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Ферт О.Г., Ворончак Г.І. Психологічні особливості 

міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі. Однією з умов 

формування взаємин дітей у колективі інклюзивного класу є позитивне  

ставлення до спільного навчання вчителів і батьків. Диференціація 

забезпечує систематизований підхід до навчання різнопланового дитячого 

колективу та є важливою складовою в плануванні навчального процесу. 

Метою дослідження є визначення і порівняння потреби у спілкуванні та 

психологічної атмосфери у класах з традиційним та інклюзивним 

навчанням. В даному науковому дослідженні було використано наступні 

діагностичні методики: методика визначення потреби у спілкуванні Ю. 

Орлова, В. Шкуркіна, Л. Орлової та методика оцінки психологічної 
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атмосфери в колективі А. Філера. Зібрані дані свідчать про те, що діти 

інклюзивних класів відчувають більш виражену потребу у спілкування, але 

загалом психологічна атмосфера класів з інклюзивним навчанням є більш 

сприятливою у  порівнянні з традиційними класами, з чого можемо 

зробити висновок про позитивний вплив запровадження інклюзивної 

форми навчання на психологічну атмосферу в класі. 

Ключові слова: диференційований підхід, потреба у спілкуванні, 

психологічна атмосфера в колективі, класи з інклюзивним навчанням 

Ферт О.Г., Ворончак Г.И. Психологические особенности 

межличностного взаимодействия в инклюзивной среде. Одним из 

условий формирования взаимоотношений детей в колективе инклюзивного 

класса является положительное отношение к совместному обучению со 

стороны учителей и родителей. Дифференциация обеспечивает 

систематизированный подход к обучению разнопланового детского 

коллектива и является важной составляющей при планировании учебного 

процесса. Цель ислседования является определение потребности в 

общении и психологической атмосферы в классах с традиционным и 

инклюзивным обучением. В данном исследовании использовались 

следующие диагностические методики: методика определения 

потребности в общении Ю. Орлова, В. Шкуркина, Л. Орловой и методика 

оценки психологической атмосферы в келлективе А. Филера. Собранные 

данные свидетельствуют о том, что дети инклюзивных классов чувствуют 

более выраженную потребность в общении, при этом психологическая 

атмосфера классов с инклюзивнм обучением является более благопрятной 

в сравнении с традиционными классами, из чего следует вывод о 

положительном влиянии внедрения инклюзивной формы обучения на 

психологическую атмосферу в классе. 

Ключевые слова: дифференциированный подход, потребность в 

общении, психологическая атмосфера в коллективе, класы с инклюзивным 

обучением. 

Fert О., Voronchak Н. Psychological Features of Inter-Personal 

Interaction in an Inclusive Environment. One of the conditions for the 

formation of relationships between children in an inclusive class is a positive 

attitude towards the joint learning of teachers and parents. Differentiation 

provides a systematic approach to the education of diverse children's teams and 

is an important component in the planning of the educational process. The 

purpose of the study is to identify and compare the need for communication and 

the psychological atmosphere in classes with traditional and inclusive learning. 

A comparative analysis of the levels of expression of the need for 

communication in the students of the experimental and control groups showed 

that a high and above average level of expression of the need for communication 

is more typical for students of inclusive classes (27.3% and 18.2%, as well as 

3% and 1.5 % respectively). As a result of the analysis of the assessment of the 
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psychological atmosphere of the students in the classroom, it was found that in 

the classes with inclusive learning of the unfavorable psychological atmosphere 

is not observed at all, and the atmosphere in the team is assessed by the students 

as moderately favorable and favorable. Whereas in traditional education classes, 

13.6% of students rate the psychological atmosphere in the group as 

unfavorable.  

The data collected indicate that children of inclusive classes have a more 

need for communication, but, in general , the psychological atmosphere of 

classes with inclusive education is more favorable than in traditional classes, 

from which we can conclude that there is a  positive impact of the introduction 

of inclusive education in the class. 

Further research requires other psychological features of interpersonal 

interaction in inclusive education classes, such as the impact on the self-esteem 

of children in an inclusive environment, factors for productive collaboration 

with the family of a special child, and so on. 

Keywords: differentiated approach, need for communication, 

psychological atmosphere in the team, classes with inclusive learning. 

 

Постановка проблеми. Формування позитивних взаємин дітей в 

інклюзивному класі є важливим напрямком роботи педагога. Стосунки 

учнів інклюзивних класів не формуються спонтанно, для виховання 

колективу недостатнім є використання традиційних шляхів і методів [1, c. 

