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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ У США: ДОСВІД РОБОТИ  

 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства вимагає 

постановки питання щодо формування нової системи включення підлітків з 

обмеженими можливостями в освітній і реабілітаційний процес. У зв'язку з 

цим виникає необхідність теоретичного обґрунтовування і практичного 

інформаційно-матеріального забезпечення системи роботи з особливою 

категорією учнів - інвалідами в умовах загальноосвітньої школи.   

Інвалідність підлітків - це істотне обмеження життєдіяльності, вона 

сприяє соціальній дезадаптації, яка обумовлена порушеннями в розвитку, 

ускладненнями в самообслуговуванні, спілкуванні, навчанні, оволодінні в 

майбутньому професійними навичками. Засвоєння підлітками-інвалідами 

соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відносин 

вимагає від суспільства певних додаткових заходів, засобів і зусиль 

(наприклад, спеціальних програм, спеціальних центрів з реабілітації, 

спеціальних навчальних закладів т. ін.). Але розробка цих заходів повинна 

ґрунтуватися на знанні закономірностей, завдань, сутності процесу 

соціальної реабілітації, соціалізації. 

Необхідність розв’язання різних проблем підлітків з обмеженими 

можливостями вказує на значущість й важливість вдосконалення умов 

життєдіяльності, навчання, форм і методів соціалізації. Специфічність, 

різноплановість проблем вимагають створення різних спеціалізованих служб, 

програм, які мають належне науково-методичне, кадрове забезпечення, 

принципи організації. Таким чином, виникає необхідність розвитку системи 

навчання і реабілітації підлітків-інвалідів в сучасних умовах. Суттєвий 



поштовх уперед у розв’язанні даної проблеми зробили європейські держави 

та США. 

Таким чином, важливим у розв’язанні проблем щодо соціалізації 

підлітків-інвалідів є вивчення, аналіз і впровадження зарубіжного досвіду.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблема 

навчання, соціалізації дітей-інвалідів, з причини її актуальності, широко 

вивчається. Питаннями роботи з дітьми із обмеженими можливостями, 

особливостями їх соціалізації займаються Г.Бондаренко, Є.Смірнова, 

Є.Холостова. Соціально-психологічні проблеми інвалідів розкрито в працях 

Н.Бенюха, Л.Борщевської, Д.Вернера, І.Іванової, Р.Овчарової, С.Савченка.  

Підготовка фахівців до роботи з інвалідами описана в працях 

О.Безпалько, Р.Вайноли, Н.Дементьєвої, А.Капської.  

Проте питання навчання, соціалізації підлітків з обмеженими 

можливостями в умовах масової школи ще недостатньо розкрито.  

Мета і завдання дослідження: розкрити специфіку американської 

системи навчання інвалідів в умовах загальноосвітньої школи; 

проаналізувати діяльність різних шкіл, у яких навчаються інваліди; виділити 

основні напрямки роботи з інвалідами у школі.  

Основний зміст статті. У різні періоди становлення і розвитку 

системи роботи з дитиною зі специфічними потребами, надання допомоги 

зводилося до її ізоляції в спеціальній школі інтернатного типу.  Навіть 

існуюча в Україні нормативна база не дає можливості навчатися і 

працевлаштуватися інвалідам. Для організації допомоги дітям-інвалідам 

такого характеру на сьогодні існує необхідність звернутися до зарубіжного 

досвіду.  

Так, з 1975 року в США діє Федеральний закон «Освіта для дітей із 

розумовими і фізичними недоліками», спрямований на допомогу в навчанні 

дітей із обмеженими можливостями в умовах середньої школи.   

Національний освітній центр для дітей-інвалідів впроваджує програму 

«IDEA» - шкільна освіта дітей-інвалідів, програму «Залучення». Цей центр 



допомагає батькам, учителям консультаціями, розробкою посібників, 

безкоштовним навчанням помічників вчителя для роботи із дітьми-

інвалідами в школі.  

