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Розвиток сучасної України та інтеграція у Європейський простір значною 

мірою впливають на формування її освітньої політики. Особливо це питання 

стосується забезпечення права дітей з ООП на навчання та повноцінне життя. 

Прийнявши Саламанкську декларацію про політику, принципи і практичну 

діяльність у сфері освіти осіб з ООП (Саламанка, Іспанія, 1994 р., ЮНЕСКО), 

усі країни світу постали перед проблемою вдосконалення їхньої системи 

навчання, виховання та соціальної адаптації. Аби уникнути словесної 

дискримінації, дітей з порушеннями психофізичного розвитку стали називати 

такими, що мають особливі освітні потреби ( ООП) [4, с. 132]. 

В Україні станом на 01.01.2018 року проживає 7,6 млн. дитячого 

населення, з яких упродовж 2018-2019 навчального року 37,7 тис. дітей 

навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти, 15, 8 тис. дітей – 

у санаторних школах і , лише, 11, 8 тис. дітей охоплені інклюзивним навчанням 

у звичайних школах [2, с. 10], що свідчить про актуальність нашого питання. 

Одним із важливих завдань інклюзивної освіти є не лише засвоєння системи 

знань, але й формування практичних умінь і навичок у дитини з ООП в умовах 

сім`ї, необхідних для її подальшої соціалізації. Питання соціалізації дітей з 

ООП досліджували такі вчені як: І. Бех, Т. Коломоєць, А. Колупаєва, 

О. Кононко, Т. Кончанін, Т. Поніманська, та інші. У публікаціях Т. Богданова, 

Н. Мазурова, В. Ткачова та ін. описується вплив соціального оточення та 

сімейної атмосфери на особливості розвитку хворої дитини. Структура процесу 

соціалізації збігається з хронологією розвитку особистості: народження, вік 

немовляти, раннє дитинство, дошкільний вік, шкільний вік, підлітковий вік, 

юність тощо. [2, с. 134]. Важливим інститутом соціального виховання є сім`я, 



оскільки вона відтворює людину не тільки як біологічну істоту, а і як 

громадянина, в її середовищі відбувається соціалізація особистості. 

Протягом усього життєвого шляху особистості сім`я є найближчим 

мікросоціальним оточенням, яке опосередковує і визначає своєрідність 

життєдіяльності, є провідним мікрофактором соціалізації особистості. Основні 

соціалізуючі функції сім`ї полягають у забезпеченні фізичного та емоційного 

розвитку індивіда; формуванні статевої ідентифікації дитини; її розумовому 

розвитку та розвитку здібностей і потенційних можливостей; забезпеченні 

почуття захищеності формуванні ціннісних орієнтацій особистості; допомозі в 

оволодінні нею основними соціальними нормами. Сім`я – суспільний інститут, 

що історично покликаний вирішувати виховні завдання. Саме в родині у 

свідомості дитини формуються уявлення про життєві цілі, моральні цінності, 

виробляються зразки поведінки [1, с. 131]. Серед чинників, які найбільш 

впливають на успішність соціалізації дитини з ООП в сім`ї, є: повага до дитини; 

сприйняття її такою, якою вона є; похвала і заохочення дитини; розмова з 

дитиною, вислуховування її, спостереження за нею; підкреслення її сильних 

сторін; вплив на дитину проханням – найефективніший спосіб давати їй 

інструкції. 

Що стосується батьків учнів з ООП, то робота педагога з ними полягає у: 

встановленні контакту і формуванні довірливих партнерських стосунків; 

включенні батьків дітей з ООП у колектив інших батьків класу; безперервній 

взаємодії та обміні інформацією з батьками щодо навчання, виховання, 

інтересів і особистісних якостей дитини; залученні батьків до участі в розробці 

ІПР, індивідуальних навчальних планів, у процес навчання і виховання загалом, 

а також у позакласні заходи; налагодженні ефективної співпраці з іншими 

членами команди психолого-педагогічного супроводу; розробці спільно з 

іншими фахівцями загальних рекомендацій щодо особливостей розвитку, 

навчання і виховання дітей, які допоможуть батькам почуватися вдома і в класі 

зручніше та впевненіше; участь батьків у розробці портфоліо дитини; 

забезпеченні закладом освіти умов для соціально-педагогічної підтримки сімей, 



що виховують дітей з ООП. Важливим аспектом є співпраця з батьками, 

залучення їх до навчально-виховного процесу, психологічна підтримка сімей 

(консультації, тренінги, зустрічі з іншими батьками, групи підтримки тощо). 

Основними формами роботи педагога з батьками в умовах інклюзивного 

навчання є: батьківські збори, бесіди (колективні, індивідуальні, групові), 

консультації, семінари, проведення тренінгів, організація ділових ігор, 

відвідування родин, дні відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, 

оформлення куточків для батьків, випуск тематичних газет тощо. 

