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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй СРЕДы РЕБЕНКА С ОСОБЕННыМИ 

ПОТРЕБНОСТяМИ
В статье анализируется образовательная среда детей с особенными 

потребностями на примере специализированных школ и инклюзивных 
классов. Выделены основные компоненты образовательной среды и 
сформулированы условия его позитивного влияния на социализацию ре-
бенка с особенными потребностями. 

Ключевые слова: образовательная среда, екологический подход, ре-
бенок с особенными потребностями, инклюзивное образование, социали-
зация, социометрия.

Актуальність. Проблема навчання дітей з особливими 
потребами в Україні стоїть особливо гостро. Адже більшість 
із них, перебуваючи вдома або в інтернаті, не отримує на-
лежної освіти, знань, умінь, навичок, які сприяють самороз-
витку, самореалізації, самовдосконаленню в подальшому. 
Крім того вони виявляються непідготовленими до життя у 
звичайному для пересічної людини і незахищеному для них 
світі. Рівні можливості навчання для особливих дітей на-
зивають терміном «інклюзивна освіта». З огляду на це стає 
актуальною проблема дослідження освітнього середовища 
дитини з особливими потребами.

Аналіз досліджень і публікацій. Освітнє середовище, 
як части на просторово-предметного оточення розглядаєть-
ся як зарубіжними (Г.Бенеш, Дж.Гібсон, У.Мейс, Т.Менг, 
М.Турвей, В.А.Ясвін та ін.), так і вітчизняними (Г.О. Балл, 
І.Д. Бех, Є.В. Бондаревська, С.Ю. Максимова, О.М. Пєхота, 
В.В. Рибалка, В.А. Семиченко, В.В. Сєріков, С.О. Сисоєва,О.І. 
Язиков, та ін.) дослідниками.

Освітнє середовище досліджується як засіб розви тку 
творчої особистості (В.А. Мастерова, С.В. Пимонова, И.А. 
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Подольска), самореалізації особистості (Н.В. Сенченко). Але 
його роль у формуванні особистості дитини з особливими по-
требами залишається вивченою недостатньо.

Формулювання цілей статті. 
Виокремити специфічні психолого-педагогіч ні умови та 

компоненти освітнього середовища як важливого фак тору 
соціалізації дітей з особливими потребами.

Виклад основного матеріалу. 
Роль середовища в процесі соціалізації дитини є надзви-

чайно важливою. За Г. Бенешем «середовище дитини, як су-
купність природного та соціального переживання всього, що 
його оточує, утворює вихідну базу для вимірювання розвитку 
чи занепаду. Водночас воно формує соціальні очікування і 
запити до життя. Ці інтерналізовані порівняння є найчасті-
ше непомітними надіями або побоюваннями щодо набуття 
власного життєвого стандарту» [1, с.243]. Для людини серед-
овищем є її психічне, духовне, соціальне, культурне оточен-
ня. Тобто середовище (сімейне і освітнє) закладає фундамент 
особистості дитини, який буде реалізовуватись все подальше 
життя.

Дослідник освітнього середовища В.Ясвін дає таке його 
визначення з позиції суб’єкта: «освітнє середовище - це сис-
тема впливів і умов формування особистості, а також мож-
ливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і 
просторово-предметному оточенні» [8, с.17].

Відповідно, поняття освітнє середовище відображує еко-
логічний підхід до освіти. Внутрішнє середовище певної 
освітньої системи (школи) є зовнішнім середовищем для 
будь-якої особистості, яка в ній розвивається. Екологічним 
такий підхід є тому, що створення навчальних середовищ 
має певне відношення до психології довкілля, яка вивчає 
перш за все взаємини між людиною і його повсякденним 
просторово-предметним середовищем. Невідповідність ор-
ганізації просторово-предметного середовища людини його 
природі, як відомо, деструктивно впливає на різні структури 
людської психіки, а загалом деформує і руйнує особистість. 

Г.А.Ковальов виділяє такі структурні компоненти освіт-
нього середовища:

фізичне оточення – шкільне приміщення, його дизайн, •	
розмір і просторова структура навчальних помешкань, 
умови для переміщення і розміщення учнів;
людський фактор – добір учнів, наповнюваність класів •	
та груп і його вплив на соціальну поведінку учнів, осо-
бливості й успішність учнів, етнічні особливості, якість 
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підготовки вчителів, статево-вікова структура учнів-
ського контингенту;
програма навчання – новаторський характер змісту •	
програм навчання, технології навчання, стиль і мето-
ди навчання, форми навчальної діяльності, характер 
контролю[7].

