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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

 
На жаль, останнім часом кількість дітей із психофізіологічними 

потребами постійно зростає. Тому розбудова національної школи в Україні 
зумовлює новий підхід до спеціальної освіти. 

Радикальним кроком є внесення змін, необхідних для успішного 
навчання таких дітей, адже ідея інклюзії базується не на спеціальній освіті, 
а на ефективному навчанні всіх дітей. Для оптимального включення 
дитини в інклюзивне освітнє середовище з метою повноцінного розвитку і 
працює соціальний педагог, основне завдання якого полягає у спрямуванні 
позитивних впливів середовища на соціальне виховання учнів [1, с. 74‒79]. 

Діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає 
створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу 
набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як 
особистості, входження в активне громадське життя. Соціальний педагог – 

ключова фігура в закладі освіти, яка покликана обʼєднати зусилля родини, 
школи, громадськості, для надання допомоги дитині [3]. 

Для надання дітям з особливими освітніми потребами допомоги у 
адаптації до умов інклюзивної школи соціальний педагог закладу здійснює 
соціальний супровід таких дітей. Але соціальний супровід має здійснювати 
не лише соціальний педагог, оскільки дітям з особливими освітніми 
потребами, необхідна допомога декількох спеціалістів. 

Завдання соціального супроводу, а також обовʼязки та повноваження 
педагогічних працівників інклюзивного навчального закладу визначаються 
низкою документів, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний супровід 

дітей з особливими освітніми потребами, сприяє взаємодії навчального 
закладу, сімʼї, служб у справах дітей, соціального захисту, охорони 
здоровʼя, центрів соціальних служб для молоді, неурядових та громадських 
організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і 
створення сприятливих умов для її розвитку. 

Діагностична функція соціального педагога  соціальний педагог 
вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, особливості взаємин дітей у класі та шкільному 
колективі в цілому; досліджує особливості сімейного виховання дітей. 

Прогностична функція соціального педагога  на основі 
спостережень та досліджень соціальний педагог прогнозує посилення 
негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на 
розвиток особистості дитини; прогнозує результати навчально-виховного 
процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ  
 

 - 33 - 

Консультативна функція соціального педагога  відповідно до 

результатів діагностики соціальний педагог дає рекомендації або поради 
батькам, вчителям та іншим особам з питань соціального розвитку дітей; 
надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям. 

Профілактична функція соціального педагога  розʼяснює дітям 
доцільність дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, 
ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ 
в шкільному середовищі. 

Соціально-перетворювальна функція соціального педагога  надає 
соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб дітей; 
здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, 
проводить роботу, спрямовану на відновлення фізичного стану дітей та 
їхніх соціальних функцій, сприяє розвитку дітей з обмеженими 
можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. 

Організаційна функція соціального педагога  координує взаємодію 
усіх субʼєктів соціального виховання; сприяє організації соціально 
корисної діяльності дітей; формує демократичну систему взаємин в 
шкільному середовищі; залучає різні установи, громадські організації, 
творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактично-

виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами [2]. 

Робота з батьками передбачає формування у них здорового способу 
життя, правової та педагогічної культури, життєвої компетентності, 
активної життєвої позиції, допомогу в організації змістовного сімейного і 
дитячого дозвілля, навчання поводження в екстремальних ситуаціях. 

Робота з дітьми передбачає їхній розвиток, виховання і навчання 
відповідно до вікових потреб і можливостей, особливостей світосприймання і 
виду провідної діяльності. 

Завданнями є створення належних умов для реалізації дитиною свого 
природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального), розвиток 
базових якостей особистості, допомога в набутті дитиною навичок 
практичного життя, виховання творчого ставлення до дійсності, 
забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку. Робота також 
повинна бути спрямована на підтримку, збереження і розвиток здорового 
способу життя. 

Основними формами роботи з дітьми можуть бути гра, спілкування, 
організація творчої діяльності тощо. 

Робота з учнями передбачає врахування сучасних тенденцій 
розвитку стосунків між батьками і дітьми, їхніх типологій, ціннісних 
орієнтирів, особистісних якостей батьків і дітей, особливостей впливу сімʼї 
на становлення особистості дитини. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ LEARNINGAPPS  
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ВПРАВ 

 
Розвиток освіти в Україні характеризується модернізацією підходів 

до навчання на основі застосування інноваційних технологій з метою 
підвищення його ефективності. Ефективний процес навчання математики 
неможливий без пошуку нових шляхів активізації пізнавальної діяльності 
учнів, без підвищення мотиваційної складової освітнього процесу. 

Нині є велика кількість програм і сервісів, за допомогою яких можна 
створювати освітні ресурси, багато з них вимагають знання основ 
програмування. 

Одним з таких онлайнових середовищ є освітній ресурс 
LearningApps. LearningApps.org є додатком Веб 2.0 для підтримки процесів 
навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів 
(вправ). Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні 
ресурси або для самостійної роботи. Вправи, створені самим вчителем, 
викликають в учнів подвійний інтерес, забезпечують їм не тільки бажання 
якомога краще показати свої уміння і досягти вищих результатів, а й 
підсилюють зацікавленість до вивчення предмету, повагу до вчителя. 
Інтерактивні вправи у цьому середовищі я створюю здебільшого для учнів 
5‒7 класів, оскільки віковим особливостям цих учнів притаманний потяг 
до змагань, в тому числі й інтелектуальних. Тому виконання таких завдань 
сприймається як виклик. Втягуючись у навчальну гру, учні підсвідомо 
прагнуть до успіху, до перемоги. 

Наприклад: LearningApps.org – загальнодоступний безкоштовний он-
лайн-сервіс, заснований на роботі з готовими шаблонами-заготовками для 
заповнення, призначений для створення інтерактивних завдань різного 
рівня складності, тематики та формату. 

Метою сервісу є також збір інтерактивних вправ і можливість 
зробити їх загальнодоступними. Конструктор LearningApps призначений 
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