установ, підприємств служби 

побуту, торгівлі зв'язку, транспорту та медичної допомоги. Здійснюється 

економічна освіта і виховання учнів, формування морально-етичних норм 

поведінки, вироблення навичок спілкування зі знайомими і незнайомими 

людьми, проводиться робота з розвитку художнього смаку учнів. 

Передбачено розвиток умінь користуватися послугами різних організацій, 

установ, підприємств служби побуту, торгівлі, зв'язку, транспорту, медичної 

допомоги. Педагогу слід пам'ятати, що школярі можуть оволодіти 

необхідними в побуті знаннями, вміннями і навичками тільки активно 

включаючись в практичну діяльність. 

Із введенням нових стандартів пріоритетними напрямками виховної 

роботи із школярами з інтелектуальними порушеннями є:  

- інтелектуальний; 

- моральний; 

- соціальний; 

- спортивно-оздоровчий; 
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- загальнокультурний; 

- екологічний. 

Зазначені напрямки виховної роботи сприятимуть формуванню 

соціально значущих якостей особистості вихованця (освоєння і реалізація 

необхідних форм соціальної поведінки в умовах сім'ї і громадянського 

суспільства, досягнення максимально доступного рівня життєвої 

компетенції), необхідних йому для успішної соціалізації. 

Корекційно-розвивальні заняттята виховні заходи за вищевказаними 

напрямками складають єдине ціле з реалізацією освітнього процесу, що 

успішно сприяє соціальній адаптації та інтеграції учнів у суспільство. 

Перебуваючи в освітньому закладі учні з інтелектуальними 

порушеннями мають можливість задовольняти і розвивати свій творчий 

потенціал, отримувати навички адаптації до сучасного соціуму, а також 

отримувати допомогу в розвитку інтересів, засвоєнні знань (відповідно до 

своїх індивідуальних здібностей), повноцінно заповнювати простір вільного 

часу.  Також, педагоги закладудопомагаютьучням з інтелектуальними 

порушеннями в самовизначенні та виборі професії, що в свою чергу сприяє 

вирішенню проблеми соціальної адаптації та інтеграції. 

  Можна стверджувати, що якість життя, соціальна адаптація, інтеграція 

в соціум вихованців з інтелектуальними порушеннями, що навчаються в 

освітніх закладах, тісно пов'язані з підвищенням ефективності корекційної 

роботи та заходів педагогічного впливу. В рамках спеціального 

(корекційного) освітнього процесу відбувається розвиток основ особистої 

адекватної самооцінки учнів з порушенням інтелекту. 

Отже, соціальна адаптація є одниміз механізмів соціалізації та інтеграції, 

що дозволяє особистості активно включатися в різні структурні елементи 

соціального середовища, посильно брати участь у праці і суспільного життя 

колективу, від спілкування до соціального і культурного життя суспільства, 

влаштовувати свій побут відповідно до норм і правилами соціуму [4].  
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Соціально-педагогічна діяльність з підтримки дітей з інтелектуальними 

порушеннями - це безперервний поетапна процес соціального виховання з 

урахуванням специфіки розвитку особистості дитини з особливими 

потребами на різних вікових етапах, в різних верствах суспільства і за участю 

всіх соціальних інститутів, всіх суб'єктів виховання та соціальної допомоги . 

Процес соціалізації дитини буде ефективним за умови інтеграції таких 

дітей у суспільство, щоб вони могли придбати і засвоїти певні цінності і 

загальноприйняті норми поведінки, необхідні для життя в суспільстві. 

 Для того щоб процес соціалізації дітей з інтелектуальними 

порушеннями проходив найбільш повноцінно, необхідно проводити  

ознайомлення дітей з соціальною дійсністю в єдності мотиваційного, 

когнітивного і діяльнісно - практичного аспекту їх життєдіяльності. 

 Основні характеристики особистості дитини з інтелектуальними 

порушеннями покладаються на розвиток вищих психічних функцій, тому 

важливо, щоб педагогічне управління розвитком дитини відбувалося через 

створення умов для вживлення компонентів соціального досвіду в структуру 

особистості дитини, що сприяє формуванню його власної картини світу в 

єдності свідомості, ставлення та поведінки . 

В основі процесу соціальної адаптації лежить ознайомлення дітей з 

соціальною дійсністю. При цьому важливо, щоб були враховані вікові 

новоутворення дитини, так як ці критерії за своєю природою соціальні і їх 

пріоритетний розвиток забезпечується в процесі соціалізації.  

Таким чином, соціально-педагогічну діяльність в закладі освіти 

необхідно реалізовувати як технологію трансформації соціальної ситуації 

розвитку дитини в педагогічну, освітню, виховну, навчальну та розвиваючу з 

орієнтацією на основні завдання соціальної адаптації, що  полягають у 

формуванні цінностей і загальноприйнятих норм поведінки необхідних для 

життя в суспільстві, комунікативної та соціальної компетентності. 
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