215-220]. Аналіз літературних джерел та стану практики свідчить, що 

однією з умов формування взаємин дітей у колективі інклюзивного класу є 

позитивне  ставлення до спільного навчання вчителів і батьків. За 

результатами дослідження О.Чопік [3] встановлено, що більшість педагогів 

є недостатньо компетентними у питаннях формування колективу 

інклюзивного класу. 

В освітньому процесі інклюзивного класу поведінкові та соціальні 

цілі є пріоритетними перед навчальними в структурі індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими потребами. А тому 

диференційований підхід до дітей з особливими потребами повинен бути 

сфокусованим на потребах усіх учнів [4]. Диференційований підхід до 

різних груп учнів з урахуванням типологічних особливостей їхньої 

нейродинаміки, розумової працездатності, цілеспрямованості і 

самостійності у діяльності, її мотивації, вольових якостей проявляється не 

лише у диференціації програмних вимог засвоєння відповідного 

навчального матеріалу, але й диференціації корекційних та виховних 

впливів [2]. Диференціація забезпечує систематизований підхід до 

навчання різнопланового дитячого колективу та є важливою складовою в 

плануванні навчального процесу [5]. Диференційований підхід в 

інклюзивному освітньому процесі базується на наступних переконаннях: 

учні одного віку відрізняються за їхньою готовністю до навчання, 

інтересами, навчальними стилями, досвідом, схильностями, життєвими 
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обставинами, особистим досвідом [1, c.320-324]. Учні інклюзивного класу 

відрізняються також і індивідуальними психологічними характеристиками, 

що, безумовно, впливає на формування їх міжособистісних взаємин, 

спілкування та розуміння один одного. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми 

підготовки вчителів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

інклюзивного класу висвітлено у дослідженнях В. Бондаря, Л. Гречко, 

М. Матвєєвої, Н. Назарової, В. Синьова, Л. Шипіциної та ін. Вагомого 

значення для становлення міжособистісних зв'язків учнів інклюзивного 

класу набуває співпраця вчителя з батьками учнів з особливими потребами 

(Т. Бутилкіна, С. Єфімова, Т. Ілляшенко, Н. Слободянюк, О. Чеботарьова 

та ін.). 

Метою дослідження є визначення і порівняння потреби у 

спілкуванні та психологічної атмосфери (згідно суб’єктивної оцінки її 

сприятливості учнями) у класах з традиційним та інклюзивним навчанням.  

Виклад основного матеріалу. Методологія дослідження. В даному 

науковому дослідженні було використано наступні діагностичні методики: 

1. Методика визначення потреби у спілкуванні Ю. Орлова, В. 

Шкуркіна, Л. Орлової; 

2. Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі А. Філера. 

Вибір методичного інструментарію зумовлений віковими 

особливостями груп досліджуваних (діти 11-13 років). У цьому віковому 

діапазоні знаходяться учні 5-7 класів закладів загальної середньої освіти. Діти 

цієї вікової категорії можуть адекватно зрозуміти зміст інструкції та заповнити 

форму психометричного тесту. Виконання проективної методики, зазвичай, 

подобається дітям усіх вікових категорій. 

Під час заповнення форм психометричних тестів дітьми з особливими 

освітніми потребами використовувалась допомога асистента вчителя 

інклюзивного класу. 

Загальна характеристика груп досліджуваних 

Експериментальна база дослідження: 

1. Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. М. Шашкевича (досвід 

інклюзивного навчання – 4 роки), 7 класи; 

2. Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (досвід інклюзивного навчання – 5 

років), 6 класи; 

3. Глинянська ЗОШ І-ІІІ ст. (досвід інклюзивного навчання – 4 роки),  

5 класи; 

4. Вороняцька ЗОШ І-ІІІ ст. (досвід інклюзивного навчання – 6 

років),  

6 класи. 

Групи досліджуваних – це класи закладів загальної середньої освіти 

міської та сільської місцевості. Загалом дослідженням було охоплено 

чотири заклади загальної середньої освіти, три з яких  - це загальноосвітні 

школи І-ІІІ ст. міської місцевості та один заклад  - загальноосвітня школа І-
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ІІІ ст. сільської місцевості. У кожному закладі освіти було досліджено 

учнів у двох паралельних класах: з інклюзивною та традиційною формою 

навчання. 