Як окрема організація існує Центр технічної допомоги і збору 

інформації про дітей з обмеженими можливостями. Працівники центру 

збирають відомості про всіх дітей з обмеженими можливостями в межах 

одного штату, аналізують інформацію про те, хто з інвалідів 

працевлаштований після закінчення школи, чи продовжують вони навчання в 

коледжах, університетах.       

Національний центр середньої освіти і подальшої соціалізації інвалідів 

університету Міннесоти  координує національні ресурси, пропонує технічну 

допомогу і поширює інформацію про молодих інвалідів, займається їх 

працевлаштуванням.  

Специфіка американської освітньої системи для учнів з обмеженими 

можливостями в тому, що в більшості штатів відсутні спеціалізовані 

інтернати і школи для інвалідів. У зв’язку з цим всі учні з обмеженими 

можливостями, відповідно до федерального закону, зобов'язані навчатися в 

звичайній школі.  

При зарахуванні до школи дитини-інваліда комісія, що складається зі 

шкільних фахівців (директор, психолог, шкільний лікар та ін.) і спецлікарів 

(окуліст, логопед, хірург та ін.), встановлюють діагноз і визначають групу 

інвалідності. Після цього адміністрація школи визначає форму навчання: 

індивідуальну, групову, домашню.  

Виходячи з можливостей фінансування школи незалежним шкільним 

округом і штатом, інвалідів вводять у клас звичайної школи, де навчаються 

здорові діти, або створюють окремий клас чи корпус для них.  

До окремого класу зараховують учнів із психічними відхиленнями, які 

не контролюються медикаментозними препаратами. Решту учнів, навіть з 

синдромом Дауна, прагнуть навчати в звичайному класі. Їм дають 

елементарні, нескладні завдання, спрямовані на розвиток навичок 



самообслуговування та інших практичних навичок. Для закріплення 

одержаних на практиці навичок в навчальних кабінетах є кухні, пральні.  

Обов'язково в кожній школі, де є учні із обмеженими можливостями, 

виділяється ставка вчителя зі спецосвіти. Такий фахівець разом з учителями-

предметниками розробляє індивідуальну програму навчання інвалідів з 

урахуванням індивідуального підходу і медичного діагнозу. Вчитель 

спецосвіти готує роздатковий матеріал, посібники, домашні завдання. У 

даного вчителя обов'язково є спеціалізоване обладнання, наприклад принтер, 

який роздруковує текст і завдання для сліпих і слабозрячих. Крім того, у 

кожного вчителя-предметника є помічник, який працює з інвалідами. 

Помічник вчителя частіш за все не має спеціальної освіти. Ним може бути 

навіть випускник школи, що недавно завершив навчання.   

Для фінансування учнів із спеціальними потребами штат виділяє на 

15% більше, ніж на навчання здорових дітей. Якщо діагноз складний: 

проблеми в поведінці, розумова відсталість, ДЦП, тоді виділяється 12% на 

кожний діагноз і підсумовуються всі діагнози. Таким чином, виділення 

більших коштів школам дозволяє придбати необхідне для навчання інвалідів 

як спеціалізоване, так і методичне обладнання.  

У деяких школах, наприклад, Католицька школа м. Міннеаполіс, 

проводиться «Тиждень справедливості». Протягом цього тижня в школу 

приходять видатні діячі, вчені, письменники, які мають інвалідність. Вони 

розказують, як і чого досягли, маючи такий діагноз. Також обов'язковою для 

«Тижня справедливості» є робота вчителів і адміністрації протягом одного 

дня у інвалідних возиках.  

Такі заходи дозволяють здоровим людям відчути специфіку життя, 

навчання і відпочинку учнів із спеціальними потребами.  

У розвинених європейських країнах, США вже склалися певні 

стандарти, форми і методи роботи з дітьми-інвалідами. Природно, що в 

кожній державі існують свої особливості надання допомоги цій категорії 

населення, обумовлені національною своєрідністю, соціально-економічними 



умовами, психолого-педагогічними традиціями, орієнтацією на певні наукові 

підходи. Проте, слід виділити і деякі загальні тенденції, які необхідно 

враховувати при створенні системи надання допомоги дітям з обмеженими 

можливостями. 