До особистісних компонентів освітнього середовища 
А.В.Гора відносить: соціальний, мотиваційний, креативний, 
рефлексивний, аксіологічний, інтегративний [3]. Як зазна-
чає Н. Кузьміна[5] системотворчим компонентом педагогіч-
ної системи є розвиток психічних новоутворень в особистіс-
них характеристиках, діяльності, індивідуальності дитини з 
особливими потребами. На наш погляд слід виділити серед 
компонентів освітнього середовища дитини з особливими по-
требами також адаптаційний та реабілітаційний,які є важ-
ливими на кожному етапі соціалізації дитини.

Основні типи освітнього середовища (за Я.Корчаком):
догматичне освітнє середовище – сприяє розвитку па-	
сивності і залежності дитини;
кар'єрне освітнє середовище – сприяє розвитку актив-	
ності і залежності дитини;
безтурботне освітнє середовище – сприяє вільному роз-	
витку й зумовлює пасивну життєву позицію дитини;
творче освітнє середовище – сприяє розвитку активної 	
дитини[7].

Досліджуючи дану проблему О.І.Язиков дає визначення 
освітньому середовищу – як«сукупності природних, фізичних 
та соціальних об’єктів й суб’єктів, які впливають на форму-
вання учня, на його творчий, професійний та особистісний 
розвиток, сприяють становленню міжсуб’єктних взаємодій  та 
особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій в освіт-
ньому процесі, забезпечують умови комфортної життєдіяль-
ності учня в навчальному закладі та поза його межами. Це 
середовище складає поле впливів на дитину: педагогічних, 
виховних, освітніх, професійних, соціокультурних»[7,с.6].

Таким чином, мікросередовище - це світ взаємопов'язаних 
предметів, явищ, людей, які постійно оточують дитину і обу-
мовлюють її розвиток. До такого світу насамперед належать: 
природна природа (конкретне оточення - дерева, кущі, тра-
ва, озеро, річка і т.п.); мікросоціум (найближче соціальне 
оточення дитини): сім'я, клас, неформальні групи (друзі, по-
други, дорослі, дитячі, юнацькі організації та об'єднання); 
конкретна друга природа (будівлі, споруди, меблі, тобто все 
те, що створено руками людини).

Буковська О.О., Зеленська Т.А.
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Отже, мікросередовище (сімейне і освітнє) - це насамперед 
поле активної соціальної діяльності особистості, об'єктивна 
сукупність матеріальних та ідеологічних чинників, з якими 
особистість безпосередньо взаємодіє у процесі спілкування 
з іншими людьми. Аналізуючи освітнє середовище дитини 
з особливими потребами вважаємо за потрібне розглянути 
інклюзивну (включену) модель, спеціалізовані школи та ін-
дивідуальну форму навчання слабочуючихдітей.

Реалізації інклюзивної моделі освіти потребує розв’язання 
низки завдань: організувати навчально-виховний процес, 
який би задовольняв освітні потреби всіх дітей, розробити 
систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для 
дітей з особливими освітніми потребами, створити позитив-
ний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.
Якість навчально-виховного процесу значною мірою визна-
чається тим, наскільки враховуються та реалізуються по-
тенційні можливості навчання й розвитку кожної дитини, її 
індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи пси-
хічні обмеження, у дитини завжди є резерви для розвитку, 
використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. 
Тому завданням сучасної освіти, на нашу думку, є створення 
освітнього середовища, яке б стало і реабілітаційним для ді-
тей з особливими потребами, тобто яке б сприяло розвитку 
потенційних можливостей дитини і нівелювало «вторинні 
дефекти».

Л.С. Виготський гаряче вказував на те, що спеціальне ви-
ховання аномальних дітей вимагає «спеціальної педагогічної 
техніки, особливих прийомів і методів», що «тільки вище нау-
кове знання цієї техніки може створити справжнього педаго-
га в цій галузі». Вінпідкреслював, що «…не можна забувати 
і того, що треба виховувати не глухого, а дитину перш за все.

