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Ставлення суспільства до «особливої» дитини є певним мірилом його 
цивілізованості. Донедавна питання, пов’язані з інвалідністю у дітей, 
замовчувалися. Інвалідів намагалися ізолювати від суспільства, помістити в 
спеціальні заклади. Дитина з особливими потребами та її близьке оточення 
іноді залишалися сам на сам зі своєю бідою. Будуючи демократичне 
суспільство необхідно передбачити не лише рівні можливості для всіх, але й 
виховувати толерантне ставлення та бажання щось зробити для іншого. 
Тому соціальний педагог повинен бути обізнаним, як проводити таку 
роботу, для отримання позитивного результату при роботі з дітьми з 
особливими потребами.  

 
«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами 
шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та 
ПТНЗ на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з 
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН 
від 01.10.2010 № 912). Інклюзивне навчання: ґрунтується на правах людини і 
принципах рівності; спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є 
виключеним з загальної системи навчання; це процес усунення бар’єрів в 
системі освіти та системі підтримки. Інтеграція в освіті може вирішити 
основні її суперечності – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими 
людськими ресурсами. За багаторічну працю в системі профтехосвіти 
зрозуміло, що не можна дати освіту лише з якоїсь окремої науки.  

Інтеграція – це органічне поєднання відомостей різних навчальних 
предметів навколо однієї теми, яка закладає нові умови діяльності викладачів 
та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття ними 
навчального матеріалу. Головна проблема дитини з обмеженими 
можливостями полягає в порушенні її зв'язку зі світом, в обмеженій 
мобільності, недостатності контактів з однолітками та дорослими, в 
обмеженому спілкуванні з природою, недоступності низки культурних 
цінностей, а іноді й елементарної освіти. Метою дослідження є визначення 
основних аспектів роботи соціального педагога в умовах професійно-
технічного навчального закладу з учнями, що мають особливі проблеми.  

В.О. Сухомлинський акцентував увагу на необхідності «завжди і всюди 
брати разом те, що пов’язано одне з одним». Необхідність інтегрованого 
підходу до організації навчально-виховного процесу видатний український 
педагог - гуманіст пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного 
коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні 
вивчатися у зв’язках». Саме тому ефективна робота з цих напрямів може 



полегшити навчання учнів з особливими потребами у професійно-технічному 
навчальному закладі. Роль учня з особливими потребами не зводиться до 
пасивного прийняття чужого піклування про себе. Він може бути і лідером 
гуртка, і правою рукою педагога, він вчиться приймати рішення, він відчуває, 
що потрібен людям, що може принести користь. І як наслідок – незаперечний 
прогрес у соціальному розвитку. Для того, щоб дитина нормально 
розвивалася і добре себе почувала, батьки та навчальний заклад повинні 
стати для неї однією великою сім'єю. Тому обов'язковим елементом навчання 
тут є «співтворчість» викладачів, батьків і учнів. Дитина, котра має 
інвалідність, може бути такою ж здібною та талановитою, як і її здоровий 
одноліток, але виявити свій талант, розвинути його, принести користь 
суспільству їй заважає нерівність можливостей. Дитина – не пасивний об'єкт 
соціальної допомоги, а людина, яка розвивається, має право на задоволення 
різнобічних соціальних потреб у пізнанні, спілкуванні, творчості. 
Обов’язками держави являються пільги та привілеї, стосовно її соціальних 
потреб і створюючи систему соціальних служб, вони повинні згладжувати 
обмеження, які заважають процесам соціалізації та індивідуального розвитку. 
У навчальному закладі робота соціального педагога з учнями, що мають 
обмежені можливості, полягає у створенні таких соціально-педагогічних 
умов, які сприятимуть керівництву собою, досягненню індивідом своїх цілей, 
реалізації різних типів поведінки, гнучкій адаптації. Треба створити 
атмосферу безпеки, в якій немає зовнішнього оцінювання. Але соціальний 
педагог не може вирішувати за дитину всі її проблеми, він повинен 
допомогти особистості визначити власну позицію, сформувати незалежність 
від зовнішнього впливу, навчити спиратися на себе, тобто допомогти їй у 
само актуалізації. У подоланні перешкод в роботі соціальний педагог за 
В.О.Сухомлинським використовує гуманізацію та суспільно задекларовану 
загальну рівність. Так учень з особливими потребами, що адекватно оцінює 
своє становище й усвідомлює себе, досягає душевного й психічного здоров'я, 
стає соціально повноцінною особистістю. Соціально-педагогічна підтримка 
цих дітей здійснюється в умовах навчально-виховного закладу в таких 
напрямках:  

