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                                                        ПЕРЕДМОВА 

 

        Ha сучасному етапі відкрилися нові перспективи у системі корекційної 

освіти, пов'язані з переосмисленням ставлення до організації навчання і 

виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Влада, педагогіка, 

пересічні громадяни прагнуть наблизитись до розуміння труднощів, з якими 

зустрічаються ці особи; активно дискутують з приводу переваг спеціальної чи 

інтегрованої освіти; намагаються створити певні умови для їхнього життя 

(пандуси, сурдопереклад тощо); впроваджують зарубіжний досвід. Практика 

європейських країн, США, Канади свідчить, що діти з особливостями 

психофізичного розвитку можуть одержувати освіту не лише у спеціальних, 

відокремлених від загальної освіти закладах, а й у загальноосвітніх школах за 

моделлю інтегрованої чи інклюзивної освіти, яка передбачає надання якісних 

освітніх послуг дітям незалежно від рівня їхнього розвитку. 

        Запровадження сучасних моделей організації навчання, виховання і 

реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку потребує не лише 

спеціальної організації матеріального середовища, а й підготовки психолого-

педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів, оскільки ефективність 

інтегрованого та інклюзивного навчання залежить від правильного психолого-

педагогічного супроводу цих дітей, який забезпечують як вчителі-дефектологп, 

так і педагоги та психологи загальноосвітніх закладів. 

         3 часів зародження теорію навчання і виховання дітей з вадами 

психофізичного розвитку називали дефектологією. B останні роки внаслідок 

активізації міжнародних зв'язків, гуманізації освіти все частіше 

використовуються терміни «корекційна педагогіка», «спеціальна педагогіка», 

«спеціальна психологія». Розв'язання проблем корекційної педагогіки можливе 

на разі у тісному взаємозв'язку із загальною педагогікою та психологією. 

Зокрема, такими проблемами є раннє виявлення та діагностика відхилень у 

розвитку дітей, правильне тлумачення труднощів у навчанні, адекватна 

психолого-педагогічна допомога. 



          Наказом MOH України за № 691 від 02.12.2005 p. «Про створення умов 

щодо забезпечення права на освіту oci6 з інвалідністю» передбачено включення 

у навчальні плани дисципліни «Основи корекційної педагогіки» у вищих 

навчальних закладах III-IV рівня акредитації, які готують фахівців за напрямом 

«Педагогічна освіта». Окрім того, навчальними планами спеціалізацій 

«Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія» передбачено 

навчальну дисципліну «Основи дефектології»,  зміст якої по суті є тотожним.   

Ha забезпечення цих дисциплін і спрямовано цей навчальний посібник. Його 

метою є ознайомлення майбутніх педагогів і психологів із корекційною 

педагогікою як наукою; дітьми із порушеннями психофізичного розвитку як 

суб'єктом корекційної освіти; загальною характеристикою сучасної системи 

освітньо-корекційних послуг; із змістом і процедурою відбору дітей у 

спеціальні заклади, прийомами психолого-педагогічної допомоги дітям, що 

потребують корекції психофізичного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: Спеціальна педагогіка як наука. 

                                                    ПЛАН 

1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії 

спеціальної педагогіки. 

2. Підрозділи спеціальної педагогіки: 

 корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка); 

 тифлопедагогіка; 

 сурдопедагогіка; 

 логопедія. 
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      1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. 
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Спеціальна педагогіка (синоніми: дефектологія, корекційна педагогіка) є 

складовою частиною педагогіки. Спеціальна походить від лат. specialis – рід, 

вид чого-небудь). 

Спеціальна педагогіка – це теорія та практика спеціальної (особливої 

освіти) з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта 

у звичайних педагогічних умовах та за допомогою  загальнопедагогічних  

методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим. 

Об’єкт спеціальної педагогіки – спеціальна освіта осіб із особливими 

освітніми потребами  як соціокультурний та педагогічний феномен. 

Предмет  спеціальної педагогіки – теорія та практика спеціальної 

освіти, а саме, вивчення особливостей  розвитку та освіти людини з 

обмеженими можливостями, особливості її становлення та соціалізації як 

особистості, знаходження найкращих  шляхів, засобів, умов для корекції та 

компенсації діяльності порушених органів, функцій та систем, освіту такої 

людини з метою її максимальної соціальної адаптації та інтеграції у 

суспільство. 

Суб’єкт спеціальної педагогіки –  особа, що має вади психофізичного 

розвитку, які перешкоджають їй засвоєнню освітніх програм без створення 

спеціальних умов для отримання освіти. 

Завдання спеціальної педагогіки: 

- вивчення педагогічних закономірностей розвитку особистості в умовах 

обмежених можливостей життєдіяльності; 

- визначити корекційні та компенсаторні  можливості людини відповідно 

до наявного порушення психофізичного розвитку її індивідуальних 

особливостей; 

- обґрунтування та розробка класифікацію осіб з особливими освітніми 

потребами; 

- вивчення закономірностей спеціальної освіти, існуючих педагогічних 

систем освіти осіб з особливими потребами прогнозування виникнення та 

розвитку нових педагогічних систем; 



- розробка наукових основ змісту спеціальної освіти, принципів, 

методів,  організаційних умов спеціальної освіти; 

- розробка та реалізація освітніх корекційно-педагогічних, 

компенсаторних, реабілітаційних, попереджувальних та розвивальних  програм 

освіти осіб з особливими потребами. 

- вивчення та здійснення соціального 

та середовищного адаптування, абілітації та реабілітації, інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями різних вікових груп. 

- розробка та апробація програм профорієнтування профконсультування, 

професійної підготовки соціально-трудової адаптації осіб з обмеженою 

працездатністю. 

- вивчає та розроблює та реалізує педагогічні засоби і механізми 

профілактики порушень розвитку 

- розроблює та реалізує механізми інтеграції в освіті та соціокультурному 

середовищі, здійснює психолого-педагогічну підготовку батьків, що мають 

дітей з обмеженими можливостями. 

Термінологічний апарат спеціальної педагогіки. 

Спеціальна педагогіка та спеціальна освіта. 

Спеціальна освіта – дошкільна, загальна та професійна освіта, для 

отримання якої особам з порушеннями психофізичного розвитку створюються 

спеціальні умови. 

1) олігофренопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності в 

середовищі розумово-відсталих людей; 

2) тифлопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням зору; 

3) сурдопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням слуху 

4) логопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі 

людей з порушенням вимови. 

Корекція і компенсація. 



Компенсація (від лат. compensatio –відшкодування, врівноваження) – 

у загальнобіологічному розумінні означає одну з форм пристосування 

організму до умов існування при втрачанні або порушенні якоїсь його 

матеріальної структури або функції внаслідок перенесеного захворювання, 

травми, ушкодження. 

Корекцією (від лат. correctio – поліпшення, виправлення) у спеціальній 

педагогіці в широкому плані називають сукупність педагогічних та лікувальних 

засобів, спрямованих на виправлення недоліків розвитку дитини. 

Реабілітація та абілітація. 

У тісному взаємозв’язку з поняттям спеціальна освіта використовується 

поняття реабілітація (реадаптація). Відповідно до визначення 

ВООЗ  "реабілітація – це застосування цілого комплексу заходів медичного, 

соціального, освітнього та професійного характеру з метою підготовки чи 

перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціональних 

здібностей. 

Відносно ж дітей  раннього віку з відхиленнями у розвиткові доцільно 

уживати термін абілітація (від лат. habilis – бути здатним до чого-небудь), 

оскільки по відношенню до раннього віку мова може йти не про відновлення 

здатностей до чого-небудь, втраченої внаслідок травми, хвороби тощо, а про 

первинне їх формування. 

Спеціальні умови для отримання освіти. 

Спеціальні умови для отримання освіти (спеціальні освітні умови) – це 

умови навчання та виховання без яких засвоєння загальноосвітніх 

та професійно освітніх програм особами з обмеженими можливостями є 

неможливим чи ускладненим. До спеціальних умов належать: спеціальні 

освітні програми, спеціальні методи навчання, спеціальні індивідуальні 

технічні засоби навчання, спеціальне середовище життєдіяльності, а також, 

спеціальні педагогічні, медичні, соціальні та психологічні послуги. 

