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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Департамент гуманітарної політики 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Факультет педагогічної освіти 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. П. 

ДРАГОМАНОВА 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СПРАВА КОЛЬПІНГА  В УКРАЇНІ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
науково-практичної конференції 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД» 

 
28 лютого – 1 березня 2017 р., м. Львів 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2017 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Співголови: 

 

Слічна Г.М.,  в.о. заступника міського голови з гуманітарних питань, 

директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

Герасим Я.І.,  доктор філологічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Савка В.Д.,  національний секретар  ГО «Справа Кольпінга в Україні». 
 

 
Члени організаційного комітету: 

 
Герцюк Д.Д.,  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка; 

Островська К.О.,  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Приставська Л.І.,  директор навчально-методичного центру освіти 

міста Львова; 

Островський І.П.,  секретар правління ГО «Справа Кольпінга в 

Україні», професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти  Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Приймак Н.П.,  методист навчально-методичного центру освіти міста 

Львова 

з питань інклюзивної освіти. 

 

 

Відповідальний секретар 

 

Призванська Р.А., старший викладач кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

28 лютого 2017 р., вівторок 

  

07.00 – 09.00 – приїзд та поселення  учасників конференції (вул. Стецька, 3; 

                          вул. В. Великого,  125 а). 

09.30 – 10.00 – реєстрація учасників (Велика сесійна зала Львівської міської 

                          ради, пл. Ринок, 1, кім. 205) 

10.00 – 13.30 – пленарне засідання  (Велика сесійна зала Львівської міської 

                          ради, пл. Ринок, 1, кім. 205) 

13.30 – 15.00 – обідня перерва 

15.00 – 18.00 – продовження  пленарного  засідання  (Дзеркальна зала 

                          Львівського національного університету імені Івана Франка,  

                          вул. Університетська, 1) 

18.00 – 20.00 – культурна програма 

20.00 –              дружня вечеря. 

 

 

01 березня 2017 року, середа 

 

9.00 – виїзд учасників конференції для роботи у секціях 

10.00 – 13.30 – робота в секціях 

13.30 – 14.30 – обідня перерва 

15.00  – 17.00 –  Круглий стіл. Підведення підсумків (Львівська спеціалізована 

школа “Надія”, вул. Наукова, 60) 

 

 

 

 

 

28 лютого 2017 року 

(Велика сесійна зала Львівської міської ради, 

пл. Ринок, 1, кім. 205) 

  

09.00 – 10.00   –    реєстрація учасників  

 

                                                ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

10.00 – 10.30  –  відкриття конференції  

    

 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Андрій Садовий, міський голова Львова 

Любомира Мандзій, директор департаменту освіти і науки Львівської  обласної 

державної адміністрації  

Володимир Мельник,  ректор Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

Тетяна Симоненко, начальник відділу освіти дітей з особливими освітніми 

потребами  Міністерства освіти і науки України 

Василь Савка, національний секретар ГО “Справи Кольпінга в Україні” 
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ДОПОВІДІ:  

 

1.Сучасний стан нормативно-правової бази інклюзивної освіти в Україні 

Тетяна Симоненко, начальник відділу освіти дітей з особливими освітніми 

потребами  Міністерства освіти і науки України 

 

2.Забезпечення права осіб з порушенням психофізичного розвитку на якісну освіту 

Віктор Синьов,  доктор педагогічних  наук, професор, академік НАПН України, 

заслужений юрист України, декан факультету корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету імені     М. П. Драгоманова 

 

3. Стан розвитку інклюзивної освіти у м. Львові  

Зоряна Довганик,  в. о. начальника управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради 

   
4. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій  для створення 

індивідуальних програм розвитку в інклюзивній освіті  

Наталія Компанець, кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти Інституту спеціальної 

педагогіки Національної  Академії педагогічних наук України  

 

5. Науково-теоретичні засади корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

порушеннями  розумового розвитку та аутичних порушень в умовах сучасності 

Діна Шульженко,  доктор психологічних наук, професор кафедри 

психокорекційної  педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології  

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова   

 

6. Взаємозв’язок спеціальної та інклюзивної освіти: навчально-реабілітаційний 

центр як надавач реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами 

Віра Ремажевська, кандидат  педагогічних  наук, доцент, директор НРЦ “Левеня”, 

науковий керівник Всеукраїнського педагогічного експерименту   

 

7. Роль експериментальної діяльності у формуванні інклюзивної моделі освіти 

Катерина Островська, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка  

  

8. Досвід впровадження інклюзивного навчання незрячих школярів на прикладі 

діяльності  Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з 

особливими потребами  Національного університету «Львівська політехніка» 

Оксана Потимко, керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій 

для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська 

політехніка», виконавчий директор Львівського обласного осередку ГО 

«Українська спілка інвалідів», кандидат історичних наук   
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ПРОДОВЖЕННЯ  ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

15.00 – 18.00 

(Дзеркальна зала Львівського національного  університету 

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1) 

 

Модератор:  Катерина Островська, голова ГО Товариства  «Родина Кольпінга», 

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

ДОПОВІДІ: 

1. Особливості реалізації науково-педагогічного експерименту «Розвиток 

інклюзивної освіти» у Запорізькій області 

Валентина Хіврич,  заступник начальника управління департаменту освіти і науки 

Запорізької  обласної державної адміністрації 

   

2.Теоретичні аспекти підготовки асистента вчителя початкової школи з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням в умовах вищого навчального закладу 

Наталія Мачинська,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

початкової та дошкільної освіти  факультету педагогічної освіти  Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

  3. Освітній та соціальний компоненти комплексного підходу до організації 

інклюзивного простору 

Ольга Ферт, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 

4. Інноваційні підходи впровадження інклюзивної освіти у Миколаївському 

навчально-виховному комплексі «Школа-коледж «Академія дитячої творчості» 

Ганна Матвєєва, кандидат педагогічних наук, директор Миколаївської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. "Академія дитячої творчості",  заслужений працівник 

освіти України 

 

5. Від рівних прав до рівних можливостей: інтеграція дітей з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітній простір 

Галина Война, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського 

національного технічного університету, директор  НВО «СЗНЗ  І ст. «Гармонія» – 

гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПШВ «Контакт» (м. Кропивницький)  

  

6.Організаційно-методичні засади підготовки асистента вчителя: зарубіжна 

практика та вітчизняний досвід 

Любов Нос, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної 

освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

 

7.Життєва перспектива людей з порушенням психофізичного розвитку після школи 

Ігор Островський, доктор технічних наук, професор кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного 
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університету імені Івана Франка, секретар правління ГО «Справа Кольпінга в 

Україні 

   

8.До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі 

Галина Герасим, старший викладач  кафедри соціології та соціальної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка» 

   

 

КРУГЛИЙ СТІЛ: укладання резолюції.  

Модератор: Софія Грабовська, професор, завідувач кафедри психології 

філософського факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1 березня  2017 р. 

 

10.00 – 13.00 

 

СЕКЦІЯ І 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ  

 

Місце засідання: Львівський національний університет, факультет педагогічної 

освіти  (вул. Туган-Барановського, 7, актова зала)   

 

Модератор:  Ігор Островський,  секретар правління ГО «Справа Кольпінга в 

Україні», професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Виконання Конвенції ООН в Україні   

Лариса Байда, начальник відділу нормативно-правового та юридичного 

забезпечення діяльності Національної Асамблеї інвалідів України  

 

Учасники секції: керівники навчальних закладів м. Львова. 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗІЇ В УКРАЇНІ 

 

Місце  засідання: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

факультет педагогічної освіти (вул. Туган-Барановського, 7, 

ауд. 32) 

Модератор: Ольга Ферт, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка   

 

ВИСТУПИ:  
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1. Механізми створення педагогічних умов ефективної корекційної роботи з 

аутичними дітьми 

Лариса Рибченко,  директор МГО «Дитина з майбутнім» (м. Київ)  

 

2. Психологічні особливості підготовки дітей з особливими освітніми потребами 

до вступу у ВНЗ 

Оксана Іванашко,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та 

вікової психології  Східноєвропейського  національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк)  

3. Веб-квест у викладанні спеціальної педагогіки 

Людмила Кашуба, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 

   

4. Формування інклюзивної компетентності викладачів як чинник розвитку 

соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами 

Лариса Кальченко, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 

   

5. Місце соціального педагога в інклюзивному середовищі    

Віра Корнят, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

  

6.Етнопсихологічні сторони готовності до роботи в інклюзивному просторі Іван 

Сулятицький, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 

голова ЛОГО  “Центр психоінформації” 

  

7.Концепція нової  парадигми психологічних та психотерапевтичних послуг для 

батьків дітей з особливими потребами 

Богдана Андрейко, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка  

 

8.Основні моделі соціально-психологічної допомоги людям з обмеженими 

можливостями в Україні   

Стефанія Макаренко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної і 

практичної психології Інституту права і психології  Національного університету 

«Львівська політехніка»  

   

9.Сформованість достатнього рівня психофізіологічних функцій у дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку – важлива умова їх ефективної інклюзії 

Галина Легендзевич, старший викладач кафедри теоретичної та практичної 

психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

10.Альтернативні методи навчання музики в контексті формування готовності 

до творчої діяльності  

http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-korektsijnoji-pedahohiky-ta-inklyuziji
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Наталя Дрібнюк, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

11.Формування соціальної мотивації в структурі мотивації учіння дітей з 

розладами спектру аутизму 

Лілія Дробіт,  асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 

член правління ГО Товариства «Родина Кольпінга» 

 

12.Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі Роксоляна  

Призванська, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 

13.Використання методики Вероніки Шернбор для розвитку психомоторики дітей 

з аутистичним спектром порушень в інклюзивному просторі 

Мар’яна Породько, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

 14.Інклюзивне навчання як умова особистісного розвитку дітей з особливими 

потребами 

Наталія Вічалковська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогічної та вікової психології Східноукраїнського національного університету 

імені Лесі Українки (м. Луцьк)  

 

15.Особливості суб’єктивного благополуччя педагога в умовах інклюзивної освіти 

Олеся Цимбала, асистент кафедри корекційної  педагогіки та інклюзії  факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 

  

16.Особливості роботи соціального педагога-гувернера з дітьми з обмеженими 

можливостями 

Марія Верхоляк, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка  

 

17.Організація корекційної-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання 

старших дошкільників з функціональними порушеннями зору в інклюзивних 

закладах освіти 

Ірина Фіцик,  асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка   

 

18.Організація корекційної-педагогічної роботи з розвитку зорового сприймання 

старших дошкільників з функціональними порушеннями зору в інклюзивних 

закладах освіти 

Іванна Сухоцька, асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка  
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СЕКЦІЯ 3 

 

НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З 

РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Місце засідання : дошкільний навчальний заклад  №165  (м. Львів, вул. Наукова, 

29) 

 

Модератор : Романа  Прокіп, директор дошкільного навчального закладу № 165  

 

1.Передумови залучення дітей з особливими освітніми потребами дошкільного 

навчального закладу 

Романа Прокіп, директор дошкільного навчального закладу № 165 

 

2.Практичні аспекти реалізації експериментальної діяльності 

Христина Сайко, вихователь групи дітей з особливими потребами, кандидат 

психологічних наук 

 

3. Огляд методичних напрацювань, фото, відео, портфоліо групи дітей з 

розладами спектру аутизму  

Марія Навальківська,  вчитель-дефектолог 

 

 

Місце засідання : Львівська спеціалізована школа «Надія» з поглибленим 

вивченням предметів еколого-правового профілю   

(м. Львів, вул. Наукова, 60). 

 

Модератор:  Ірина Хміль, директор ЛСШ «Надія» 

 

Кращі інклюзивні практики Львова. Подіумна дискусія «Практичний досвід 

роботи колективу «Надія». Робота у форматі «Світового кафе», робота з 

модераторами в тематичних станціях.  

 

 

І частина – Вступ. Робота школи «Надія» в контексті інклюзивної освіти    

Ірина Хміль, директор школи, асистент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Олена  Вахова, заступник  директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії;  

Віктор  Давнюк, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 

математики. 

 

ІІ частина – Робота з модераторами в тематичних станціях. 

 

Станція 1 – Робота практичного психолога  

Наталія Атаманчук, керівник  психологічної служби,  практичний психолог  

 

Станція 2 – Робота асистента-вчителя  

Олеся  Сай,  вчитель історії, вихователь, асистент вчителя;   
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Валентина Логінова,  вихователь, асистент вчителя  

 

Станція 3 – Робота вчителя української мови 

Ярина  Главацька,  вчитель української мови та літератури, переможець програми 

«Успішний вчитель»; 

Наталія Луцишин,  вчитель української мови та літератури, переможець програми 

«Успішний педагог»; 

Зоряна  Ковальова,  вчитель української мови та літератури.  

Станція 4 – Робота вчителя математики  

Олександра  Петелицька,  вчитель математики 

 

 

ІІІ частина – Подіумне представлення та обговорення  

Лідія Голосова, вчитель географії 

 

 

СЕКЦІЯ 4  

 

КРАЩІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ ЛЬВОВА 

 

Місце засідання : середня загальноосвітня школа № 95 (м. Львів, вул. Кавалерідзе, 1) 

 

Модератор:  Юрій Моклович,  директор СЗШ № 95 

 

1.Експериментальна діяльність педагогічного колективу зі створення навчального 

закладу з інклюзивною освітою: 25 років досвіду роботи. 

Юрій  Моклович,  директор СЗШ  № 95 м. Львова  

 

2.Розвиток умов інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами 

різних нозологій 

Ірина Некрасова, заступник директора з навчально-виховної роботи   

 

3.Різні можливості – рівні права. Професійна співпраця в класах з інклюзивним 

навчанням. 

Ірина Романюк, вчитель початкових класів 

 

4.Організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Людмила Полівцева, практичний психолог 

 

5.Диференційоване викладання у класах з інклюзивним навчанням. Адаптація та 

модифікація навчально-виховного процесу. 

Людмила Пантюк, вчитель української мови та літератури, член лідерської 

команди школи з розвитку умов інклюзивного навчання 

 

6.Виховання культури толерантності в інклюзивній школі. 

Марія Оробчук,  заступник директора з виховної роботи 

 

7. Батьки-партнери  

Ольга Задорожна, член громадської організації. 
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ПЕДАГОГІЧНІ МАЙСТЕРНІ: 

 Робота асистента вчителя (Ольга Базюк, Юлія Марчук, Марія Вітковська);  

 Робота вчителя української мови та літератури (Ірена Фурда, Ірина Дмитрик, 

Оксана Ваврик); 

 Робота вчителя математики (Галина Бобрецька, Марія Юрчук, Романа 

Шабаковська);   

 Розвиток творчих здібностей учнів з особливими освітніми потребами. 

Використання елементів театральної педагогіки (Тетяна Діжовська, Роман 

Салімов).     

 

СЕКЦІЯ 5 

РАННІЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ВІД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 

 

Місце проведення:   дошкільний навчальний заклад  «Барвінок» (м. Львів,  вул. 

Шафарика, 15) 

 

Модератор: Наталія Витрикуш,  директор ДНЗ «Барвінок» 

 

І частина. Вступ. Впровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу: досвід, шляхи, 

перспективи. 

Наталія Витрикуш, директор ДНЗ комбінованого типу «Барвінок»  

 

ІІ частина.  Мультимедійна презентація «Представлення командної роботи з 

метою створення активного інклюзивного простору: з досвіду роботи лідерської 

команди ДНЗ «Барвінок» 

Роксолана Юськевич, вчитель-логопед; 

Лідія Гупало, практичний психолог ДНЗ «Барвінок». 

 

ІІІ частина.  Інформаційний калейдоскоп «Спільне викладання – досвід вдалого 

партнерства в інклюзивній  групі»   

Оксана Грицко, вихователь, переможець програми «Успішний педагог -2017».   

 

ІУ частина.   Ознайомлення з інклюзивними групами. 

 

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-

РУХОВОГО АПАРАТУ: 20 РОКІВ ДОСВІДУ 

Місце проведення :  Львівська  загальноосвітня середня  школа  № 82 (м. Львів,  

вул. Шафарика, 13) 

1.Історія становлення інклюзивного навчального закладу для дітей з порушенням 

опорно-рухового апарату 

Тетяна Іванів, директор ЗСШ № 82 м. Львова 

 

2.Початкова школа – перша ланка соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами 

Галина Старовецька, заступник директора з навчально-виховної роботи  
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3.Позитивні аспекти інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами 

Володимира Лазар, практичний психолог,  методист  

  

4.Виклики, що впливають на розвиток інклюзивної освіти в Україні та Шотландії:  

подібності та відмінності. 

Марта Николаєва, магістр освіти Університету Глазго (Шотландія), випускниця  

ЗСШ №82  

 

5.Соціалізація дітей з порушенням опорно-рухового апарату  в інклюзивній школі 

через реабілітації  

Ірина Юзич, реабілітолог, вчитель фізкультури  

 

6. Перегляд відеофільму «Подаруй надію»  

Тарас Качур, заступник директора з навально-виховної роботи 

 

Огляд виставки методичних матеріалів педагогів школи та  

творчих робіт дітей з особливими потребами.   

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

 

Місце проведення : факультет педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів,  вул. Туган-Барановського,7) 

 

1.Майстер-клас «Успішне працевлаштування молоді з особливими потребами» 

(а. 54)  

Лариса Малинович,  доцент кафедри  теоретичної та практичної психології 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка  

 

2.Майстер-клас «Засоби музикотерапії у корекційній роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (а.57)  

Роксоляна Призванська,  старший викладач кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету 

імені Івана Франка    

КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

15.00– 17.00 

 

Місце проведення: Львівська спеціалізована школа «Надія» з поглибленим 

вивченням предметів еколого-правового профілю (м. Львів,  вул. Наукова, 60) 

 

Модератори:   

Катерина Островська, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка, голова ГО Товариства «Родина 

Кольпінга»;   

Зоряна Довганик, в.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради. 
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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

ВЕБ-КВЕСТ У  ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Кашуба Людмила Володимирівна 

 канд.пед.наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

           Протягом останніх років учені, які займалися загальними 

питаннями професійної підготовки бакалаврів і магістрів, описують 

навчально-виховний процес вищого навчального закладу, систему 

професійної підготовки як особливу знакову модель відповідних видів 

професійної діяльності.  

           В умовах конкуренції на ринку праці бакалавр і магістр 

спеціальної педагогіки потребує не лише високого кваліфікаційного 

рівня. Сучасний молодий професіонал повинен творчо використовувати 

здобуті знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти самостійно 

розв’язувати будь-яку проблему. Конкурентоспроможність 

випускників-бакалаврів і випускників-магістрів значною мірою 

залежить від якості оволодіння сучасними психолого-педагогічними 

знаннями, ступеня культури, уміння мислити й діяти в категоріальній 

системі спеціальної освіти.  

          Тому для раціоналізації та ефективного використання набутих 

знань протягом навчання на бакалаврській і магістерській сходинках, 

необхідно в процесі навчання використовувати інноваційні технології 

викладання дисциплін: проективний менеджмент, метод Case-studу 

(метод кейсів), інтерактивні лекції з застосуванням 3D-інтернету та 3D-

комунікації,  коучинг-технології, онлайн-навчання (вебінар та відео-

конференції), проективне навчання, ТРВЗ-технології  та ін.  
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  Цікавим це питання виявилося для вітчизняних науковців 

Т. Борової, О. Іванович, С. Короленко, С. Леонової, М. Нагари, 

І. Петровської, О. Проценко, Т. Сазонової,  І. Шульженко,  І. Чернової та 

ін.  

 Аналіз наукової літератури та власний педагогічний досвід  в 

системі вищої освіти дає змогу стверджувати, що такою інноваційною 

для спеціальної педагогіки технологією, яка дасть змогу задіяти 

особистий потенціал тих, хто навчається, сформувати у них готовність 

та здатність до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 

згенерувати вміння використовувати всі можливі ресурси для 

досягнення поставлених цілей та реалізації завдань, вміння самостійно 

здійснювати, коригувати та контролювати свою діяльність, є веб-квест 

(від англ. павутина і пошук).  

   Маючи всі ознаки педагогічної технології, оскільки є моделлю 

спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та 

проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для студентів і викладачів, квест може бути 

органічно «вписаний» в структуру різноманітних форм організації 

навчальних занять, а також реалізації інших видів взаємодії суб’єктів 

педагогічного процесу в системі вищої освіти.  

     В основі Веб-квесту лежить проблемне завдання з елементами 

рольові ігри, для виконання якого використовуються ресурси Інтернет.  

Американський педагог Б. Додж виділив три критерії класифікації Веб-

квестів:  

1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові.  

2. За предметним змістом: монопроекти, міжпредметні.  

3. За типом завдань, що виконують учні: переказ, компіляційні 

загадки,  



17 

 

журналістські, конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок спірних 

проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові. Завдання на 

переказ є самими примітивними і становлять найбільш простий 

приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається 

Веб-квестом за умови:  

 формат і форма доповідей студентів відрізняється від оригіналів  

матеріалів. Матеріал тексту не є простим копіюванням тексту з 

Інтернет у текстовий редактор;  

 студенти вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином  

організують знайдену інформацію;  

 студенти використовують навички збирання, систематизації та 

обробки  

інформації.  

Розглянута інтерактивна методика Веб-квестів учить знаходити 

необхідну інформацію, здійснювати її аналіз, систематизувати і 

вирішувати поставлені задачі; її використання є нескладним, не 

потребує завантаження додаткових програм або одержання 

специфічних технічних знань та навичок –  необхідним є лише 

комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.  

        Тому навчання студентів у проектній діяльності – Веб-квесті в 

інтеграції з іншими педагогічними технологіями сприятиме активному 

процесу одержання знань, умінню знаходити необхідну інформацію, 

використовувати різноманітні інформаційні джерела, запам’ятовувати, 

здійснювати пошук розв’язків, розв’язувати певні завдання і проблеми, 

організовувати себе до роботи. В цьому Веб-квести сприяють 

підвищенню якості навчання у ВНЗ.  

Вочевидь, що сучасні умови розбудови підготовки бакалаврів і 

магістрів спеціальної освіти підштовхують до усвідомлення доцільності 
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постановки питання про розширення меж наукового пошуку у цьому 

напрямку. 

 

УДК: 159.922.73+159.9.075+37.042  

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕС "ЛОНГІТЮД" 

Компанець Н. М. 

кандидат психологічних наук, ст.н.с. лабораторії проблем 

інклюзивної освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, м. 

Київ 

У статті освітлюється проблема раннього виявлення і корекції 

порушень психофізичного розвитку дітей як початкового етапу освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами. Рання корекція порушень 

розвитку дитини найбільш ефективна, дає можливість включати 

дитину в освітній процес в умовах інклюзивного навчання якомога 

раніше. Інструмент для діагностики та моніторингу рівня розвитку 

дітей – програмово-методичний комплекс "Експертна система 

Лонгітюд". 

Ключові слова: раннє виявлення порушень в розвитку, рання 

корекція відхилень розвитку, моніторинг розвитку дитини. 

 

Останнім часом зростає кількість дітей із затримками 

мовленнєвого і психічного розвитку. Практика показує, що часто ці 

порушення виявляються батьками лише в передшкільному і шкільному 

віці, коли дитина при навчанні починає відставати від однолітків, не 

устигає за програмою. Проте виявити порушення такого роду можна 

вже в ранньому віці, і при грамотно побудованій корекційній роботі – 

частково компенсувати порушення і попередити виникнення вторинних 

розладів. Відтак, більшість дітей з проблемами розвитку, виявленими в 

ранньому віці, можуть у шість-вісім років розпочати навчання у школі 

за загальноосвітньою програмою.  
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Важливість і необхідність своєчасної діагностики порушень 

розвитку дітей саме у ранньому віці не викликає сумнівів, оскільки 

саме в цьому віці бурхливо розвиваються усі системи дитини, у тому 

числі нервово-психічна і ментальна сфера (М. І. Лісіна, 

С. Ю. Мещеряков, Д. Б. Ельконін). В даному розрізі необхідно звести 

зусилля усіх фахівців, які опікуються дитиною в ранньому віці (медики, 

соціальні працівники, педагоги і психологи), виявляти дітей групи 

ризику, з якими має проводитися превентивна і корекційна робота.  

Допомога дитині раннього віку здійснюється в Україні переважно 

медичними працівниками. Медична наука має багато можливостей для 

ранньої діагностики порушень здоров’я і розвитку, проте психолого-

педагогічна діагностика починаючи з раннього віку на державному 

рівні тільки починає впроваджуватися. І навіть в цих умовах, 

наприклад, неврологи динячих поліклінік, маючи протоколи виявлення 

дітей з гіперактивною поведінкою та з розладами аутистичного 

спектра, навіть під час планового обстеження дитини не звертають 

увагу батьків на дивну поведінку або відсутність комунікації, 

мовлення, як правило, вважаючи це відповіддю дитини на стрес 

зустрічі з лікарем або неправильного виховання дитини, і, відповідно, 

не надають навігаційної допомоги. 

В якості засобу здійснення скринінгу розвитку дітей починаючи з 

двомісячного віку можна використовувати експертну систему 

«Лонгітюд», українську версію якої було створено в Інституті 

спеціальної педагогіки НАПН України. Цей програмно-методичний 

продукт вже перекладено на 4 мови і з успіхом використовується як 

інструмент для психолого-педагогічного супроводу батьків дітей із 

особливими освітніми потребами.  

Основні цілі, на які спрямована дана система – це скринінгова 

діагностика рівня розвитку дітей, виявлення проблемних зон, які 
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потребують підвищеної уваги, тривале спостереження за ходом 

розвитку дітей і груп, підготовка індивідуальних рекомендацій щодо 

занять з дитиною з урахуванням зони її найближчого розвитку. Ці 

напрями ЕСЛ найкраще підходять для впровадження в модель раннього 

виявлення і корекції порушень розвитку дітей. 