1. Соціальна паспортизація учнів, тобто своєчасне виявлення 
вищезазначеної категорії дітей, фіксація їх анкетних даних.  

2. Відвідування цих дітей удома і складання акту обстеження житлово-
побутових та моральних умов проживання в сім'ї.  

3. Проведення соціально-педагогічних досліджень особливостей 
психофізичного розвитку та соціалізації.  

4. Виявлення та розвиток творчих обдарувань, нахилів. Організація 
дозвілля, зайнятості в гуртках, клубах, секціях тощо.  

5. Виховання в соціумі гуманного ставлення до дітей з обмеженою 
дієздатністю. 

6. Проведення просвітницької роботи з батьками дітей, викладачами та 
майстрами виробничого навчання.  



Розглянемо детальніше основні напрямки роботи з дітьми, які мають 
особливі потреби: 

Методи: 
 ндивдуальний пдхд пд час навчання, консультування; 
 включення дтей в режим навчального закладу; 
 залучення дтей до гурткової роботи та позаурочних 
заходів. 
Які психологічні моменти слід враховувати соціальному педагогу в 

роботі з дітьми з особливими потребами: 
 сплкування з учнем повинне бути доброзичливе; 
 атмосфера сплкування повинна бути спокйною, повільною, 

виразною і чіткою; 
 соцальний педагог повинен бути готовим до будь-яких 

особистісних, психічних чи соматичних проявів; 
 н в якому раз соцальний педагог не повинен показувати 

роздратування; 
 не наголошувати та не нагадувати учню на певних особистісних 

проявах, про фізичні вади, навіть якщо ваші помисли чистосердечні; 
 створювати учню ситуац боротьби, успху, 
самосхвалення; показувати власний приклад позитивних емоцій, сили 

волі та інших позитивних характерологічних проявів. 
Соціальний педагог: 
 організовує консультації з представниками інших служб, якщо це 

необхідно йому для кращого розуміння й вирішення проблем або якщо це 
може допомогти сім'ї; 

 пропону батькам заповнити схеми й анкети, а потм порівнює їх 
результати, зі своїми спостереженнями. 

Зауважимо, що система впливу на дітей з обмеженими можливостями 
має бути розрахована на тривалий час і впливати на особистість загалом, у 
єдності таких її компонентів, як: пізнавальні, емоційно-вольові психічні 
процеси; досвід (знання, вміння, навички); спрямованість; поведінка. Тобто 
соціальному педагогу необхідно узгоджувати педагогічні впливи з 
медичними і психологічними; дотримуватися послідовності й наступності в 
корекційно-виховній роботі, єдиного охоронно-педагогічного режиму в 
навчальному закладі й сім'ї. Відповідно до цього можна стверджувати, що 
організовувати навчання дитини з обмеженими можливостями не можна, 
сподіваючись на її спонтанний розвиток.  

Висновки. У практиці соціальної роботи соціально - педагогічна і 
психологічна допомога ще й досі ототожнюється із соціальним захистом. 
Кінцевою метою такої індивідуальної допомоги є формування позитивної 
«Я-концепції». Отже, кожний педагог має усвідомити, що інклюзивне та 
інтегроване навчання – основний шлях корекції та соціалізації дітей з 
особливими потребами, оскільки воно перебуває у нерозривній єдності з 
вихованням і розвитком, може спрямовуватися на формування новоутворень 
особистості дитини. 