  

                     2. Галузі спеціальної педагогіки: 

 Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка). 



  Поняття "корекції" стосовно розумово відсталої дитини означає 

застосування таких засобів педагогічного і медичного впливу, які сприяють 

згладжуванню її спотвореного психічного розвитку. В цьому понятті 

об'єднуються дві органічно пов'язані сторони: одна полягає у ліквідації або 

максимально можливому послабленні типових для розумово відсталих дітей 

дефектів, друга – у всебічному розвитку здорових, не пошкоджених 

патологічними процесами задатків, у вихованні позитивних якостей і 

властивостей особистості дитини. Опираючись на це положення, ми 

полегшуємо для себе завдання виправлення дефектних сторін розвитку дитини, 

ми підвищуємо тим самим можливості компенсації її дефекту. Обидві зазначені 

сторони поняття "корекції" тісно переплітаються при здійсненні тих 

конкретних завдань, із яких складається корекційна робота. 

Правильне розуміння корекційних завдань полягає в тому, що вони мають 

розглядатись як невід'ємна складова освітньо-виховної роботи школи. 

...Олігофренопедагогіка висуває перед спеціальною школою принципи єдності 

[корекційної] роботи з освітньо-виховною. Коригувати дефекти розумово 

відсталої дитини повинна освіта, коригувати має і виховання, вся система 

педагогічної роботи має бути побудована з 

урахуванням корекційних завдань... Таким чином,корекційна робота не може 

розглядатись як додаток до безпосередніх завдань навчання, як дещо 

другорядне до освітньо-виховної роботи... 

Вчитель спеціальної школи для розумово відсталих дітей 

Провідною, центральною фігурою в школі для розумово відсталих дітей має 

бути педагог. ... [Саме від нього залежить якість корекційної роботи]. 

[Вчитель спеціальної школи має вивчити медичні науки, 

мати загальнопедагогічну підготовку, глибокі знання олігофренопедагогіки. 

Особливу увагу слід приділити історії олігофренопедагогіки]... Знайомство з 

першоджерелами та їх критичний аналіз дозволять не тільки зрозуміти 

історичний шлях, який пройшла у своєму розвитку олігофренопедагогіка, а й 

краще осмислити завдання, поставлені перед цією галуззю педагогічної роботи 

на сучасному етапі її розвитку... 



На основі знання спеціальної педагогіки і відповідних загальноосвітніх 

дисциплін педагог спеціальної школи повинен оволодіти також окремими 

(предметними) методиками в зв'язку із завданням їх застосування у роботі з 

розумово відсталими дітьми... 

Про вимоги до особистісних якостей педагога 

Всі ті знання, якими має володіти педагог-дефектолог, були б мертвим 

капіталом, якщо б вони не знаходили свого безпосереднього і щоденного 

використання у навчально-виховній роботі з розумово відсталими дітьми. 

Висока педагогічна культура, широта і різнобічність підготовки, що повинні 

характеризувати профіль вчителя-дефектолога визначається самими 

завданнями і змістом педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми, її 

складністю та специфічністю... Абсолютно неправими є ті, хто вважає, що чим 

глибшим є ступінь відсталості дітей, з якими педагогу доводиться працювати, 

тим простішою і обмеженішою має бути його підготовка. ... Такий безглуздий 

висновок повністю розходиться із сутністю роботи олігофренопедагога-

спеціаліста. У повсякденній безпосередній педагогічній роботі з розумово 

відсталими дітьми педагог повинен виявити своє вміння виховувати і навчати 

їх, коригувати їхні дефекти, вивчати їх на основі систематичного 

спостереження і з метою удосконалення своїх методів і прийомів роботи, 

всебічно підвищувати загальний розвиток і працездатність учнів. ... Винятково 

важливого значення для успішного виконання роботи набувають особистісні 

якості, які має виховувати в собі педагог спеціальної школи. 

        Майстерне поєднання наполегливості та вимогливості із любовно-

доброзичливим, чуйним і турботливим ставленням до розумово відсталих дітей 

- суттєво важлива риса поведінки олігофренопедагога, що забезпечує йому 

авторитет у дитячому колективі... 

        Особливо недопустимими в умовах роботи з розумово відсталими дітьми є 

афективні спалахи з боку педагогів, грубо-іронічний тон і образливі насміхання 

над дітьми із розрахунку зачепити їхнє самолюбство... 

... Нестриманості педагог має протиставити терпляче, уважне ставлення до 

труднощів, які відчуває кожна дитина у роботі, вчасно прийти кожному на 



допомогу, заохотити зроблене дитиною зусилля і виховувати в ній впевненість 

у своїх силах, проявляючи спокій і витримку педагог повинен вмілим і 

своєчасним втручанням сприяти розрядженню афективних спалахів дітей, 

проявляти кмітливість у переключенні їхньої уваги в потрібному напрямку... 

Якщо у роботі педагога є любов, інтерес, там не може бути... зривів. Тому 

робота має бути побудована таким чином, щоб вона була змістовною, 

доступною, індивідуалізованою і відкривала можливості для виявлення дітьми 

своїх інтересів, стимулюючи підвищення їхньої працездатності. Бадьорий і 

дружелюбний тон педагога, його власна жвавість передаються дітям і надають 

всякому заняттю необхідного емоційного забарвлення. Створений настрій 

повинен підтримуватись різноманітністю використаних педагогом методів і 

прийомів роботи. ... Педагог не повинен забувати, що серед розумово відсталих 

дітей є багато тих, хто відрізняється емоційною неврівноваженістю, легко 

збудливий, саме тому впевнений спокійний і підбадьорюючий тон на заняттях і 

у спілкуванні з дітьми відіграє психотерапевтичну роль. 

         Педагог має бути взірцем охайності, культурної поведінки, послідовності 

та справедливості в своїх діях Йому слід уникати неадекватних обіцянок і 

доводити кожну розпочату справу до кінця, щоб і його учні привчились до того 

ж виховні впливи педагог повинен диференціювати, передумовою цього є 

знання індивідуальних особливостей кожної розумово відсталої дитини та її 

статусу у дитячому колективі... 

 Не слід розмірковувати так, ніби риси, які характеризують 

особистість олігофренопедагога і його підхід до дітей, є чимось вродженим, що 

вони можуть бути властиві лише окремим особам, за природою своєю 

схильними до роботи з дефективними дітьми. 

Всі ці риси може і повинен виховувати в собі кожен педагог, враховуючи 

їхнє значення для успіху в роботі. Для цього необхідно невпинно працювати 

над собою, головне ж - потрібно бути ентузіастом своєї справи. 

  

 Тифлопедагогіка 



Останніми роками, у зв'язку з активізацією процесу інтеграції України до 

європейської спільноти, назріла нагальна необхідність переосмислення деяких 

засадничих завдань вітчизняної тифлопедагогіки. На сучасному етапі наше 

суспільство розвивається надзвичайно динамічно, вже не діють ті принципи й 

орієнтири, які були актуальними ще п'ять років тому. Тифлопедагогіка, будучи 

відповідальною за формування навичок адекватного співвіднесення незрячої 

людини з суспільством та її самореалізації, має відповідати найкращим 

світовим стандартам. 

Теорія та практика навчання й виховання незрячих у розвинених 

державах підкріплені відповідною законодавчою базою та фінансуванням, 

перебувають нині на значно вищому рівні, ніж українські. Країни Євросоюзу, 

Сполучені Штати, Канада та Японія ще на початку дев'яностих років прийняли 

законодавчі акти, що забороняють дискримінацію дітей, 

жінок, неповносправних і літніх людей та, водночас, забезпечують їх 

інтеграцію до суспільства й повноцінного життя. Таким чином, незрячі не 

тільки мають формальне право на здобування освіти в будь-якому навчальному 

закладі на власний вибір (див. Конституцію України), а й одержують державну 

допомогу та підтримку. Саме уряд несе фінансову та соціальну 

відповідальність за те, щоб незрячий не почувався «ущербним» чи «інакшим» 

ні під час навчання, ні у повсякденному житті. 