Виховувати ж глухого означає виховувати глухоту, і із пе-
дагогіки дитячої дефективності перетворювати її в дефектив-
ну педагогіку». В цих думках Л.С. Виготського полягає кон-
цепція спеціального органі зованого виховання глухих дітей. 
На підставі глибоких знань загальної і спеціальної педаго-
гіки та психології педагог повинен, орієнтуючись на реальні 
можливості дитини, відповідно до мети вихованнясплану-
вати роботу. Л.С. Виготський, найвищий прояв гуманізму 
вбачав не в тому, щоб вихователь, педагог виявлялиполег-
кість і поступлення, орієнтуючись у своїй роботі на дефект, 
а навпаки, в тому, щоб вони створювали в розумних межах 
труднощі для дітей в процесі їх виховання і навчання, вчи-
ли переборювати ці труднощі і тим самим розвивалиособис-
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тість, їх здорові сили. Говорячи про спеціальне виховання, 
він підкреслював: «Тут потрібні загартовуючі і мужні ідеї. 
Наш ідеал – … відкривати переборюванню дефекта, його 
зверх компенсації найширший шлях. Для цього нам треба 
засвоїти соціальну спрямованість цих процесів»[2,с.88-90].

Ідеї Л.С. Виготського про шляхи розвитку спеціального 
виховання і навчання дітей з особливими потребами діс-
тали подальший розвиток в теорії і практиці вітчизняної 
та зарубіжної дефектології (М.Д. Ярмаченко, Р.М. Боскіс, 
О.І. Дьячков,Н.Ф. Засенко, С.О. Зиков, І.П.Колесник, 
І.В.Колтуненко, О.П. Кузмічова,І.М.Лобурець, К.В. Луцько, 
О.М.Марциновська, Л.П. Носкова, М.І. Нікітіна, Е.М. Пущин, 
Л.І. Фомічова, М.К. Шеремет, Ж.І. Шиф, І. Г. Єременко,   
А.М. Гольдберг, В.І.Бондар, В.М. Синьов, К.М. Турчинська 
та ін.). Питання про вибір правильних шляхів відповідного 
змісту, ефективних форм і методів виховної роботи в спеці-
альній школі є однією з центральних проблем комплексного 
підходу до виховання.

Ще в минулому столітті С.О.Зиков підкреслював необхід-
ність розширення контактів дітей з вадами слуху з чуючими 
однолітками, звертаючи увагу педагогів на те, що розвиток 
комунікативних умінь учнів має відбуватися в природних і 
спеціально створених умовах, при яких користуватися мов-
ленням стає необхідністю. Актуальність розширення кола 
спілкування дітей з слуховою вадою зростає в умовах інклю-
зивної освіти[4].

Аналіз теоретичних джерел з проблеми взаємин окремої 
особистості і колективу дозволяє стверджувати, що освітнє 
середовище має величезний психолого-педагогічний по-
тенціал щодо соціалізації особистості, при цьому духовний 
вплив колективу і особистості взаємні: особистість, опанову-
ючи фондом духовного багатства групи, сама збагачує її. Для 
психології характерно уявлення про школу як про середови-
ще розвитку дитини. Дитячий колектив, спілкування з одно-
літками допомагають дитині придбати особистий досвід від-
носин в соціумі, слугуючи фундаментом для подальшого роз-
витку дитини та формування таких соціально-психологічних 
якостей, як здатність: до інтерпретації поведінки інших 
людей, до взаємодії з ними, до співпереживання та інші. 
Показниками гармонії відносин особистості і колективу 
служать: емоційна задоволеність особистості відносинами в 
колективі, усвідомлення особистістю своєїс оціальної значи-
мості, реальна можливість самовираження, самореалізації, 
самоствердженняучня в колективі, згуртованість колективу.