В програмово-методичному комплексі ЕСЛ відбувається 

діагностика психофізичного розвитку за 39 параметрами (в кожному 

віковому діапазоні враховуються менше параметрів, наприклад для 

дітей до 1 року – лише 11). При цьому програма формує психофізичний 

профіль дитини, який показує, на якому рівні розвинений той чи інший 

параметр розвитку дитини. Параметри розвитку складаються з 

конкретних умінь, а кожне вміння дитини розбивається на елементарні 

дії. Кожна елементарна дія може бути складовою не тільки цього 

вміння, а також і інших умінь.  

Результат діагностики дитини до трьох років подається у вигляді 

порівняння з умовною нормою психологічного віку, а також у 

візуальному представленні даних.  

Параметри 

Встановлення психологічного віку 

параметру розвитку дитини 

дата обстеження 

28.05.2008 

Вік дитини на час 

обстеження: 2 р. 4 міс. 

 

 S. Соціально-адаптивні функції. S = – 0.56. Відставання... 1 рік, 9 місяців. -0.56 
 

 FC. Розвиток самосвідомості. FC = – 0.11.... 2 роки, 4 місяці. -0.11 
 

 M. Загальна моторика. M = – 0.06.. .. 2 роки, 4 місяці. -0.06 
 

 MV. Зорово-моторна координація. MV = 0.37.. .. 2 роки, 4 місяці.  
0.37 

 MS. Тонка моторна координація. MS = – 0.09.. .. 2 роки, 4 місяці. -0.09 
 

 I. Сприймання і пізнавальна активність. I = 0.48..Випередження .. 2 роки, 6 місяців.  
0.48 

 IC. Уявлення про колір предметів. IC = 0.69.. Випередження.. 2 р., 11 місяців.  
0.69 

 IA. Увага. IA = – 0.50.. Відставання ..1 рік, 11 місяців. -0.50 
 

 E. Навички самообслуговування. E = – 0.33.. Відставання.. 2 роки, 1 місяць. -0.33 
 

 EH. Культурно-гігієнічні навички. EH = – 0.44.. Відставання.. 1 рік, 11 місяців. -0.44 
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Простота процедури діагностики і широкий віковий діапазон (з 

двох місяців до семи років), можливості для заочного проведення 

діагностики (причому в ранньому віці  – силами лише батьків) 

створюють перспективу для широкого використання цього 

програмового продукту в ранній діагностиці, з використанням режиму 

онлайн.  

Після діагностики ЕСЛ створює список рекомендацій щодо 

занять з дитиною з урахуванням зони її найближчого розвитку. 

"Програма розвитку" формується як такий курс занять, який для 

конкретної дитини порекомендував би фахівець батькам і вихователям. 

Все це в цілому робить програмно-методичний комплекс ЕСЛ не 

просто комп’ютерним тестом, а іншою інформаційною технологією – 

експертною системою.   

Крім діагностики і створення індивідуальної програми розвитку 

ЕСЛ має можливість здійснювати тривале спостереження за ходом 

розвитку дітей і груп. Так, якщо через кілька місяців дитина буде знову 

обстежена, можна виявити зміни, які сталися в розвитку тих чи інших 

параметрів, з огляду на те, що діти такого ж віку також розвивалися і 

вже мають інші показники за діагностикою. 

ЕСЛ може використовуватись в роботі дитячих поліклінік, 

реабілітаційних центрів, ПМПК. Проте під час її використання для 

дітей з глибокими порушеннями мовлення, комунікативної сфери, 

інтелектуального розвитку, уваги робота з системою має свої 

особливості і Індивідуальна програма розвитку має бути доповнена 

відповідними фахівцями.  

Використання цього програмно-методичного продукту в 

освітньо-виховному процесі дітей з особливими освітніми потребами 

не вимагає великих капіталовкладень: передбачає наявність 
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комп’ютера, ліцензії на програму, а також навченого спеціаліста. 

Навчання користування цим програмно-методичним засобом може 

здійснюватися дистанційним шляхом, і також не вимагає багато 

грошей.  

Таким чином, використання програмно-методичного засобу ЕСЛ 

доцільне для раннього виявлення відхилень у психофізичному 

розвитку, моніторингу розвитку, створення Індивідуальної програми 

розвитку та психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими 

освітніми потребами, особливо в умовах інклюзивної освіти, оскільки 

дає можливість складати індивідуальну програму розвитку дитини. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН В ОСВІТІ 

 Васюник-Кулієва Марія Іванівна 

 асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії  

ЛНУ імені івана Франка 

Після отримання Україною самостійності відбулись суттєві зміни 

щодо ставлення суспільства до осіб з обмеженими функціональними 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0931-04
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можливостями. З часів СРСР державна ідеологія, яка базувалась на 

постулаті, що «…в державі інвалідів немає» змінилася до сучасного 

державного підходу, що визначає необхідність та нагальність створення 

умов рівності осіб з обмеженнями здоров’я з іншими верствами 

населення, доведення стану життєвого середовища і його 

інфраструктури до сучасного європейського рівня [3]. 

Ухваливши в 2009 році Закон України «Про ратифікацію 

Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу 

до неї» українська держава задекларувала гуманні ідеали та взяла на 

себе зобов’язання створити належні умови для реалізації творчого 

потенціалу кожної особистості незалежно від її суспільного, 

політичного, майнового, фізичного та іншого стану. Претендуючи на 

право бути визнаною в цивілізованому світі, наша країна не могла 

стояти осторонь питань, зокрема тих, що стосуються освіти осіб з 

обмеженими функціональними можливостями [9]. 

Державна політика у сфері освіти осіб з обмеженнями здоров’я 

має визначальний вплив на практику публічного управління, оскільки 

результат реалізації цієї політики полягає у створенні «суспільства для 

всіх», що забезпечує захист та повну інтеграцію в соціум усіх верств 

населення, в тому числі й осіб обмеженими функціональними 

можливостями та передбачає рівний доступ до здобуття якісної освіти. 

Сучасна політика держави щодо людей з обмеженими 

функціональними можливостями – це результат її розвитку впродовж 

останніх 200 років. Еволюція політики, як діяльності суспільства 

стосовно осіб з інвалідністю та обмеженнями здоров’я, пройшла від 

елементарного догляду в спеціальних закладах до навчання та 

реабілітації людей, які отримали інвалідність у дорослому віці. 

Окрім ухвалення Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» 
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Україна ратифікувала низку міжнародних правових актів щодо захисту 

прав осіб з обмеженими функціональними можливостями, які є 

нормами прямої дії і обов’язковими до виконання. Вони також 

гарантують забезпечення принципів доступності та універсального 

дизайну. 

Враховуючи наявність в державі біля 2,7 млн. осіб з інвалідністю, 

великої кількості інших маломобільних громадян (особи, які 

відчувають труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні 

послуг або необхідної інформації, чи при орієнтуванні в просторі [1]), 

необхідно відзначити велику соціальну значущість створення в 

суспільстві умов щодо забезпечення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 

мало-мобільних груп населення, що є одним з основних елементів 

визнання рівності прав на їхнє повноцінне життя в суспільстві та 

створення державою реальних умов для їх реабілітації та соціальної 

інтеграції [8]. 

Окрім цього, держава гарантує всім дітям рівне право на 

отримання освіти, однак не всі діти з особливими освітніми потребами, 

в тому числі з інвалідністю, мають можливість його реалізувати, бо 

більшість освітніх закладів України не мають розумних пристосувань 

до потреб осіб вище згаданої категорії [1]. 

Американський архітектор Майкл Біднер у 1970 році висунув 

ідею, що функціональний потенціал кожної людини посилюється, коли 

знімаються довколишні бар’єри - фізичні та ментальні. Він наполягав 

на новій концепції доступності, яка мала бути широкою та 

універсальною, тобто охоплювати більшу категорію людей з різними 

функціональними обмеженнями та задовольняти їхні потреби. 

У 1987 році на Всесвітньому конгресі промислових дизайнерів 

«ICSID» групі ірландських дизайнерів вдалося домогтися прийняття 
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резолюції про те, що дизайнери в своїй роботі мають обов’язково 

враховувати фактор інвалідності. 

Вагомий внесок для впровадження принципів універсального 

дизайну зробив американський архітектор Рон Мейс. Він почав 

використовувати термін «універсальний дизайн» та зауважив, що 

«універсальний дизайн не є новою наукою, стилем або чимось 

унікальним. Він вимагає лише усвідомлення необхідності ринкових 

відносин і поміркованого підходу, щоб зробити все, що ми проектуємо і 

виробляємо, таким, щоб цим повною мірою могла користуватися кожна 

людина». Рон Мейс у 1997 році очолив групу осіб, яка розробила сім 

принципів універсального дизайну (Universal Design) [2]. 

Принцип 1. «Рівність та доступність використання» має 

гарантувати рівність та доступність середовища для кожного, шляхом 

надання однакових засобів для всіх користувачів з метою уникнення 

уособлення окремих груп населення. Дизайн має бути легким у 

сприйнятті для людей з різним рівнем можливостей. 

У чому проявляється? 

 відсутність сходів до будівлі; 

 вхід з розсувними дверима в супермаркетах, аеропортах та 

ін.; 

 інформація в доступних форматах; 

 поручні різних рівнів у транспорті, в громадських 

приміщеннях; 

 розташування банкоматів на висоті, доступній для кожної 

людини; 

 навчальні матеріали, які враховують можливості різних 

осіб з обмеженими функціональними можливостями 

 титрування або переклад на жестову мову та ін. 

Як це працює в освітній галузі? Рівноправне використання: 

архітектурно доступне та безпечне шкільне середовище; навчальні 

матеріали підготовлені таким чином, що можуть бути використані 

учнями та вихованцями з різними функціональними порушеннями; веб-
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сайти навчальних закладів розроблені так, що інформація на ньому 

доступна для осіб з порушеннями зору та слуху та ін.  

Принцип 2. «Гнучкість використання» має забезпечити наявність 

широкого переліку індивідуальних налаштувань та відповідати різним 

потребам, уподобанням та можливостям користувачів. 

У чому проявляється? 

 автобус з підйомниками або висувним пристроєм для 

заїзду; 

 обладнання офісних робочих місць (стільці, столи, які 

регулюються за висотою), шкільних парт; 

 різні варіанти входу – сходи, екскалатор, ліфт; 

 ручка важільного типу на дверях; 

 можливість придбати речі як у точці продажу, так і через 

інтернет. 

Як це працює в освітній галузі? Гнучкість користування: 

шкільний навчальний процес відповідає широкому спектру 

індивідуальних можливостей учнів; забезпечує гнучку методику 

навчання, викладання та представлення матеріалу; доступні та гнучкі 

навчальні плани й програми. 

Принцип 3. «Простота та інтуїтивність використання» – дизайну 

повинна бути притаманна простота та інтуїтивно зрозуміле 

використання продукту та послуги. Як використовувати продукт має 

бути зрозуміло будь-якій особі, незалежно від особистого досвіду, 

освіти, лінгвістичних навичок, віку, рівня концентрації уваги на цей 

момент. 

У чому проявляється? 

 різні види піктограм; 

 проста та зрозуміла інструкція щодо користування 

приладом; 

 чіткі та інтуїтивно зрозумілі кнопки управління на 

виробництві, в готелях, в побутових товарах тощо; 

 оптимальна та зручна розкладка продуктів і товарів в 

супермаркетах; 
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 цінники, які окрім назви та ціни (великими літерами), 

також містять зображення товару. 

Як це працює в освітній галузі? Просте та зручне 

використання: навчальні матеріли прості та чіткі у використанні 

незалежно від навичок та досвіду учнів, вихованців; лабораторне 

обладнання та обладнання в майстернях із чіткими та інтуїтивно 

зрозумілими кнопками управління. 

Принцип 4. «Доступно викладена інформація» – дизайн має 

сприяти ефективному донесенню до користувача необхідної 

інформації, незалежно від його можливостей сприйняття або зовнішніх 

умов. 

У чому проявляється? 

 контрастні кольори стін та підлоги в приміщенні; 

 рухомий рядок на екрані телевізора; 

 назви вулиць, подані великим шрифтом; 

 інформація про зупинки, що дублюються – усно і на табло 

у транспорті; 

 інформація на веб-сайтах, викладена у доступних форматах 

(текстовий, відео-, аудіоформат); 

 доступна для сприйняття інформація на інформаційних 

табло, в оголошеннях, на рекламних щитах. 

Як це працює в освітній галузі? Сприйняття інформації, 

незважаючи на сенсорні можливості користувачів: урахування 

різного впливу шкільного середовища на «сенсорний досвід» дитини; 

використання кольору, світла, звуків, текстури; легкий доступ до 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Принцип 5. «Терпимість до помилок». Дизайн має звести до 

мінімуму небезпеку для життя, можливість виникнення ризиків та 

негативних наслідків у разі випадкових або непередбачуваних дій 

користувачів. 

У чому проявляється? 
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 підсвічування сходів в місцях громадського користування 

(кінотеатрах); 

 тротуарна плитка зі спеціальною тактильною поверхнею на 

перехресті; 

 тактильна лінія яскравого жовтого кольору, щоб людина не 

оступилася в метро; 

 неслизька підлога, що мінімізує ризик посковзнутися і 

впасти; 

 при видаленні файлу з комп’ютера програма уточнює, чи 

дійсно користувач хоче це зробити; 

 неправильне використання предмету не виводить його 

одразу з ладу (електрочайник не вмикається, якщо в ньому 

немає води, не до кінця закритий холодильник видає 

звукове попередження тощо); 

 кольорове маркування на дверях (на скляних дверях), 

багато людей не помічають скляні двері, а також 

використання дверей контрастного кольору порівняно зі 

стінами допомагає зорієнтуватися та ін.  

Як це працює в освітній галузі? Припустимість помилок: учні, 

вихованці повинні мати вдосталь часу, щоб надати відповідь на 

питання; використання навчального програмного забезпечення, яке має 

вказівки/застереження, коли учень, вихованець робить неправильний 

вибір. 

Принцип 6. «Малі фізичні зусилля» – дизайн має сприяти 

дієвому та зручному використанню послуги чи виробу з мінімальним 

рівнем стомлюваності. Він повинен бути розрахований на незначні 

фізичні зусилля, яких має докласти користувач. 

У чому проявляється? 

 двері, що легко відчиняються; 

 вмикач на висоті, зручній для кожного, у тому числі для 

дитини; 

 горизонтальні рухомі доріжки в аеропортах; 

 лавки в зонах очікування в метро чи автобусних зупинках, 

у парках, біля магазинів, аптек тощо; 

 особлива форма кришки пляшки, яка робить відкривання 

більш зручним та ін. 
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Як це працює в освітній галузі? Низький рівень фізичних 

зусиль: двері, які легко відкривати учням, вихованцям з різними 

функціональними порушеннями; застосування ергономічних 

вимог/деталей (наприклад, дверні ручки, меблі). 

Принцип 7. «Наявність необхідного розміру, місця простору». 

Дизайн має враховувати наявність необхідного розміру і простору при 

підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, незважаючи на 

антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача. 

У чому проявляється? 

 широкий ліфт; 

 широкі автоматичні розсувні двері для проїзду мами з 

дитячим візком або людини, яка пересувається в 

інвалідному візку; 

 широкі турнікети в громадських місцях; 

 достатньо простору в кабінеті лікаря, щоб будь-яка людина 

могла пройти обстеження; 

 достатньо простору в туалетній кабінці; 

 достатньо простору в приміщеннях для людей. Які 

користуються інвалідними візками, а також родин, які 

хочуть пересуватися коляками з дітьми. 

Як це працює в освітній галузі? Наявність необхідного розміру 

і простору: доступні навчальні місця для учнів, вихованців, у тому 

числі з прилеглим простором для асистентів вчителів; меблі, фурнітура 

та обладнання, що підтримують широкий спектр навчання та 

навчальних методик; можливість регулювання середовища (наприклад, 

освітлення) для різноманітних потреб учнів у навчанні та ін. . 

Універсальний дизайн потрібний усім, та особливо: 

 батькам із малолітніми дітьми; 

 дітям у школах; 

 пацієнтам у лікарнях; 

 дітям до 7-ми років; 

 людям похилого віку; 

 людям з інвалідністю; 
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 вагітним жінкам; 

 людям з великою масою тіла; 

 людям низького чи високого зросту; 

 будь-якій людині, якщо в певний період часу вона менш 

уважна або менш мобільна; 

 педагогам, які мають інвалідність та хочуть займатися 

улюбленою справою; 

 батькам, які мають інвалідність; 

 представникам громадських організацій, які опікуються 

особами з обмеженими функціональними можливостями; 

 представникам публічної влади (як правило в освітніх 

закладах розташовуються виборчі дільниці; для проведення 

семінарів, тренінгів тощо з різних питань). 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 30-40 

відсотків людей віком 60-70 років відчувають стійкі функціональні 

обмеження сенсорної та опорно-рухової сфер. Для людей віком 75-80 

років, цей показник становить майже 70 відсотків, старші за 80 років – 

100 відсотків відчувають стійкі функціональні обмеження сенсорної та 

опорно-рухової сфер [1]. 

Тобто універсальний дизайн важливий не тільки для осіб з 

інвалідністю, але й для більшості осіб нашого суспільства. При цьому 

не варто забувати, що на певних етапах життя кожен з нас може відчути 

себе причетним до цієї категорії людей. 

Отже універсальний дизайн у сфері освіти: 

 формує філософію освіти, навчального процесу, 

середовища, яка враховує потреби всіх користувачів; 

 змінює стереотипи й підходи до викладання та навчання; 

 визнає право кожної людини на освіту без будь-яких 

обмежень; 

 змінює навчальний процес і середовище, а не вихованця, 

учня/ студента; 

 підтримує міждисциплінарний підхід за участі широкого 

кола фахівців; 



31 

 

 підтримує гнучкість програм, різні навчальні методики та 

проведення відповідного оцінювання, зважаючи на 

різноманіття потреб учнів/ студентів та підготовки їх до 

опанування матеріалу; 

 вимагає від учителів, адміністрацій шкіл, фахівців 

розуміння того, яким чином краще інтегрувати нові 

навчальні методики, допоміжні технології в практику та 

щоденне функціонування навчального закладу; 

 не є «розміром, який пасує всім», «не панацея»; 

насамперед, це гнучкість і пошук альтернативних рішень; 

процес, який підтримує усіх учнів, які навчаються у 

загальноосвітньому закладі. 

Дотримуючись принципів універсального дизайну в освітній 

галузі 

 розуміємо, що кожна людина навчається «по-своєму» і 

сприяємо розвитку її сильних сторін і талантів; 

 розуміємо, що цінність дитини не залежить від її здібностей 

і досягнень; 

 усуваємо бар’єри у системі освіти та системі підтримки; 

 цінуємо людське різноманіття та розуміємо, що людські 

відмінності та цінності збагачують суспільство; 

 визнаємо, що діяльність ґрунтується на правах людини і 

принципах рівності; 

 маємо більше шансів надавати підтримку під час навчання 

тим вихованцям, учням/студентам, які мають особливі 

освітні потреби; 

 готуємо всіх дітей до життя в інклюзивному суспільстві, 

якому властива толерантність; 

 піддаємо критиці дискримінаційне ставлення суспільства 

до осіб з обмеженими функціональними можливостями; 

 розуміємо, що політика в сфері освіти осіб з обмеженими 

функціональними можливостями  повинна розроблятися на 

засадах партнерства. 

Кінцева мета універсального дизайну в освітній галузі полягає в 

ефективності, результативності та економічності залучення всіх 
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вихованців, учнів/студентів до навчального процесу, у тому числі й 

осіб з інвалідністю. 

Відтак, для реалізації державної політики відносно осіб з 

обмеженнями здоров’я, яка передбачає забезпечення їх права на 

повноцінну участь в економічному і соціальному житті суспільства, в 

тому числі отриманні рівного доступу до освіти, на нашу думку, є 

нагальна потреба у проведенні аудиту виконання прийнятих законів та 

нормативно-правових актів щодо створення безбар’єрного середовища 

за вимогами універсального дизайну для осіб з порушеннями в 

розвитку, зокрема в навчальних закладах області, та залученні 

достатніх фінансових ресурсів для створення такого середовища.  
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реалізації інклюзивної освіти. Немає жодного сумніву, що, в ідеалі, 

http://loda.gov.ua/news?id=26583
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/678/2015


33 

 

інклюзія передбачає залучення всіх учнів у всі аспекти навчання та 

шкільного життя. Отже, масові школи повинні задовольняти потреби 

усіх учнів. Це означає, що сама школа має серйозно пристосовуватися, 

щоб стати справді інклюзивною. Це передбачає шанобливе ставлення 

до будь-яких відмінностей, а не лише вад розвитку та розладів 

навчальних навичок дитини. Тут розуміємо відмінність у різних її 

проявах, зумовлену тендером, культурним середовищем, рівнем 

здібностей, сексуальною орієнтацією, соціально-економічними 

умовами, релігією та будь-якими чинниками, які впливають на 

навчання та/або розвиток.  

Ключовим моментом у теорії впровадження моделі інклюзивної 

освіти є готовність самої школи до прийому всіх учнів із їх 

унікальними потребами та індивідуальними відмінностями, адаптація 

педагогічних підходів, організація та планування навчального процесу 

згідно з особливостями кожного учня. Без позитивного ставлення 

персоналу школи будь-які спроби включення дітей із особливими 

освітніми потребами до загальноосвітнього середовища приречені на 

невдачу. Загалом успіх кожного вчителя визначається його ставленням, 

рівнем педагогічної майстерності, здатністю вирішувати проблеми, а 

також підтримкою з боку адміністрації школи та колег. Попри те немає 

готового рецепту, як залучити будь-якого учня в будь-якій ситуації до 

загальної школи. 

 Для шкіл ставати на шлях інклюзії важливо саме тому, що він 

вимагає високого рівня вчительської компетентності та організаційних 

змін, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу. 

Розвиток прогресивної освітньої практики та вдосконалення таким 

чином навчальної діяльності, в загальному, має бути найпершою метою 

кожного вчителя й кожного навчального закладу  
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 Одним із найважливіших чинників упровадження інклюзивної 

форми освіти є відповідне навчально-методичне забезпечення. Сюди 

ми відносимо поняття курикулуму, індивідуального навчального плану, 

диференційованого викладання та універсального дизайну. 

Парадигма традиційного навчання скерована на засвоєння знань, 

вмінь, навичок, стандартів навчання, зберігає пріоритет інформованості 

особистості над її розвитком і культурою, перевагу раціонально-

логічної сторони пізнання над чуттєво-емоційною. 

 “Диференціація забезпечує систематизований підхід до навчання 

різнопланового дитячого колективу та є важливою складовою в 

плануванні навчального процесу” . Тобто при плануванні уроків у 

інклюзивному класі вчитель має враховувати власне зміст та 

технологію його викладання. 

 Хоча ідеї універсального дизайну курикулуму та 

диференційованого викладання набувають все більшої сили, положення 

про індивідуальні навчальні плани/спеціальні програми для дітей із 

особливими освітніми потребами закріплено на законодавчому рівні й 

вже низку років є складовою політики майже кожної західної країни  

 Отже, теоретичні підходи до організації інклюзивної освіти  

базуються на положеннях соціальної та правозахисної моделі 

інвалідності й передбачають втілення повної соціальної інклюзії 

стосовно всіх людей із відмінностями, а не лише з особливими 

освітніми потребами та інвалідністю.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ РЕЗЕРВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ПОСЛУГ 

Борис Ігор Зеновійович 

 начальник управління кадрового  

 забезпечення ГУ НП у Львівській  

 області, підполковник поліції 

Актуальність проблеми нормативно-правового забезпечення 

інклюзивної освіти та інклюзивних послуг потребуючим станам 

українського громадянства визначається, на наш погляд, необхідністю 

формування нових підходів до інклюзивних сприянь для осіб з 

особливими потребами і ролі правоохоронних інституцій у якісному 

супроводі та допомозі їх здійснення. 

Проблема інклюзивної освіти знаходиться в центрі дослідницької 

уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: О.Акімової, 

Е.Андрєєва, В.Бондаря, Т.Ілляшенко, А.Колупаєвої, Н.Сабат, 

Є.Ярської-Смирнової та інших. 

 Готуючись до декларування правоохоронного сприяння у 

інклюзивній практиці нам було цінно ознайомитись і з питанням 

міжнародного регулювання прав дітей з особливими потребами, 

окресленого в Конвенції ООН «Про права дитини» (1989). У 1991 р. 

Україна приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію. Вона 

ґрунтується на визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті 

загальнолюдських цінностей та гармонійному розвитку особистості, 

недискримінації дитини-інваліда за будь-якими ознаками. Вперше в 

історії міжнародного правового законодавства визначено пріоритети 

інтересів дитини у суспільстві, наголошується на необхідності 

особливої турботи про осіб з особливими потребами. Керівним, 

основоположним принципом прийнятих «Рамок дій», що розроблені в 

контексті Декларації стало положення, що «...школи повинні приймати 
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всіх дітей, не- зважаючи на їхні фізичні, інтелектуальні, соціальні, емо- 

ційні, мовні та інші особливості. До них відносяться діти з розумовими 

та фізичними вадами, безпритульні і працюючі діти....» [7, с.9]. 

Попри те не секрет, що існують суперечності між сучасними 

суспільними змінами й процесами в сфері інклюзивної освіти9 послуг) 

та державно-управлінським забезпеченням цих процесів. З одного боку, 

суспільство зобов’язане дати можливість кожній людині, незалежно від 

її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, 

приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. 

Водночас, наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій як в освіті 

так і в правоохоронній практиці, визнання особистості кожної людини 

взагалі і дитини зокрема, обумовлене зміною суспільного мислення та 

освітніх концепцій на гуманістичну колію в напрямок «освіта для всіх, 

школа для всіх».  