Базові права людини, а саме – право на самостійне життя, освіту, 

працевлаштування, вільний доступ до будівель, громадського транспорту, 

послуг, інформації тощо, є не лише задекларованими на папері (див. «Закон 

України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), для незрячих 

у країнах Європи, Америці, Канаді, Австралії, Японії давно стали реальністю. 

         Завдяки високому рівню матеріального забезпечення та суспільної 

свідомості незрячі, так само як і люди з іншими сенсорними, фізичними чи 

ментальними розладами, можуть вільно, без стороннього супроводу 

пересуватися містом, робити покупки, відпочивати в барах і клубах та 

подорожувати. У високорозвинених державах суспільство адаптується до 

потреб неповносправних людей, а не навпаки. Практично всі населені пункти 



великої Британії та США, наприклад, є адаптованими до потреб незрячих 

перехожих. Світлофори зі звуковими сигналами, марковані пішохідні переходи 

та сходи встановлено не тільки в місцях скупчення людей із вадами зору, як в 

Україні, а скрізь, де може з'явитися пішохід. 

Ступінь доступності довкілля, всіляких видів послуг, транспорту та 

інформації для всіх категорій населення є ознакою рівня цивілізованості 

держави.Неповносправність (інвалідність) людини в контексті її суспільного 

становища та здатності до самостійної «нормальної» життєдіяльності 

визначається не стільки медичними, скільки соціальними показниками (тим, 

наскільки безпорадною є людина в умовах щоденного життя серед широкого 

загалу), а значить, саме соціальні чинники мають бути пріоритетними для 

тифлопедагога у навчанні та вихованні незрячих. 

Обстоювання інтересів незрячих як повноправної та суспільне корисної 

категорії населення є професійним і громадянським обов'язком тифлопедагогів. 

Хто, як не вони, знає потенційні можливості людини з порушенням зорового 

аналізатора? Адже жоден лікар, соціальний працівник і навіть родич не в змозі 

надати незрячому ту комплексну реабілітацію, завдяки якій він здатен до 

нормальної життєдіяльності на користь собі та суспільству. 

Звісно, що тифлопедагогіка, будучи науковою дисципліною, не може 

самотужки забезпечити ні необхідної законодавчої бази, ні належного 

фінансування високовартісних соціальних програм, але їй як прикладній науці 

під силу змінити акценти у вихованні та навчанні незрячих, аби забезпечити 

формування повноцінної конкурентоспроможної особистості, яка попри 

сенсорні розлади буде здатною до самостійної життєдіяльності в умовах 

сучасного суспільства. 

Тож сучасна тифлопедагогіка має розв'язувати такі завдання: 

 створення позитивного іміджу незрячої людини в суспільстві.  

Проведення масштабної кампанії в засобах масової інформації, серед науковців 

і творчої інтелігенції з правдивого висвітлення життя незрячих в Україні та 



світі з метою підвищення позитивного ставлення громадськості до людей із 

порушеннями зору;  

 видання та розповсюдження літератури просвітницького характеру.  

Буклети та брошури, що вміщують інформацію стосовно функціональних 

обмежень незрячих людей, їх традиційних талантів, а також життєписи 

видатних незрячих, які завдяки своєму високому професіоналізму досягли 

значного становища в суспільстві (політиків, учених, музикантів, літераторів), 

як свідчить світова практика, суттєво підвищують рівень відкритості 

суспільства до особливостей і потреб людей із порушеннями зору; 

 розширення мережі вищих навчальних закладів, що надають  

тифлопедагогічну освіту. Створення кафедр тифлопедагогіки у всіх 

педагогічних університетах України; 

 надання тифлопедагогічних і тифлотехнічних послуг широким верствам  

населення. Відкриття тифлологічних центрів у складі районних служб 

соціального захисту населення з метою надання інформативних, 

консультативних і навчально-методичних послуг, а також організації супроводу 

для осіб, які цього потребують;  

 робота з батьками, родичами та друзями незрячих. Забезпечення всіх, із  

ким незрячий щоденно спілкується, належним рівнем тифлологічних знань - 

запорука того, що його родичі та близькі усвідомлюватимуть і краще 

розумітимуть потреби незрячого та шляхи їх найкращого задоволення; 

 організація процесу навчання та виховання незрячих відповідно до норм,  

проголошених «Конвенцією з прав людини ООН». Донесення до усвідомлення 

незрячими того, що вони - повноправні члени суспільства з такими, як у всіх, 

правами та обов'язками;  

 впровадження процесу навчання та виховання  



незрячих тифлокоректною мовою, уникаючи негативно забарвленої лексики. 

Людей із порушеннями зору слід називати незрячими, а не сліпими; а малюнки, 

схеми, таблиці вони роздивляються руками, а не мацають. Ніде в світі немає 

інвалідів, а єнеповносправні або люди з обмеженням здоров'я; 

 врахування психологічних особливостей незрячих під час роботи з ними.  

Тифлопедагог коректно, але наполегливо активізує компенсаторні здатності 

учнів чи студентів, приводячи в дію механізм відновлення особистісного 

потенціалу;  

 ознайомлення незрячого не тільки з існуючими в Україні законодавчими  

нормами щодо людей із порушеннями зору та тифлотехнічними засобами, а й з 

найкращими зразками світової практики; 

 спрямованість навчально-виховного процесу на подолання незрячими  

комплексу неповноцінності з одночасною акцентуалізацією на саморозвиток та 

досягнення якнайповнішої самореалізації; 

 виховання самостійної позитивно спрямованої особистості, котра здатна  

сама, своїми вміннями і талантом вибороти гідне «місце під сонцем», 

обстоюючи власні права й не забуваючи про обов'язки перед родиною та 

суспільством. 

Послідовне і творче виконання цих завдань сприятиме, з одного боку, 

поліпшенню ставлення до незрячих у суспільстві, а з другого, прискоренню 

процесу їх інтеграції та налагодженню нормальної життєдіяльності. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що вітчизняна тифлопедагогіка має 

переглянути свої першочергові завдання, аби вони відповідали кращим 

стандартам світової практики. На жаль, виховання повноцінної 

конкурентоспроможної особистості в умовах сучасного суспільства неможливе 

без змін у самому суспільстві: самотужки незрячі не можуть змусити 

суспільство толерувати їхні потреби, так само, як і не можуть вони постійно 

пристосовуватися до агресивного середовища, яке щодня змінюється. У цій 



ситуації тифлопедагоги, які найбільш компетентні та свідомі щодо потреб і 

можливостей людей із порушеннями зору, мають обстоювати інтереси незрячих 

в усіх сферах суспільного життя доступними їм способами.  

Створення позитивного іміджу незрячої людини в медіа, літературі, 

науці, на виробництві; розширення мережі вищих навчальних закладів, які 

надають тифлопедагогічну освіту; надання тифлопедагогічних 

і тифлотехнічних послуг широким верствам населення; робота з батьками, 

родичами та друзями незрячих; спрямованість навчально-виховного процесу на 

подолання незрячим комплексу неповноцінності з 

одночасною акцентуалізацією на саморозвиток та досягнення якнайповнішої 

самореалізації – ось найголовніші завдання тифлопедагогіки, виконання яких 

наблизить суспільне становище незрячих в Україні до європейських норм і 

стандартів. 

  

 Сурдопедагогіка 

Сурдопедагогіка  (від лат. surdus – глухий) – розділ спеціальної 

педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами 

слуху. 

Предмет – процеси розвитку, виховання та навчання дітей і дорослих з 

вадами слуху. 

Завдання сурдопедагогіки обумовлюються поглядами суспільства на 

можливості розвитку глухих і слабочуючих дітей, розумінням необхідності 

надання їм педагогічної допомоги, а також на перспективи соціальної адаптації 

осіб з вадами слуху. 

         До основних завдань сурдопедагогіки відносяться: 

1. Розробка методів діагностики порушень слуху, в тому числі – раннього 

виявлення. 

