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Проблема соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами залишається 

однією з найбільш актуальних та складних для  вітчизняної спеціальної педагогіки і в 

цілому для суспільства. Практика свідчить, що частина випускників школи порушує 

норми поведінки. Несформованість уявлень про норми поведінки та нестійкість 

моральних переконань у розумово відсталих дітей вказує на не  достатню успішність 

процесу їх адаптації у суспільстві.  Отже, проблема соціалізації розумово відсталих дітей 

вимагає розробки додаткових методів та прийомів вчасного виявлення, а також 

попередження відхилень у процесі розвитку  їх особистості.   

Дослідженням питання розвитку особистості розумово відсталих дітей займались 

та займаються видатні вчені психологи та педагоги-дефектологи В.М.Бондар,  

Л.С.Виготський,  О.М.Вержиховська,   Г.М.Дульнєв,                 Н.Л. Коломінський, 

В.Ф.Мачихіна, Ж.І.Намазбаєва, Т.І.Пороцька, С.Я.Рубінштейн,     В.М. Синьов,   

І.В.Татьянчикова,   О.П.Хохліна,  Ж.І.Шиф  та ін. 

Більшість вчених погоджуються щодо визначального значення середовища для 

становлення особистості та наголошують на необхідності ведення з розумово відсталими 

дітьми спеціальної корекційно-виховної роботи, спрямованої на попередження 

негативних, вторинних відхилень у процесі їх аномального розвитку. Так, С.Я. 

Рубінштейн пише: «Ніякі захворювання мозку не можуть бути причиною  виникнення 

аморальних, антисоціальних схильностей. Дитина, яка під впливом тяжкої хвороби 

порушує правила суспільного порядку, діє так, або тому, що вона взагалі неправильно 

розуміє оточуючі її обставини, або тому, що не може керувати своїми вчинками, але не 

тому, що хвороба заставляє її діяти саме проти правил суспільного порядку. Не хвороба є 

причиною антисоціальних, аморальних дій розумово відсталої дитини, а те середовище, в 

якому живе та розвивається дитина » [3, с.133]. 

Б.П.Пузанов відмічає, що без цілеспрямованого позитивного впливу на  емоційно-

вольову сферу дитини її незрілість може стати причиною досить серйозних «соціальних 

вивихів», тобто  конфлікт між особистістю і соціальним середовищем – соціумом – буде 

збільшуватись. В результаті всі зв’язки з зовнішнім середовищем стануть неадекватними, 

атиповими, патологічними. А це, в свою чергу, може привести до серйозних соціальних 

конфліктів [ 1]. 

Аналіз сучасних літературних джерел дозволяє виокремити декілька підходів до 

вирішення проблеми соціальної адаптації розумово відсталих дітей. 

Зокрема, М.Пишчек вказує на необхідність створення спеціальних виховних ситуацій, що 

сприяють  соціальному розвитку [2]. В.Баудиш вважає, що для соціальної адаптації таких 

дітей необхідна організація різних видів діяльності, в яких відбувається становлення 

поведінки на основі формування звичок, навичок та вмінь, тобто на основі вироблення 

автоматизмів. Вітчизняні вчені наполягають на тому, що для розумово відсталої дитини 

потрібна така організація повсякденного життя  і діяльності дітей, за якої в практичних 

ситуаціях, що мають безпосереднє значення для дитини, школярі отримують необхідний 

запас уявлень та переконань (В.М.Синьов) [4]. В.А.Ніколаєв, досліджуючи соціалізацію 

розумово відсталих дітей в умовах школи-інтернату, прийшов до висновку, що найкращім 

засобом до їх соціалізації є створення ситуації успіху шляхом виявлення і максимального 

використання талантів та здібностей кожної   дитини в процесі її підготовки до життя . 

Всі перераховані підходи передбачають включення дитини в діяльність та 

створення спеціальних виховних ситуацій в процесі її організації.  Такою діяльністю, на 

нашу думку може бути підготовка та проведення українських календарно-обрядових свят 

з максимальним включеннями народних традицій, звичаїв та обрядів.  