Від нашої сторони,  тобто мого відомства, яке покликане 

забезпечувати належний правоохоронний супровід суспільного життя, 

хочу з обнадійливим запевненням додатково акцентувати, що новий 

підхід, орієнтований на громаду, стосується як реформування поліції, 

так і відновлення її репутації в очах громадськості. Засади цієї реформи 

передбачають відхід від зосередження лише на протидії злочинності: 

пропонується, щоб поліція та громади працювати разом над 

вирішенням проблем громад. Тому весь комплекс питань, пов’язаних з 

належним і ефективним здійсненням заходів забезпечення інклюзивних 

потреб зі сторони як потребуючого дорослого населення, так і тим 

більше для категорії потребуючих дітей, ми як керівники, менеджери  

державного правоохоронного інституту не просто зобов’язані, а і 

будемо намагатись з людською сумлінністю здійснювати самі і 

слідкувати за добрим їх здійсненням з боку наших колег і підлеглих.  
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З іншого боку, успішне запровадження інклюзивного навчання 

потребує вирішення завдань на державному рівні, а саме: формування 

нового осмислення у всіх сегментах інститутів, які мають міру 

суспільної дотичності до питань гуманізму державної політики щодо 

дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення законодавчої 

та нормативно-правової бази відповідно до міжнародних документів у 

сфері прав людини, реалізація та поширення інклюзивного навчання 

дітей у навчальних закладах шляхом удосконалення механізмів 

державного управління 

Саме про це йдеться в «Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року», у якій, зокрема, передбачено такі 

основні завдання освіти дітей з особливими освітніми потребами, як 

удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення 

нових моделей та форм організації освіти для осіб з особливими 

освітніми потребами; відкриття дошкільних груп компенсуючого типу 

для дітей з особливими освітніми потребами, які проживають у 

сільській місцевості; розширення практики інклюзивного та 

інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах дітей та молоді, що потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку [1]. 

Наша участь у цьому науковому форумі з досить значимих 

гуманітарних проблем для частини дитячої і дорослої суспільної 

верстви ставить собі за ціль єдине: засвідчити модерну готовність 

поліції сприяти у всьому компетентному їй полі належному здійсненню 

інклюзивних запитів для потребуючих. 

Нові підходи до здобуття освіти особами з особливими 

потребами, як зазначається у документі, зумовлені тенденціями, що 

панують в галузі соціальної політики упродовж останніх двох 

десятиліть. Це тенденції соціальної інтеграції, повноцінної участі у 
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суспільному житті всіх членів громади та боротьби з будь-яким 

відчудженням.[3]. У зв’язку з інтенсифікацією інтегративно-

інклюзивних тенденцій в Україні виникла нагальна потреба більш 

якісної підготовки фахівців до роботи з дітьми з особливими 

потребами.  

Виникають нові вимоги до професіограми спеціаліста, який 

працює в умовах спеціальної освіти та інклюзивного простору. 

Зміцнюється та послідовно удосконалюється потенціал кадрового 

забезпечення освітньо-реабілітаційної роботи з особами з особливими 

освітніми потребами. 

В обновлених структурах поліції всіх рівнів організовані і діють 

підрозділи ювенальної превенції. Відповідно до завдань, вони 

безпосередньо направлені на діяльність по забезпеченню соціального та 

правового захисту дітей. 
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З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Верхоляк Марія Романівна 

асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

ЛНУ імені Івана Франка 

Актуальною проблемою сьогодення є формування життєвої 

компетентності дітей з обмеженими функціональними можливостями. 

На даному етапі розвитку системи освіти і суспільства в цілому значно 

посилюється увага до проблеми навчання, виховання та адаптації в 

соціумі дітей з вадами розвитку. У світовій практиці простежується 

поворот від культури корисності до культури гідності. У контексті цієї 

особисто орієнтованої концепції людина з вродженими чи набутими 

органічними ушкодженнями, незалежно від своєї дієздатності і 

корисності для суспільства, розглядається як об’єкт особливої 

соціальної допомоги і турботи, зорієнтованих на створення умов для 

максимально повної самоактуалізації його особистості, реалізації всіх 

наявних можливостей інтеграції в суспільство.  

На погляд дослідниці Л. І. Кобилянської, саме соціальний 

педагог-гувернер з психолого-педагогічної та соціально-медичної 

підтримки дітей з обмеженими можливостями здійснює свою 

діяльність як безпосередньо у сім’ї, так і у соціально-реабілітаційних та 

опікунсько-виховних закладах, надаючи допомогу цій категорії осіб. 

Проблемам соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами, їх 

реабілітації присвячено праці А. Й. Капської, Л. І. Акатова, О. В. 

Безпалько, Л. Шипіциної, Р. І. Кравченко, В. В. Шульги й багатьох 

інших учених. 

Проблеми технології роботи соціального гувернера досліджують 

І. Акіншева,  С. Заєць, А. Бардінов, Л. І. Кобилянська, О. Шароватова, 

О. Ілліна, З. Бондаренко та інші. Сучасні аспекти сімейної системи 
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освіти обґрунтовані такими науковцями, як А. Барбінов, Н. Побірченко, 

С. Попиченко, Т. Тронько. 

Проблема соціально-педагогічної допомоги для дітей з 

обмеженими можливостями не є новою для нашої держави. Вбачаємо, 

що метою професійної діяльності соціального педагога-гувернера є 

створення умов щодо гармонійного розвитку особистості вихованця, 

його соціально-педагогічної підтримки, здійснення соціально-

педагогічного патронажу дитини з фізичними, психічними та 

розумовими вадами. Цього можна досягти, якщо гувернер усвідомлює 

важливість справи, яку він здійснює, враховує індивідуальні 

особливості дитини з інвалідністю, динамічність змін, що відбуваються 

з нею, розуміє складність і неоднозначність процесу розвитку, визначає 

віддалені перспективи взаємодії, надає їй упевненості в успішному 

оволодінні знаннями і правильному особистісному зростанні. 

Соціальний гувернер – це спеціаліст з медико-соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів для роботи в сім’ях і соціальних закладах, 

зазначає Л. І. Кобилянська у статті «Сімейне гувернерство як один із 

напрямів професійної діяльності соціального педагога» [4, с. 102]. 

До 90-х років соціальна політика щодо інвалідів мала в 

основному компенсаційний характер, коли вся увага концентрувалась 

на грошових виплатах. Сьогодні створення реабілітаційних центрів 

передбачає завдання іншого характеру: адаптацію дітей і молодих 

інвалідів до соціального і життєвого середовища, до інтересів та потреб 

інвалідів. 

Враховуючи реальну ситуацію, в Україні розроблено цілу 

систему соціального захисту інвалідів, в тому числі створення 

інституту соціального гувернерства. Зміст роботи соціального 

гувернера включає вивчення соціально-психологічного стану людей з 

обмеженими можливостями; проведення соціально-педагогічних 
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досліджень особливостей соціалізації дітей-інвалідів з різними типами 

захворювань; побутову реабілітацію дітей-інвалідів (навчання 

елементам самообслуговування та нормам елементарної поведінки в 

різних мікросоціумах); проведення психологічного консультування 

дітей-інвалідів з особистісних проблем; здійснення психолого-

педагогічної корекційної роботи; організацію консультування родичів 

молодих інвалідів з юридичних, правових, психолого-педагогічних 

питань; розвиток потенційних творчих можливостей дітей-інвалідів, 

якостей особистісної самодостатності засобами спеціально розроблених 

психотренінгів та психотренуючих ігор; організацію культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей-інвалідів через проектування та 

впровадження різноманітних програм та форм роботи; здійснення 

профорієнтаційної роботи серед молодих інвалідів; вихід з 

конкретними пропозиціями щодо поліпшення життя інвалідів в 

суспільстві; координацію роботи з різними соціальними інститутами, 

що опікуються проблемами дітей-інвалідів у суспільстві. 

Результатом роботи з інвалідами є досягнення виконання ними 

соціальних функцій, властивих здоровим людям. Під ними розуміють 

трудову діяльність, навчання, самостійне пересування, обслуговування, 

уміння самостійно справлятися в побуті та ін. 

Загальний процес соціально-педагогічної допомоги поділяється 

на чотири етапи: 

 дослідницький: виявлення особливих і соціальних потреб інвалідів, 

збереження здібностей; 

 планування системи соціально-педагогічних впливів; 

 організація соціально-педагогічної допомоги; 

 оцінка результатів діяльності. 

Згідно з цими етапами, соціальний педагог-гувернер досліджує 

проблеми в розвитку дитини, складає план допомоги, реалізовує процес 
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реабілітації та визначає результативність даної системи допомоги 

дітям-інвалідам [6, с. 124]. 

В роботах Л. І. Акатова [1] та О. В. Безпалько [2] визначено, що 

інвалід – особа, яка має порушення здоров’я зі стійким розладом 

функцій організму, що зумовлено захворюваннями, наслідками травм 

чи дефектами, які призводять до обмеження життєдіяльності і 

потребують соціального захисту. 

Інвалідність розглядають як обмеження в можливостях, 

зумовлених фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, 

культурними, законодавчими та іншими бар’єрами, які не дають змогу 

людині бути інтегрованою у суспільство і брати участь у житті сім’ї і 

держави на тих умовах, як і інші члени суспільства. 

Взагалі, особистість дитини з обмеженими функціональними 

можливостями розвивається відповідно із загальними 

закономірностями розвитку дитини, а дефект, стан чи хвороба 

визначають вторинні симптоми, що виникають опосередковано 

протягом аномального соціального розвитку. Хвороба, яка спричинює, 

насамперед, порушення у біологічній сфері людини, створює 

перешкоду для соціально-психічного розвитку. 

Є багато класифікацій відхилень у здоров’ї та розвитку. Однією з 

найпоширеніших є британська тризіркова шкала обмежених 

можливостей: недуга – втрата чи аномалія психічних або фізіологічних 

функцій, елементів анатомічної структури, що утруднює певну 

діяльність; обмежена можливість – втрата здатності (унаслідок 

наявності дефекту) виконувати певну діяльність у межах того, що 

вважається нормою для людини; недієздатність – наслідок дефекту або 

обмежена можливість конкретної людини, що перешкоджає чи 

обмежує виконання нею певної нормативної ролі, виходячи з вікових, 

статевих або соціальних факторів [2, с. 121]. 
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Види відхилень у здоров’ї: 1) фізичні: тимчасові або постійні 

відхилення у розвитку і (або) функціонуванні органу (органів) людини, 

хронічні соматичні захворювання, інфекційні захворювання; 2) 

психічні: тимчасові або постійні відхилення у психічному розвитку 

людини (порушення мови, пошкодження мозку, порушення розумового 

розвитку, затримка психічного розвитку, психопатії); 3) складні: 

поєднання фізичних і психічних відхилень (дитячий церебральний 

параліч тощо); 4) важкі: поєднання фізичних і психічних відхилень, за 

яких оволодіння освітою в обсязі державних стандартів неможливе 

(ідіотія, аутизм тощо) [3, с. 291-292]. 

Згідно того, наскільки серйозні порушення в розвитку має дитина 

та які в неї можливості в навчанні, соціальний педагог-гувернер обирає 

відповідний метод реабілітації: 

1. Мейнстримінг (mainstreaming (англ.) – загальний потік) 

передбачає розширення соціальних контактів між дітьми з обмеженими 

можливостями здоров’я та їхніми однолітками. Здебільшого це 

позаурочна форма спілкування: участь у спільних масових заходах, 

літніх таборах, клубах за інтересами тощо. 

2. Інтеграція (integration (англ.) – цілий). На думку Л. Шипіциної, 

проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я у 

суспільство зумовлена, з одного боку, наявністю у них відхилень у 

фізичному і психічному розвиткові, з іншого – недосконалістю самої 

системи соціальних стосунків, яка в силу певної жорсткості вимог до 

своїх потенційних суб’єктів є недоступною для дітей з обмеженнями 

життєдіяльності. 

3. Інклюзивне навчання (інклюзія – inclusion (англ.) – включення) 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало 

потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка 
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індивідуалізована система навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за 

місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальним 

навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом [5]. 

Таким чином, метою роботи соціального педагога-гувернера з 

дітьми з обмеженими функціональними можливостями є створення 

таких умов для саморозвитку людини, в результаті яких виробляється 

активна життєва позиція. Соціальний педагог-гувернер організовує 

допомогу дітям-інвалідам та їх сім’ям, проводить консультаційну 

допомогу, забезпечує дітям можливості вести відповідний спосіб 

життя, сприяє реабілітації дитини з вадами розвитку, надає соціально-

педагогічну допомогу і підтримку, захищає їхні права та інтереси, 

сприяє педагогізації батьків, допомагає їм у розв’язанні проблем 

сімейного виховання. 
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політехніка» 

Реформування вітчизняної спеціальної освіти передбачає 

забезпечення повноцінної життєдіяльності дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, під час навчання в освітніх закладах різних 

рівнів і типів зокрема. Особливого значення стратегії реформування 

набувають у контексті забезпечення комплексним супроводом процес 

розвитку, виховання і навчання а також їх адаптацію до сучасних умов, 

повноцінну соціалізацію, що свідчить про актуальність нашої теми. 

«Супроводом» вважається метод, який забезпечує створення умов для 

прийняття суб’єктом розвитку оптимальних рішень у різноманітних 

ситуаціях життєвого вибору [1]. В останні 10-20 років психологічний 

супровід, як технологію, науковці виокремили у окрему науково-

практичну область, створивши нову освітню концепцію на основі 

мультидисциплінарного підходу. Сьогодні її досліджують вітчизняні 

( І. Бондар, Л. Вавіна, В. Засенко) та зарубіжні науковці (М. Жданова, 

О. Казакова, Л. Шипіцина [3]. Водночас питання є недостатньо 

розробленим і потребує подальшого вивчення і впровадження в 

практику спеціальної психології та колекційної педагогіки. Тому нами 

було розроблено експериментальний варіант Програми комплексного 

супроводу під час навчання в школі, який проходив лонгітюдне 
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вивчення протягом 2010-2015 рр у освітніх закладах компенсуючого 

типу м. Львова та області та ЗОШ із інклюзивною формою навчання м. 

Львова (№ 95 і № 82). 

У нашому варіанті у системній діяльності з організації 

комплексного психолого-педагогічного супроводу фахівцями 

вирішуються три завдання, перше з яких полягає у діагностиці дітей з 

порушеннями в розвитку та порівняння її показників з нормативними 

[3]. Їх невідповідність завершується розробленням індивідуальної 

корекційної програми, яка враховує можливості розвитку дитини (зону 

найближчого розвитку) та особливості її розвитку (компенсаторну 

функцію, спеціальні методи, ефективне протезування. Друге завдання 

полягає у створенні організаційних та психолого-педагогічних умов для 

повноцінного розвитку дитини з порушеннями в розвитку в межах її 

вікових та індивідуальних можливостей. Пропонується просвітницький 

вплив – інформування батьків, фахівців та дітей з порушеннями в 

розвитку середніх та старших класів з актуальних аспектів науки і 

техніки. Третє завдання полягає у створенні спеціальних корекційно-

розвивально-превентивних умов для надання допомоги дітям засобами 

корекційно-розвивальної, консультаційної, методичної та 

координаційної роботи [3].  

 Шляхи вирішення ряду навчальних проблем дітей з порушеннями 

в розвитку визначили основні тенденції у розробленні програми 

інтегративного психолого-педагогічного супроводу під час навчання 

[2]. Виконання завдань супроводу освітньо-виховного процесу 

(вектори) представлено трьома напрямами: організаційно-методичним, 

корекційно-розвивальним та технологічним [2]. Організаційно-

методичний напрям психологічного супроводу передбачає 

забезпечення умов, які сприятимуть ефективному, формуванню 

достатнього рівня сформованості знань, умінь та навичок під час 
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навчання в школі, а саме пропонує узгоджену систему 

психодіагностики, яка буде забезпечувати інтегральний чи 

комплексний підхід зі сторони медичних, психологічних 

та педагогічних фахівців при підтримці родини. Під час проведення 

обстеження слід зважати на врахування ряду недоліків, 

які заважатимуть проведенню якісної психодіагностики: неврахування 

індивідуальних особливостей досліджуваного, неправильна подача 

інструкції, невміння дослідників підходити комплексно у здійсненні 

діагностичного обстеження, неправильний добір ефективних методів 

і прийомів, некомпетентність фахівців та відсутність штатних одиниць 

в ряді закладів, недостатня сформованість реформованої мережі 

закладів різного типу.  

 Корекційно-розвивальний напрям пропонує вивчення компонентів, 

які забезпечуватимуть комплексний підхід у психодіагностичному 

вивченні стану психічного розвитку дітей з порушеннями в розвитку. 

Важливе місце відводиться вивченню стану психомоторики та 

сенсорного розвитку дітей. Батькам рекомендується відслідковувати 

динаміку антропометричних даних свої дітей (ріст, вагу, об’єм голови 

та легень), стан фізичного розвитку (загальної та дрібної моторики). 

Акцентується увага на пізнавальному розвитку дитини, який 

формується за допомогою традиційних (групових та індивідуальних 

занять) та інноваційних форм роботи (комп’ютерних технологій 

навчання, розвивальних ігор, тренінгових форм роботи для батьків та 

фахівців ЗОШ. Акцентовано увагу на те, що організація роботи поза 

заняттями, цікаве дозвілля та продуманий режим дня дитини сприяють 

розвитку стану сформованості соціальних інтересів школяра, 

майбутнього активного члена сучасного суспільства. Для забезпечення 

формування правильної мотивації пропонується добірка дидактичних 

ігор та вправ, екскурсій, зустрічей із випускниками освітніх закладів, 



48 

 

перегляд відео-сюжетів, мультиплікацій, розгляд тематичних 

ілюстрацій.  

 Технологічний напрям передбачає використання батареї засобів, 

які сприяють ефективній та своєчасній діагностиці розладів, розвтку 

окремих функцій та пропедевтиці девіацій. Пропонується ряд заходів, 

які сформують у батьків та фахівців уміння структурувати результати 

об’єктивної діагностики, зазначати динаміку психомоторного розвитку 

дитини на певному етапі вікового розвитку, спираючись на дані 

анамнезу. Формування емоційно-вольової сфери школяра залежить від 

організації та забезпеченні ефективного дозвілля дітей та полягає у 

наданні рекомендацій з організації режиму дня (сон, харчування, 

медико-гігієнічні процедури), забезпеченні розвивальними іграми, 

іграшками та книгами, виконанні домашніх доручень, догляду за 

домашніми улюбленцями тощо [2]. 

Нами запропоновано використання різноманітних методів при 

забезпеченні комплексним супроводом освітньо-виховний процес в 

закладах різного типу: консультацій, тренінгів, батьківських 

конференцій, брифінгів, відкритих занять; психокорекційних технік та 

вправ діагностично-корекційного спрямування. Інформаційний аспект 

забезпечено упорядкуванням серії успішних сімейних історій з 

проблематики виховання осіб з порушеннями в розвитку в умовах сім’ї. 

Висновки. Отже, налагодження інтегративного психологічного 

супроводу шляхом запровадження системної роботи родини у взаємодії 

із фахівцями закладів різного типу сприятиме ефективному шкільному 

навчанні у тому освітнього закладу, який буде найбільш комфортний, 

зважаючи на індивідуальні якості школяра. Виявлено, що особливого 

набуває родинний супровід та інтеграція його зусиль, форм і засобів із 

закладами різного типу (традиційними та інноваційними формами 

навчання).  
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Особливості психологічної готовності до професійної діяльності 

фахівців інклюзивного простору в контексті модернізації системи 

підготовки кадрів для забезпечення права на освіту усіх дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку  

 Сікорська Леся Борисівна 

канд.психол.н.,  

доцент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзії  ЛНУ ім. 

Івана Франка 
 

Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. В контексті модернізації системи 

підготовки кадрів для забезпечення права на освіту усіх дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку та виходячи з усвідомлення 

сучасної складності освітнього процесу, важливості його побудови на 

гуманістичних засадах, які передбачають орієнтацію цього процесу на 

актуалізацію можливостей особистості, заклади освіти, що готують 

фахівців напряму підготовки «Корекційна освіта» повинні формувати 

особистість, здатну до саморозвитку, свідомого професійного 

самовизначення, вільного входження у новий етап життя, пов'язаний з 
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роботою в системі спеціальної освіти, що потребує високого рівня 

психологічної готовності до професійної діяльності.  

В науковій літературі готовність розглядається як інтегральне 

особистісне утворення і має різні назви: загальна (А.О. Деркач, А.А. 

Ісаєв, Є.С. Романова); довготривала готовність (М. І. Дьяченко, Л. А. 

Кандибович, М. Д. Левітов); підготовленість (В. А. Крутецький, М. В. 

Левченко, С. Д. Максименко, О. Г. Мороз, А. Ц. Пуні, Т. Д. Щербан, 

ін.). 

Погоджучись з думкою Л.В. Кондрашової в тому, що професійна 

готовність передбачає високий рівень виконання професійних дій, який 

не можливий без певного рівня сформованості морально-психологічної 

готовності випускників вищої школи та що без певного рівня розвитку 

морально-психологічної готовності неможливо досягти якісних змін в 

професійній готовності спеціаліста, забезпечити творче виконання ним 

своїх професійних функцій і обов'язків, додамо, що це особливо 

важливо при підготовці кадрів для роботи в інклюзивному просторі.  

Провівши аналіз наукових праць, можна зробити висновок, що  

психологічна готовність є важливою складовою професіоналізму, тим 

більше в системі спеціальної освіти. Зазвичай, готовність проявляється 

на всіх етапах професійного становлення, розвивається залежно від 

професійних та навчальних досягнень, стає умовою і засобом 

організації активності особистості як фахівця так і студента, що 

здобуває відповідний фах. 

Мета дослідження. Емпірично з’ясувати особливості 

психологічної готовності фахівців інклюзивного простору в контексті 

модернізації системи підготовки кадрів для забезпечення права на 

освіту усіх дітей з порушеннями психофізичного розвитку на прикладі 

студентів, що здобувають спеціальну освіту. 
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Методика та організація дослідження. Емпіричне дослідження 

особливостей психологічної готовності фахівців інклюзивного 

простору в контексті модернізації системи підготовки кадрів для 

забезпечення права на освіту усіх дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку здійснювалось вкінці 2016 – на початку 2017 р.р. на базі 

Факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка. В емпіричному дослідженні взяли 

участь 32 студенти, що здобувають фах логопеда та практичного 

психолога. Усі жіночої статі. Вік досліджуваних: від 19 до 21 року. 

Результати дослідження. Для емпіричного дослідження 

особливостей психологічної готовності до професійної діяльності 

фахівців інклюзивного простору в контексті модернізації системи 

підготовки кадрів для забезпечення права на освіту усіх дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку застосовано психологічні 

методики та методи математичної статистики. Емпіричні дані 

піддавалися методу кореляцій. Статистично значущими кореляційними 

зв’язками між діагностичними критеріями є зв’язки з коефіцієнтом 

кореляції r>│0,38│ з рівнями значущості p<0,05.  

Проведений аналіз наукових джерел, зокрема, розгляд змісту та 

структури психологічної готовності до професійної діяльності, показав 

велику роль навчального закладу, як одного з інституцій 

безпосереднього формування готовності, а також значення суб’єктивної 

задоволеності студентів навчанням у ньому. Так, аналіз кореляційних 

зв’язків показує наявність статистично значимої кореляції 

діагностичного критерію «Суб’єктивна задоволеність навчанням на 

факультеті» з такими діагностичними критеріями (в дужках подано 

коефіцієнт кореляції): «Суб’єктивна задоволеність життям» (0,48), 

«Щастя» (0,46), Самотність (-0,39), «Тривожність» (-0,38), «СЖП» (-
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0,42).), Е – емоційні ознаки стресу (-0,53). «Комплексна оцінка стресу (-

0,38) (див.: рис. 1). 

 

Рис. 1. Кореляційна плеяда діагностичного критерію «Суб’єктивна задоволеність 

навчанням» (діагностичні критерії «Щастя» належить до методики «Чи вмієте ви бути 

щасливим?», «К15 – Самоконтроль» - до тесту Кеттелла, «Самотність» - до Тесту 

Фергюсона, «Тривожність» - до Тесту Тейлора, «СЖП» - до Методики Холмса-Райха, «Е – 
емоційні ознаки стресу» та «Космплексна оцінка ознак стресу» - до Методики комплексної 

оцінки ознак стресу Щербатих ) 

Психологічний зміст отриманих кореляцій полягає в тому, що 

чим вища задоволеність студентів життям в цілому, життєрадісність, 

відчуття щастя, чим більше студенти радіють життю, не звертаючи 

уваги на неприємності і життєві негаразди, оптимістичні, а також чим 

вищий у них рівень внутрішнього контролю поведінки, чим більше 

розвинутий самоконтроль, чим вища точність виконання ними 

соціальних вимог, чим більше студент наслідує своїй уяві про себе, 

добре контролює свої емоції і поведінку, доводить усяку справу до 

кінця, чим більше їм властива цілеспрямованість, інтегрованість 

особистості, тим більше вони задоволені навчанням на факультеті 

педагогічної освіти. Обернені кореляції показують, що із підвищенням 

рівня відчуття самотності, рівня тривожності, із збільшенням 

емоційних та інших ознак стресу, кількості стресогенних життєвих 

подій у житті студента, буде зменшуватися рівень суб’єктивної 

задоволеності навчанням на факультеті. 
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 Відтак, щоб викликати у студентів позитивні емоції, пов’язані із 

задоволеністю навчанням потрібно зменшувати їх неспокій, знижувати 

тривожність, підозріливість, підвищуючи настрій, долаючи відчуття 

постійної туги, депресії, дратівливості, напади гніву, емоційну тупість, 

байдужість, цинічний, несумісний гумор, відчуття невпевненості в собі; 

підвищуючи самооцінку, долаючи почуття провини або невдоволення 

собою та самотності; підвищуючи інтерес до життя та задоволеність 

ним. 