Характеристика інклюзивних класів з урахуванням нозологій дітей з 

особливими потребами 

В 7 класі за інклюзивною формою навчання навчається учень з 

порушенням зору. У класі навчається 18 учнів. В 6 класі (6-А кл.) школи у 

міській місцевості за інклюзивною формою навчання навчається учень з 

порушеннями опорно-рухового апарату. У класі навчається 14 учнів. В 6 

класі (6-В кл.) школи у сільській місцевості за інклюзивною формою 

навчання навчається учень з розладами спектра аутизму. У класі 

навчається 18 учнів. В 5 класі за інклюзивною формою навчання 

навчається учень з порушеннями опорно-рухового апарату. У класі 

навчається 16 учнів. В кожному інклюзивному класі працює асистент 

вчителя, організовано проведення корекційно-розвиткових занять, 

обладнано ресурсну кімнату, в якій передбачено використання необхідних 

засобів корекції. 

Характеристика класів з традиційною формою навчання 

В 7 класі з традиційною формою навчання навчається 22 учня. 

В 6 класі (6-Б кл.) з традиційною формою навчання навчається 15 учнів. 

В 6 класі (6-Г кл.) з традиційною формою навчання навчається 12 учнів. 

В 5 класі з традиційною формою навчання навчається 17 учнів. 

Дослідницькою роботою охоплено загалом 132 учня, з них: 

експериментальна група – 66 учнів інклюзивних класів; 

контрольна група – 66 учнів класів з традиційною формою навчання. 

Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження ступеня 

вираженості потреби у спілкуванні в учнів інклюзивних класів 

(експериментальна група) 

В 6 класі з інклюзивною формою навчання (6-В клас) низький рівень 

вираженості потреби у спілкуванні є в 5 учнів, рівень нижче середнього – в 

7 учнів, середній рівень – в 2 учнів, рівень вище середнього – в 3 учнів, 

високий рівень – в 1 учня. В 6 класі з інклюзивною формою навчання (6-А 

клас) низький рівень вираженості потреби у спілкуванні є в 0 учнів, рівень 

нижче середнього – в 3 учнів, середній рівень – в 7 учнів, рівень вище 

середнього – в 4 учнів, високий рівень – в 0 учнів. В 5 класі з інклюзивною 

формою навчання  низький рівень вираженості потреби у спілкуванні є в 1 

учня, рівень нижче середнього – в 4 учнів, середній рівень – в 6 учнів, 

рівень вище середнього – в 5 учнів, високий рівень – в 0 учнів. В 7 класі з 

інклюзивною формою навчання  низький рівень вираженості потреби у 

спілкуванні є в 6 учнів, рівень нижче середнього – в 3 учнів, середній 

рівень – в 2 учнів, рівень вище середнього – в 6 учнів, високий рівень – в 1 

учня. Аналіз результатів ступеня (рівня) вираженості потреби у 

спілкуванні серед учнів 6 класів з інклюзивним та традиційним навчанням 
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показав, що в експериментальній та в контрольній групах переважає 

середній рівень вираженості цієї потреби (див. рис. 1). Проте в класі з 

інклюзивним навчанням спостерігається також і низький ступінь 

вираженості потреби у спілкуванні. 

 
Рис.1. Рівень вираженості потреби у спілкуванні в учнів 6 класів 

Аналіз результатів дослідження ступеня вираженості потреби у 

спілкуванні в учнів  класів з традиційною формою навчання (контрольна 

група) 

В 6 класі з традиційною формою навчання (6-Г клас) низький рівень 

вираженості потреби у спілкуванні є в 0 учнів, рівень нижче середнього – в 

4 учнів, середній рівень – в 4 учнів, рівень вище середнього – в 4 учнів, 

високий рівень – в 0 учнів. В 6 класі з традиційною формою навчання (6-Б 

клас) низький рівень вираженості потреби у спілкуванні є в 0 учнів, рівень 

нижче середнього – в 2 учнів, середній рівень – в 8 учнів, рівень вище 

середнього – в 4 учнів, високий рівень – в 1 учня. В 5 класі з традиційною 

формою навчання  низький рівень вираженості потреби у спілкуванні є в 4 

учнів, рівень нижче середнього – в 6 учнів, середній рівень – в 3 учнів, 

рівень вище середнього – в 4 учнів, високий рівень – в 0 учнів. В 7 класі з 

традиційною формою навчання низький рівень вираженості потреби у 

спілкуванні є в 6 учнів, рівень нижче середнього – в 8 учнів, середній 

рівень – в 8 учнів, рівень вище середнього – в 0 учнів, високий рівень – в 0 

учнів. 