Буковська О.О., Зеленська Т.А.
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Відомо, що освітнім середовищем на початковому етапі-
навчання дитини є організація навчально-виховного про-
цесу, що побудований на взаємодії вчителя і учня та учня і 
учня. З перших днів шкільного навчання дитина можевід-
чувати специфічні труднощі в установленні та підтриманні 
взаємодії. В основі цих труднощів може лежати недостат-
ній попередній досвід дитини (відсутність корекційноїдош-
кільної підготовки) та якість мовленнєвого спілкування. 
Отримавши позитивний досвід індивідуальних занять, іноді 
батьки вирішують навчати дитину з порушеним слухом за ін-
дивідуальною формою навчання, чим ще більше поглиблю-
ють проблему, бо позбавляють дитину можливостінабувати 
навички взаємодії в різних навчальних та позанавчальних 
ситуаціях. Саме на початковому періоді навчання формуєть-
ся процес навчальної взаємодії, що в подальшому дозволить 
учню успішно оволодівати навчальним матеріалом в умовах 
групової форми навчання загальноосвітнього навчального  
закладу[2]. Тому дуже важливо допомог тидитині на почат-
ковому етапів ключитися в нове, складне для дитини освітнє 
середовище загальноосвітнього навчального закладу, що по-
требує психолого-педагогічного супроводу дитини.

Повноцінне включення неможливе без створення спеці-
альних умов для реалізації особливих потреб слабочуючої 
дитини. На початковому етапі шкільного навчання життєво 
необхідне формування наступних навичок: сприймати зву-
ки в різних акустичних умовах, розуміти звернене мовлення 
і точно оцінювати дії співрозмовника, вміти встановлюват 
дружні стосунки з однолітками, набувати власний досві спіл-
кування і активно його застосовувати в процесі навчання.

Учитель, приймаючи в клас учня з порушенням слуху, 
повинен бути готовий розділити відповідальність за долю 
навчання й виховання дитини з його батьками, фахівцями, 
що рекомендували інтегроване навчання, і з вчителями-
дефектологами, які здійснюють корекційну допомогу.  
Корекційна допомога з боку вчителя – це використання що-
денних ситуацій спілкування на уроці і в позаурочний час 
для активізації мовленнєвого розвитку нечуючої дитини [2]. 

Для успішної інтеграції дитини з вадами слуху в мовно-
му середовищі вчителю необхідно допомагати учням орга-
нізувати спільні ігри під час перерв і після уроків, спільної 
діяльності на уроках та після уроків. Нечуюча дитина у 
класі вимагає особливої уваги з боку вчителя в ході усього 
навчально-виховного процесу: індивідуальне планування 
тем, які викликають утруднення в засвоєнні; ведення уроку 
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обличчям до нечуючого учня; контроль за розумінням дити-
ною завдань, інструкцій, питань та відповідей учнів; залу-
чення батьків до закріплення нового матеріалу в домашніх 
умовах; максимальне використання випереджаючого на-
вчання; заохочення за позитивні відповіді; вимагання по-
стійного носіння слухового аппарату.

Отже, успіх інклюзивного навчання  дітей з вадами 
слуху залежить від грамотно організованого психолого-
педагогічного супроводу та  злагодженої командної роботи 
педагогічних, медичних працівників та батьків. Взаємодія 
школярів з порушеним і нормальним слухом  сприяє гума-
нізації шкільного виховання, духовному розвитку учасників 
навчально-виховного процесу, збагаченню їх світогляду та 
становленню особистості. Дані спостереження за взаємовід-
носинами учнів з вадами слуху та їх здорових однолітків,  
свідчить про можливість і необхідність психолого – педагогіч-
ного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я, 
цілеспрямованої підготовки  в різних формах їх спільного 
перебування в умовах загальноосвітнього навчального за-
кладу. Важливим фактором у вирішеніпитаннявключення-
дитини з особливими потребами в загальноосвітнійпростір 
є готовністьвчителянавчати у своємукласіособливудитину. 
Знання специфічних методів роботи та вміння організувати 
корекційно-педагогічне середовище для розвитку мовлення-
дітей дозволить покращити результати навчальної діяльнос-
ті та сприятиме успішному включенню дітей з вадами слуху 
в загальноосвітнє середовище.

Емпіричне дослідження особливостей освітнього серед-
овища дітей з особливими потребами було організоване на 
базі двох класів Куликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (звичайний 
та інклюзивний клас) та Чернігівської спеціальної загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської міської ради 
Чернігівської області (для дітей з вадами слуху). Було вико-
ристано метод соціометрії Я. Морено та опитувальник «Мій 
клас» (методика Боврозера у модифікації Ю. Гільбуха).