Висновки, що включають опис можливостей практичного 

використання отриманих результатів 

Дане дослідження показало, що підвищуючи самооцінку, 

впевненість у собі, шанобливе ставлення до студентів, сприяючи 

розвитку їх особистісної і соціальної ідентичності, можна підвищувати 

рівень їх задоволеності навчанням на факультеті. Також слід 

зауважити, що вагоме значення має надання і засвоєння студентами 

знань про управління та оптимізацію рівня стресу у їхньому житті. Для 

цього доцільно було б ввести на факультеті навчально-практичний 

курс, як навчальну дисципліну, про стрес та методи управління ним.  

Результати дослідження можуть мати своє застосування при 

модернізації системи підготовки кадрів для забезпечення права на 

освіту усіх дітей з порушеннями психофізичного розвитку, оскільки 

формування високого рівня психологічної готовності особистості до 

професійних завдань залежить від позитивного ставлення студента до 

самого процесу його підготовки, як фахівця. Отримані результати 

можуть бути використані у роботі як фахівців інклюзивного простору, 

так і при викладанні цілого ряду навчальних дисциплін в галузі 

спеціальної освіти. 
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Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі 

 

Призванська Роксоляна Антонівна 

старший викладач кафедри  

корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 
 

       Звук супроводжує дитину, починаючи з внутрішньоутробного 

періоду. Музика – це узгоджені в звуковисотному та метро-ритмічному 

порядку звуки. Окрім усього звук – це вібрація повітря, тобто є 

фізичною величиною, що впливає на людину. Таким чином музика стає 

засобом формування і виховання особистості, оскільки має два важливі 

фактори впливу: фізичний (на рівні звукової хвилі та ритму) та 

естетичний. Праці В.Петрушина, Г.Побережної, Дж.Голдмена та інших 

доводять, що музика дає вагомий внесок в розвиток особистості. 
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Особливої актуальності ці положення набувають у забезпеченні 

гармонійного розвитку та психокорекції осіб із особливими потребами. 

       Музична терапія наполегливо укорінюється в соціальний простір 

України після столітнього прогресуючого розповсюдження за 

кордоном. В Україні останнім часом проведена низка досліджень по 

наданню психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом 

(К.Островська, В.Тарасун, Д.Шульженко, Т.Скрипник, Г.Хворова та 

інші). Розробка й запровадження ефективних моделей психолого-

педагогічної допомоги дітям з аутизмом набуває все більшого значення 

у зв’язку з їх можливістю навчатися у загальноосвітніх  закладах в 

умовах інклюзивного навчання. 

        Як відомо, особливістю аутичних дітей є недорозвинена потреба 

емоційного контакту, порушення комунікативної функції мови, уяви та 

соціальної практики, що часто супроводжується стереотипіями. Серед 

усіх видів мистецтв саме музика має найбільш потужне комунікативне 

начало, а тому її можливості міжособистісної взаємодії можуть 

компенсувати емоційно-поведінкові розлади дітей та стимулювати їх 

зовнішню активність, тобто забезпечити адаптацію до соціального 

середовища.  

       У процесі впливу на емоційно - особистісну сферу дитини музика 

виконує релаксаційну, регулюючу функції. Дослідження показують, що 

дитина - аутист, входячи у світ музики, якісно змінюється у своєму 

розвитку. На час спілкування з музикою вона відходить від травмуючих 

ситуацій, тривожності, страхів. Взаємодія з музикою допомагає дитині 

очиститися від нашарування негативних переживань, негативних 

проявів, вступити на новий шлях відносин з навколишнім світом. 

Психологічний аспект впливу музики на дитину з проблемами 

пов'язаний, насамперед, з корекцією порушень пізнавальної, емоційно - 

особистісної сфери дітей даної категорії, де важливе місце займають 
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комунікація, розширення соціального досвіду дітей, вміння адекватно 

спілкуватися, взаємодіяти у спільній діяльності з однолітками і 

дорослими.   

       Треба зауважити, що музична терапія не може вилікувати аутизм. 

Але з її допомогою можна взаємодіяти з дитиною. Музикотерапія дає 

хороший ефект на викликання контакту з людиною. Дитина здатна 

сприйняти людину не як об'єкт, а як суб'єкт. Сприйняття звуку - це 

основа для налагодження музичних взаємин між таємничим світом 

дитини - аутиста і дійсністю, в якій він живе. 

       На думку Джульєтти Алвін, метою музичної терапія є 

встановленням позитивного контакту між дитиною і середовищем. У 

ролі посередника цієї взаємодії виступає музичний інструмент. Для 

дитини з аутизмом звук більш зрозумілий і очевидний, якщо він може 

бачити джерело цього звуку і рух, що викликає його. Коли дитина сам 

грає на якомусь музичному інструменті, це розвиває перцептивні і 

рухові взаємини. На індивідуальних заняттях відбувається 

встановлення і закріплення контакту між людиною з аутизмом та 

педагогом. З часом такий контакт переходить у категорію довірчого. 

Наприклад, дитина з аутизмом дивиться в очі своєму музикотерапевту, 

вітається з ним за руку, відповідає усмішкою на усмішку, посміхається 

при зустрічі та демонструє інші  прояви. Під час занять діти з аутизмом 

можуть досліджувати різні музичні інструменти, наприклад, духові, 

клавішні, ударні. Разом з музикотерапевтом діти, у яких діагностують 

аутизм, виконують різні рухи під ритмічну музику. Такі рухи 

розвивають почуття ритму і концентрацію уваги, а також стимулюючи 

рухливість, покращують фізичний стан. Педагог на заняттях 

музикотерапії дає можливість дітям  з аутизмом грати на різних 

музичних інструментах. Заняття такого виду розвивають допитливість,  

дрібну моторику і привчають до групової  взаємодії. Іноді гра на 
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музичних інструментах стимулює дитину, що страждає аутизмом, до 

спільного співу, що є першим кроком до мовного діалогу. 

       Говорячи про музикотерапевтичні сеанси з дітьми, що страждають 

на аутизм, слід зазначити, що ефективнішими є індивідуальні заняття з 

такими дітьми в порівнянні з заняттями груповими. Це є важливою 

умовою для того, щоб підлаштувати навчально-корекційну взаємодію 

під індивідуальні особливості дітей та рівень їх розвитку. Застосовуємо 

такі форми музикотерапії: активну (гра на музичних інструментах, 

вокалотерапія), пасивну (рецептивне сприймання музики) та 

інтегративну (поєднувати рецептивне сприймання музики з іншими 

видами творчої музичної діяльності). 

       На першому етапі організації індивідуальних занять обов’язково 

проводиться діагностичне обстеження, в процесі якого виявляються 

особливості відхилення розвитку дитини, а також плануються 

конкретні форми роботи. Також музикотерапевт повинен спостерігати 

за психологічною та музичною реакцією дитини з аутизмом, оцінити  її  

реакцію на різні музичні композиції і на звучання різних музичних 

інструментів. Лише виявивши індивідуальні особливості кожної 

дитини, розпочинаємо корекційну роботу. 

Музична терапія ґрунтується на всебічному використання музики. Це 

можна починати з використання простої вібрації, яка потрапляє в світ 

дитини, викликає резонанс і спонукає до зворотної реакції. З цією 

метою можна застосовувати будь-які прийоми, що викликають ефект 

резонансу (враховуючи характер впливу і те,  як їх можна використати 

для розвитку дитини). Вміти і розуміти – необхідні критерії роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Реакції аутичних дітей на 

музику можуть бути найрізноманітнішими, тому існують вельми 

складні техніки, що ведуть до усвідомлення такими дітьми того 

задоволення, яке може принести їм музика. Музичний терапевт може 
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оцінювати і спрямовувати музичний розвиток дитини на різних етапах 

протягом кількох років. Проте, ми не можемо прийти до якогось 

завершення, оскільки маємо справу з процесом розвитку, який може 

прогресувати в міру того, як дорослішає дитина. Однозначно, тривала 

музична терапія провадить до позитивних змін в поведінці такої 

дитини, розвиває її свідомість, дає засоби для самовиявлення та 

творчості. 

Список використаних джерел: 

1. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова  ланка. 

Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник/ Колупаєва А.А., 

Таранченко О.М. – Київ,2010.  – 96с. 

2.  Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги.     Навчальний 

посібник /К.О.Островська  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. – 110 с. 

3. Тарасун В., Хворова Г. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з 

аутизмом. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / За наук. ред. 

В.Тарасун – К.: 2004. – 103 с. 

4. Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: 

Монографія / Д.І. Шульженко. – К.; 2009. – 385 с. 

 

 

Альтернативні методи навчання музики у формуванні 

творчої особистості 

Дрібнюк Наталія Теодорівна 

старший викладач кафедри корекційної  педагогіки та інклюзії 

Львівського національного університету ім. І. Франка 

 

Національне відродження України, інтеграція її у світове 

товариство вимагають створення системи освіти, спрямованої на 

формування творчої особистості. Становлення такої особистості є 

одним із основних завдань сучасного навчання. У Законі України 

“Про освіту” та “Національній доктрині розвитку освіти України 

у ХХІ ст.” зазначається, що головна мета освіти полягає у 
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створенні можливостей постійного духовного самовдосконалення 

особистості, формуванні інтелектуального та культурного 

потенціалу нації. [2,c.4] 

Потреба в особистості, яка б характеризувалася високим рівнем 

сформованості готовності до творчої  діяльності, зумовлена 

необхідністю розвитку навичок постійного пошуку нової інформації, 

творчої самоорганізації в навчальній діяльності, установки на 

нестандартні вирішення творчих завдань, саморозвиток власної 

концепції “Я”, що забезпечує здатність продуктивно реалізуватися і 

веде до зміцнення особистісно орієнтованої стратегії навчання.  

     Проблема розвитку особистості, здатної до самоактуалізації в 

процесі творчої діяльності, визначення її різних аспектів привертали 

увагу багатьох дослідників.Значний внесок в обгрунтування 

психологічного аспекту формування готовності учнів до творчої 

діяльності здійснили Г. Балл, Л. Виготський, М. Гамезо, І. Зязюн, Г. 

Костюк, В. Рибалко, С. Рубінштейн, Б. Теплов та інші. В останні 

десятиріччя все більше уваги приділяється формуванню особистості, 

здатної нести відповідальність за власні рішення та вчинки (Е. 

Абдулін, Ш. Амонашвілі, Л. Баренбойм, Р.Бєланова, М. Гарднер, Г. 

Єржамський, Т. Захарченко, Г. Ліндсей, В. Ражніков, С. Сисоєва, А. 

Слобадянюк та інші). 

     Пошук відповіді на питання, як формувати готовність учнів до 

творчої діяльності виводить нас на категорію методів навчання. 

Доцільність цього виправдовується тим, що без методів неможливо 

досягнути поставленої мети, реалізувати розроблений зміст навчання, 

включити в систему навчання компоненти структури творчої 

діяльності. При цьому метод є стрижнем навчального процесу, він 

забезпечує зв’язки між спроектованою метою і кінцевим образом. 
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      Методи навчання не є незмінними, раз і назавжди даними. Вони 

поновляються разом із розвитком мети і завдань навчання. 

Альтернативні методи є способом забезпечення формування 

готовності, в яку  покладена нелінійна інформація. Вона базується на 

визначенні засобів, прийомів пошуку стимулів впливу на почуття, 

фантазію ( відхід від реальності ) ; інтуїцію ( процес безпосереднього 

отримання знань цілісного схоплювання творчої ситуації без 

теоретичних висновків ) ; сферу ірраціонального ( неможливість 

поняття сенсу явищ в межах логічних підходів ). 

     Розглядаючи зміст поняття “Альтернативні методи” ми 

знаходились у руслі положень О. Вишневського, О. Коваленко, Г. 

Козлакова, В. Маригодова, А. Слободянюка, які вважають, що 

розвиток творчої особистості пов’язаний з почуттями (відгук на вплив 

середовища) та почуваннями (відгук душі на її власні почуття). 

Почування особливо активно формуються під впливом мистецтва, 

зокрема музики. У цьому зв’язку йдеться про універсальність 

художнього методу. Він може розглядатися і як нетрадиційний, 

альтернативний, тому що: 

• забезпечує досягнення мети завдяки відбору та 

узагальнення певних життєвих явищ в конкретно-предметній 

образній формі. Це сформованість достатнього, варіативно-

утворювального рівня готовності; між учнями, вчителем та 

партнерами спілкування. 

Водночас  традиційні методи навчання не забезпечені 

відпрацьованими механізмами порушення стереотипних логічних 

зв’язків та формування нових на основі стрибка у невідоме. Останнє 

вимагає класифікації методів за ознакою нетрадиційності. 
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     На підставі вивчення науково-методичної літератури класифікуємо 

альтернативні методи за принципом стимулювання та забезпечення 

включення механізмів спонтанної творчості особистості завдяки 

пошуку та активізації первинних образів-ідей, енергії особистості, 

звільнення її від негативних, агресивних почуттів. До таких ми 

відносимо:  

            Метод психодрами. Ідея використання цього методу належить 

американському вченому Девіду Кіпперу. “Метод передбачає                                                                                      

формування готовності учня на основі подолання особистістю в 

навчально-творчій діяльності наслідків проблем, які можуть 

виникнути.” [1,c.83]. Це забезпечує розвиток міжособистісного 

спілкування, дозволяє особистості досягти катарсису ( вищого ступеня 

насолоди );                                                                         сприяє 

оволодінню технологією невербального ( безсловесного спілкування ); 

дозволяє звільнитися від впливу стереотипу лінійно наданої 

інформації. Метод зумовлений соціально-психологічними 

особливостями впливу на внутрішній світ особистості. Він забезпечує 

пізнання механізмів творчої діяльності завдяки  розбудові алгоритму 

творчих дій, що базується на формуванні чіткої мотивації щодо 

визначення особливостей власного “Я” як поєднання одиничних  та 

унікальних ознак особистості, що залежить від рольової взаємодії з 

партнерами спілкування. 

      Метод психодрами, як нетрадиційний метод, повинен взаємодіяти 

у формуванні готовності учнів варіативно-утворювального рівня з 

традиційними за джерелами передачі та сприйняття інформації щодо 

імпровізації ( словесної, конкретно-предметної), на основі принципу 

єдності протилежностей ( логічного та чуттєвого). 

        Метод евритміки. Забезпечує на уроках музики з’язок звуку з 

рухом. Використання методів евритміки знаходимо у системі 
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античного музичного виховання, коли зберігалась ідея триєдності 

музики, слова та руху ( жесту ). Питання доцільності використання 

методу евритміки знаходить подальший розвиток у дослідженнях Е. 

Жака-Далькроза. 

      Метод евритміки пердбачає не тільки поєднання звуку з 

пластичним рухом, але й, на нашу думку, нагадує учню про його 

первинні образи-почуття, приносить елемент оригінальності, новизни 

в навчально-творчу діяльність.    

      Під методом евритміки ми також розуміємо спосіб діяльності, що 

забезпечує процес формування готовності до творчої діяльності на 

основі імпровізації руху ( танцю, жесту ) під незнайому музику з 

метою руйнування стереотипу сприйняття, яке сприяє творчому 

перетворенню 

метроритмічних інтонацій, тобто метод зумовлений естетичними 

особливостями впливу на внутрішній світ особистості. 

      Метод евритміки як альтернативний метод, взаємодіє з методами 

традиційними, які забезпечують знання щодо художніх засобів 

виразності. Це дозволяє визначитися в тому, що механізми інтуїції  

пов’язані із знаннями. Останнє створює підгрунтя  для переходу від 

достатнього рівня готовності до високого. 

      Метод  імпровізації на основі взаємодії вчитель-учень-мати-рідна 

мова. Він передбачає спосіб діяльності, метою якої є формування 

готовності вищого, індивідуально-утворювального рівня учнів у 

музичній діяльності на основі досягнення вмінь невербального 

спілкування  завдяки музиці. Дитина оволодіває творчим  

музикуванням шляхом наслідування не тільки досвіду вчителя, але й 

матері, яка навчається разом з дитиною. Останнє формує основу для 

подальшого вдосконалення вмінь імпровізації як невід’ємного 
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компоненту творчої діяльності. Ідея використання методу належить 

японському скрипалю Шиниці Судзукі. 

      “Імпровізація” ( фр. improvisation, лат. improvisus-непередбачений 

)- 

створення художнього твору (музичного, поетичного, сценічного) в 

момент його виконання без попередньої підготовки. Метод 

імпровізації  

має необмежений вплив на високий рівень сформованості готовності 

до 

творчої діяльності. Його можна вважати альтернативним методом ще 

й 

тому, що він є способом, за Б. Асаф’євим, забезпечення формування 

готовності особистості як творця на нових оригінальних засадах. 

      Отже, щодо залучення альтернативних методів навчання слід 

зазначити: 

      1.Альтернативні методи навчання музики є способом діяльності, 

що 

передбачає активне стимулювання інтуїції, фантазії, які розглядаються 

в 

якості провідного невід’ємного компоненту інтелектуальної сфери. 

      2.Альтернативні методи музичного навчання у формуванні 

готовності 

учнів до творчої діяльності є складною системою комбінування 

різноманітних методів, що зумовлена змістом багаторівневого поняття 

“готовність”. 

      3.Альтернативні методи навчання забезпечують формування 

готовності достатнього (варіативно-утворювального) рівня, що 

передбачає: а) наявність здатності до визначення власного “Я”;  
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б) виявлення чіткої мотивації до поєднання унікальних ознак з 

ознаками 

партнера в ході міжособистісного спілкування. 

      4.Впровадження альтернативних методів навчання сприяє 

формуванню готовності варіативно-утворювального рівня, що 

передбачає 

включення механізмів самореалізації, оволодіння синтетичними 

навичками музикування на основі вивчення первинних 

загальнолюдських цінностей. 
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УДК 156.99 

Ненасильницьке спілкування як стандарт взаємодії між 

учасниками освітнього процесу 

Карпенко Н.А., доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах Львівського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат психологічних наук, доцент. 

Карпенко В.В., доцент кафедри психології діяльності в особливих 

умовах Львівського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат психологічних наук, доцент. 

Поширеними явищами, певною нормою, стандартом в 

міжособистісній взаємодії як в суспільному житті, так і в системі освіти 

в Україні стали оцінні судження, критика, спроби викликати почуття 

провини, заборони, нотації, повчання, моралізування, поради та 

постійні вимоги. За своєю суттю вони є характерними рисами так 

званого насильницького спілкування. Наслідком такого спілкування та 
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використання цих моделей комунікацій стають різного роду 

психологічні «втрати» – переживання, образи, занижена самооцінка, 

комплекс меншовартості, агресія, аутоагресія, негативні соціальні 

установки, зниження ефективності діяльності і стосунків, 

конфліктність, ізоляція тощо. Таким чином, виникає нагальна 

необхідність в змінах такого стану речей, в зміні, подоланню подібного 

малоефективного спілкування. 

Насильницькому спілкуванню, в першу чергу в системі освіти, 

можна і треба протиставити взаємини індивідів як активних суб'єктів, 

коли кожний учасник ставиться до свого партнера не як до об'єкта, і, 

адресуючи йому інформацію, аналізуючи його мотиви, цілі, установки, 

сподівається на адекватну реакцію та ініціативу. Таке спілкування 

допомагає людині відкрити відмінну від власної реальність, тобто 

реальність іншої людини, її почуттів, уявлень, думок, реальність 

навколишнього світу. Гуманістичне – за Карлом Роджерсом [2] – 

спілкування характеризують такі принципи: 

- конгруентність партнерів по спілкуванню. Йдеться про 

відповідність соціального досвіду, його усвідомлення і засобів 

спілкування учасників взаємодії; 

- довірливе сприймання особистості партнера. За таких умов 

неактуальним є оцінювання якостей і рис співрозмовника, оскільки 

домінує сприйняття його як певної цінності; 

- сприймання іншого учасника взаємодії як рівного, який має право 

на власну точку зору і рішення. Йдеться не про фактичну рівність 

партнерів, особливо в ситуаціях, де виявляється різна соціальна позиція 

(психолог – клієнт, лікар – пацієнт тощо), а про рівність людей у їхній 

людській суті; 

- проблемний, дискусійний характер спілкування. Це означає, що 

розмова має розгортатися на рівні позицій, а не на рівні догм; 
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- персоніфікований характер спілкування. Це розмова від імені 

власного «Я»: «Я так думаю», «Я переконаний» тощо. 

Дві особистості у стані діалогу утворюють спільний психологічний 

простір, часову тривалість, єдину емпатійну подію, коли вплив перестає 

існувати, поступившись місцем психологічній єдності суб'єктів, у якій 

розгортається творчий процес взаєморозкриття, виникають умови для 

саморозвитку.  

Автор концепції ненасильницького спілкування або 

ненасильницької комунікації (Nonviolent Communication) Маршалл 

Розенберг писав: «Вивчаючи фактори, що впливають на нашу здатність 

співчувати іншим, я був вражений важливістю ролі мови і того, як ми її 

використовуємо. І я виявив певний підхід до спілкування, тобто до 

мовлення і його сприйняття, який  дозволяє нам говорити від всього 

серця, прокласти шлях до душі іншої людини і вивільнити нашу 

природну здатність до співпереживання. Я називаю цей підхід 

«ненасильницьким спілкуванням» [3]. Вчений визначає 

ненасильницьке спілкування як «мову серця», як спосіб спілкування і 

одночасно метод покращання стосунків між людьми. 

Метод ненасильницького спілкування (ННС) пропонує усвідомити 

те, як ми висловлюємо свої думки-почуття і слухаємо інших. Наші 

слова зі звичайного, автоматичного реагування перетворюються в 

усвідомлене мовлення, що базується  на переконливому розумінні того, 

що ми спостерігаємо, почуваємо і хочемо. Він складається із чотирьох 

компонентів: 

1) спостереження без оцінювання (без осуду, ярликів, діагнозів 

тощо); 

  2) ідентифікація і вираження  почуттів (передбачає розвиток 

широкого словникового запасу, здатного виразити гаму почуттів, які 

переживаємо в даний момент. При цьому важливо відрізняти одне від 
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одного почуття і думки, почуття і оцінку свого стану, а також почуття і 

оцінку, які ми отримуємо зі сторони інших людей); 

 3) підтвердження потреб, які лежать в основі почуттів – «взяття 

відповідальності за свої почуття»; 

 4) прохання без вимог (чітке, лаконічне), своєрідний запит, а не 

приказ. 

Автор показує два способи встановлення ефективного 

комунікативного зв’язку. 

 1. Вміння виражати себе, встановлення зв’язку з самим собою: 

- опис того, що я бачу і на що звертаю увагу; 

- вираження власних почуттів, які мають місце в даний момент; 

- пояснення, які мої потреби пов’язані з почуттями, що виникають 

у мене; 

- опис дій, які я хочу зробити для покращання якості мого життя. 

 2. Емпатійне розуміння співбесідника: 

- емпатійне сприйняття його спостережень; 

- емпатійне сприйняття почуттів партнера по спілкуванню; 

- емпатійне сприйняття потреб співбесідника, які пов’язані з його 

почуттями; 

- емпатійне сприйняття бажань партнера, спрямованих на 

покращання якості його життя. 

Емпатійне спілкування не означає давати йому поради, 

розв’язувати його проблеми, втішати, співчувати, аналізувати, 

пояснювати. Його характеристиками є: присутність, фокус, простір, 

турбота, приговорювання почуттів і потреб, справжність, а отже 

створення зв’язку і розуміння.  

Ненасильницьке спілкування допомагає створити таку якість 

взаємодії, при якій задовольняються бажання всіх його учасників.   
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Використання методу ННС в системі освіти істотно впливає на 

розвиток наступних видів комунікативних вмінь як в педагогів, так і 

учнів: 

- вираження міжособистісних почуттів, тобто усвідомлення 

почуттів, сприйняттів і бажань, пов’язаних зі взаємостосунками; ясне і 

чітке повідомлення про свій внутрішній стан (так звані «я-

повідомлення» і «я-висловлювання»); 

- емпатійність (емпатійна відповідь) в розумінні станів, думок, 

почуттів, а також потреб партнера по спілкуванню, передача йому 

даного розуміння. Крім того, емпатійна відповідь включає в себе 

сприйняття того, що відбувається всередині іншої людини; 

- вміння переключення імперативного образу дії на адекватний 

переход від вираження міжособистісних почуттів до емпатійної 

відповіді і навпаки, тобто побудови діалогу; 

- вмінь фасилітування, тобто вмінь забезпечення ефективного 

діалогу в комунікаціях між учнями, між вчителями та учнями, а також 

між вчителями, як  вмінь ефективної допомогти людям зрозуміти і 

прийняти один одного [1]. 

Вважаємо за необхідне використання і поширення методу 

ненасильницького спілкування в Україні в системі інклюзивної освіти 

(лекції, тренінги, включення в навчальні програми підготовки фахівців 

у вишах тощо) що на даний час буде слугувати: 

- підтримці повноцінні, здорових взаємини між учасниками 

освітнього процесу; 

- підвищення емоційної чутливості та розуміння справжніх емоцій 

та потреб учнів, а тож пошук ефективних шляхів їхнього задоволення; 

- формуванню емпатійного діалогу між вчителями та учнями в 

навчально-виховному процесі; 

- відновлюванню психоемоційного стан після травматичних подій; 
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- вирішенню конфліктів без насильства; 

- відновлюванню зв’язків в учасниках освітнього процесу після 

можливих конфліктів. 
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імені Івана Франка 

В процесі сприймання предметів і явищ навколишнього світу за 

допомогою зору людина отримує інформацію про форму, величину, 

колір предметів, їх просторове розміщення і ступінь віддаленості. Зір є 

визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх 

ознаки, просторове взаємовідношення. Зорове сприймання – це складна 

системна діяльність, що включає сенсорну обробку візуальної 

інформації, її інтерпретацію й категоризацію (Б.Г. Ананьєв, Л.А. Венгер, 

Л.С. Виготський та ін.). Ведучим в когнітивному розвитку дитини є 

формування зорового сприймання, що забезпечує контакти дитини із 

зовнішнім середовищем, її орієнтуванні в просторі, основи виховання і 

навчання (М.М. Безруких,  Л.В. Морозова та ін.). Зорове сприймання є 
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одним з чутливих і інтегральних показників оцінки розвитку дитини 

(М.М. Безруких), а його несформованість в цілому і окремих його 

компонентів створює специфічні проблеми розвитку і навчання. У 

дітей із зоровими порушеннями розрізняють наступні порушення 

функцій в самій зоровій системі: порушення цілісності сприймання;  

окорухаючої функції; периферійного зору; бінокулярного зору; фіксації 

погляду; прослідковуючої функції; функції розрізнення кольорів; 

окоміру;  здатності встановлювати просторові зв’язки між предметами 

та порушення макро- і мікроорієнтування у просторі. 