У результаті аналізу рівня вираженості потреби у спілкуванні серед 

учнів 5 класів встановлено, що і в контрольній, і в експериментальній 

групах переважає рівень нижче середнього (див. рис.2). 
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Рис.2. Рівень вираженості потреби у спілкуванні в учнів 5 класів 

Аналіз результатів дослідження рівня вираженості потреби у 

спілкуванні серед учнів 7 класів показав однаково високий рівень в 

експериментальній та контрольній групах, проте у класі з традиційною 

формою навчання середній рівень та рівень нижче середнього переважає, у 

порівнянні з експериментальною групою (див. рис.3). 

 
Рис.3. Рівень вираженості потреби у спілкуванні в учнів 7 класів 

Аналіз результатів дослідження за методикою «Оцінка 

психологічної атмосфери в колективі» в класах з інклюзивною формою 

навчання (експериментальна група) 

В 6 класі з інклюзивною формою навчання (6-В клас) несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 8 учнів, сприятлива – на думку 10 учнів. 



http://aqce.com.ua/                                                      Actual problems of the correctional education 

262 
 

 
Рис.4. Психологічна атмосфера в 6 класі з інклюзивним навчанням (6-В клас) 

В 6 класі з інклюзивною формою навчання (6-А клас) несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 10 учнів, сприятлива – на думку 4 учнів. 

 
Рис.5. Психологічна атмосфера в 6 класі з інклюзивним навчанням (6-А клас) 

В 5 класі з інклюзивною формою навчання  несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 11 учнів, сприятлива – на думку 5 учнів. 

 
Рис.6. Психологічна атмосфера в 5 класі з інклюзивним навчанням  
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В 7 класі з інклюзивною формою навчання  несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 6 учнів, сприятлива – на думку 12 учнів. 

 
Рис.7. Психологічна атмосфера в 7 класі з інклюзивним навчанням 

Аналіз результатів дослідження за методикою «Оцінка 

психологічної атмосфери в колективі» в класах з традиційною формою 

навчання (контрольна група) 

В 6 класі з традиційною формою навчання (6-Г клас) несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 5 учнів, сприятлива – на думку 7 учнів. 

 
Рис.8. Психологічна атмосфера в 6 класі з традиційною формою навчання (6-Г 

клас) 

В 6 класі з традиційною формою навчання (6-Б клас) несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 2 учнів, помірно сприятлива – на 

думку 11 учнів, сприятлива – на думку 2 учнів. 
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Рис.9. Психологічна атмосфера в 6 класі з традиційною формою навчання (6-Б 

клас) 

В 5 класі з традиційною формою навчання  несприятлива психологічна 

атмосфера є на думку 0 учнів, помірно сприятлива – на думку 9 учнів, 

сприятлива – на думку 8 учнів. 

 
Рис.10. Психологічна атмосфера в 5 класі з традиційною формою навчання 

В 7 класі з традиційною формою навчання  несприятлива 

психологічна атмосфера є на думку 7 учнів.  Помірно сприятлива – на 

думку 7 учнів, сприятлива – на думку 8 учнів. 

 
Рис.11. Психологічна атмосфера в 7 класі з традиційною формою навчання  
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Висновки. Порівняльний аналіз рівнів вираженості потреби у 
спілкуванні в учнів експериментальної та контрольної груп показав, що 
високий та вище середнього рівень вираженості потреби у спілкуванні 
більш характерний для учнів інклюзивних класів (27,3% і 18,2%, а також 
3% і 1,5% відповідно).  

У результаті аналізу оцінки учнями психологічної атмосфери в класі 
було встановлено, що у класах з інклюзивним навчанням несприятливої 
психологічної атмосфери не спостерігається взагалі, а атмосфера в 
колективі оцінюється учнями як помірно сприятлива та сприятлива. Тоді 
як у класах з традиційним навчанням 13,6% учнів оцінюють психологічну 
атмосферу в колективі як несприятливу, а кількість учнів, які вважають, 
що психологічна атмосфера сприятлива, значно менша, ніж в 
експериментальній групі. 

Зібрані дані свідчать про те, що діти інклюзивних класів відчувають 
більш виражену потребу у спілкування, але загалом психологічна 
атмосфера класів з інклюзивним навчанням є більш сприятливою у  
порівнянні з традиційними класами, з чого можемо зробити висновок про 
позитивний вплив запровадження інклюзивної форми навчання на 
психологічну атмосферу в класі. 

Подальшого дослідження потребують інші психологічні особливості 
міжособистісної взаємодії в класах з інклюзивним навчанням, такі як 
вплив на самооцінку дітей в інклюзивному середовищі, чинники 
продуктивної співпраці з родиною особливої дитини, тощо. 
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