Народна обрядовість, на думку багатьох вчених (О.Духнович, Г.Сковорода, 

К.Д.Ушинський та ін.), є одним із засобів народної педагогіки і може використовуватись з 

метою виховання та навчання  дітей різного віку та з різним рівнем розвитку. За словами 

К.Д.Ушинського, виховання не треба вигадувати, бо воно існує в народі стільки віків, 

скільки існує сам народ, з ним народилося, з ним зросло, відобразило в собі всю історію і 

всі його якості. «Чи дивно після цього, - писав К.Д.Ушинський, - що виховання створене 

самим народом і побудоване на народній основі, має ту виховну силу, яку не знайдеш в 

самих кращих системах, побудованих на абстрактних ідеях, або запозичених у інших 

народів» [7, с.232 ].   

 В свою чергу, відомий народознавець, дослідник етнопедагогіки  

М.Г. Стельмахович вважає, що додержання народних  традицій,  свят  та обрядів – це 

фронтальна форма організації виховання, яка має не менше значення ніж індивідуальна 

форма (догляд дорослих за дитиною) та групова  (участь дітей  в об’єднаннях ровесників) 

[6]. 

Безпосередньо дослідженням питання соціалізації дітей на підставі використання 

народних обрядів займається С.Я. Стефанюк. Він пише: «Процес соціалізації сьогодні не 

зможе  успішно відбутись без допомоги народного досвіду. Мова не йде про наповнення 

педпроцесу афоризмами, приказками, прислів’ями, хоча це також дуже важливо, а про 

увагу до глибинного пласту народної культури, що створена на основі колективної 

творчо-етичної та естетичної діяльності, змодельована в обрядових дійствах як 

комплексно-оптимальна модель адаптації » [5, с. 14]. 

Обрядовість, за С.Я. Стефанюком, – це джерело формування народного світогляду, 

основа народної культури та  вияв саморозвитку, засіб саморегуляції народного життя, 

умови для вияву духовної зрілості людини. Аналізуючи етнографічну спадщину і 

звертаючись до  психолого-педагогічної літератури,  С.Я. Стефанюк наголошує на тому, 

що вирішальна роль у регулюванні поведінки належить стосункам індивіда з оточенням (у 

нашому випадку – через обрядовість, що сумою своїх етнодійств впливає на емоційні 

почуття індивіда, народжуючи ціннісні уявлення про світ). Стимулювання функціональної 

єдності цінностей (у вигляді еталона, або допустимої поведінки)  через дотримання ряду 

етнотрадицій є формою виявлення індивідом своїх прагнень до самоутвердження.   Отже, 

обрядовість і обряд можуть слугувати в національній системі освіти, як цілісний 

етнопедагогічний процес самовираження, соціалізації, громадського становлення.  

С.Я.Стефанюк також вказує на те, що народознавча мудрість як фактор соціалізації 

є тим засобом, що допомагає особі олюднити себе і прилучитись до творення світу… 

Народознавча мудрість виконує функцію єдності взаємодії  виховання та навчанні із 

стимулюванням   самопрограмування індивіда та розвитком його  гуманно-творчих 

задатків за допомогою таких способів як: сприймання (через мотиваційну діяльність), 

усвідомлення (через поєднання нового і старого в обрядах), відтворення (через 

неодноразове повторення обрядової  діяльності  за взірцем), творча  діяльність  (через 

пошукову дію та рольові дійства),  переживання  (через  співвідношення власного  і 

загального),  пошук  (через нові  ситуації та через  творчі  ситуації)  [5, с.16].   

Таким чином, вітчизняні вчені не піддають сумніву особливе місце засобів 

народної педагогіки у вихованні підростаючого покоління. Однак, в більшості 

педагогічних закладів України не завжди використовуються найкращі надбання 

українського народу, не достатньо уваги приділяється народним звичаям та традиціям, 

обрядам і святам, особливо у роботі з аномальними дітьми. Тим більш недостатньо 

використовуються народні традиції при вихованні дітей з порушеннями інтелекту.  

Водночас, як показує аналіз літератури, такий вид діяльності міг би бути найбільш 

ефективним способом соціалізації розумово відсталих дітей, так як він чи не єдиний, який  

одночасно містить в собі два найбільш важливих для виховання   розумово відсталих 

дітей компоненти: емоційну наповненість та включення дітей в діяльність.   

Тому метою нашого дослідження було вивчення адаптаційного потенціалу 

українських народний традицій щодо розумово відсталих дітей молодшого шкільного 

віку.  