Відповідно, основними особливостями зорового сприймання дітей з 

порушеннями зору є: сповільненість сприймання, менший обсяг матеріалу 

який сприймає дитина, слабке розрізнення виразів облич людей, 

зображених на картинці, значні труднощі при розумінні сюжетних картин 

і пейзажів, слабке розрізнення кольорів та їх відтінків, одночасність і 

цілісність образу сприймання недостатня.  Порушення у діяльності 

зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній 

діяльності, обмежують її можливість. Дитина отримує меншу 

інформацію про довкілля (як в кількісному, так і в якісному 

відношенні), ніж діти з нормальним зором. Зрозуміло, що діти з 

порушеннями зором потребують особливих умов для повноцінного 

всебічного розвитку (О.Г. Литвак, І.С. Моргуліс, Л.І. Плаксіна, 

Є.П. Синьова, Т.П. Свиридюк та ін.).  

Порушення функцій зору, викликані різноманітними причинами, 

в спеціальній літературі називаються порушеннями зору. В свою чергу 

порушення зору діляться умовно на глибокі і неглибокі. До глибоких 

порушень зору ми відносимо ті, які пов’язані зі значним зниженням 

таких важливих функцій, як гострота зору чи поле зору, що має яскраво 

виражену органічну детермінацію. В залежності від глибини і ступеню 

порушення даних зорових функцій може виникнути сліпота чи 
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слабозорість [5, c.28]. Зорові порушення, які відносяться до так званих 

неглибоких, вважаються порушення окорухових функцій (косоокість, 

ністагм); порушення кольоророзрізнення (дальтонізм, дихромазія); 

порушення характеру зору (порушення бінокулярного зору), 

порушення гостроти зору, пов’язані з розладами оптичних механізмів 

зору (міопія, гіперметропія, астигматизм). У дітей із зоровими 

порушеннями розрізняють наступні порушення функцій в самій зоровій 

системі: порушення цілісності сприймання; порушення окорухової 

функції; порушення периферійного зору; порушення бінокулярного 

зору; порушення фіксації погляду; порушення прослідковуючої 

функції; порушення функції розрізнення кольорів; порушення здатності 

встановлювати просторові зв’язки між предметами; порушення макро- і 

мікроорієнтування у просторі. Діти з порушеннями зору потребують 

спеціальної системи навчання та виховання, а інклюзивна освіта є 

важливим кроком на шляху до створення відповідних умов навчання та 

виховання  таких дітей відповідно до їх специфічних можливостей і 

потреб [4, с.38]. 

Формування та розвиток правильних і конкретних зорових 

уявлень у дітей з порушеннями зору є одним з основних завдань їх 

навчання і виховання. Це обумовлено тим, що зниження зорового 

сприймання веде до обмеження чуттєвого сприймання предметів і явищ 

природи, і тим самим ускладнює формування уявлень, як одного з 

найважливіших психічних процесів. Тому пошук ефективних шляхів 

розвитку зорового сприймання у даної категорії дітей  посідає провідне 

місце в корекційному навчанні. Для того щоб намітити шляхи 

подальшої корекційної роботи із розвитку зорового сприймання 

необхідно здійснити діагностичну роботу. Так, метою 

констатувального етапу дослідження було виявлення рівня розвитку 

зорового сприймання у дітей з вадами зору старшого дошкільного віку. 
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На початку дослідницької роботи був зроблений збір анамнестичних 

даних дітей експериментальної групи. Таким чином,  для проведення 

експерименту були відібрані діти із загальним діагнозом – амбліопія та 

косоокість. За теоретичну основу констатувального експерименту було 

обрано діагностичні методики, розроблені М.М. Безруких та 

Л.В. Морозовою [1, с.32].   

Було проведено 6 експериментальних завдань, спрямованих на 

характеристику зорового сприймання дітей з амбліоапією та 

косоокістю. Методика «Сприймання форми, величини, кольору», 

«Сприймання форми, величини», «Цілісне сприймання знайомих 

об'єктів»,«Чого не вистачає на цих малюнках?», «Чим залатати 

килимок?». Результати проведеного дослідження спрямованого на 

вивчення рівня розвитку зорового сприймання у старших дошкільників 

з косоокістю та амбліопією показали, що діти дошкільного віку з 

косоокістю та амбліопією мають низький (58 %)  і середній (33 %)  

рівень розвитку зорового сприймання, тоді як діти із нормальним зором 

– середній (45%) і високий  (29%). У дітей з косоокістю та амбліопією 

за рахунок обмежених зорових можливостей утруднене орієнтування в 

просторі. 

У тифлопедагогіці накопичено значну кількість даних (Л.А. 

Григорян, Л.І.  Плаксіна, Л.І. Солнцева, Т.П. Свиридюк, С.В. 

Федоренко), які свідчать про ефективну діяльність спеціальних 

дошкільних закладів, в яких поєднується тривала комплексна 

інтенсивна лікувально-відновлювальна робота з корекційно-

педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-

дошкільника. Альтернативою спеціальних дошкільних закладів є 

інклюзивні навчальні заклади, де дитину оточують вихователі, асистент 

вихователя та інші члени мультидисциплінарної команди, які 

здійснюють постійний контроль за виконанням призначень лікаря, 



73 

 

підтримують інтерес дитини до лікування. Адже лише тоді, коли 

дитина займається з бажанням і зацікавленістю можна сподіватись на 

позитивний результат.  

             Ефективність роботи з розвитку зорового сприймання у дітей з 

порушеннями зору визначається знанням психологічних основ 

управління процесом зорового сприймання. Врахування психологічних 

основ зорового сприймання дає можливість виділити декілька 

направлень корекційної роботи. До першого напрямку можна віднести 

вплив на функціональні механізми зорового сприймання. Цей вплив 

може здійснюватися двома шляхами: використання педагогічних 

заходів (сенсорних вправ, різних видів продуктивної діяльності, 

дидактичних ігор тощо), які здійснюють безпосередній вплив на 

підвищення зорових функціональних можливостей. Другим напрямком 

спеціальної роботи з розвитку зорового сприймання є цілеспрямоване 

формування чи розвиток наявних операційних механізмів зорового 

сприймання дітей з порушеннями зору. Шляхами реалізації цього 

напрямку є: розвиток предметно-практичної діяльності дітей; розвиток 

і корекція уявлень про сенсорні еталони; розвиток і корекція 

предметних уявлень;  формування навичок використання зорових умінь 

для встановлення логічних причинно-наслідкових зв’язків.  

Третім напрямком спеціальної педагогічної діяльності з розвитку 

зорового сприймання є створення умов мотивованої, значимої для 

дитини зорової діяльності, створення ситуації успіху. Як у 

спеціальному так і в інклюзивному закладі традиційно здійснюються 

три основні напрямки роботи: організаційно-педагогічний, лікувально-

відновлювальний та корекційно-виховний, які забезпечують не тільки 

можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й 

розвиток та охорону функцій зорового аналізатору, корекцію і 

компенсацію вторинних відхилень у розвитку. У роботі по цим 
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напрямкам на кожного спеціаліста мульди дисциплінарної команди  

(офтальмолога, вихователя, асистента, практичного психолога та ін.) 

дошкільного закладу покладені свої, але взаємозалежні і 

взаємообумовлені задачі.    

 Організаційно-педагогічний напрямок спрямований на те, щоб  

створити умови для нормального розвитку дошкільників з вадами зору 

- це не тільки надати їм можливість брати участь в тому чи іншому виді 

діяльності, а насамперед забезпечити їм можливість для оволодіння 

способами тієї чи іншої діяльності. Медичний персонал для створення 

сприятливих умов по розвитку дітей з порушеним зором покликаний 

здійснити комплекс лікувально-профілактичних, гігієнічних заходів, 

які полегшують роботу зорової системи. 

Педагогічний колектив, використовуючи дидактичні прийоми та 

засоби, сприяє розвитку дошкільника з порушеним зором й водночас 

попереджує і виправляє (корегує) вторинні відхилення. Лікувально-

відновлювальний напрямок роботи в інклюзивних  закладах  полягає в 

розвитку збережених зорових функцій у дітей з вадами зору, 

відновленні їх до норми медичними і педагогічними засобами. Знання 

зорових можливостей дитини дозволяє педагогу,   в   свою   чергу,    

цілеспрямовано    впливати   на  розвиток зору, створювати умови для 

закріплення результатів відновлювального лікування [3, с. 84]. 

Однією із спеціальних задач корекційно-виховної роботи з 

дітьми, що мають порушення зору  є розвиток способів зорового 

сприймання, зорової орієнтації при активному вправлянні і активізації 

зорових функцій. Для розвитку зорового сприймання і активізації 

зорових функцій необхідно використовувати всі види дитячої 

діяльності: гру, працю, заняття, побутову діяльність. Це забезпечить 

дітям формування практичних навичок і вмінь користуватися 

неповноцінним зором в процесі життєдіяльності.  
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Працюючи з дітьми з порушеннями зору, слід частіше 

використовувати вказівки для простеження об'єктів в повному обсязі 

(обводити його контур, частини), на заняттях використовувати 

додатковий матеріал: контур, силует, малюнок, дрібні картинки, 

іграшки, індивідуальні картки для слабозорих дітей. Під час 

знайомства з об'єктом рекомендується знижувати темп ведення заняття, 

оскільки дітям з порушеннями зору потрібно більше часу, ніж зрячим, 

для зорового сприймання, обдумування завдання, повторного розгляду. 

Наочний матеріал має бути достатньо великим за розміром, його має 

бути добре видно за контуром, силуетом, кольором, має відповідати 

природним розмірам (будинок має бути більшим за людину; мишка 

меншою, ніж кіт; вишня менша, ніж помідор тощо). Розміщувати 

об'єкти необхідно так, щоб вони не зливались в одну лінію, пляму, а їх 

добре було видно. 

Ігри для розвитку зору та зорового сприймання необхідно 

використовувати тільки після детального вивчення стану зору кожної 

дитини і рекомендацій лікаря офтальмолога, а також з урахування 

вікових особливостей дітей. Важливо пам’ятати, що дидактичні ігри і 

завдання для розвитку зору підбираються індивідуально для кожної 

дитини залежно від стану зору і періоду відновлювальної роботи [2, 

с.15]. Робота з дітьми з проблемами зору має свої особливості, часто 

вимагає особливого підходу, терпіння, тому керуємося словами відомої 

людини минулого століття Елен Келлер: «Не думайте про сьогоднішню 

невдачу, але думайте про завтрашній успіх». Розширювати уявлення 

дітей про предмети і явища навколишньої дійсності, розвивати 

швидкість і повноту зорового обстеження, формувати зорово-рухові 

вміння обстежувати планомірно та цілеспрямовано предмети, картинки, 

виділяти головні ознаки, учити користуватися оптичними засобами 

(лупами, лінзами, біноклями) при розгляданні предметів тощо. Робота з 
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корекції зорового сприймання у дітей з вадами зору йде за такими 

напрямами: розвиток зорової уваги, наслідування, формування цілісного 

образу предметів; сприймання форми; сприймання величини; сприймання 

кольору; сприймання просторових відношень і орієнтування в просторі 

групового приміщення; формування уявлень про сприйняте.  

Практика показала, що тільки спеціальна корекційно-виховна 

робота у тісному зв’язку з лікувально-відновлювальною, систематична 

спільна робота всіх учасників мультидисциплінарної команди, дає 

можливість розвивати, вправляти, корегувати зорові функції та способи 

зорового сприйняття, запобігати неповноцінним уявленням дітей. Вся 

корекційна робота з дітьми з порушенням зору передбачає, насамперед, 

формування цілісного та повного зорового сприймання, розвиток 

пізнавальних інтересів та розумових здібностей дитини у всіх видах 

діяльності. 
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УДК 159.923.2:37 

Особливості професійної самосвідомості корекційного педагога 

 в інклюзивному просторі 

 Нежельченко Ольга Ігорівна 

асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

 Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

В сучасному суспільстві посилюється увага до якості й 

доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Люди 

з порушеннями психофізичного розвитку мають право на одержання 

освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. Для 

цього потрібно створювати належні умови для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному 

закладі. Саме корекційний педагог є найважливішою ланкою в 

організації інклюзивного навчання. Тому зростає потреба в 

компетентних фахівцях, які зможуть ефективно працювати з різними 

категоріями осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Одним із 

важливих завдань вищої освіти є підготовка висококваліфікованих 

фахівців до майбутньої професійної діяльності.  

Дослідження професійної самосвідомості студентів-майбутніх 

фахівців у галузі корекційної освіти є актуальною проблемою сучасної 

науки та практики. Лише фахівець з розвиненою професійною 

самосвідомістю здатен до постійного саморозвитку та ефективного 

виконання власних професійних функцій. 

Проблемі самосвідомості присвячено значну кількість робіт у 

вітчизняній та зарубіжній психології. Самосвідомість, тобто 

усвідомлення людиною себе як особистості (власних рис характеру 

потенційних можливостей, дій і вчинків, їхніх мотивів і наслідків, 

фізичних, інтелектуальних та моральних рис, стосунків із іншими) є 
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важливим аспектом особистісної зрілості. Відтак професійна 

самосвідомість є частиною самосвідомості особистості, де відбувається 

оцінка досягнень, планування напряму саморозвитку, його 

самоздійснення. Вона є вибірковою діяльністю самосвідомості 

особистості, підпорядкованої завданню професійного самовизначення, 

усвідомлення себе як суб’єкта своєї професійної діяльності. Професійна 

самосвідомість тісно пов’язана з усвідомленням людиною себе в 

професійній діяльності, тобто змістом професійної самосвідомості є 

ставлення до професійної діяльності і до себе, як до суб’єкта цієї 

діяльності. 

У структурі професійної самосвідомості А. К. Маркова 

виокремлює три компоненти: когнітивний, афективно-оцінковий та 

поведінковий. Когнітивний компонент містить усвідомлення людиною 

себе в системі професійної діяльності, у системі її особистісного 

розвитку. В афективно-оцінковому ставленні до себе вирізняють оцінку 

людиною своїх сьогоднішніх можливостей, вчорашніх та майбутніх 

досягнень, а також оцінку того, що думають про неї інші. Третій 

компонент професійної самосвідомості – поведінковий, це здатність 

діяти на основі знань про себе та ставлення до себе. 

Аналіз наукової літератури показує, що найбільш перспективний 

період, коли активізується процес формування професійної 

самосвідомості людини, припадає на період її професійної підготовки, 

тобто на студентські роки. Відомо, що саме в цей період відбувається 

інтенсивний розвиток всіх особистісних структур людини, наступає її 

фізіологічна, психологічна й соціальна зрілість, формується 

особистісна та професійна Я-концепція.  

У процесі здійснення професійної підготовки студентів-

корекційних педагогів важливо забезпечити формування в них 

необхідного запасу знань, умінь та навичок. Зокрема, у них повинні 
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бути наявні знання з медицини, спеціальної психології, педагогіки, а 

для закріплення знань важливим є проходження практики на базі 

спеціалізованих навчально-виховних закладів. Також психологи 

повинні допомогти студентам визначити їхнє місце в обраній професії 

та сформувати правильні уявлення про сферу діяльності, засвоїти 

нормативні вимоги та свої майбутні професійні обов’язки. Формою 

вияву професійної самосвідомості майбутнього корекційного педагога є 

розуміння ним своєї соціальної позиції, професійних інтересів, нахилів, 

здібностей, характерологічних особливостей, рівня загальної та 

спеціальної готовності до професійної комунікативної діяльності. З 

урахуванням професійної діяльності корекційного педагога йому 

потрібно мати витримку, високу самосвідомість, бути здатним до 

самоконтролю. 

Отже, до особистості корекційного педагога висуваються 

серйозні вимоги. Він повинен бути глибоко гуманною людиною, яка 

любить дітей та намагається їм допомогти. Справжнім корекційним 

педагогом може стати лише дуже добра й терпляча людина, яка 

розумно реагує на найпростіші незвичні форми поведінки дітей з 

обмеженими можливостями. Тому детермінантою здійснення 

ефективної психолого-педагогічної діяльності в умовах інклюзії є 

розвиванена професійна самосвідомість корекційного педагога на всіх 

етапах його професіоналізації. 
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Сайко Х. Я.  

кандидат психологічних наук  
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Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. Питаннями діагностування та психолого-

педагогічної допомоги дітям з дитячим аутизмом займались К. 

Лебединська, О. Нікольська, Є. Баєнська, М. Ліблинг, Г. Хворова, К. 

Островська, Д. Шульженко та інші. Не зважаючи на наявність 

досліджень із цього питання, все ще залишається актуальним його 

вивчення з педагогічної точки зору. Тому метою статті є висвітлення 

організації корекційно-педагогічної допомоги дітям із аутизмом. 

На думку К. Лебединської, найбільш значимими в клінічній 

картині синдрому Каннера вважаються наступні ознаки: 1) аутизм як 

гранична («екстремальна») самотність дитини, формує порушення її 

соціального розвитку поза зв'язку з рівнем інтелектуального розвитку; 

2) прагнення до сталості, яке проявляється як стереотипні заняття, 

гіперпристрасть до різних об'єктів, опір змінам у навколишньому; 3) 

особлива характерна затримка й порушення розвитку мовлення, також 

поза зв'язку з рівнем інтелектуального розвитку дитини; 4) ранній 

прояв (до 2,5 років) патології психічнoгo розвитку (причому ця 

патологія більшою мірою пов'язується з особивим порушенням 

психічного розвитку ніж його регресом) [3, с. 42]. Також однією з 

особливостей, на думку К. Лебединської, є те, що такі діти дуже 

винахідливі в діях зі своїми іграшками, самі освоюють устрій домашніх 

приладів. Характерно, що вони до всього воліють доходити самі, діяти 
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своїми способами й не приймають порад дорослих. Здається, що сама 

взаємодія з ними важка й неприємна. При цьому діти цієї категорії 

розуміють багато того, що не стосується їх, але не сприймають те, що 

їм спеціально, цілеспрямовано показують, не можуть наслідувати, не 

реагують на мовленнєву інструкцію.  

К. Гилберт, Т. Питерс визначають п'ять основних аспектів 

корекційно-педагогічної діяльності: 1. Наявність ґрунтовних 

теоретичних знань про аутизм (розуміння аутизму). 2. Здійснення 

ранньої діагностики особистості пацієнта з аутизмом (бути здатним 

почати роботу з ретельного обстеження). 3. Здатність адаптувати 

навколишнє середовище до порушень психіки й поведінки. 4. Здатність 

сформувати функціональні навики, необхідні для більш-менш 

незалежного життя дитини з РДА. 5. Використання особливих методів 

комунікації протягом навчального та корекційного процесу, спеціально 

розроблених для дітей з аутизмом [2, с. 88.].  

На думку М. Башиної, корекційна робота повинна проводитися 

комплексно, групою фахівців різного профілю, включаючи дитячих 

психіатрів, невропатологів, логопедів, психологів, вихователів [1, с. 

154-165]. Вона визначає наступні умови їх реалізації: корекційна робота 

повинна здійснюватися поетапно, виходячи зі ступеня вираженості 

аутистичного дизонтогенезу дитини з РДА. Використовувати слід 

адаптовані для роботи з аутистами звичайні програми з навчання та 

організації ігор, які мають як загально-дидактичну, так і корекційну 

спрямованість. Адаптація дитини до умов корекційної роботи базується 

на використанні найпростіших – тактильних, пантомімічних, моторних 

форм контактів, протопатичних форм діяльності в умовах вільного 

вибору. Оцінка стану дитини, рівня її розвитку, запасу знань, 

поведінкових навичок проводиться комплексно всіма фахівцями і 

служить основою розробки індивідуального плану корекційних заходів. 
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 Українська дослідниця Г.М. Хворова виділяє такі головні 

пріоритети корекційної роботи з формування комунікативної 

активності особи з аутизмом: 

- виявлення та актуалізація прихованої, латентної потреби у 

спілкуванні та використання цього комунікативного потенціалу 

для розвитку усіх психічних сфер та збільшення життєвої 

компетенції; 

- розвиток та корекція емоційної та комунікативної сфери батьків 

та інших членів родини, навчання їх адекватним моделям 

спілкування з дитиною; 

- навчання особи з аутизмом комунікативних умінь і навичок [5, с. 

10]. 

 Досліджуючи формування соціальних компетенцій у дітей зі 

спектром аутистичних порушень, К.О. Островська виявила, що спектр 

соціальних компетенцій дітей істотно залежить від ступеня аутизму. 

Так, у дітей з легким ступенем аутизму виділено основні компоненти 

соціальних компетенцій: когнітивний, діяльнісний, морально-ціннісний 

та особистісний. У дітей з глибоким та помірним ступенем аутизму 

кількість сформованих соціальних компетенцій значно зменшується і 

включає когнітивний, діяльнісний та емоційний компоненти. Автор 

зазначає, що ефективна психологічна реабілітація дітей із 

аутистичними порушеннями включає постановку цілей та очікуваних 

результатів, зокрема:   

- цілі – це відновлення, корекція психологічних функцій, якостей, 

властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та 

утвердження особистості. 

- очікувані результати – це досягнення оптимального 

психоемоційного стану, соціально-професійного самовизначення, 

підвищення рівня набуття та засвоєння знань, умінь і навичок, 
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успішної психологічної адаптації, реабілітації; особистісного 

становлення особи, нормалізації сімейних стосунків, сформована 

здатність пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог [4 с. 

399]. 

Програми раннього втручання для дітей, страждаючих від 

аутизму, можуть починатись в трьох-чотирьохрічному або навіть в 

більш молодшому віці. У форматі програм раннього втручання 

проводиться індивідуальна робота психотерапевта з дитиною протягом 

15-40 годин на тиждень при активній участі сім'ї хворого. Програми 

виконуються в домашніх умовах; при цьому докладаються певні 

зусилля для того, щоб хвора дитина взаємодіяла з нормальними 

однолітками, особливо на пізніх стадіях лікування. Програми 

включають:  

Розвиток базових навичок 

Програми раннього втручання роблять акцент на розвиток 

необхідних для навчання таких базових навичок: концентрації уваги 

насамперед на інших людях, виконанні прохань і наслідуванні іншим. 

Велика увага приділяється також мовленнєвій і моторній імітації, 

розвитку мовлення, функціональній і символічній грі з іграшками, а 

також соціальним взаємодіям. 

Оптимальні умови навчання 

Для навчання базових навичок, яке проводиться індивідуально, 

сам на сам, насамперед необхідна структурована, впорядкована 

обстановка, що дає можливість сконцентрувати увагу і виключає появу 

відволікаючих чинників. 

Адаптацію засвоєних навичок до природних умов 

Поступово ощадний характер навколишнього оточення 

змінюється і наближається до реального; мета цього - підсилити 

спонтанне використання засвоєних базових навичок, узагальнити їх й 
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адаптувати до природних і більш складних умов зовнішнього 

середовища. 

Використання функціонального підходу до проблемної поведінки 

Стимулювання інтересу дитини до виконуваних завдань за 

рахунок включення до програми її улюблених занять і структуризацію 

навчання допомагають звести до мінімуму її проблемну поведінку. 

Частково або повністю усунути проблемну поведінку вдається завдяки 

з'ясуванню тієї ролі, яку відіграють дані форми поведінки (прохання 

про допомогу, відмова виконувати вимоги вчителів), змінам зовнішніх 

умов з метою стимулювання адекватної поведінки, навчанню дитини 

навичок, які надають їй можливість ефективно справлятися з 

ситуацією. 

Таким чином, аналіз наукових психологічних і спеціальних 

педагогічних  досліджень стосовно особливостей корекційного 

виховання аутичних дітей засвідчив, що аутизм є спектральним 

порушенням, тобто, що паттерни симптомів захворювання, рівень 

здібностей дітей, а також інші характеристики при аутизмі 

зустрічаються у найрізноманітніших комбінаціях, а хвороба може мати 

різні ступені важкості. Соціальні вимоги, під дією яких відбувається 

розвиток дитини із аутизмом не повинні ставитися в імперативній 

формі; а спеціально створюватись у процесі конструювання дорослими 

різних за змістовною спрямованістю психолого- соціальних ситуацій. 

При комплексній системній роботі з дотриманням чіткої етапності та 

центричності на емоційний запит дитини з РДА в корекційно-

педагогічних діях можна досягнути значних позитивних результатів.  
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В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
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імені Івана Франка 

Для розвитку дитини з розладом спектру аутизму освіта виступає 

одним з найважливіших факторів її особистісного потенціалу. 

Незаперечним досягненням сучасної інклюзивної науки і практики 

(В.М. Синьов, М.К Шеремет, Д.І. Шульженко, К.О. Островська, З.П. 

Ленів, А.А. Колупаєва) є створення умов для задоволення освітніх 

потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Інклюзивна 

установа є найбільш ефективним способом навчання, виховання і 

розвитку дітей, яка гарантує солідарність між дітьми з особливими 
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потребами та ровесників в нормі. Спільне навчання має задовольнити 

не тільки освітні можливості, а й соціальні потреби будь-якої дитини на 

основі створення спеціальних психолого-педагогічних умов, які 

забезпечують гуманізацію відносин між дітьми і благополуччя 

знаходження їх в класі [2, с.17]. 

Побудова освітнього процесу в дошкільному навчальному 

закладі, що реалізують інклюзивну практику, диктує необхідність 

створення структурно-функціональної моделі, що ґрунтується на 

інтеграції системного, компетентнісного і диференційованого підходів, 

що орієнтують педагогів на оволодіння дітьми соціальними, 

комунікативними, діяльнісними компетенціями [1, с.29]. 