Отже, в розвитку дитини з ООП можна визначити перший етап соціалізації 

– входження дитини в соціум. На цьому етапі соціалізація дитини ООП не може 

бути досягнута без залучення до цього процесу її батьків. У родині складаються 

перші уявлення про людські цінності, характер взаємостосунків між людьми, 

формуються моральні якості дитини з ООП. У зв`язку з цим успішність 

соціалізаціїв в сім`ї залежить від того, настільки адекватно члени родини 

реагують на особливості розвитку дитини з ООП [3, с. 174]. Негативно в цьому 

аспекті можуть впливати такі типи сімей: Авторитарна сім`я: сім`я, в якій 

дружина підлегла чоловікові, а діти – батькам. У цій сім`ї – нездорова емоційна 

атмосфера, де батьки не тільки байдужі, але грубо ставляться до дітей, 

пануючим є почуття страху. Неблагополучна сім`я: сім`я, яка через певні 

причини повністю або частково втратила свої виховні можливості. У такій сім`ї 

культурний рівень подружжя зазвичай є достатньо низьким, поширене пияцтво, 

діти з цих сімей найчастіше складають основний контингент важковиховуваних 

дітей. Як правило, виявлення у дітей наявності ООП здійснюється під час 

навчання у школі. Неповна сім`я: сім`я, яка включає тільки одного з батьків з 

однією неповнолітньою дитиною або декількома неповнолітніми дітьми, 

утворюється внаслідок припинення шлюбу, смерті одного з батьків або їх 

роздільного проживання. У таких сім`ях, як правило, зовнішні конфлікти не 

спостерігаються, але поступово відбувається фактична втрата впливу батьків на 

формування і розвиток дитини. Молода сім`я: сім`я, у якій вік чоловіка і 

дружини не перевищує 35 років. У таких сім`ях через недостатність певного 



досвіду у батьків виникають труднощі в навчанні та вихованні дітей з ООП. 

Багатодітна сім`я: сім`я, яка виховує трьох і більше дітей. З одного боку, в 

такій сім`ї, як правило, формуються уміння рахуватися з потребами інших; 

відповідно, немає підстав для формування егоїзму, асоціальних особливостей. 

По-друге, в багатодітних родинах різко збільшується фізичне і психічне 

навантаження на батьків, особливо на матір. Вона має менше вільного часу та 

можливостей для розвитку кожного з дітей і спілкування з ними, для прояву 

уваги до їхніх інтересів та ООП [1, с. 129]. 

На психічному рівні сім`я проходить декілька стадій по сприйняттю 

дитини з ООП: Перша стадія – розгубленість, страх. Батьки відчувають 

безпорадність, тривогу за долю дитини. У цей час формуються передумови для 

встановлення соціально-емоційного зв`язку між батьками і дитиною з ООП. 

Друга стадія – стан шоку трансформується в заперечення поставленого 

діагнозу. Крайня форма, що негативно впливає на освітній процес – відмова від 

проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини і 

надання їй будь-якої психолого-педагогічної допомоги. Третя стадія – 

депресія у міру прийняття наявності у дитини ООП і правильної оцінки 

ситуації. Четверта стадія – психічна адаптація на основі повного прийняття 

ООП у дитини. П`ята стадія – характерна вмотивована поведінка батьків 

дитини з ООП, вони активно шукають допомоги для дитини, будують плани на 

її майбутнє. Варто зазначити, що незначна частина сімей досягає останніх двох 

відносно благополучних стадій [1, с. 139 ]. Існує чіткий зв`язок між 

сприйняттям сім`єю дитини з ООП і можливістю її соціалізації. В. Соммерс 

виділяє кілька схем ставлення батьків до дитини з ООП. Водночас не можна 

різко розмежовувати названі типи реакцій батьків, оскільки вони бувають і 

змішаними (Табл1.). 

Табл. 1. 

Ставлення батьків до дитини з порушенням в розвитку (за В.Соммерс) 

Ставлення Реакція на ООП Схема поведінки 
Прийняття  

дитини з 

Сім`я приймає дитину з 

ООП, об`єктивно її 

Батьки не відчувають почуття провини чи неприязні до 

дитини з ООП. Головним їх девізом є: «Необхідно 



ООП сприймає, адекватно 

оцінює та виявляє 

справжню відданість 

дитині. 

досягти якомога більшого там, де це можливо». У 

більшості випадків віра у власні сили та можливості 

дитини з ООП дає батькам внутрішню силу і 

підтримку. 

Реакція 

заперечення 

Заперечується наявність 

ООП у дитини, що впливає 

на емоційний стан батьків 

Плани щодо освіти і професії дитини з ООП свідчать 

про те, що ніякі обмеження не приймаються і не 

визнаються. Дитину виховують в дусі честолюбства, 

батьки наполягають на високій успішності її діяльності. 

Реакція 

надмірного 

захисту 

протекції, 

опіки 

Батьків переповнює 

почуття жалю і співчуття, 

вони захищають дитину від 

усіх небезпек 

Матір проявляє надмірну любов, батьки намагаються 

все зробити для дитини і за неї, тому вона може довго, 

а іноді все життя перебувати на інфантильному рівні. У 

дитини з ООП формуються пасивність, 

несамостійність, психологічна і соціальна незрілість. 

Приховане 

неприйняття 

дитини з 

ООП 

ООП вважається ганьбою Негативне ставлення і відраза до дитини з ООП 

ховаються за надмірно дбайливим, уважним 

вихованням. Батьки педантично намагаються бути 

хорошими матір`ю та батьком. 

Відкрите 

неприйняття 

дитини 

Дитина відкрито 

приймається з огидою, і 

батьки усвідомлюють свої 

ворожі почуття до неї 

Для обґрунтування ворожих почуттів і подолання 

почуття провини за них батьки використовують 

психологічний захист. Суспільство, у тому числі 

вчителі, стають винними у всіх бідах. Батьки чужою 

виною обґрунтовують свою ворожість і відчувають від 

цього полегшення. 

 

Головне завдання сучасного педагога – навчити батьків сприймати власну 

дитину з ООП як особистість. Важливо, щоб сім`я дитини відчувала увагу з 

боку педагогічних працівників, зацікавленість учителів у розвитку дитини, 

їхню готовність допомогти батькам у вихованні дитини.  

Таким чином, необхідно максимально інтегрувати дітей з ООП в загальну 

систему освіти, залучати батьків до активної участі у їхньому вихованні на всіх 

етапах підготовки до самостійного життя, до засвоєння культурних цінностей, 

навичок спільного життя. 
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