Дослідження проводилося на базі двох навчальних закладів:   Лиманської 

спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку та Одеської 

спеціальної школи-інтернату №34.  У дослідженні брали участь діти молодшого шкільного 

віку з двох третіх класів. У кожному класі  було по 12 дітей. Тобто в експерименті брало 

участь 21 дитина з діагнозом розумова відсталість легкого ступеню та 3 дитини з діагнозом 

розумова відсталість помірного ступеню. 

З метою діагностики та реєстрації параметрів сформованості рівня соціальної 

адаптованості розумово відсталих дітей використовувались: методика дослідженні 

міжособистісних відносин Рене Жиля, соціометрія, методика дослідження самооцінки 

Дембо-Рібіншнейн, спостереження, а також метод експертних оцінок.  

За допомогою методики Рене Жиля  було проведено:  вивчення соціальної 

пристосованості дитини; дослідження сфери міжособистісних відносин дитини; виявлення 

особливостей поведінки дитини в різних життєвих ситуаціях, важливих для дитини. 

 Мета соціометричного обстеження «Будиночок» - діагностика міжособистісних 

взаємовідносин в групі.  За формулою: 
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де Сi — соціометричний статус i-члена, R
+
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-
 — отримані i-членом вибори, Z — знак 

алгебраїчної суми числа отриманих виборів i-члена, N— число членів групи, визначався 

соціометричний статус кожного її члена.      

 Аналізуючи отримані результати  ми відмітили, що майже за всіма  ознаками 

розумово відсталі діти мають виражені  показники порушення сфери міжособистісних 

відносин та соціальної пристосованості. Особливо помітними  були порушення за  такими 

показниками як допитливість, комунікативність та замкнутість. Навіть спостерігаючи за 

поведінкою дітей, можна було  помітити деяку відстороненість, недостатність спілкування 

та взаємодії як з однолітками, так і з вчителями. Водночас, отримані дані свідчать про 

зниження пізнавальних інтересів та допитливості серед учнів допоміжних шкіл.  

За результатами соціометричного обстеження було виявлено, що  розумово відсталі 

діти молодшого шкільного віку демонструють відсутність диференційованого підходу до 

вибору друзів. Вони не завжди чітко усвідомлюють своє відношення один до одного, деякі 

з них не змогли відповісти чому вони симпатизують тому, або іншому однокласнику. 

Іноді розумово відсталі діти взагалі відмовлялись кого-небудь вибрати. Отже,  аналіз 

результатів обстеження яскраво свідчить про порушення міжособистісних стосунків  у 

обстежених учнів спеціалізованої школи.    

 Робота з  методикою Дембо-Рубінштейн показала досить високий рівень 

самооцінки обстежених дітей. Отже  висока самооцінка дітей молодшого шкільного віку 

не може свідчити про високий рівень їх соціальної адаптації оскільки у розумово 

відсталих дітей вона характеризується  неадекватністю та низьким рівнем 

самоусвідомлення. Загалом самооцінка розумово відсталого молодшого школяра  

відповідає рівню самооцінки дошкільника.  

Використання методу експертних оцінок, в процесі якого  здійснювалось виявлення 

об’єктивних показників  соціальної дезадаптованості дітей підтвердило  низький рівень 

адаптації у молодших школярів з розумовою відсталістю.  

З метою перевірки можливостей впливу українських народних традицій та обрядів 

на соціальну адаптацію розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку був 

проведений пробний  формуючий експеримент, який складався з чотирьох етапів: 

1-й етап – виявлення обізнаності учнів та вчителів допоміжної школи про народні 

свята, звичаї, обряди та традиції; 

2-й етап – загальний огляд українських народних обрядів, звичаїв, традицій та 

виділення таких, що можуть бути використаними у роботі з розумово відсталими дітьми.   

3-й етап – розробка спеціальних сценаріїв адаптованих до можливостей учнів 

спеціалізованих шкіл для дітей з інтелектуальними вадами. 

4-й етап – підготовка та проведення  свят, спрямованих на соціалізацію учнів 

допоміжних шкіл. 