Організація інклюзивної практики здійснюється на принципах 

індивідуального походу, підтримки самостійної активності дитини, 

соціальної взаємодії, міждисциплінарного походу, варіативності в 

організації процесів навчання і виховання, партнерської взаємодії з 

сім'єю, динамічного розвитку освітньої моделі дитячого садка. 

Аутизм є важкою формою патології розвитку, що 

характеризується порушеннями соціальних, комунікативних та мовних 

функцій, а також наявністю нетипових інтересів і форм поведінки. 

Аутизм впливає на всі види взаємодії дитини з навколишнім світом і 

проявляється в ураженні багатьох ділянок мозку, руйнуючи ті функції, 

які роблять нас людьми, тобто реакції на дію соціуму, здатність до 

комунікації і співчуття, які ми висловлюємо іншим людям. 

Аутизм не є ізольованим порушенням, а містить кілька розладів, 

які впливають на розвиток соціальної взаємодії, мовний та когнітивний 

розвиток [4, с.13]. 

Одним із визначень аутизму є порушення розвитку, в якому 

ключове місце відіграє специфічна нестача мислиннєвих процесів [3, с. 

17]. Мислення – це вищий пізнавальний процес, що є породженням 
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нових знань, активною формою творчого відображення і перетворення 

людиною дійсності, особливість якого полягає у виявленні суттєвих, 

необхідних зв’язків, що ґрунтуються на реальних залежностях 

(закономірностях), відокремивши їх від випадкових співпадінь. 

Більшість дослідників сходиться на тому, що багатьом аутичним 

дітям в цілому доступні такі розумові операції, як класифікація, 

узагальнення, розуміння причинно-наслідкових зв'язків та ін. Основна 

складність полягає в активному використанні наявних знань і навичок у 

повсякденному житті, ситуаціях безпосереднього спілкування з іншими 

людьми , тобто в перенесенні і адаптації до будь-якої нової ситуації. 

Істотний вплив на формування розумових операцій у дітей з аутизмом 

мають особливості їх сприйняття і уваги, які проявляються в надмірній 

концентрації окремих афективно значущих ознак, що не мають 

соціального значення. Важливе значення має і недорозвинення 

регулюючої функції мовлення.  

При прийняття рішення про впровадження інклюзивної практики 

в навчальному закладі враховуються такі чинники: наявність мотивації 

керівника дошкільного навчального закладу; психологічна готовність 

колективу дошкільного навчального закладу до інклюзії; наявність 

мультидисциплінарної команди фахівців (вчителів-дефектологів, 

логопедів, психологів, тьюторів); наявність спеціальних умов для 

навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в 

тому числі безбар’єрного середовища; можливість підвищення 

кваліфікації педагогів [1, с.30]. 

Організація інклюзивної практики передбачає творчий підхід і 

певну гнучкість освітньої системи. Система навчання і виховання 

підлаштовується під індивідуальні освітні потреби дитини, 

використовуються нові підходи до навчання, застосовуються варіативні 

освітні форми і методи навчання і виховання. У самому інклюзивну 
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підході закладена необхідність змінювати освітню ситуацію, 

створювати нові форми і способи організації освітнього процесу з 

урахуванням індивідуальних відмінностей дітей. Для управління 

інклюзивними процесами необхідно вводити командні форми роботи, 

проектні форми організації діяльності, діагностику та моніторинг 

інклюзивних процесів, форми узгодження інтересів різних учасників 

освітнього процесу [1, с.32]. 

Інклюзивна форма освіти здійснюється фахівцем дефектологом 

(спеціальним педагогом або психологом), який крім корекційної, 

прогностичної, інформаційної, консультативної функції виконує в 

моделі роботи з дитиною супровідну функцію (тьютора), а в моделі 

роботи з вихователем групи – супервізора [4, с.218]. 
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педагогіки та інклюзії  
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Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. Поняття «стресу» знайоме кожному, адже 

у сучасному світі на кожному кроці нас чекають різного роду 

несподіванки, котрі здатні впливати на наш настрій, нашу поведінку та 

безпосередньо на інших людей в нашому оточенні. Але водночас з 

поняттям «стресостійкості» знайомі далеко не всі. Саме таке недостатнє 

вивчення та популяризація знань про механізми розвитку 

стресостійкості, шляхи зменшення та оптимізації рівня стресу і є 

актуальним в сучасному світі.  

Концепція стресу вперше була запропонована Гансом Сєльє, яка 

стала революційною в науці середини ХХ століття. Надалі 

дослідженням стресу займались й інші вчені. Попри таку кількість 

наукових робіт та досліджень, все ж стресостійкість спеціальних 

педагогів залишається питанням відкритим. В умовах сучасного 

суспільства та збільшення зовнішніх чинників впливу на майбутнього 

фахівця, важливо знати та вміти протистояти всім факторам задля 

успішної професійної підготовки та уникнення професійного вигорання 

ще до настання практичної діяльності.  
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Метою дослідження є емпіричне дослідження стресостійкості в 

умовах підготовки фахівців системи спеціальної освіти  

Методика та організація дослідження. Стресостійкість – це 

багатогранне та мультифакторне поняття, котре вміщує в себе 

сукупність всіх особистих якостей індивіда, які дають змогу зберігати 

контроль та працеспроможність в загрозливих умовах середовища 

(психологічних, соціальних, фізичних та інших).  

Розвиток стресостійкості в майбутніх логопедів, практичних 

психологів, дефектологів та соціальних працівників повинен бути 

одним з ключових завдань, після професійної компетенції. Адже 

особистість фахівця такого рівня є вирішальною в подальшій роботі.  

Дослідження особливостей стресостійкості майбутніх фахівців 

системи спеціальної освіти здійснювалось у лютому 2017 року на базі 

факультету педагогічної освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка. В емпіричному дослідженні взяли 

участь 52 студенти – майбутні логопеди, практичні психологи та 

дефектологи. Всі представники жіночої статі. Вік від 19 до 22 років. 

Для з’ясування рівня стресостійкості використовувались такі тести як 

Методика визначення стресостійкості і соціальної адаптації Холмса-

Рейха (СПЖ), «Бостонський тест на стресостійкість» та «Комплексна 

оцінка проявів стресу ( Щербатих Ю.В.)».  

Результати дослідження. За методикою СПЖ (див.: рис. 1) в 

опитаних студентів низька стресостійкість у 3 (6%), порогова – в 10 

(19%), висока – в 13 (25%), велика – в 26 (50%).  
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Рис. 1. Результати методики Холмса-Рейха 

 

Результати «Бостонського тесту на стресостійкість» виглядають 

таким чином (див.: рис. 2): вразливими до стресу є 2 (4%), слабка 

стресостійкість приманна 15 (29%), з нормальною стійкістю до стресу – 

28 (54%). Висока здатність чинити опір стресовим факторам 

притаманна лише 7 (13 %) обстежуваним студентам.  

 

Рис. 2. Результати за Бостонським тестом 

 

За методикою «Комплексна оцінка проявів стресу» (див. рис. 3) в 

2 (4%) майбутніх фахівців системи спеціальної освіти виявлено, що у 

них будь-який значущий стрес відсутній.  
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Рис. 3. Комплексна оцінка проявів стресу 

18 (35%) відчувають помірний стрес, який може бути 

компенсований за допомогою раціонального використання часу, 

систематичного відпочинку і знаходження компромісного вирішення 

ситуації, що склалася. Для 20 (38%) досліджуваних потрібне 

застосування спеціальних методів подолання стресу. У них доволі 

виражене напруження емоційних і фізіологічних систем організму, що 

виникло у відповідь на сильний стрес-фактор. Сильний стрес 

притаманний 11 (21%) обстежуваному, для успішного подолання якого 

бажана допомога психолога або психотерапевта. Така величина стресу 

говорить про те, що організм вже близький до межі можливостей 

чинити опір стресу. І тільки в одного опитаного, що становить 2% 

показники свідчать про перехід організму до третьої, найбільш 

небезпечної стадії стресу – виснаження запасів адаптаційної енергії. 

Висновки, що включають опис можливостей практичного 

використання отриманих результатів. Здійснене емпіричне 

дослідження дозволило з’ясувати, що серед майбутніх фахівців системи 

спеціальної освіти більше 20% не всі володіють високим рівнем 

2; 4%

18; 35%

20; 38%

11; 21%

1; 2%

Комплексна оцінка проявів стресу

Стрес відсутній - 2; 4%

Помірний стрес - 18; 35%

Виражений стрес - 20; 38% 

Сильний стрес - 11; 21%

Виснаження запасів адаптаційної енергії - 1; 2%

мал. 3
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стресостійкості та вміють контролювати себе після дії різних чинників 

як внутрішніх, так і зовнішніх.  

Пропагування розвитку та вдосконалення якостей, котрі напряму 

пов’язані з підвищенням стресостійкості є важливим елементом освіти 

майбутніх спеціалістів в системі спеціальної освіти.  

В подальших дослідженнях маємо намір визначити 

взаємозалежність стресостійкості з особистісними показниками 

майбутніх фахівців системи спеціальної освіти. 
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Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. Навчання студентів у вищих навчальних 

закладах у пострадянських країнах безпосередньо пов’язане із 

постійним виникненням стресів та відчуття тривоги. Беручи до уваги 

студентів напряму підготовки «Корекційна освіта», можна відзначити 

їхню особливу потребу у вмінні володіти собою та ситуацією, адже 

вони працюватимуть, а дехто й вже прпацює чи то на волонтерських, 

чи то на інших засадах, але із різноманітними дітьми нетиповгого 

розвитку, їх батьками та дорослими в цілому. Таким чином, питання 

тривожності і її подолання є надзвичайно важливим у процесі 

підготовки кадрів у роботі із дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку. Також дана стаття буде актуальною і для пересічних читачів, 

які цікавляться механізмами вияву та розвитку тривожності. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Загалом, питання 

людської тривожності є актуальним, що зумовило цілий ряд 

різноманітних досліджень, як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 

Найбільш поширеними є праці про механізми розвитку тривожності та 

причини її виникнення. Про функціональний підхід щодо вивчення 

тривожності можна почитати у працях у Ф.Б. Астапова. Роботи А.М. 

Прихожан присвячені проблемі діагностики причин тривожності, їх 

корекції, а також видів і «масок» тривожності. Ф.Б. Березіна займалася 

вивченням адаптаційних механізмів тривожності, а Ю.Л. Ханіна – 

міжособистісною і внутрішньо груповою тривогою в умовах спільної 

діяльності. Дослідженню тривожності та її впливу на самооцінку 

присвячено роботи Л.В. Бороздіна. Серед найбільш сучасних 

досліджень цікавими є: аналіз явища аутомортальної тривожності (Т. 

Гаврилова), проблеми співвідношення захисних механізмів особистості 
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та тривожності (В. Нестеренко), психологічної допомоги дітям з 

тривожними станами (Я. Омельченко, З. Кісарчук). На ряду з ними є 

безліч розроблених тестів та опитувальників щодо визначення рівня 

тривожності. Найвідомішими є методика Спілберга-Ханіна, тест 

Тейлора, різноманітні субтести та проективні методики. Не зважаючи 

на те, що дане питання широко досліджується у наукових колах, воно 

все одно залишає за собою безліч простору для нових починань  та 

наукових праць. 

Мета дослідження: проаналізувати рівень прояву тривожності у 

студентів 4-го курсу напряму підготовки «Корекційна освіта». 

Виходячи з даної мети, були поставлені такі завдання: визначити 

причини та механізми прояву тривожності, проаналізувати рівень 

тривожності у студентів, які працюватимуть із дітьми з порушеннями 

психофізичного розвитку, визначити специфіку показника тривожості в 

опитаних. 

Методика та організація дослідження. Дослідження показників 

тривожності майбутніх фахівців системи спеціальної освіти 

здійснювалось протягом протягом грудня 2016 – лютого 2017 

навчального року на базі факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка серед студентів IV 

курсу напряму підготовки «Корекційна освіта». В емпіричному 

дослідженні взяли участь 45 студентів жіночої статі віком від 19 до 22 

років. Для з’ясування рівня тривоги використовувались такі тести на 

визначення рівня тривожності Тейлора, тест на дратівливість Раймонда 

Новака та тест комплексного дослідження особистості Кеттела. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тривожність, у 

своєму природному прояві, в першу чергу є мобілізуючим механізмом, 

який забезпечує активацію інстинкту самозбереження. Часто тривогу 

пов’язують із невротизмом, коли відчуття тривоги переважає над 



96 

 

силою небезпеки, що загрожує чи може загрожувати. Також наявність 

тривожності може бути ознакою кризи осбистісного розвитку людини.  

Тривожність - це індивідуальна властивість особистості, риса 

характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, 

стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, 

неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде про 

психологічну загрозу, тобто таку, що має суб'єктивний характер і не 

проявляється як фізична небезпека. 

Корисним для обробки емпіричних результатів даного 

дослідження є розуміння тривожності за Хорні, яка 1940-ві роки 

завершила розробку своєї теорії. У книгах «Внутрішні конфлікти» 

(1945) і «Неврози і людський розвиток» (1950) стверджує, що людина 

бореться з тривогою, викликаною відчуттям небезпеки, усвідомлюючи, 

що її не люблять і не цінують. 

За результатами тесту на дратівливість Раймонда Новака були 

отримані такі результати. 60% опитаних виявили низький рівень 

дратівливості, що свідчить про їхню досить високу стійкість до 

різноманітних неочікуваних життєвих подій. 22% опитаних показали 

досить низький рівень дратівливості, що свідчить також про хорошу 

стресостійкість то можливість контролю самого себе. І, 18% опитаних 

мають середній рівень дратівливості, що також є досить хорошим 

результатом. Дратівливість є напряму взаємопов’язана із такою 

характеристикою як тривожність. Вона є показником того, наскільки 

легко людина піддається зовнішньому впливу та як просто вибити її із 

колії. 

Подальші результати безпосередньо пов’язані із показником 

тривожності. Із 45 опитаних студентів 40% виявили середній рівень із 

тенденцією до підвищеної тривожності. Це свідчить про те, що в 

цілому, опитані в стані контролювати рівень своєї тривоги, але мають 
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властивість перебільшувати наявну небезпеку. Наступний показник – 

33% студентів показали середній рівень тривоги із здатністю до 

низького. Це також є показник того, що корекційники вміють 

протистояти ймовірній небезпеці на психологічному рівні без зайвих 

зусиль. 25% опитаних виявили високий рівень тривоги. Це свідчить про 

те, що студенти в якійсь мірі можуть бути недостатньо реалізованими у 

даній сфері чи надто самокритичними, відповідно до теорій психології 

особистості. І 2% зі всіх опитаних виявили низький рівень тривожності. 

Відносно усіх 45 учасників тесування, даний результат належить лише 

1 особі. З однієї сторони це може бути спричинено особливостями 

нервової системи в цілому, а з іншої – високим рівнем адаптивності та 

стресостійкості. 

Найбільш комплексним методом дослідження особистості є тест 

Кеттелла. За допомогою компонентів можлива вторинна обробка 

результатів, за якими можна визначити тривожність особистості та 

низку інших рис. Зі всіх опитаних студентів 53% виявили показник 

тривожності, що відповідає нормі чи є дещо нижчим. Найнижчим 

зафіксованим балом рівня тривоги є 1.8 лише в одного студента. 47% 

показали результат рівня тривожності – вище середнього. З них 

найбільша кількість балів – 6.5, також у одного студента.  

За даними кореляційного аналізу емпіричних даних виявлено 

закономірність між різними особистісними показниками. Як наслідок 

можна визначити, що для зниження рівня тривожності особистості 

потрібно тренувати та збільшувати рівень спокою та розслабленості. 

Разом із цим, чим вищий рівень тривожності, тим буде нижчий рівень 

самоконтролю, емоційної нестабільності та понижена самооцінка. 

Тому, виходячи звідси, потрібно працювати над стабільністю 

вищеперечислених особистісних характеристик. Таким чином, 
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збільшивши рівень цих показників можна досягти зменшення 

тривожності особистості в цілому. 

Висновки. Можна констатувати те, що у студентів 4-го курсу 

напряму підготовки «Корекційна освіта» спостерігаються хороші 

показники тривожності. Більшість із них відповідає адекватній нормі 

рівня чи є навіть дещо нижчою зазначеного середнього рівня. Для 

даного професійного спрямування це є надзвичайно корисною рисою. 

За її допомогою педагог може залишатися розважливим у певних 

критичних чи нестандартних ситуаціях під час своєї роботи із різними 

віковими категоріями та клієнтами в цілому. Разом із цим, низький 

рівень тривожності безпосередньо пов’язаний із досить високим рівнем 

стресостійкості та адаптивності, що дає змогу ефективно працювати в 

неординарних випадках та знаходити нові шляхи вирішення 

проблемних чи конфліктних запитань. 
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В комплексній роботі по корекції мовленнєвих порушень з 

дітьми-дизартриками серед різних форм медико-педагогічних методів 

впливу важливе місце надається логопедичній ритміці, як системі 

музично-рухових, мовленнєво-рухових, музично-мовленнєвих ігор і 

вправ. 

Основними та найбільш стійкими ознаками дизартрії є мелодико-

інтонаційні розлади, які впливають на емоційну виразність, 

зрозумілість і навіть семантичну структуру мовлення дитини. 

Особливості психіки дітей-дизартриків (а це – понижена 

спостережливість, не уміння дослухатись до інструкцій, погане 

переключення уваги) відбуваються на процесі їх рухових актів. А.В. 

Запорожець відзначив, що розвиваючи систему рухів, можливо 

впливати на психічні процеси, оскільки мовлення це не тільки вища 

форма психічної діяльності, але і вищий моторний акт, отже 

розвиваючи рухову систему, ми розвиваємо і мовлення. Заняття 

музикою і ритмікою – це рухова діяльність, тому в процесі цієї 

діяльності розвиватиметься і мовлення. 

При аналізі недоліків мимовільних рухів і мовлення у дітей-

дизартриків виявилось, що групу обстежуваних дітей можна умовно 

поділити на дві основні підгрупи:  

- Діти з паретичною формою дизартричного порушення; 

- Діти зі спастичною формою дизартричного порушення. 
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Цей висновок підтверджує необхідність диференційованих 

підходів до логоритмічної роботи. Логоритмічну діяльність як і всю 

мовленнєву роботу треба проводити поетапно. 

I. Підготовчий етап. 

II. Корекційний (основний) період. 

Завдання підготовчого етапу: 

1. виховання статичних рухів (статики рухів); 

2. розвиток загальних рухів ніг, рук, тулуба з поступовим 

додаванням вправ з предметами; 

3. удосконалення різних видів уваги  - слухової, зорової, пам’яті; 

4. нормалізація голосової функції, формування навиків 

мовленнєвого дихання; 

5. розвиток дрібної моторики пальців рук, мімічної мускулатури 

обличчя; 

6. поступове формування нормальних рухових навичок. 

На першому етапі ми звертаємо увагу на поступове формування 

рухових навиків. Спочатку музичний керівник сам емоційно в 

відповідальному темпі виконує рухи з початку і до кінця, а потім, щоб 

діти сприйняли цілісний образ руху, в більш повільному темпі з 

роз’ясненням всіх елементів, з яких складаються рухи. Після цього діти 

самі відтворюють рухи, під наглядом педагога. Треба звертати увагу 

дітей на правильність виконання ними рухів і заохочувати їх. 

Поступово вводимо музичний супровід, спочатку з поясненням 

керівника, а потім діти самостійно виконують рухи під музику. Ігри і 

забави першого періоду повинні розвивати рухи певних частин тіла. 

Оскільки при дизартрії спостерігаються різної виразності парези 

мускулатури обличчя, то в заняття вводяться спеціальні вправи для 

відновлення і розвитку мімічних рухів. Для розвитку мімічних м’язів 

вводимо певні ситуації, такі як: «ми здивувались», «ми засумували», 
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«смачне варення», «пекуча цибуля», «гіркий перець», «ми веселимося», 

«мама прийшла» та інші. Ці ситуації готуються з дітьми поступово з 

опорою на наочність. 

На підготовчому етапі велике значення надається розвитку у 

дітей уваги і пам’яті. З логоритмічних засобів в першу чергу 

використовується слухання музики. Треба старатись найяскравіше 

розкрити перед дітьми зміст кожної пісні чи інструментальної п’єси, 

допомоги їм зрозуміти її і запам’ятати. Пропонувати дітям 

прослуховувати музичні фрагменти різного змісту, темпу і характеру. 

Для розвитку уваги під час слухання музики треба 

використовувати м’язево-рухові відчуття. Слухаючи музику веселу – 

діти весело плескають в долоні. При прослуховуванні спокійної музики 

– слухають з заплющеними очима. 

В цьому періоді частину уваги треба приділяти знайомству дітей 

з музичними інструментами. Музичні інструменти треба підбирати з 

врахуванням індивідуальних можливостей. Перше знайомство з 

інструментом; гра на ньому має відбуватись індивідуально – це 

допомагає дитині перебороти почуття сором’язливості. Спочатку, як 

ударний інструмент можна використовувати звичайні кубики. Гра 

«Назви своє ім’я» має на меті розвивати чуття ритму, дає дітям досить 

радості. Отже на питання: «Як тебе звати?» дитина бере з рук педагога 

кубик і відстукує ритмічний малюнок свого імені. (Катя – 2 удари, 

Олена – 3 удари і т.д.). цінність гри полягає в тому, що участь беруть 

усі діти і ті хто майже не говорить. Для цієї гри можна використовувати 

бубон, барабан, трикутник, ложки. Все це допомагає розвинути у дітей 

відчуття ритму і деяких рухів.  

Музичні ігри треба підбирати з таким розрахунком, щоби в них 

брали участь всі діти. Музика допомагає дітям перебороти скутість, 
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рухи роблять більш ритмічними, чіткими і координованими. Рухи треба 

розучувати прості, в повільному темпі, виключаючи підскоки. 

Щоби викликати у дітей бажання прислухатися до ритму музики і 

рухатися відповідно з ним основне навантаження треба дати на руки, 

при цьому використовувати різні атрибути. Наприклад «Осінній 

хоровод» - діти виконують з листочками клену; «Танець сніжинок» - зі 

сніжинками; «Український танець» - з віночком і капелюшками, а 

«Танець гномів» відтворюють з ліхтариками в руках. Діти звикають 

брати предмети, утримувати їх, вчаться перекладати з руки в руку, 

виконувати з ними нескладні ритмічні рухи. При виконанні рухів 

обов’язково треба звертати увагу на положення голови та усмішку. 

Слід підтримувати прагнення дитини навчитися хоча б будь-якому 

рухові, непомітно виправляючи його. Участь в іграх допомагає дітям 

перебороти замкнутість, вони звикають до спілкування, краще 

включаються в хоровий спів. 

На логоритмічних заняттях підготовчого етапу треба створити 

для дітей психологічний комфорт і емоційне піднесення.  

Завдання корекційного (основного) періоду. 

 розвиток моторики артикуляційного апарату, 

загальних рухових навичок; 

 удосконалення тонких диференційованих рухів; 

 розвиток голосу, як основного компоненту просодії 

мови (тембр, мелодичність, темп); 

Досвід роботи з дітьми, які мають мовні порушення при дизартрії 

допомагає виявити специфіку корекційної роботи, яка полягає в 

наступному: 

 в збільшенні індивідуальних завдань; 

 у застосуванні подачі матеріалу з демонстрацією 

окремих елементів вправ. 
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З метою розвитку сфери руху, велику увагу треба приділяти 

удосконаленню координації та переключення з одного руху в інший, з 

поступовим ускладенням матеріалу.  В зв’язку з підвищеною втомою 

дитини слід більше уваги приділяти доведенню динамічних та 

статичних рухів по черзі, викладаючи матеріал в розчленованому 

вигляді: 

 показ вправ треба поєднувати зі словесним 

поясненням; 

 проводити роботу по розвитку дрібної моторики і 

міміки; 

 на кожному занятті проводити роботу по розвитку 

мовлення, а також розвитку слухової уваги і сприйняття; 

 об’єм завдань по розділах треба поступово 

розширювати протягом всього курсу логоритмічних занять.  

У роботі з дітьми, які страждають дизартрією, треба дотримуватись 

певних вимог до підбору музично-ритмічного матеріалу з урахуванням 

мовленнєвих і загально рухових порушень. Так, для незграбних, 

дизкоординованих (з явищами паретичності) дітей, потрібно підбирати 

такий музичний супровід, який би стимулював їх рухи, підбадьорював. 

Це марші, польки, галопи – тобто музичні твори з короткими 

ритмічними фразами, яскравим ритмом та темпом. Для дітей зі 

спастичними явищами дизартрії музику треба підбирати мелодичну, 

спокійну, яка допомагає розслабитись: вальс, колискова, просто 

мелодія, музика, яка ілюструє явища природи – дзюрчання води, шум 

вітру, шум дощу та інші. 

Особливо важливим корекційним засобом є спів хором. Тому в 

центрі цієї роботи треба намагатись підбирати пісні, які би допомагали 

стимулювати інтерес співаків, робили багатшими їхні емоційні 

переживання. 
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Практика доводить, що у такому психологічному стані 

зменшуються негативні комплекси, отже, дякуючи цьому, легше 

переборюються мовленнєві труднощі. Правильний підбір музичного 

репертуару допомагає дитині розкрити свої здібності та розвинути їх, а 

також подолати недоліки у мовленнєвому і психічному розвитку. 

 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ З ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ 

В ГРУПАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ                          

ПОРУШЕННЯМИ, ЗОКРЕМА ЗАЇКАННЯМ 

Призванська Р.А. 

старший викладач кафедри  

корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівського національного університету  ім. Івана Франка 

Карвацька Х.І. 

студентка IV курсу 

факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Логопедична ритміка є складовою частиною комплексного 

медико-педагогічного методу подолання заїкання. Вона має 

психотерапевтичне, психологічне і виховне значення. Крім того, 

музичний супровід викликає у дітей піднесений настрій, позитивні 

емоції, які активізують пізнавальну діяльність, сприяють розвитку 

довільної уваги, пам’яті. 