2. Вивчення особливостей психічного розвитку дітей в умовах 

слухової депривації. 



3. Дослідження закономірностей компенсації вад слуху. 

4. Розробка теоретичних основ розвиваючої та корекційної роботи з глухими 

і слабочуючими дітьми. 

5. Удосконалення методів корекційно-розвивальної роботи з дітьми з вадами 

слуху, в тому числі - формування мовлення, розвитку слухового сприйняття, 

навчання вимові. 

6. Визначення задач, принципів, змісту і методів навчання та виховання дітей з 

вадами слуху на різних ступенях освіти. 

7. Організація допомоги батькам у вихованні дітей з вадами слуху. 

8. Сприяння повноцінній інтеграції осіб з вадами слуху в суспільство. 

                                   Зв’язок з іншими науками. 

1. Блок медико-біологічних дисциплін. 

Науковою основою сурдопедагогіки є відомості з фізіології людини, в т.ч. 

фізіології аналізаторів та ВНД про закономірності формування умовно-

рефлекторних зв’язків, діяльність різних аналізаторів і їх роль у психічному 

розвитку дитини. 

Дані отоларингології, сурдології, аудіології містять необхідну 

інформацію про стан слуху дитини: причини, час і характер ураження 

слухового аналізатора, ступінь зниження слуху, а також дають можливість 

обґрунтувати способи і методи дослідження слуху, підходи до класифікації вад 

слуху. 

Сурдотехніка займається вдосконаленням різноманітних технічних 

засобів компенсації вад слухового сприйняття (слухові апарати, засобі 

візуального і тактильно-вібраційного контролю). 

Дані невропатології та психопатології важливі для диференційної 

діагностики вад слуху, уточнення характеру первинних і вторинних відхилень у 

розвитку дитини. 

2. Блок психолого-педагогічних дисциплін. 



Зв’язок із загальною та віковою психологією надає знання про 

закономірності психічного розвитку дитини, зокрема особливе значення має 

теорія слухового сприйняття. 

Сурдопсихологія – відомості про психологічні особливості розвитку дітей 

з вадами слуху. 

Загальна, дошкільна, шкільна педагогіка – основні принципи та категорії 

навчання і виховання дітей. 

Враховуються досягнення інших галузей спеціальної педагогіки – 

логопедії, тифло-, олігофренопедагогіки. 

3. Блок лінгвістичних дисциплін. 

Тісний контакт з лінгвістикою та психолінгвістикою дає розуміння 

закономірностей будови мови як системи, дозволяє визначити механізми 

мовленнєвого порушення при слуховій депривації, уточнити його структуру. 

Методи сурдопедагогіки 

1. Спостереження. 

2. Бесіда, опитування, анкетування. 

3. Педагогічний експеримент. 

4. Аналіз документації. 

5. Вивчення педагогічного досвіду. 

6. Вивчення дитячих робіт. 

7. Вивчення літературних джерел. 

Класифікація порушень слуху у дітей. 

Визначення ступеня зниження слуху в дітей є необхідною передумовою 

оптимального вибору засобів лікування, реабілітації та організації корекційно-

педагогічного впливу. Класифікація туговухості може здійснюватись з 

урахуванням: 1) її ступеня; 2) характеру зниження слуху; 3) локалізації 

ураження в слуховому апараті; 4) причин ураження слуху; 5) стану розвитку 

мовлення. Тільки з урахуванням всіх цих елементів можлива правильна оцінка 

стану, правильне лікування та виховання дитини, що втратила слух. 

У вітчизняній сурдологічній практиці досить широко застосовується 

класифікація порушень слуху у дітей, розроблена Л.В. Нейманом. В ній 



враховується ступінь ураження слухової функції і можливості формування 

мовлення при такому стані слуху. Використовується метод тональної 

аудіометрії та дослідження слуху мовленням. 

Розрізняють два види слухової недостатності: туговухість 

(приглухуватість) і глухоту. 

Туговухість – таке зниження слуху, при якому виникають утруднення в 

сприйнятті та самостійному оволодінні мовленням, але залишається можливість 

оволодіння за допомогою слуху хоча б обмеженим і викривленим запасом слів. 

За Л.В. Нейманом розрізняють три ступеня туговухості в залежності від 

величини втрати слуху в мовному діапазоні частот (500-4000 Гц): 

І ступінь – втрата слуху не перевищує 50 дБ; 

Для дитини мовленнєве спілкування залишається доступним, вона може 

сприймати мовлення розмовної гучності на відстані більше 1-2 м. 

ІІ – середня втрата слуху від 50 до 70 дБ; 

Мовленнєве спілкування утруднене, розмовне мовлення сприймається на 

відстані до 1 м. 

ІІІ – втрата слуху вище 70 дБ; 

Мовлення розмовної гучності сприймається нерозбірливо навіть у самого 

вуха. 

Утруднення в оволодінні мовленням можуть виникати у дитини при 

зниженні порогу чутності до 15-20 дБ, за Нейманом  –  це межа між 

нормальним слухом і туговухістю. Межа між туговухістю та глухотою – 85 дБ. 

Глухота – такий ступінь зниження слуху, при якому самостійне 

оволодіння мовленням виявляється неможливим. 

Л.В. Нейман відзначає, що можливості розрізнення звуків оточуючого 

світу глухими дітьми залежать, в основному, від діапазону частот, доступних до 

сприймання. Він виділяє 4 групи глухих: 

1 група – діти, які сприймають звуки найнижчої частоти, 125-250 Гц. 

2 група – діти, які сприймають звуки до 500 Гц. 

3 група – діти, які сприймають звуки до 1000 Гц. 

4 група – діти, які сприймають звуки до 2000 Гц і вище. 



Діти 1 та 2 групи можуть сприймати тільки дуже гучні звуки (гучний 

крик, удари в барабан, гудок тепловоза) на невеликій відстані. Діти 3 та 4 групи 

можуть сприймати та розрізняти на невеликій відстані різноманітні звуки: 

звучання музичних інструментів та іграшок, дзвінок телефону, декілька добре 

знайомих слів. 

Зараз при оцінці стану слуху в медичних закладах використовується 

Міжнародна класифікація порушень слуху. Відповідно до неї середня втрата 

слуху визначається в області 500, 1000 і 2000 Гц. 

І ступінь туговухості – не більше 40 дБ, 

ІІ ступінь – 40-55 дБ, 

ІІІ ступінь – 55-70 дБ, 

ІV ступінь – 70-90 дБ. 

Зниження слуху більше 90 дБ визначається як глухота. 

Важливою є також класифікація Р.М.Боскіс, яка базується на 

одночасному врахуванні стану слухової функції та мовлення, і є основою для 

визначення напрямків і методів корекційної роботи. За Р.М.Боскіс виділяються 

наступні групи дітей з вадами слуху: 

1. Діти з природженою або ранньою набутою глухотою (яка наступила в 

період до оволодіння мовленням). 

2. Діти з пізньою глухотою (стан мовлення значною мірою визначаються 

віком настання глухоти, а також наявністю корекційного впливу). 

3. Слабочуючі діти – ті діти, які мають можливість за участю 

залишкового слуху самостійно поповнювати власний лексичний запас. 

Б.С. Преображенським була запропонована спеціальна класифікація 

туговухості в шкільному віці, призначена для визначення умов, за яких учні 

могли б нормально засвоювати програму. 

Класифікація туговухості в шкільному віці 

  

Ступінь 

Відстань (м), на якій чутні Установи, де звичайно 

навчаються діти з нормальною 

засвоюваністю при наявності 

дефекту слуху, і допоміжні 

 Розмовна мова  Шепіт 



засоби 

  

Легкий 

  

Більше 6 

  

3-6** 

 Нормальна школа. На 

особливому обліку шкільного 

лікаря-спеціаліста 

Помірний 4-6 1-3 Нормальна школа. Парта в 

залежності від слуху 

Значний 2-4 0,5-1 Нормальна школа. Читання з 

губ, 1-2 парта 

Тяжкий Менше 2 0-0,5 Школа або клас для туговухих. 