По-перше, це максимально можлива інтеграція дитини з обмеженими 

здібностями в суспільне життя (у тому числі й інтегроване навчання). 

По-друге, перевага виховання цих дітей в сім'ї. 

По-третє, спрямованість на ранню діагностику порушень і їх лікування. 

По-четверте, індивідуальний підхід до реабілітації й абілітації дитини у 

кожному конкретному випадку [2]. 

Що стосується освіти дітей з обмеженими можливостями, то інтеграція 

в навчанні і наявність спецшкіл розглядаються в нашій державі як необхідні 

паралельні умови освіти. Вони підтримують порядок і гнучкість системи 

освіти, дозволяють дітям-інвалідам включатися в неї, відходити від неї у міру 

того, як змінюються їх потреби. 

Світовим досвідом освіти цієї категорії дітей вироблено деякі 

мінімальні стандарти для організації навчання дітей–інвалідів:  

1. учнів із серйозними порушеннями по можливості необхідно 

включати, з урахуванням педагогічних особливостей, в звичайні класи шкіл 

І-ІІІ ступенів. 

2. Якщо ступінь порушення заважає повній інтеграції в звичайному 

класі, учні повинні мати соціальний і освітній базис у звичайному класі і 

одержувати додаткові, лікувально-коректувальні уроки після занять 

індивідуально або в групах.  

3. Діти з серйозними розумовими і фізичними недоліками можуть 

навчатися в окремих класах у рамках початкової і середньої шкіл при 

систематичних планованих контактах із здоровими однолітками. При 

прийнятті рішень щодо системи обслуговування пріоритет віддається 

можливостям для дітей-інвалідів одержати освіту, а не незручностям 

адміністрації.  



4. Індивідуальні навчальні плани розробляються спільно педагогами і 

батьками з урахуванням потреб учнів у інтегрованому навчанні і обставин 

оточуючого середовища.  

5. При організації навчання свідомо планується самостійність.  

6. Зміст навчального процесу має бути співвіднесений із 

функціональними навичками, які відповідають віку дитини, і необхідний для 

діяльності в інтегрованому середовищі (домашній побут, професійне 

обслуговування, транспорт тощо).  

7. Навчання, взаємодія між людьми повинна бути гарантією того, що 

діти-інваліди дійсно взаємодіятимуть з іншими індивідами в інтегрованому 

оточенні [3]. 

Отже, на сьогодні в більшості країн йде перехід від роздільної освіти і 

нагляду за дітьми із специфічними потребами до їхньої повної інтеграції. Цей 

перехід регулюється законодавством країн. 

Висновки. Таким чином, аналіз американської системи навчання 

підлітків з обмеженими можливостями дозволяє зробити висновок про те, що 

загальне навчання інвалідів в умовах середньої школи можливе, дієве за 

умови  ефективних підходів і належного фінансування. Важливим моментом 

є введення дитини з особливими потребами в коло однолітків і надання їй 

можливості навчатися в середній школі.     

Перспективи. Подальший напрямок досліджень в галузі навчання, 

соціалізації підлітків з обмеженими можливостями повинне бути 

зосереджено на питаннях розробки не тільки нормативно-правового 

забезпечення діяльності шкіл, центрів, але й організації діяльності нових 

типів шкіл на регіональному і місцевому рівнях.  
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Аннотация 

Анализируется деятельность различных типов школ, обучающих 

инвалидов; выделяются основные направления работы с подростками с 

ограниченными возможностями в школе; описывается американская система 

обучения учащихся с особыми потребностями в условиях 

общеобразовательной школы.  

Summary  

Activity of different types of schools which trained the disabled analyzed; 

the main directions of the work with disabled teenagers at school are considered; 

U.S. system of training of students with special needs under condition of secondary 

school is described.  
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