 Основними завдання логоритміки є: 

- Робота над моторикою, розвиток статичної і динамічної 

координації, зняття зайвої м’язової напруги. 

- Розвиток відчуття ритму, відпрацювання тонкої ритмічної 

моторики. 

- Корекція відчуття темпу. 

- Розвиток музичного слуху і пам’яті. 
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- Корекція дихання. 

- Тренування мовленнєвого апарату, розвиток артикуляції і 

звуковимови. 

- Корекція поведінки дітей, розвиток емоційно-вольових 

процесів. 

В наш час в науковій літературі позначились тенденції до 

клінічної диференціації заїкання: невротична форма (функціональний 

розлад моторних структур мозку) та неврозоподібна (органо-

функціональні розлади). Згідно досліджень неврозоподібною формою 

заїкання страждає 20-30% заїкуватих, невротичною 70-80%. В 

залежності від форми заїкання визначаються і напрямки корекційної 

роботи, що має велике значення для досягнення позитивних 

результатів. При проведенні логопедичних і логоритмічних занять слід 

враховувати стан артикуляційної і загальної моторики заїкуватих з 

різною формою заїкання. Так у дітей з невротичним заїканням моторні 

навички формуються своєчасно, добре розвинені чуття темпу, ритму, 

координації рухів, деякі творчі здібності, діти граціозні, пластичні. 

Мова таких дітей граматично добре оформлена, достатній запас слів, 

вони добре запам’ятовують вірші і пісні. Але поряд з цим у дітей 

відмічається недостатній рівень статичної витривалості, не доведення 

елементів рухів до кінця, підвищена рухлива стомлюваність. 

У дітей з неврозоподібним заїканням моторні навички 

формуються із запізненням, відстає розвиток мовленнєвої функції: 

перші слова з’являються в 1,5 – 2 роки, елементарні фрази в 3 роки, 

розгорнута фраза після 4-х років; рухи органів артикуляції обмежені, є 

труднощі в переключенні з одного артикуляційного положення на інше. 

Типовими є також моторна невправність, недостатня координація 

рухів, що особливо виявляється при виконанні тонких 

диференційованих рухів. 
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У дітей із неврозоподібним заїканням м’язовий тонус нестійкий, 

довільні рухи напружені, мають місце утруднення при необхідності 

одночасної координації верхніх і нижніх кінцівок, недостатня 

рівновага. Ці діти погано запам’ятовують послідовність рухів, не 

можуть швидко переключатися з серії рухів на інші. Словесна 

інструкція для них є іноді недостатньою, тому опорою в навчанні є 

наочні приклади. Психічний стан таких дітей характеризується 

підвищеною збудженістю, вибуховістю, швидким стомлюванням, 

руховою розгальмованістю, нестійкою увагою. Нерідко спостерігається 

зниження пізнавальної активності, ці діти погано запам’ятовують пісні, 

вірші. 

При проведенні логоритмічних занять у зв’язку з різницею 

порушення моторики при невротичному і неврозоподібному заїканні 

слід здійснювати диференційований підхід при подачі і розучуванні 

нового матеріалу. 

Кожне логоритмічне заняття є сюжетним. Тому будь-яка 

лексична тема засвоюється і закріплюється значно швидше і 

детальніше. А такий вид роботи, як знайомство із звуками,  

автоматизація звуків, диференціація звуків, можуть знаходити своє 

відображення у текстах (потішках, пісеньках, віршиках), які 

підбираються до кожного заняття. На цих заняттях використовуються 

елементи психогімнастики, ігрова мотивація, музичні розповіді та 

імпровізація. Підбір музичних творів здійснюється спільно зусиллями 

логопеда і музичного керівника. На заняттях обов’язково присутні 

логопед або вихователь і музичний керівник. Принцип побудови занять 

– тісний зв'язок рухів з музикою, включення мовленнєвого матеріалу. 

Введення слова дає можливість створювати ряд вправ, керуючись не 

музичним ритмом, а ритмом у віршованій формі, що дозволяє зберегти 

при цьому принцип ритмічності у руках. 
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Логоритмічні заняття будуються за такою схемою: 

 ритмічне розминання або вступ; 

 вправа для розвитку уваги; 

 вправа, яка регулює м’язовий тонус; 

 вправа для розвитку почуття темпу і ритму; 

 вправа для розвитку координації слова з рухами; 

 слухання музики; 

 співи; 

 вправа для розвитку дрібної моторики пальців рук; 

 вправа для розвитку мовленнєвих і мімічних рухів; 

 гра; 

 заключна вправа на релаксацію. 

Можливе поєднання кількох вправ в одну, коли це відповідає 

матеріалу, який використовується для вправ і при цьому враховується 

час відведений на все заняття. Разом з музичним керівником і 

логопедом складається перспективний план логоритмічної роботи на 

весь навчальний рік. Включається в нього матеріал, який співпадає з 

темами, що вивчаються в даному періоді. 

Логоритмічні заняття тісно пов’язані з логопедичними, їх зміст 

змінюється під час поетапного  ускладнення мовленнєвого матеріалу. 

Крім корекційного напрямку, логоритмічні заняття із заїкуватими 

мають ще і загальнопедагогічний. Тому заняття будуються у 

відповідності з вимогами програми виховання в дошкільному закладі. 

Активну участь у проведенні логоритмічних занять приймає 

вихователь групи (розучує мовленнєві та рухові вправи та інше). Пісні, 

які використовуються на логоритмічних заняттях спочатку 

розучуються дітьми на музичних заняттях з музичним керівником. 
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При проведенні логоритмічних занять вправи ритмічного 

розминання ( або вступні) виховують координованість рухів рук, ніг під 

час ходьби, бігу, правильну осанку, формують навички руху в 

колективі, основні і імітаційні рухи, орієнтування у просторі. 

При невротичному заїканні необхідно вчити дітей невимушеним, 

вільним, виразним рухам у відповідності з характером музики, темпом, 

регістрами. 

При неврозоподібному заїканні потрібне безпосереднє тренування 

пропонованих рухів, їх точності, узгодженості, а також неодноразові 

повторення за зразком рухів логопеда. 

Вправи  на розвиток уваги присутні в усіх розділах 

логоритмічних занять. Крім того використовуються спеціально 

підібрані ігри і вправи, які виховують увагу. Так вправи на 

переключання уваги є зміна рухів під різну музику. Виховання стійкої 

уваги виробляється шляхом спостереження дитиною за рядом рухів 

логопеда і виконання їх самостійно та ін. 

При невротичному заїканні, з метою розвитку активної уваги, 

поряд з чергуванням ігор і вправ, більше використовуються 

неспецифічні форми тренування, такі як виконання дітьми певних рухів 

казкових персонажів, подолання різних перепон шляхом 

перестрибування, підскоків, лазання та ін. 

При неврозоподібному заїканні необхідно вибрати шлях 

поступового переходу від ізольованої роботи над переключенням, 

стійкістю, розширенням обсягу, розподілом уваги протягом декількох 

занять до виконання відповідних видів вправ на одному занятті. Метою 

вправ регулюючих м’язовий тонус є заняття напруженості, скутості, 

виховання свободи дій. Пропонуються окремі завдання на 

розслаблення і напруження м’язів. Дітей з невротичним заїканням слід 

тренувати за допомогою змінного музичного матеріалу. Особливо 
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дієвими є вправи, які потребують зміни м’язового тонусу в залежності 

від звучання різних по силі звуків. 

Співи виховують плавність, ритм мовлення, нормалізують 

дихання. Важливе значення надається вихованню усного мовлення під 

час роботи по вивченню тексту пісень. При невротичному заїканні з 

метою психотерапії корисно вибирати соліста. Дітей навчають 

виразним співами з прискоренням і уповільненням темпу, змінам сили 

звучання. А при неврозоподібному заїканні слід працювати над 

активізацією рухів артикуляційного апарату, над гучним і чітким 

проговорюванням всіх слів. Корисні вокальні вправи на голосних 

звуках. Необхідно ретельно пояснювати і розбирати текст пісні, 

неодноразово його повторювати. 

Заключна частина заняття проводиться під марш спокійного 

характеру; вона нормалізує дихання, заспокоює дітей і готує їх до 

інших видів діяльності. 
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Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти в 

Україні активно проводиться інтеграція осіб з порушеннями розвитку в 

загальноосвітній навчальний простір. Саме тому питання підготовки 

спеціалізованих професійних кадрів стоїть дуже гостро. Робота з дітьми 

з особливими освітніми потребами вимагає досить високого рівня знать 

та володіння необхідними навичками. Сюди можемо віднести 

комунікативні, організаторські та інтелектуальні здібності, високий 

рівень емоційного благополуччя, навчальну та особистісну мотивацію, 

рівень тривожності та стресостійкості, що обов’язково має 

поєднуватися з бажанням допомагати. Серед вищеназваних критеріїв 

було виділено навчальну мотивацію, організаторські та комунікативні 

здібності, внаслідок їх провідного впливу на формування особистості 

майбутніх спеціальних педагогів.  

Питання формування та впливу навчальної мотивації на процес 

навчання студентів розглядали такі вчені як: Л. Василенко, В. Шахов, 

В. Білоус, Л. Горюнова, С. Занюк, В. Козаков, О. Коваленко та інші. 

Зазначається, що високий рівень навчальної та особистісної мотивації 

сприяє більшій активності та кращому засвоєнню знань. Однією з 

визначальних характеристик професійного педагога є уміння 

мотивувати на достатньо високому рівні не тільки учнів, а в першу 

чергу – себе. 

Важливе місце у професійний підготовці фахівця інклюзивного 

простору займає формування організаторської та комунікативної 

компетенцій. Це питання піднімається в роботах О. Апраксіною, А. 

Козир, Л. Масол, С. Мельничуком, О. Олексюк, В. Орловим, Г. 

Падалкою, О. Ростовським, В. Шульгіною (комунікативні вміння); О. 

В. Ілліної, В. Ю. Новік, К. Л. Меркур’єва, А. В. Косова, Л. А. Іванової, 

Ю. І. Пасова (організаторські вміння). Формування комунікативних 
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вмінь у майбутніх педагогів передбачає формування стійких уявлень 

про взаємодію між людьми, вміння формувати свої та розуміти чужі 

програми мовленнєвої поведінки. Організаторські здібності 

розглядаються як можливість зацікавлювати та переконувати і, також, у 

вмінні певним чином керувати людьми. Розвиток як одних, так і інших 

вмінь має відбуватися комплексно та систематично.  

Мета дослідження. За допомогою емпіричних досліджень 

з’ясувати та оцінити рівень навчальної мотивації та комунікативних і 

організаторських вмінь у випускників напряму «Корекційна освіта». 

Методика та організація дослідження. У дослідженні взяло 

участь 20 студентів напряму підготовки «Корекційна освіта», які 

здобувають фах логопедів та практичних психологів або дефектологів. 

Усі представники жіночої статі, віком 20 – 21 рік. У виборі засобів 

дослідження велика увага приділялася надійності та інформативності 

отриманих результатів, а також можливість піддавати отримані дані 

обробці методами математичної статистики. 

Було використано психодіагностичні тести на учбову мотивацію, 

взаємини із співрозмовником, методика діагностики самоконтролю у 

спілкуванні М. Снайдера, методика вивчення комунікативних та 

організаторських вмінь. 

Результати дослідження. Внаслідок проведення емпіричних 

досліджень було проаналізовано такі характеристики як навчальна 

мотивація, рівень взаємоповаги між співрозмовниками, злагодженість у 

спілкуванні, вміння злагоджувати конфлікти, гнучкість комунікацій, 

рівень комунікативних та організаторських здібностей. 

У тесті на учбову мотивацію було виявлено 12 людей з високим 

рівнем мотивації, що становить 60% від загальної кількості опитаних, 

та 8 людей з середнім рівнем мотивації – 40%. Осіб з низьким рівнем 
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мотивації не було. Це свідчить про зацікавленість студентів у 

майбутній роботі. 

Аналізуючи отримані дані тесту про взаємозв’язок зі 

співрозмовником, виділяють три критерії оцінки: а) взаємоповага між 

співрозмовниками, б) злагодженість у спілкуванні, в) вміння 

залагоджувати конфлікти. По шкалі взаємоповаги між 

співрозмовниками 20%  досліджуваних були в межах норми(4 людини) 

та 80% нижче норми (16 людей). По шкалі злагодженості у спілкуванні 

15% опитуваних були вище норми (3 людини) та 85% - нижче     ( 17 

людей). По шкалі вміння залагоджування конфліктів 15% серед 

досліджуваних є з нормою (3 людини) та 85% нижче межі 

нормативності (17 людей). Можемо зробити висновок, що студенти 

мають труднощі у  спілкуванні одне з одним та з викладачами. 

Згідно з результатами тесту за методикою діагностики 

самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера більшість досліджуваних, 

тобто 65%(13 людей), 

 показали середній рівень гнучкості комунікації. Натомість з високим 

та низьким рівнем виявлено майже однакову кількість студентів – 15%           

( 3 людини) та 20% (4 людини) відповідно. Тобто, студенти на 

середньому рівні володіють навичками гнучкості комунікації, 

намагаються шукати нові шляхи вирішення конфліктів. 

Під час проведення методики дослідження комунікативних та 

організаторських здібностей ми виявили низький рівень цих якостей. А 

саме 50% ( 10 людей) володіють дуже низькими комунікативними 

здібностями, а цілих 90% (18 людей) мають дуже низький рівень 

організаторських здібностей. Щодо комунікативних задатків, то 20% ( 4 

людини) володіють низьким рівнем, 25% ( 5 людей) – середнім, 5% ( 1 

людина) – високим та жодна людина не має дуже високих 

комунікативних здібностей. Також, 5%   (1 людина) володіють 
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низькими та середніми організаторськими здібностями. Студентів з 

високими та дуже високими організаторськими здібностями немає. 

Можемо зробити висновок, що студентам факультету педагогічної 

освіти варто розвивати свої комунікативні та організаторські здібності, 

адже вони знадобляться їм у майбутній роботі. 

Згідно з отриманими результатами можемо констатувати, що 

студенти є досить високо вмотивовані з характеристиками 

цілеспрямованості, працьовитості та стійкості до стресових чинників. 

Проте що стосується комунікативних та організаторських вмінь, то там 

більше переважає низький та середній рівень.  

Висновки, що включають опис можливостей практичного 

використання отриманих результатів. Проаналізувавши можемо 

дійти висновку, що люди з високим рівнем мотивації зазвичай 

характеризуються низьким рівнем вмінь залагоджувати конфлікти та 

середнім або низьким рівнем організаторських вмінь, що пояснюється 

постійним прагненням до лідерства і небажанням працювати в команді. 

Слід більше уваги приділяти формуванню та розвитку умінь соціальної 

взаємодії, адже студенти мають високу та середню навчальну 

мотивацію, що сприятиме майбутній плідній праці фахівців у 

інклюзивному просторі.   

    Отримані результати проведених досліджень можуть бути 

застосовані у роботі психологів та логопедів, а також впливати на 

формування планів викладання фахових дисциплін у майбутніх 

педагогів спеціальної освіти. 
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Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. Збільшення осіб з особливими освітніми 

потребами, зумовило попит на фахівців в галузі спеціальної освіти. 

Важливою постає проблема рівня гнучкості мислення майбутніх 

педагогів. Гнучкість мислення дозволяє майбутньому фахівцеві бути 

загартованим у виникненні можливих труднощів в процесі навчання 

та виховання в системі спеціальної освіти, знаходженні декількох 

варіантів вирішення проблем. Навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами вимагає використання нових 
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творчих, креативних, гнучких підходів. Саме гнучкість мислення 

дозволяє майбутнім педагогам найефективніше організувати 

навчальний процес. Зростання кількості дітей із особливими освітніми 

потребами, розвитком науки, перебудови освітньої системи, вимагає 

від майбутніх фахівців в системі спеціальної освіти гнучкого 

мислення – вміння коректувати освітній процес згідно з потребами і 

можливостями учнів. Цим питанням цікавилися такі вчені як Зязюн 

І.А., Кулюткін Ю.М, Шевчишина О.В., Митник О.Я,   Ісхакова Н.Г.,   

Калмикова З.І.,    Менчинська Н.А. 

Найвагомішою якістю педагогічного мислення є гнучкість. У 

психологічній літературі гнучкість мислення визначається як 

властивість продуктивного мислення, яка проявляється в переробці 

наявних способів рішення задач, в змінені способів, що перестає бути 

ефективним, на оптимальний. Менчинська Н.А. говорить, що 

гнучкість мислення проявляється в доцільному варіюванні способів 

дії, в легкості перебудови наявних знань та переходу від однієї дії до 

іншої. Це зумовлено специфікою роботи педагога, а саме: гнучко 

використовувати навчальний матеріал для розвитку особистості 

дитини, необхідністю переключення з одного предметного змісту на 

інший. Гнучкість мислення взаємопов’язана з іншими якостями 

педагогічного мислення: швидкістю, самостійністю, глибиною та 

оригінальністю .Кулюткін Ю. вважає, що гнучкість мислення 

виявляється у гнучкості поведінки, у здатності змінювати стратегію 

свого педагогічного впливу у зв’язку зі зміною педагогічної ситуації. 

Є три види гнучкості мислення: семантична гнучкість, що дає змогу 

бачити об'єкт під новим кутом зору; образна адаптивна гнучкість, яка 

унеможливлює зміни об'єкта з розвитком потреби у його пізнанні; 

семантична спонтання гнучкість як продукування різних ідей щодо 

невизначених ситуацій. 
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Дослідження в сфері гнучкості мислення довели його 

безпосередній взаємоз'язок з обсягом наших знань, умінь, здібностей і 

навичок.  

Модернізація української освіти, а найголовніше в ній – 

модернізація підготовки спеціального вчителя, мають зводитися до 

основного питання освіти підготовки кваліфікованих кадрів в системі 

спеціальної освіти, для забезпечення максильних результатів в 

навчанні осіб з особливими освітніми потребами. Відомо, що 

головним компонентом педагогічної майстерності є психолого-

педагогічне мислення, яке базується на його гнучкості, швидкості та 

самостійності. Для оволодіння гнучкого мислення майбутніх фахівців 

в системі спеціальної освіти  необхідна постійна робота над 

новинками психологічної та педагогічної літератури, знаходження в 

них чогось нового для практичної перевірки й використання у своїй 

роботі.  

Мета дослідження. З'ясувати особливості гнучкості мислення 

майбутніх фахівців в системі спеціальної освіти, а саме студентів 

напряму підготовки «Корекційна освіта» - логопедів-практичних 

психологів та логопедів-дефектологів, зрозуміти як краще побудувати 

підготовку майбутніх працівників у системі спеціальної освіти.  

Методика та організація дослідження. Дослідження 

особливостей гнучкості мислення майбутніх фахівців в системі 

спеціальної освіти, а саме майбутніх логопедів-практичних психологів 

та логопедів-дефектологів напрямку підготовки «Корекційна освіта» 

здійснювалася у 2017 році на базі Факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. В 

емпіричному дослідженні взяли участь 52 студенти, з яких 16 

здобувають фах логопеда-практичний психолога, а 36 – логопеда-

дефектолога. 
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Підбираючи засоби емпіричного дослідження, безпосередньо 

враховано та досліджено не лише показник гнучкості мислення, але й 

отримано інформацію про особистість в цілому, показники її 

здібностей таких як: узагальнення й аналіз, увага, обізнаність, 

математичні здібності, вербальні здібності, геометричні здібності, 

числові здібності, логічне мислення; можливість піддавати одержані 

дані обробці методами математичної статистики. Для цього було 

застосовано психодіагностичеу методику «Короткий орієнтаційний 

тест». 

Результати дослідження. Шкала тесту для дослідження 

гнучкості мислення складалась із десяти запитань. Проведено оцінку 

рівня гнучкості таким чином: від 0 до 2 – низький рівень, від 3 до 4 – 

нижче середнього рівень, від 5 до 6 – середній рівень, від 7 до 8 – 

вище середнього рівень, від 9 до 10 – високий рівень. 

 

Рис. 1. Особливості гнучкості мислення 

Аналізуючи отримані дані, ми визначили, що більшість 

майбутніх фахівців в системі спеціальної освіти мають нижче 

середнього, або середній результат оцінювання гнучкості мислення. 

Усвідомлення результатів діагностики допоможе краще зрозуміти 

специфіку гнучкості мислення майбутніх працівників в системі 

спеціальної освіти. Це дозволить вже тепер, звернути увагу на важливі 

аспекти розвитку майбутніх фахівців в системі спеціальної освіти, а 

саме на підвищення гнучкості мислення. Ми вже дізналися, що 
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гнучкість мислення це важливий аспект майбутнього педагога в галузі 

спеціальної освіти. Адже, саме воно є однією із рушійних сил 

майбутнього фахівця в галузі спеціальної освіти, що допоможе 

оптимізувати навчання, підвищити рівень засвоєння знань, умінь та 

навичок осіб із особливими освітніми потребами, знаходження нових 

шляхів розв’язування проблеми. Варто зауважити, що з врахуванням 

гнучкого та багатоваріативного підходу дитина може швидше та легше 

здійснювати правильній вибір в тій чи іншій ситуації. Тому що сучасне 

суспільство вимагає від фахівців спеціальної освіти не лише 

професійну компетентність, але й високий рівень гнучкості мислення, 

що дозволяє гнучко і ефективно використовувати навчальний матеріал 

для розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами. 

Висновки, що включають опис можливостей практичного 

використання отриманих результатів. 

Враховуючи отримані результати, можна стверджувати про 

існування необхідності підвищувати рівень гнучкості мислення у 

студентів. Цьому повинна сприяти модернізація системи підготовки 

кадрів, зокрема для забезпечення права на освіту усіх дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку. Конкретними шляхами 

можуть бути:  

сприяння розвитку умінь імпровізації, – пошуку нових підходів 

до вирішення поставлених завдань;  

відхилення від шаблонів і розвиток творчості та креативності 

мислення - коли перед педагогом постає проблема необхідно знайти 

для її розв'язаня якомога більше варіантів - завжди повинен бути 

вибір - чим більше варіантів знайдено тим краще розвивається 

гнучкість мислення;  
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використання у своїй педагогічній практиці нових методів 

навчання - не боятися пробувати щось нове. 

Перевагами майбутніх фахівців в галузі спеціальної освіти з 

гнучким мисленням є: вміння швидко перебудовуватися на інший вид 

діяльності, відмова від стереотипів та шаблонів, приймати ефективне 

рішення в критичній ситуації і це всі навики застосовуються при 

навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 
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На період шкільного навчання  припадають достатньо значимі 

онтогенетичні фази формування особистості. Становлення особистості 
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і є, по суті, процес адаптації до вимог соціуму. Але дитина шкільного 

віку, тим більше з особливими потребами, ще не володіє сформованими 

механізмами особистісного захисту, адекватними психологічними 

взаємозв’язками, досвідом подолання кризових ситуацій тощо. На 

період шкільного навчання припадають кризові періоди формування, 

пов’язані із завданнями ідентифікації, процесами статевого дозрівання, 

засвоєнням нових соціальних ролей [1]. Дитина, таким чином, 

вимушена, адаптуючись в умовах життєдіяльності, самостійно шукати 

оптимальні адаптивні стратегії, формуючи їх достатньо хаотично. 

Тому, очевидно, труднощі адаптації у дітей проявляються багатогранно 

і не мають до певного часу чітко окреслених синдромальних проявів 

[2]. Такі стани батьками і педагогами найчастіше оціюються як лінь, 

напосидючість, агресивність тощо. Починають нав’язуватись ярлики, 

необгрунтовані діагнози тощо. Закріплення цих ознак може у 

перспективі стати фундаментом для формування симптоматичних 

комплексів, які визначатимуть надалі напрямок розвитку нозологічних 

форм. Формується так званий донозологічний рівень реагування, який 

носить назву «загальний девіантний синдром адаптації (ЗДСА)» - 

базові порушення донозологічного рівня на когнітивному, або 

емоційному, або поведінковому рівні [1].  

ЗДСА постає як умова виявлення структурних аттракторів 

хвороби (САХ) – певної організації окремих психосоматичних 

компонентів, які представляють собою жорстку функціональну систему 

(паттерн) реагування на впливи середовища [Ананьєв].  

Проведене дослідження із групою дітей (з високофункціональним 

аутизмом (35 чол.), порушенням мовлення (32 чол.), з ГРДУ (28 чол.) – 

заг. К-сть: 95 чол., школярі віком 10-12 років інклюзивних шкіл Львова, 

Києва, Полтави, Кривого Рогу), порівняльний, кореляційний та 

факторний аналізи виявили взаємозв’язки, на основі яких можна 
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побудувати модель структурного аттрактора хвороби у дітей з 

особливими освітніми потребами, який призводить до порушення 

адаптації таких дітей. Цими чинниками постають: біологічні змінні 

(генетичні передумови, нозологічні особливості, перенесені соматичні 

захворювання, особливості фізичного розвитку, властивості балансу 

вегетативного реагування тощо); психологічні змінні (когнітивні 

показники, основні емоції, переважаючі способи поведінкових реакцій); 

соціальні змінні (порушена система взаємин дитини з батьками, 

ровесниками, педагогами, психотравмуючі чинники середовища) 

(Мал.1). 
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Мал. 1. Основні групи чинників – компонентів структурного аттрактора 

хвороби у дітей 10-12 р. з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії  

Україні 
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На схемі відображені основні групи чинників, які є компонентами 

структурного аттрактора хвороби у дітей 10-12 років з особливими 

освітніми потреба в інклюзивній школі. Психологічні і біологічні 

чинники пов’язані між собою за принципом кругового зворотнього 

зв’язку, соціальні чинники займають метапозицію стосовно попередніх. 