Мікрофон. Читання з губ 

Я.С. Темкін запропонував вирізняти наступні ступені туговухості: 

1.  Утруднення при сприйнятті мовлення в незвичайних обставинах – при 

наявності стороннього шуму або деякого перекручування мовлення (на зборах, 

по радіо, телефону та ін.). 

2.  Утруднення в звичайній обстановці, нерозбірливе сприйняття окремих слів, 

розуміння слів лише після повторення. Оточуючі звертають увагу на те, що 

хворий зазнає утруднень. 

3.  Явна ускладнення спілкування, наближення вуха до співрозмовника, 

прохання говорити гучніше. 

4.  Явна потреба в слуховому апараті для звичайного спілкування. 

В основу цієї класифікації був покладений принцип соціальної 

адекватності, професіональної придатності та можливої компенсації дефекту 

слуховим апаратом. Однак, як вказував автор, цією класифікацією не 

враховуються клінічні особливості і сутність туговухості, а відповідно й 

перспективи її розвитку, тобто прогноз. 

 Також була запропонована класифікація туговухості з урахуванням 

локалізації ураження в слуховому апараті, яка включає наступні групи 

захворювань: 

 1. Ураження зовнішнього та середнього вуха: 

 а) атрезія зовнішнього слухового проходу; 

 б) дефекти барабанної перетинки; 



 в) катаральні та гнійні середні отити; 

 г) порушення рухомості барабанної перетинки та слухових кісточок. 

 2. Отеросклероз. 

 3. Ураження внутрішнього вуха: 

 а) зміни в пері- та ендолімфі; 

 б) зміни у волоскових клітинах; 

 в) зміни в ганглії. 

 4. Ураження стовбура слухового нерва та його ядер. 

 5. Ураження центральних слухових шляхів. 

 6. Ураження кіркового центру слуху. 

Врахування особливостей первинного дефекту: глибини порушення 

слухової функції та локалізації ураження в органі слуху, - є необхідною 

передумовою розуміння індивідуальних особливостей психічного розвитку 

дітей з природженими або ранніми порушеннями слуху. 

Зміст психолого-педагогічного обстеження. 

Комплексне обстеження дитини включає аналіз документації, бесіди з 

батьками та дитиною, спостереження за діяльністю, використання спеціальних 

методик психологічного обстеження. Приміщення повинно бути тихим, 

ізольованим від сторонніх шумів. 

Необхідну документацію комісія вивчає попередньо. Розглядаються: 

виписка з історії розвитку дитини, діагнози та висновки спеціалістів, 

первинні аудіограмита ін. Вивчається інформація про фізичний і моторний 

розвиток, особливості формування мовлення, про способи спілкування з 

дитиною, використання слухових апаратів, організацію 

 загальнорозвиваючої та корекційної роботи в сім’ї. 

До змісту безпосереднього психолого-педагогічного обстеження дитини 

входять наступні розділи: 

- спостереження за діяльністю дитини (грою, малюванням); 

- обстеження розумового розвитку; 

- перевірка стану слуху; 

- перевірка стану мовлення; 



- спостереження за поведінкою, виявлення особистісних особливостей. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ. 

Проводиться з метою отримання даних про розвиток дітей, необхідних 

для планування та організації корекційно-педагогічної роботи. В ньому беруть 

участь сурдопедагог, вихователі, психолого дошкільного закладу. Інформацію 

отримують в процесі спостереження, бесід з батьками, опрацювання документів 

та спеціального індивідуального обстеження. 

Вивчення дитини проводиться в перші два тижні перебування в закладі, 

за умов нормальної адаптованості до його умов. При необхідності, особливо 

для дітей раннього віку або зі складним дефектом, строки обстеження можуть 

бути подовжені. 

В ході психолого-педагогічного обстеження збирають та виявляють: 

- інформацію про ранній розвиток дитини; 

- особливості поведінки, емоційно-вольової сфери, характеру; 

- особливості фізичного та моторного розвитку; 

- характер різних видів дитячої діяльності: предметної, ігрової, 

зображувальної, конструктивної, елементів трудової; 

- рівень пізнавального розвитку; 

- стан слуху; 

- стан мовлення. 

Збір інформації про ранній розвиток повинен включати: 

1. Дані про батьків (вік, характер занять, наявність вад слуху), про інших 

дітей в сім’ї. 

2. Дані про перебіг вагітності, пологів. 

3. Дані про перенесені дитиною хвороби та способи їх лікування. 

4. Дані про фізичний та моторний розвиток дитини: коли почала тримати 

голівку, сидіти, стояти, ходити. 

5. Дані про мовленнєвий розвиток: коли розпочався лепет, чи з’явсь слова 

і в які строки, що вимовляє зараз. 

6. Ймовірні причини та строки зниження слуху. 



7. Реакція на звуки (побутові звуки, радіо, телевізор, гучне мовлення). 

8. Способи спілкування дитини з членами родини, з іншими дітьми, в 

новій обстановці (природні жести, показування на предмети та предметні дії, 

звукосполучення, лепетні або скорочені слова, коротка фраза). 

9. Улюблений вид діяльності, ігрові інтереси. 

10. Умови попереднього виховання (вдома, у масовому дитсадку). 

11. Наявність і використання індивідуальних слухових апаратів. 

12. Організація занять з дитиною в родині, участь сурдопедагогів у 

консультуванні батьків. 

Обстеження дитини включає кілька напрямків. 

1. Перш за все педагог знайомиться із зовнішнім виглядом дитини, який 

може свідчити про наявність певних захворювань і відхилень. Виявляється 

відповідність фізичного розвитку віку, стан міміки, наявність дизморфій. 

Оцінюється стан загальної та дрібної моторики: координація рухів, 

ведуча рука, темп та узгодженість рухів рук (спостереження та спеціальні ігри, 

вправи). 

2. Обстежується рівень розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, 

мислення, уваги, пам’яті, уяви. 

Дітям у віці 3-5 років пропонують завдання на розрізнення кольорів, 

форм, розміру, на конструювання за наслідуванням, розрізні картинки. З метою 

перевірки рівня наочно-дійового мислення організовують ігрові проблемні 

ситуації. 

Для дітей старше 3 років з метою вивчення наочно-образного мислення 

можна пропонувати невербальну класифікацію за зразком (наприклад, одяг і 

овочі). Для обстеження образної пам’яті – ігри типу «Чого не стало?». 

Для вивчення уяви дітям з 4 років пропонують домалювати фігури, 

пограти у гру «На що схоже?» (порівняння геометричних еталонів і предметних 

зображень). 

Дітям старшого дошкільного віку для обстеження сприйняття кольору та 

форми пропонують завдання на співвіднесення геометричних фігур різного 



кольору, складання шестискладової матрьошки. Для вивчення наочного 

мислення – матриці Равена, дошки Сегена. 

Також виявляють окремі показники словесно-логічного мислення: 

розуміння значень слів різної міри узагальненості (прості узагальнення, 

конкретизація). Пропонують визначити послідовність подій, причинно-

наслідкові зв’язки за серіями картинок. 

Перевіряють математичні знання та вміння: рахування предметів, 

розуміння відношень «більше-менше-однаково». 

Для вивчення наочно-образної пам’яті  –  запам’ятовування розташування 

картинок; словесної  –  відтворення слів, що позначають предмети на 

картинках, які діти розкладали. 

В процесі обстеження дитина з вадами слуху не завжди відразу розуміє 

інструкцію, тому пропонуються різні види допомоги: спільні дії, розгорнутий 

показ, демонстрація зразка. Необхідно підготувати кілька однотипних завдань, 

на яких можна оцінити научуваність дитини. 

Необхідно зафіксувати: 

- реакцію дитини на ситуацію обстеження; 

- характер контактів з дорослим; 

- ставлення до запропонованих завдань; 

- реакцію на схвалення та зауваження, ставлення до невдач; 

- працездатність, темп діяльності. 

3. Проводиться педагогічне обстеження слуху дитини. Сурдопедагог 

попередньо аналізує дані аудіограм, висновок сурдолога, розповіді батьків, дані 

власних спостережень за реакціями дитини на звуки. 