При побудові експериментальної методики, враховуючи вимоги як загальної, так і 

спеціальної педагогіки, нами було розроблено систему принципів,  а саме:  

- Принцип врахування структури дефекту, який передбачав індивідуальний підхід до 

кожної дитини, врахування її можливостей та своєрідності психічного розвитку. 

Сценарії розроблялись таким чином, щоб діти з більш складним діагнозом переважно 

виконували роль спостерігачів або   їх участь обмежувалась допомогою у виконанні 

деяких обрядів.  

- Діяльнісний принцип передбачає проведення роботи з дитиною  при організації з нею 

сумісної діяльності. Його реалізація здійснювалась завдяки сумісній участі дорослих 

та дітей у проведенні свят. 

- Принцип доступності народознавчого матеріалу полягав у необхідності відібрати 

найпростіші види діяльності та зрозумілі для дітей тексти.  

- З принципом доступності тісно пов’язаний принцип створення ситуації успіху, 

оскільки, тільки доступний для усвідомлення матеріал може створювати ситуацію 

успіху. Цей принцип здійснювався шляхом виявлення і максимального використання 

талантів та здібностей кожної   дитини. 

- Принцип емоційної насиченості був в свою чергу тісно пов’язаний з принципом 

створення ситуації успіху.  Його дотримання  відбувалось за рахунок максимального 

використання ігор, музики, танців, співу, які завжди викликають у дітей почуття 

радості, задоволення, створюють  веселий  та  бадьорий настрій. 

- Принцип взаємозв’язку різних видів діяльності  передбачав поєднання  театрально-

ігрової, художньо-мовленнєвої, ігрової та інших видів діяльності. 

- Принцип створення ситуацій, що сприяють формуванню соціальних навичок та вмінь 

реалізовувався  завдяки включенню в сценарії свят       коротких діалогів, елементів 

соціальної ввічливості та трудової підготовки, домашніх справ,  рукоділля та ін.    

  Під час проведення свят діти виявили значну зацікавленість у такому виді 

діяльності. Вони з задоволенням готувались до кожного свята. Не дивлячись на те, що їм 

було досить складно безпосередньо  приймати участь   у проведенні, більшість дітей 

проявляли ініціативу та бажання допомагати.  Таким чином, нами були задіяні до роботи 

майже всі діти, що прийняли участь в експерименті  за виключенням тих дітей, які мали 

більш важкий діагноз і безпосередньо приймати участь у проведення свят для них 

виявилось дуже складно. Однак вони були задіяні до роботи по  святковому оформленню 

сцени, наприклад, малювали крашанки до Великодня, а також  виконували роль глядачів.   

 Для підведення підсумків формуючого етапу експерименту ми провели повторне 

обстеження  дітей. Результати  обстеження за методикою Рене Жиля яскраво  свідчать про 

підвищення соціальної пристосованості розумово відсталих дітей та покращення сфери 

міжособистісних відносин у них майже за всіма показниками, окрім відношення до братів 

та сестер, а також відношення до бабусі та до дідуся, які залишились на тому ж рівні. 

Повторне соціометричне обстеження виявило позитивні зрушення у напрямку 

формування структури міжособистісних відносин класу. Особливо показовим було 

підвищення соціометричного статусу у трьох дітей з найскладнішим діагнозом, які до 

проведення експериментальної корекційно-виховної роботи мали найбільше негативних 

виборів.  

 Таким чином, вивчення спеціальної літератури та проведення пробного 

дослідження з проблеми використання народних звичаїв, традицій та обрядів дозволило 

зробити наступні висновки:  

 Соціальна адаптація  розумово відсталої дитини на сучасному етапі розвитку 

суспільства залишається актуальною проблемою корекційної педагогіки.  

 Для найбільш ефективної соціальної адаптації потрібно створити спеціальні умови, 

які б передбачали з одного боку, включення дитини в соціально значущу 

діяльність, а з іншого боку були б емоційно насиченими. 

 Народні традиції, звичаї та обряди  здавна слугували для регуляції діяльності та 

поведінки людей. Саме цим пояснюється їх  значення як  засобів народної 

педагогіки, що можуть використовуватись з метою соціалізації особистості. 



 Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що спеціально організована 

діяльність з підготовки  та проведення українських народних календарних свят в 

умовах спеціалізованої школи може бути найбільш  сприятливою для процесу 

соціальної адаптації дітей з інтелектуальними вадами.  
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