Найбільш потужним, глобальним чинником активізації САХ постає 

середовище (та частина простору, яка оточує дитину і впливає на неї 

певним чином різними факторами), в якому здійснюється інклюзивне 

навчання: оточуюче людину антропогенне (архітектурне, тип 

населеного місця, обладнання) та соціально-психологічне (система 

взаємовідносин особистості дитини). Спотворена ситуація розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, у свою чергу, перешкоджає 

формуванню необхідних біологічних, психологічних і соціальних 

новоутворень дитини. Без спеціально організованої допомоги рівень 

адаптованості цих дітей буде знижуватись і призведе до грубих 

порушень онтогенезу. Подана схема розкриває загальний механізм дії 

САХ у дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі, 

проте в різних групах вона має свою специфіку. 

Виявлені специфічні особливості  структурного аттрактора 

хвороби розглядаються як вектори психокорекційної роботи з дітьми з 

ососбливими освітніми потребами в інклюзивній школі, їх соціального 

супроводу, оптимізації антропогенного середовища для потреб таких 

дітей з метою подолання наслідків загального девіантного синдрому 

адаптації. 
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У статті розглядається одна з найбільш актуальних проблем 

корекційної педагогіки – підвищення пізнавальної активності учнів з 

особливим освітніми потребами за допомогою інтерактивних ігор та 

комп`ютерних технологій. Розглянуті поняття «інтерактивна 

технологія навчання», «пізнавальна активність» та висвітлені 

педагогічні умови організації інтерактивного навчання в початковій 

школі з дітьми з особливими освітніми потребами на інклюзивній 

формі навчання. 

    Ключові слова:  інтерактивні методи, інтерактивні технології 

навчання, пізнавальна активність, пізнавальний інтерес,інклюзія.  

Актуальність теми дослідження 

     У сучасному суспільстві все актуальнішою стає проблема 

зростання кількості дітей з різними порушеннями розвитку - це і мовні 

патології, порушення опорно-рухового апарату, зору, слуху, інтелекту.  

Новітній період розвитку суспільства - оновлення всіх сфер його 

соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, 

який відповідав би міжнародним стандартам. 

    Комплексний корекційний вплив на дітей з порушеннями у 

розвитку здійснюється на основі ряду методолого-методичних 

принципів. Одним з першочергових і найбільш важливих є 



124 

 

онтогенетический принцип, який передбачає облік вікових, 

психофізичних особливостей дітей, характеру наявного у них 

порушення. Цей принцип орієнтує корекційна вплив на усунення або 

згладжування, корекцію або компенсацію порушень інтелектуального, 

мовного, сенсорного, рухового й емоційного дефекту, на створення 

повноцінної основи для наступного саморозвитку особистості, яке 

можливе лише за сформованості ключових ланок розвитку. 

Пластичність кори головного мозку зумовлює розвиток дитини навіть у 

важких патологічних умовах. У роботі важливо визначати найбільш 

збереженим ланки в мовно-слухової, мовно-рухової, зорової, рухової 

системах і спираються саме на них. А також орієнтуватися на «зону 

найближчого розвитку» за Вигодський.  

         На сьогоднішній день в освіті спостерігається відчутний пріоритет 

загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно - діяльнісним 

підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться 

той, хто вчиться, а далі всі наступні фахівці тобо комплексний підхід. 

     У зв’язку з цим перед освітою постають нові завдання: школа 

повинна орієнтуватися на створення оптимальних умов для розвитку 

кожної дитини, спрямовуватися не на заучування, а на формування в 

учнів здібностей самостійно осмислювати навколишню дійсність та 

адаптуватися якомога швидше до теперішнього суспільства. Це 

передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має 

стати максимальне розкриття індивідуальних можливостей та само 

актуалізація особистості. 

Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес 

зумовило появу нових і вдосконалення кращих педагогічних 

технологій, що використовувалися до цього часу. Подальший їх 

розвиток пов’язаний із орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій 

освіти і виховання. 
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   Головною 

метою є формування в 

учнів з особливими 

освітінми потребами 

комунікативної 

компетенції – 

досконалого володіння 

навичками спілкування 

в будь-якому 

середовищі за різних 

обставин за 

допомогою 

різноманітних 

комп´ютерних техноогій, які дають можливість адаптувати та 

соціалізувати дитину до сьогоденнішнього суспільства. 

Комп'ютерно-опосередковані, технології, застосовувані в корекційно-

розвиваючому навчанні, повинні відповідати не тільки загально-

дидактичним принципам, а й корекційно-розвивальним напрямкам.  

        Комп'ютер значно розширює можливості пред'явлення навчальної 

інформації, дозволяє підсилити мотивацію дитини з особливими 

освітніми потребами. Застосування мультимедійних технологій 

дозволяє моделювати різні ситуації й середовища. Ігрові компоненти, 

включені в мультимедійні програми, активізують пізнавальну 

діяльність учнів і підсилюють засвоєння матеріалу. За умови 

систематичного використання електронних мультимедійних 

навчальних програм у навчальному процесі в поєднанні з традиційними 

методами навчання та педагогічними інноваціями значно підвищується 

ефективність навчання дітей з різнорівневої підготовкою і різними 

інтелектуальними здібностями.  
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Комп'ютерні технології дозволяють ставити перед дитиною і 

допомагати їй вирішувати пізнавальні та творчі завдання з опорою на 

наочність і провідну діяльність - гру. Комп'ютер як засіб пасивного 

відображення об'єктів мультимедії не володіє принциповою новизною в 

дидактичному плані. Принципово новою для сфери навчання є 

інтерактивність, завдяки якій учні можуть у процесі аналізу 

мультимедії об'єктів динамічно управляти їх змістом, формою і 

проробляти інші подібні маніпуляції, домагаючись найбільшої 

наочності. Комп'ютер також є засобом для навчання важливим 

аспектам комунікації, необхідної для спільної діяльності. Відомо, що до 

основних мотивів належить встановлення і підтримання позитивних 

відносин з дорослими і однолітками. У дітей 6-7 років спостерігається 

ситуативно-ділова форма спілкування з ровесниками. Діти спілкуються, 

радяться, допомагають один одному, намагаються налагодити ділове 

співробітництво, узгодити свої дії для досягнення мети, що і складає 

головний зміст потреби в спілкуванні. Спільні дії дітей сприяють 

розвитку спілкування між ними, збагачення мовлення, готують до 

навчання в школі. Одночасно з тягою дошкільника до спілкування та 

спільної діяльності з дорослими у нього з'являється й інший мотив - 

прагнення до самоствердження. Тому роль дорослого в комп'ютерних 

заняттях дітей актуальна на сьогоднішній день. Вона полягає не тільки 

в наданні дітям свободи, а й у допомозі з освоєння нового, в оцінці 

результатів і заохочення успіхів дітей, що дуже важливо для них. 

Застосування інформаційних комп'ютерних технологій дозволяє 

реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем 

готовності до навчання. 

Інтерактивні навчальні програми, засновані на гіпертекстовой 

структурі та мультимедії, дають можливість організувати одночасне 

навчання дітей, що володіють різними здібностями і можливостями. 
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Поряд з освітніми функціями інформаційні комп'ютерні технології 

можуть впливати і на фізичний стан. Розвивати його і допомагати 

дитині в подоланні труднощів. У результаті вивчення особливих 

освітніх потреб дітей з порушеннями у розвитку були створені 

спеціальні комп'ютерні програми. 

Одна з переваг комп'ютерних засобів навчання полягає в тому, 

що комп'ютер може комплектуватися з урахуванням потреб і потреб 

дітей з обмеженими можливостями. Для молодшого шкільноговіку з 

порушеннями опорно-рухового апарату можлива зміна конфігурації 

клавіатури: застосовується мембранна клавіатура з підвищеною 

чутливістю, клавіатура зі збільшеними клавішами. Можуть 

використовуватися спеціальні пальцеві датчики. Для дітей з 

порушеннями слуху розроблені спеціальні комп'ютерні технології, при 

яких голос мовця людини перетворюється на візуальні символи на 

екрані монітора. Для дітей з порушеннями зору використовується 

спеціальна клавіатура з насічками на клавішах, програми, за допомогою 

яких озвучується інформація - «Екранний читець».  

  Принципово нову технологію в розробці допоміжних засобів 

формування і корекції фонетичної сторони мови запропонували фахівці 

вузьких профілів (сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог).  

На сьогоднішній день активно працює програма «Видима мова». 

Вона в першу чергу призначена для роботи як з дітьми, так і з 

дорослими пацієнтами з порушеним слухом, але може 

використовуватися в роботі з пацієнтами з збереженим фізіологічним 

слухом. До цієї категорії можна віднести дітей з первинною мовною 

патологією в рамках дизартрії, дислалии, алалії, ринолалии і заїкання. 

Також програма ефективна при роботі з дітьми, що мають вторинні 

порушення мови, основна нозологія яка поєднується з мовною 

патологією.  
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Підхід до візуалізації основних акустичних компонентів мовлення, 

створивши досить інформативні навіть для маленьких дітей графічні 

образи з елементами мультиплікації. У програмі передбачена 

візуалізація складової структури слова. З її допомогою на екрані 

комп'ютера в доступних для дітей об´єктах відображається процес 

корекції та формування компонентів мовлення, як голосові модуляції, 

виділення словесного та логічного наголосу. В даній програмі на 

відміну від попередніх приладів відображення звуковій мові на екрані 

стабільно і зберігається протягом будь-якого часу, необхідного для 

роботи та аналізу діяльності.  

Іншим напрямком при створенні програмного забезпечення для 

спеціальної освіти стала розробка спеціалізованих комп'ютерних 

програм, спрямованих на корекцію порушень у розвитку через 

навчання, що не використовують у своїй безпосередній роботі функцій 

обробки і перетворення звуку. 

Корекційно-діагностична серія програм є наступна «Світ за твоїм 

вікном» (О. І. Кукушкіна, Т. К. Королевська, Є. Л. Гончарова, 2013; О. 

І. Кукушкіна, 2001), програми «Склад слова (Кросворд ) », «Розвиваючі 

ігри в середовищі Лого », « Математика для тих, кому важко (Рішення 

задач на рух - версії 1, 2. Склад числа) » (І. В. Великих, О. І. Кукушкіна, 

2005).  

Комп'ютерні програми орієнтовані на покрокове розвивальне 

навчання в різних змістовних областях. Їх використання при навчанні 

дітей з проблемами в розвитку дозволяє вирішити два завдання: 

педагогічна діагностика розвитку та індивідуалізація корекційного 

навчання. Особливий підхід до використання комп'ютерних засобів 

навчання у спеціальній освіті був застосований при розробці комплексу 

«Кабінет біологічного зворотного зв'язку логотерапевтіческій» (2008 р., 

«Біосвязь», Санкт-Петербург). Дана технологія поєднує в собі 
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лікувально-оздоровче і корекційна вплив на дитину. Система включає в 

себе програмно-апаратний комплекс КАПфс-БОС. «Біозвязок», 

комп'ютерний комплекс з програмним забезпеченням, пульсотахометр 

комп'ютеризований Пк-БОС, тренажер дихання, комплект 

багаторазових датчиків частоти серцевих скорочень, мікрофон, 

лікувально-корекційно-оздоровчі методичні рекомендації. Кабінет 

БОС, призначений для профілактики і корекції порушень голосу і мови, 

вдосконалення функції мови у дорослих і дітей, навчання техніки 

читання осіб мовних професій, попередження наслідків стресових 

реакцій, попередження захворювань, пов'язаних з високими мовними та 

психо-емоційними навантаженнями, оздоровлення організму і 

підвищення адаптаційних можливостей.  

Дана технологія може застосовуватися при заїкання, алалії, афазії, 

дисграфії і дислексії, дислалии, дизартрії, ринолалии, розладі фонації 

на грунті парезів і паралічів гортані, функціональних розладів.  

Дисфонія, порушеннях темпу мови, так званої мовної тривози, 

розладах мови у дітей і дорослих з порушенням слуху та зору. Робота з 

програмою проводиться при безперервному контролі процесу дихання 

та серцевої діяльності. Навчання дітей з особливими освітінми 

потребами навичкам злитої плавної мови проводиться в процесі 

читання і вимовляння звуків, складів, слів, словосполучень, фраз і 

текстів, що з'являються на екрані монітора. Представлені програми 

спрямовані на корекцію окремих компонентів функціональної системи 

мови.  

Формування особистості і її становлення відбувається у процесі 

навчання та виховання, коли дотримуються певних, чітких, фахових 

умов: 

 створення позитивного настрою для навчання; 
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 відчуття рівного серед рівних; 

 забезпечення позитивної атмосфери  в  колективі  для  досягнення 

спільних цілей; 

 усвідомлення     особистістю      цінності      колективно     зробле

них умовиводів; 

 можливість   вільно   висловити   свою   думку   і   вислухати   сво

го товариша; 

 вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, 

порадником, старшим товаришем. 

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які 

відносять до інноваційних комп´ютерних технологій. 

     Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в 

співпраці). Інтерактивне навчання – актуальна та невід´ємна складова 

комплексного підходу до навчання та виховання дітей з особливими 

освітінми потребами.  

           Інтерактивність (або відкритість до спілкування) набирає в 

наші дні особливого значення. Інтерактивними сьогодні називають 

спеціальні засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію 

комп’ютера з користувачем.  При збереженні кінцевої мети і 

основного змісту навчальної діяльності інтерактивне навчання міняє 

звичні форми на діалогові, що базуються на взаємопорозумінні та 

взаємодії. 

       Лінгвістичне тлумачення слова, що представлено в іншомовних 

словниках, свідчить, що поняття «інтерактивніст», 

«інтерактив» прийшли до нас з англійської мови. «Іntеr» – 

взаємодіяти, «асt» – діяти. 
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     Інтерактивність в навчанні можна пояснити як здатність до 

взаємодії, знаходження у режимі бесіди, діалогу, дії. Відповідно, у 

дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, у 

якому той, хто навчається, є учасником. Який здійснює щось: говорить, 

управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки 

слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що 

відбувається, власно створюючи це. 

І – індивідуальний підхід до дітей 

Н – наполегливість в здобутті знань 

К – користь для дитини комп´ютерних технологій 

Л – любов до дитини  

Ю – юнацтво  

З – злагода в оточенні 

І – інтерес до навчання 

Я – «Я» – особистість 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії 

всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, 

навчання у співпраці. Під час інтерактивного навчання учень з 

особливими освітінми потребами стає не об’єктом, а суб’єктом 

навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти 

та розвитку (це особливо важливо для старшокласників). Це забезпечує 

внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності.  вчитель 

і учні — рівноправні суб'єкти навчання. 

 Класифікація інтерактивних технологій навчання 

Існують різні підходи до класифікації інтерактивних методів 

навчання. В основу класифікації дослідника М. В. Кларіна покладено 
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принцип активності. Науковець пропонує методи фізичної, соціальної, 

пізнавальної активності. Так, прикладами фізичної активності є зміна 

робочого місця, запис, малювання тощо. В соціальну активність учні 

включені тоді, коли ставлять запитання, відповідають тощо. 

Пізнавальна активність — це доповнення учасниками викладеного 

матеріалу, виступ як джерело досвіду, самостійний пошук розв'язання 

проблеми. Звичайно всі три види активності взаємопов'язані. 

Для більш широкого доступу до отримання корекційної допомоги 

на сьогоднішній день з'явилися різні комп'ютерно-опосередковані 

технічні засоби для домашнього використання.  

Одним із сучасних інструментів дистанційної освіти, що 

забезпечують високу інтерактивність процесу спілкування викладача і 

учнів, є телеконференція - захід, в якому групова комунікація 

здійснюється між територіально розподіленими учасниками за 

допомогою інтернет-технологій. 

Вона здійснюється на базі програмно-технічного середовища, яка 

забезпечує взаємодію користувачів. Подібна технологія звільняє 

викладача від необхідності взаємодії з кожним учнем індивідуально і 

дозволяє організувати колективну роботу учнів. Телеконференції 

можуть проходити у формі листування по електронній пошті (режим 

off-line) або в реальному часі (режим on-line). У першому випадку 

повідомлення направляються одержувачам у відповідності зі списком 

розсилки телеконференції. У другому випадку для реалізації 

телеконференції необхідно використовувати спеціальне програмне 

забезпечення, а сама телеконференція полягає в обміні текстовими 

повідомленнями в реальному часі, які практично миттєво 

відображаються на екранах комп'ютерів усіх учасників 

телеконференції. В даний час зазначене програмне забезпечення 

відбувається в режимі спілкування на інтернет-странцу - так званий 
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«Чат». Телекомунікаційні проекти знаходять в останні роки все більш 

широке поширення в системах освіти різних країн світу. Такі системи 

дозволяють отримувати корекційно-освітню допомогу дітям з 

порушеннями опорно-рухового апарату, не залежно від місця 

проживання дитини.  

Системи комп'ютерного відеоконференцзв'язку дають можливість 

природного спілкування один з одним, включаючи не тільки діалог 

«faсe-to-faсe», а й спільну роботу над навчальними матеріалами, 

перегляд графічних матеріалів і різних предметів, що відносяться до 

теми бесіди, відеовставок, репортажів - все це визначає істотні переваги 

систем комп'ютерного відеоконференцзв'язку в порівнянні з іншими 

видами дистанційних контактів. Прикладами найбільш часто 

використовуваних систем в Інтернет є Skype, CU-SeeMe. Дані кошти 

дозволяють на відстані проводити корекційно-розвивальну, освітню і 

виховну роботу з дітьми, що мають порушення розвитку.  

Електронна пошта є однією з найбільш дешевих і порівняно 

нескладних для дітей з особливими освітніми потребами 

телекомунікаційних технологій. Однак вона має обмежений 

педагогічний ефект через неможливість реалізації діалогу в реальному 

часі. Електронна пошта застосовується для: оперативної доставки 

необхідних навчальних і навчально-методичних матеріалів; 

оперативної доставки виконаних домашніх завдань викладачу; 

зворотного зв'язку між викладачем і навчаються; діалогу між учнями; 

телеконференції в режимі off-line.  

Інший принцип класифікації ураховує ключове положення 

навчання, а саме взаємодії-діалогу. На думку вченого О. В. Киричука, 

механізми спілкування розглядаються як форми реалізації його 

основних функцій: інформаційної, пізнавальної, мотиваційної та 

регулятивної. 
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Інформаційні інтерактивні методи навчання — це способи 

діалогічної взаємодії учасників навчання з метою обміну матеріальними 

або духовними завдяки яким встановлюються та приймаються певні 

правила діалогічної взаємодії учасників навчання. 

А також паралельно доцільно застосовувати різноманітні види 

роботи такі як:  

1.     Робота в парах. Учні з ООП працюють в парах, виконуючи 

завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє 

швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими 

або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, 

вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв'ю один в 

одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів 

доповідає перед класом про результати. 

2.     Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. 

Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, 

підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок).  

3.     Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки 

класу отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один 

член трійки йде в наступну, один в попередню і ознайомлює 

членів новостворених трійок з набутком своєї. 

4.     2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом 

певного часу (2-3 хвилини), обов'язково доходять до спільного 

рішення, потім об'єднуються і діляться набутим. Як і в парах, 

необхідним є консенсус. Після цього можна або об'єднати 

четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення. 

5.     Карусель. Учні розсаджуються в два кола - внутрішнє і 

зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. 

Можливі два варіанти використання методу - для дискусії 

(відбуваються «попарні суперечки» кожного з кожним, причому 
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кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані 

докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, 

рухаючись, збирають дані). 

6.     Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: 

«спікер»- керівник групи (слідкує за регламентом під час 

обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує 

групу до роботи), «секретар» (веде записи результатів роботи, 

допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), 

«посередник» (стежить за часом, заохочує групу до роботи), 

«доповідач» (чітко висловлює думку групи, доповідає про 

результати роботи групи). 

7.     Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. 

Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів 

рецензують та доповнюють інформацію. 

8.     Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в 

центрі класу, після обговорення викладає результат, а решта груп 

слухає, не втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола 

обговорюють виступ групи і власні здобутки. 

До фронтальних інтерактивних методів належать такі, що 

передбачають одночасну спільну роботу всього класу. 

1. Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі 

висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному 

уявний «мікрофон». 

2.     Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: 

відповідь учня - це продовження незакінченого речення типу 

«можна зробити такий висновок…», «я зрозумів, що…», «я зумів 

зробити….», «мені вдалося…».  

3.   Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в 

тому, що всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть 
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алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується 

і не обговорюється до закінчення висловлювань. 

4.  Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням 

висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, 

поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово після 

обговорення. 

5.   Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. 

Малі групи працюють над різними завданнями, після чого 

переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були 

експерти з кожного аспекту проблеми (наприклад, кожна 

первинна група аналізувала один вірш Т.Шевченка, після 

переформування перша нова група повинна узагальнити тематику 

всіх опрацьованих віршів, друга - ідейне навантаження, третя - 

образи, четверта - форму). 

6.  Аналіз дилеми (проблеми). Учні в колі обговорюють певну 

дилему (простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантно). 

Кожен каже варіанти, що складаються внаслідок вибору. 

Найкраще давати завдання вибору з особистісним сенсом 

(наприклад, «чи платити податки, якщо країна не здатна їх 

правильно розподілити?»). 

Дітям з особливими освітініми потребами доцільно надавати 

якомога більше різних видів роботи, щоб їм було цікаво та 

неодноманітно.   

Вимоги до застосування інтерактивного навчання на уроках в 

початковій школі з дітьми з особливими освітініми потребами. 

    Існують вимоги щодо реалізації інтерактивних методів навчання, 

невиконання яких може звести їх ефективність до нуля. Необхідно 

провести вступне заняття, адже учні абсолютно не знайомі з подібними 

методами роботи, що різко змінюють усталений стиль навчання. На 
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цьому занятті слід: по-перше, чітко і зрозуміло пояснити, що таке 

інтерактивне навчання, по-друге, довести до відома учнів та 

опрацювати з ними правила роботи в групах, складені у зрозумілій 

формі 

Правила для учнів: 

Кожна думка важлива.   Не бійся висловитися!    Ми всі – партнери! 

Обговорюємо сказане, а не людину!  Обдумав, сформулював, висловив! 

Говори чітко, ясно, красиво!   Вислухав, висловився, вислухав! 

Тільки обґрунтовані докази!  Вмій погодитися і не погодитися! 

Важлива кожна роль. 

      Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування 

інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і 

постійно підтримувати. 

До кожного заняття слід сумлінно готуватися. «Легке» за формою 

інтерактивне навчання надзвичайно важке для вчителя, адже добитися 

дисципліни і уваги за рахунок «сидіть тихо!» неможливо. Окрім того, 

потрібно спланувати впровадження, робити його поступово. «Краще 

ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, 

ніж часто проводити похапцем підготовлені «ігри». 

       «В роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі учні». 

       У процесі застосування інтерактивного навчання постійно 

виникали різні проблеми та труднощі. Вважаємо за доцільне їх навести, 

щоб показати практичний бік інтерактивного навчання. 

     Отже, типові проблеми: 

1. Головна проблема: учень часто не має  власної думки, а якщо і має, 

боїться її висловлювати її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють 

це так: "В нас   рідко запитують власну думку", "Чи цінна моя думка?", 

"А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?", "Вона 
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суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмету" 

тощо. 

2. Часто школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх 

думку, рішення. 

3. Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти 

на компроміс. 

4. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи 

роботи. 

5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються «тягнути» групу, а 

слабші учні відразу стають пасивними. 

6. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з 

метою завоювання «авторитету», привертання уваги. При обговоренні 

замість аргументувати свою думку, учень починає демагогію: «Ви ж 

самі сказали, цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не 

переконаєте!». 

      Проте за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання 

дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню 

соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, 

обговорення. 

Висновки. 

      Інтернет в змозі в будь-який момент надати кожному будь-якому 

учню інформаційно-освітні можливості, зіставні з можливостями самої 

універсальної, досконалою і всеосяжної енциклопедії знань і навіть 

перевищують їх. Вся інформація в інтернеті представлена у вигляді 

посилань на різні джерела, що дозволяє найбільш повно вивчати 

матеріал. На просторах мережі інтернет представлено багато 

мультимедійної інформації (відеоролики із записами занять; картинки, 

що ілюструють пропонований матеріал; аудіозаписи), також на основі 

JAVA і Flash-технологій створюються різні програми для спеціальної 
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освіти. При навчанні дитина може обмежуватися не тільки набором 

знань, що надаються вчителем, а сам знайти потрібну йому 

інформацію. Все це дозволяє вести роботу з дітьми, з особливими 

освітніми потребами.  

Інтерактивні методи у поєднанні з класичними методами 

навчання утворюють ідеальну основу для вивчення матеріалу в 

початковій школі. Різноманітність методів інтерактивного навчання 

дозволяє вчителю доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, 

а також вибрати методи відповідно до рівня знань учнів класу. 

Переваги інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за 

один і той же проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; 

досягається високої результативності у засвоєнні матеріалу і 

формуванні вмінь. Розвивається навчальна діяльність (планування, 

рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль); формуються мотиви 

навчання, гуманні стосунки між дітьми; формуються вміння 

співпрацювати. Впровадження системи інтерактивного навчання 

приносить користь: конкретному учню – усвідомлення включення в 

спільну роботу, комунікативи у готовність до роботи у групах на інших 

уроках, розвиток рефлексії, становлення суб’єктивної позиції в 

навчанні; навчальній групі – розвиток навичок спілкування і взаємодії у 

малій групі, формування ціннісно орієнтованої єдності групи, 

прийняття моральних норм і правил спільної діяльності; класу: 

оцінювання процесу і результату спільної діяльності, підвищення 

пізнавальної активності класу, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі 

групової роботи; у траєкторії зв’язку «клас-учитель»– нестандартний 

підхід до організації навчального процесу, підвищення пізнавальної 

активності класу, багатомірне опанування навчального матеріалу, 

формування готовності до особистісної взаємодії. Використання 
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інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі 

допомагає досягнути триєдиної мети навчання: навчальної,  

розвивальної та виховної. При використанні інтерактивних методів 

навчання на уроках природознавства рівень знань учнів якісно та 

кількісно поліпшується 
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