При обстеженні слуху у дітей до 2,5-3 років використовують метод 

фіксації безумовно-рефлекторних орієнтувальних реакцій  н а  немовленнєві 

 звуки (звуки різни музичних іграшок) та звуки голосу (складосполучення). 

Перевірка слуху дітей старше 2,5-3 років, які не мають мовлення, 

здійснюється шляхом вироблення умовної рухової реакції на звучання. Дитину 



вчать реагувати на звуки (складосполучення) виконанням певних дій 

(пірамідка, дрібні предмети в пляшечку) на слухо-зоровій основі. Потім 

проводиться перевірка слуху без зорового підкріплення. 

Для обстеження слуху дітей, які мають мовлення, використовують 

знайомий мовленнєвий матеріал. Якщо мовлення дитини недостатньо 

розбірливе або вона соромиться говорити, відповідати можна показом 

картинок. 

При всіх способах перевірки слуху фіксують: силу голосу (гучне 

мовлення, розмовне або шепіт); відстань до кожного вуха; характер реакції 

дитини (безумовно-орієнтувальні: повороти голови, підняття очей та ін.; 

умовно-рухові: перекладання предметів та ін.; повторення слів; показування на 

картинки). 

  4. Перевіряється стан мовлення. 

Перевірка проводиться під час спостереження, в ході виконання інших розділів 

обстеження, а також при спеціальному дослідженні. Необхідно оцінити: 

- мовленнєву активність дитини; 

- розуміння мовлення; 

- активне мовлення; 

- використання різних невербальних засобів спілкування. 

        При спостереженні фіксуються всі спонтанні мовленнєві реакції дитини, 

відзначаються особливості спілкування (чи прагне до контакту з дорослими та 

дітьми, які засоби комунікації використовує, чи розуміє прості інструкції). 

Оцінюють наявність уваги дитини до дорослого, що розмовляє, його обличчя, 

наслідування предметним і мовленнєвим діям. Ці показники є передумовами 

розвитку мовних здібностей дитини. 

Обстеження мовлення – цілісний процес, розуміння мовлення і активне 

користування ним перевіряються в одних завданнях. Якщо дитина в ході 

попереднього обстеження продемонструвала розуміння та вживання хоча б 

невеликого запасу слів, в процесі гри, розглядання картинок їй задають 

нескладні питання, дають прості завдання («Де яблуко? Де ав-ав? Візьми 



ляльку»). Для слабочуючих дітей з фразовим мовленням дають більш складні 

конструкції («Сховай м’яч під стіл», «Принеси велику ляльку»). 

При перевірці активного мовлення виявляють словник дитини, оцінюють 

стан мовленнєвої системи (дихання, голос, звуковимова). 

5. Вивчаються особливості поведінки та особистості дитини, її моторний і 

фізичний розвиток, рівень розвитку діяльності. 

Ведуча роль належить вихователям. 

Виявляють характер протікання адаптації дитини до умов дитячого садку: 

як дитина переносить розлуку з батьками; як веде себе в побуті та на заняттях; 

чи підкоряється вимогам дорослих; чи прагне спілкуватись з іншими дітьми, які 

засоби при цьому використовує. Оцінюють характер дитини: спокійна, 

агресивна, збудлива, сором’язлива і т.д. 

При вивченні фізичного та моторного розвитку звертають увагу на 

сформованість основних рухів, їх координацію, особливості виконання рухових 

завдань. 

Оцінюють сформованість навичок самообслуговування (вмивання, 

прийняття їжі, одягання, охайність). 

В ході ігрової діяльності визначають: здатність дитини ініціювати гру, 

наявність та стійкість ігрових інтересів, адекватність ігрових дій, вміння діяти з 

іграшками самостійно та за наслідуванням. 

Виявляють наявність інтересу до малювання, можливості предметного 

малюнку. 

Результати психолого-педагогічного вивчення дитини всіма фахівцями 

повинні бути належним чином зафіксовані в протоколах, зошитах. 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Тема 2 

 

ДІТИ  3  ПОРУШЕННЯМИ  ПСИХОФІЗИЧНОГО  РОЗВИТКУ ЯК 

СУБ'ЄКТ  СПЕЦІАЛЬНОЇ  ОСВІТИ 
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1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку. 

2. Причини порушень психофізичного розвитку. 

3. Особливості процесу аномального розвитку. 
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1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку 

 

        Суб'єктом корекційної освіти, на який спрямоване вивчення, 

виховання, навчання й корекційна психолого-педагогічна допомога, є 

особистість дитини з порушеннями психофізичного розвитку. У 

нормативно-правовій документації та практиці корекційної освіти 

використовуються різні терміни для позначення цієї категорії учнів. 

Наведемо окремі з них.  

         У понятійно-термінологічному словнику зі спеціальної педагогіки дається 

наступне визначення: «Аномальні діти (діти з вадами психофізичного 

розвитку) — це діти, які мають суттєві відхиленні від нормального фізичного 

чи психічного розвитку, зумовлені вродженими або набутими дефектами, і 

потребують спеціальних умов навчання й виховання» [8, c. 25- 26]. Зауважимо, 

що не кожна дитина з проблемами здоров'я чи порушеннями фізичного і (або) 

психічного розвитку вважається аномальною, а лише та, вади якої 

відображаються на усьому розвитку дитини (складна структура аномального 

розвитку за Л. C. Виготським) і перешкоджають засвоєнню культурного 

досвіду (і традиційної освіти водночас) у звичайних умовах життя й виховання. 

Саме гому для цієї категорії дітей створені заклади системи корекційної освіти. 

       Найбільш поширеними синонімами до терміну «аномальні діти» на часі є 

такі: діти з вадами (порушеннями) психофізичного розвитку; діти, що 



потребують корекції психофізичного розвитку; діти з особливими освітніми 

потребами; діти з обмеженими можливостями життєдіяльності, неповносправні 

діги. У освітній галузі України найбільш прийнятними є два перших терміни. 

          Дітей з вадами психофізичного розвитку поділяють на декілька категорій. 

У науковій літературі існують різні класифікації, наприклад, залежно від галузі 

застосування чи мети поділу. Найбільш поширеною у корекційній освіті є 

класифікація дитячих аномалій за видом порушення, оскільки саме з 

урахуванням цього визначаються зміст і методи роботи з дитиною, добирається 

заклад для неї та форма організації навчання і виховання. Відповідно виділяють 

наступні категорії порушень психофізичного розвитку у дітей. 

       S-виразні та сталі порушення слухової функції (глухі, слабочуючі, пізно 

оглухлі діти); S-виразні порушення зору (сліпі, слабкозорі діти); 

S-важкі мовленнєві порушення (діти-логопати); S-стійкі порушення 

інтелектуального розвитку на основі органічного ураження центральної 

нервової системи (розумово відсталі діти); S-затримка психічного розвитку 

(діти із ЗІТР); J-порушення опорно-рухового апарату (діти з вадами опорно-

рухового апарату); S-емоційно-вольові розлади (діти з вадами емоційно-

вольової сфери); J-комплексні порушення декількох функцій (сліпоглухі діти; 

діти, в яких вади зору, слуху, опорно-рухового апарату поєднуються із 

розумовою відсталістю).  

Порушення слухової функції. 

        За ступенем виразності та складністю порушення слухової функції 

поділяються на такі види: " глухота — глибоке стійке двостороннє порушення 

слуху, вроджене або набуте у ранньому віці до того, як у дитини сформувалось 

мовлення; 

* туговухість — часткова слухова недостатність з різним ступенем 

виразності, яка є причиною порушень мовленнєвого розвитку; 

*  пізнооглухлість — втрата слуху після того, як мовлення було 

сформованим.  

Порушення зорової функції 



        Відповідно до ступеня порушення функції зорового аналізатора дітей із 

стійкими вадами зору поділяють на сліпих і слабозорих: 

сліпота – зорові відчуття у дітей або зовсім відсутні, або зберігається відчуття 

світла чи незначний залишковий зір, гіроте недостатній для звичайної 

життєдіяльності;  

слабозорість — виразне зниження гостроти зору або значне порушення інших 

зорових функцій (наприклад, звуження меж поля зору), або прогресуюче 

захворювання. Проте навіть сильно порушеннй зір є провідним аналізатором. 