За методикою «Мій клас» (методика Боврозера у модифі-
кації Ю. Гільбуха) були отримані такі результати. За шкалою 
«Ступінь задоволеності», більшість учнів показали високий-
рівень: учні спеціалізованої школи 75%; учні інклюзивного 
класу 67%; учні звичайного класу 75%.Що свідчить про те, 
що в класах досить гармонійні стосунки, учні задоволені як 
класом так і школою загалом.За шкалою «Ступінь конфлік-
тності», переважає високий рівень: учні спеціалізованої шко-
ли 63%; учні інклюзивного класу 67%; учні звичайного класу 
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58%.Ми допускаємо, що учні не завжди знаходять спільну 
мову між собою,але намагаються вирішувати свої проблеми 
самостійно.За шкалою «Ступінь згуртованості» високій се-
редні бали отримали учні спеціалізованої школи 75%; учні 
інклюзивного класу 58%; учні звичайного класу 58%.Це свід-
чить про те, що учні завжди намагаються прийти на допо-
могу один одному. Підтримуючи один одного, вони знімають 
психологічні бар’єри та налагоджують спілкування.

Соціометрія, проведена в класі спеціалізованої школи, 
виявила, що в досліджуваній групі більшість дітей має спри-
ятливий статус. Лише один учень в шкільній діяльності по-
трапив в зону відторгнутих. В позаурочній діяльності рівень 
спілкування помітно кращий.Виявлений такий характер 
зв’язку, як взаємна симпатія. 

Соціометрія, проведена в інклюзивному класі, виявила, 
що в досліджуваній групі більшість дітей має сприятливий 
статус. В шкільній діяльності в зону відторгнутих потрапили 
2 учні, один з яких – це слабочуючадитина. Як в шкільній 
так і в позаурочній діяльності дитина отримала два негатив-
ні вибори. Отже, діти не готові прийняти дитину з особли-
вими потребами та включати її в кола свого спілкування та 
групової діяльності. Ця проблема потребує особливої уваги 
з боку педагогів, психолога та соціального працівника, які 
мають згуртувати колектив і розвивати в учнів співпережи-
вання, співчуття, емпатію та взаємодопомогу.

Соціометрія, проведена в звичайному класі, може розпові-
сти нам, що в досліджуваній групі в більшій мірі сприятливі 
взаємостосунки. В шкільній діяльності два учні потрапили 
в зону відторгнутих. Що стосується позаурочної діяльності, 
то жоден учень не перейшов грані четвертого кола матриці.
Мотивація виборів в більшості випадків визначається ба-
жанням дітей спілкуватися, мати спільну справу, інші при-
чини загалом виступають як другорядні.

Коефіцієнт групової взаємодіїзагалом низький, як в шкіль-
ній, так і в позаурочній діяльності  становить: у класі спеці-
алізованої школи – ШД-0,41; ПД-0,5; в інклюзивному класі 
– ШД-0,36; ПД-0,36; у звичайному класі – ШД-0,33; ПД-0,25.
Тільки в класі спеціалізованої школи в шкільній діяльності 
коефіцієнт становить середній рівень. Найнижчі коефіцієн-
ти в двох сферах отримали учні звичайного класу. Не наба-
гато вищі показники і в інклюзивному класі, на відміну від 
спеціалізованої школи.Тож можна сказати, що в класах, де 
навчаються учні з певними проблемами, коефіцієнт групо-
вої взаємодії дещо більший. Оскільки вчителі приділяють їм 
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більше уваги та й самі учні намагаються підтримувати один 
одного та активно співпрацюють між собою.В інклюзивному 
класі дитині з особливими потребами для успішної соціалі-
зації необхідний психолого-педагогічний супровід та робота 
психолога з колективом.

Отже, психологічними особливостями освітнього серед-
овища дитини з особливими потребами є: середній рівень 
групової взаємодії, високий рівень конфліктності й високий 
рівень задоволеності стосунками в колективі та низький рі-
вень згуртованості й незадоволення потреби у спілкуванні 
з однолітками. Основними характеристиками освітнього се-
редовища, що забезпечать успішну соціалізацію особистості 
дитини з особливими потребами ми вважаємо наступні умо-
ви його функціонування: гуманістичний характер освітнього 
впливу; відкритість та динамічність освітнього середовища; 
діагностично-корекційний психолого-педагогічний вплив; 
реабілітаційний психолого-педагогічний супровід дитини з 
особливими потребами; співпраця з батьками.
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