Важкі мовленнєві порушення. 

        Порушеннями мовлення вважаються відхилення від норми, 

загальноприйнятої у певному мовленнєвому середовищі, які повністю або 

частково перешкоджають мовленнєвому спілкуванню та обмежують 

можливості соціальної адаптації людини.  

       Специфіка та ступінь відхилень залежать від часу їх виникнення, рівня 

психічного та інтелектуального розвитку дитини, впливу соціального 

середовища. Порушення можуть виявлятись в усному чи писемному мовленні у 

різних його компонентах (звукова сторона, лексика, граматика та ін.) або 

функціях (комунікативна, мотиваційна, регулююча тощо). 

        Порушення мовлення можуть бути самостійними, у різних сполученнях, а 

можуть проявлятись при інших аномаліях, як наслідок основного 

захворювання. 

Порушення інтелектуального розвитку. 

        Поняття «розумова відсталість» в українськійспеціальній психології 

розглядається як стійке порушення пізнавальної діяльності на основі 

органічного ураження центральної нервової системи. 

        Розумова відсталість поділяється на два види: олігофренія і деменція, що 

відрізняються за часом виникнення та протіканням. 

За складністю й виразністю порушення розумову відсталість поділяють на три 

ступені: ідіотія; імбецильність, дебільність. Згідно сучасної міжнародної 

класифікації хвороб (MKX — 10) розумова відсталість поділяється таким 

чином: розумова відсталість легкого ступеня (дебільність); помірна розумова 



відсталість (легка імбецильність); важка розумова відсталість (виразна 

імбецильність); глибока розумова відсталість (ідіотія). 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) 

         ЗПР виражається в уповільненому темпі дозрівання різних психічних 

функцій. ЗПР може бути зумовлена як біологічними, так і соціальними 

факторами, а також різними варіантами їх поєднання. Особливості психічного 

розвитку цієї категорії дітей перешкоджають повноцінному засвоєнню ними 

навчальної програми загальноосвітньої школи без спеціально створених умов. 

ІІроте ці діги істотно відрізняються від розумово відсталих, оскільки здатні 

оволодіти ширшим і глибшим обсягом знань, є спроможними самостійно 

узагальнювати й застосовувати засвоєні знання, сприймають допомогу.     

         Основними типами ЗПР є наступні: 

 ЗПР конституційного походження (психічний та психофізичний 

інфантилізм); 

 ЗПР соматогенного ґенезу; 

 ЗПР психогенного ґенезу; 

 цереброастенічна ЗПР.  

Ці типи є різними за характеристикою, а діти, відповідно, потребують  

неоднакової допомоги, часто водночас з педагогічною — психологічної, 

медичної.  

 Порушення опорно-рухового апарату 

 

      До порушень опорно-рухового апарату призводять різні причини. A саме: 

 захворювання нервової системи: 

 дитячий церебральний параліч, 

 поліомієліт; 

 вроджені патології опорно-рухового апарату: 



 вроджений звих стегна, 

 кривошия, 

 аномалії розвитку хребта (сколіоз), 

 клишоногість та інші деформації стоп, 

 недорозвиток і дефекти кінцівок, 

 аномалії розвитку пальців кисті, 

 артрогрипоз (вроджене каліцтво); 

 набуті захворювання і порушення опорно-рухового апарату: 

 травматичні ураження спинного і головного мозку, кінцівок, 

 поліартрит, 

 захворювання скелету (туберкульоз, пухлини кісток, остеомієліт), 

 системні захворювання хребта (рахіт, хондродистрофія). 

Захворювання га порушення опорно-рухового апарату є досить різними,  

проте у більшості дітей спостерігаються подібні проблеми, зокрема, 

провідною вадою є рухова (затримка формування, порушення або втрата 

рухових функцій).  

Порушення емоційно-вольової сфери 

        Відхилення у розвитку дітей, шкільна неуспішність, негативні зміни у 

поведінці дітей можуть бути обумовлені тяжкими психічними 

переживаннями дитини, довготривалими несприятливими впливами, 

різними формами психопатій. До емоційно-вольових розладів, зокрема, 

відносяться: 

 ранній дитячий аутизм; 

 реактивні стани; 

 конфліктні переживання;  

 психопатичні форми поведінки.  

Комплексні порушення декількох функцій.  



Ця категорія дітей характеризується поєднанням двох чи навіть декількох  

виразних психофізичних порушень: зору, слуху, мовлення, рухового й 

пізнавального розвитку. Наприклад, сліпоглухі діти; діти, в яких вади зору, 

слуху чи опорно-рухового апарату поєднуються із розумовою відсталістю або 

затримкою психічного розвитку.  

    Класифікації дитячих аномалій набувають вагомого значення для 

визначення закладу та планування індивідуальної програми спеціальної 

корекційно-педагогічної допомоги. У всіх вище означених категорій дітей є 

специфічні труднощі й проблеми розвитку, обумовлені характером і ступенем 

виразності наявних відхилень, умовами соціально-педагогічного оточення 

дитини на ранніх етапах її розвитку. Водночас властивими для всіх категорій 

дітей з вадами психофізичного розвитку є наступні проблеми розвитку  

(О. Л. Венгер, О. А. Єкжанова, H. M. Назарова, О. А. Стрєбєлєва): соціальна 

дезадаптованість дитини; уповільнене й обмежене сприймання; недоліки 

розвитку моторики; порушення мовленнєвого розвитку; недоліки розвитку 

мислиннєвої діяльності; недостатня у порівнянні із звичайними дітьми 

пізнавальна активність; прогалини у знаннях і уявленнях про навколишній світ, 

міжособистісні стосунки; недоліки у розвитку особистості (невпевненість у 

собі, невиправдана залежність від оточуючих, низька комунікабельність, егоїзм, 

песимізм, занижена або завищена самооцінка, невміння керувати власною 

поведінкою).  

   Ці особливості призводять до суттєвої затримки розвитку психічних 

новоутворень на кожному віковому етапі і якісній своєрідності становлення 

особистості дитини. Вище означені недоліки можуть проявлятись у дітей 

неоднаковою мірою, у різних комбінаціях.  

2. Причини порушень психофізичного розвитку.  



Відхилення у розвитку дітей можуть бути обумовлені різними 

несприятливими факторами, які поділяються на ендогенні (генетичні або 

внутрішні впливи) і екзогенні (середовищні або зовнішні).  

   Найчастіше фахівці грунують патологічні фактори залежно від періоду 

вгіливу на здоров'я дитини: пренатальні — причини, що діють на зародок і 

плід у період внутрішньоутробного розвитку;  натальні — у період пологової 

діяльності; постнатальні після народження дитини. 

У внутрішньоутробному (пренатальному) періоді відхилення у розвитку 

дитини можуть викликати наступні фактори:  

 спадкові захворювання (наприклад, міопатія — порушення обміну  

речовин у м'язовій тканині, галактоземія — незасвоєння галактози, що входить 

у грудне молоко, муковісцидоз дефект ферменту підшлункової залози, певні 

типи порушень зорового та слухового аналізаторів, ринолалія та ін.);  

 

 генетичні захворювання (наприклад, фенілкетонурія, тирозиноз —  

хвороби, пов'язані з порушенням ферментноїдіяльності організму);  

  хромосомні порушення (хвороба Дауна, синдром «котячого крику» та 

ін.);  

 порушення харчування зародку і плоду — ця причина обумовлена 

неправильним харчуванням вагітної жінки (хаотичним, нераціональним, 

незбалансованим), в разіякогозародку і плоду не вистачає поживних 

речовин (білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин тощо);  

 інтоксикації (хімічний вплив) безконтрольний прийом вагітною жінкою 

ліків, алкоголізм майбутньої матері, куріння, наркотичний вплив, 

радіація, використання протизаплідних пігульок тощо;  

 інфекційні захворювання вагітної жінки токсоплазмоз, мікоплазма, 

сифіліс, вірусні інфекції (червінка, герпес, грип, цитомегалія, гепатит);  

 травми зародку і плоду (механічний вплив);  



 температурний вплив — переохолодження чи перегрівання вагітної 

жінки;  

 соматичні та психічні захворювання вагітної жінки — ревматизм, 

хвороби серця, гіпертонія, цукровий діабет та ін.;  

 несумісність груп крові чи резус-фактору матері та плоду. 

Вагітній жінці слід пам'ятати, що самолікування, безконтрольне  

вживання ліків, голодування, неправильне і нераціональне харчування, хронічні 

та гострі захворювання важливих органів негативно відображаються на 

внутрішньоутробному розвитку плоду і можуть призвести навіть до його 

загибелі. При чому існує прямий зв'язок між часом дії патологічного фактору і 

негативними наслідками — чим раніше у внутрішньоутробному розвитку 

пошкоджується ембріон, тим важчими виявляються наслідки. 

        У період пологової діяльності (натальний період) несприятливими 

можуть бути такі фактори:  

 стрімкі пологи;  

 затяжні пологи; 

 некваліфікована акушерська допомога.  

Дія цих факторів призводить до асфіксії (кисневе голодування) або травм 

дитини. 

У постнатальному періоді розвитку можуть діяти як біологічні, так і  

соціальні фактори:  

 інфекційні захворювання (грип, кір, скарлатина, менінгіт, енцефаліт, 

поліомієліт, отит та ін.);  

 інтоксикації (передозування лікарських препаратів (особливо 

антибіотиків), радіація, алкоголізм чи паління матері, яка годує дитину 

грудним молоком та ін.);  

 травми; 

 порушення харчування дитини;  

 тривалі соматичні захворювання;  



 соціальні фактори (соціально-психологічні причини):  

 тяжкі переживання дитини, обумовлені несприятливим становищем у 

сім'ї чи школі, постійними стресами, хронічними соматичними і 

фізичними дефектами;  

 несприятливі соціально-побутові умови; 

 недостатність мовленнєвого спілкування; 

 наслідування неправильного мовлення; 

 психічні травми; 

 педагогічна занедбаність.  

Наголосимо, що окремі соціальні фактори виливають передусім на дітей 

із ослабленою нервовою системою, вразливих, ранимих, із певними 

характерологічними особливостями (замкнутість, сором'язливість, 

несамостійність), із відсутністю інтелектуальних інтересів тощо. 

         ІІравильне виховання у сім'ї, емоційний контакт із близькими людьми є 

джерелом повноцінного розвитку дитини. 

3. Особливості процесу аномального розвитку 

JI. C. Виготський дослідив, що діти з порушеннями психофізичного 

розвитку розвиваються за тими ж закономірностями, що й нормальні, зокрема: 

психічний розвиток має поетапний характер, і кожен етап завершується 

формуванням новоутворень, які є основою для подальшого розвитку. Динаміка 

розвитку нормальної та аномальної дитини підпорядковується єдиним 

загальним закономірностям, при цьому кожен вид психофізичних порушень 

характеризується своїми специфічними особливостями. Проте є й загальні 

особливості процесу аномального розвитку.  

Л. C. Виготський розробив теорію складної структури аномального 

розвитку, яка означає, що дефект не призводить до випадіння чи порушення 

якоїсь однієї функції, а відображається на всьому розвитку дитини. Структура 

аномального розвитку складається із первинного дефекту (ядра), викликаного 

певним хворобливим фактором, і вторинних та супутніх порушень, що 



виникають під впливом первинного дефекту у процесі розвитку дитини. Bci 

структурні компоненти є взаємозалежними, окрім того вторинні ускладнення 

пов'язані з дією середовищних факторів у розвитку психіки дитини.  

У складній структурі аномального розвитку вчені виділяють такі 

закономірності:  

 на рівень розвитку дитини суттєво впливає ступінь і якість первинного 

дефекту (тотальне чи часткове, органічне чи функціональне ураження); 

 від ступеня вираження та якості первинного дефекту залежить не лише 

кількісна, а і якісна своєрідність вторинних відхилень у розвиткові 

аномальної дитини; 

 своєрідність розвитку аномальної дитини залежить від часу виникнення 

первинного дефекту: чим раніше діє хворобливий фактор, тим важчим є 

ступінь порушення; 

 особливості розвитку аномальної дитини визначаються і ce- 

редовищними факторами, особливо педагогічними умовами; 

 чим далі від першопричини знаходиться порушення, гим більше воно 

піддається виховному і лікувальному впливу (Л. C. Виготський); 

 відсутність педагогічних умов, що враховують специфічні особливості 

дитини, обумовлені первинним дефектом, призводить до дивергенції 

(розходження біологічного та соціального розвитку), внаслідок чого 

виникають складні вторинні відхилення; 

 чим раніше створюються спеціальні умови для розвитку і виховання 

дитини з психофізичними вадами, тим менше виникає вторинних 

ускладнень; 

 у корекційній роботі слід враховувати не лише порушення дитини, а і 

наявні позитивні можливості (опора на збережені функції або «пуди 

здоров'я» за Л. C. Виготським); 

 вагомого значення у розвитку та соціалізації дітей набуває мовлення 

оточуючих (членів родини, педагогів); 



 процес навчання дітей з психофізичними порушеннями має враховувати 

не лише рівень актуального розвитку, а й ґрунтуватись на потенційних 

можливостях дитини, тобто зоні найближчого розвитку (навчання має 

вести за собою розвиток за Л. C. Виготським); 

 закономірністю психічного розвитку аномальних дітей є труднощі їхньої 

соціальної адаптації, складність взаємодії із соціальним середовищем; 

 виховання і навчання дітей з психофізичними порушеннями має бути 

корекційно спрямованим, корекційний вплив має поєднуватись із 

формуванням практичних навичок і вмінь. 

                            Контрольні запитання 

1. Дайте визначення поняття «аномальна дитина» та наведіть сучасні 

наукові синоніми 

2. У чому полягає внесок Л. C. Виготського у дефектологію? 

3. Назвіть основні категорії порушень исихофізичного розвитку у 

дітей. 

4. Охарактеризуйте причини порушень психофізичного розвитку у 

дітей. 

5. У чому сутність складної структури аномального розпитку? 

6. Заповніть таблицю: 

 

№ 

 

Категорія 

порушення 

 

Первинний 

дефект 

(ядро) 

 

Вторинні 

порушення 

 

Супутні 

порушення 

 

1. 

 

Порушення 

слуху 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Порушення 

зору 

 

 

 

 

 

 

     



3. Розумова 

відсталість 

   

 

4. 

 

Порушення 

мовлення 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Порушення 

опорно- 

рухового 

апарату 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обґрунтуйте необхідність знань про дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку для вихователя дошкільних закладів та вчителя загальноосвітньої 

школи. 

Практичне завдання 1 

Тема: Спеціальна педагогіка як наука. Її методологічний апарат 

1. Актуальність курсу «Спеціальна педагогіка» у системі  педагогічних 

 знань  

                   Спеціальна педагогіка є складовою частиною педагогіки, то вона 

користується більшістю общепедагогических термінів. У той же час спеціальна 

педагогіка має і власний понятійний апарат, свою термінологію, яка відображає 

її специфіку як наукової дисципліни.  

          Сукупність знань спеціальної педагогіки формувалася і накопичувалася у 

тривалому процесі розвитку практики  навчання і виховання дітей, які мають 

різні фізичні чи психічні вади. Спочатку, за відсутності 

власної педагогічної термінології, використовувалася загальноприйнята 

медична, що позначає паталого-анатомо-фізіологічні відмінності осіб з 

відхиленнями у розвитку від інших людей. Відповідно відправною точкою у 

побудові понятійного апарату спеціальної педагогіки та педагогічних підходів 

до дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності стали етіологія і 

симптоматика. Поступово накопичені знання закріплювалися в специфічних 

мовних формах відображення – наукових поняттях, запозичених в медицині: 

«діагностика», «корекція», «аномалія», «дефект», «недоумкуватий», 
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«глухонімий», «тугоухие», «сліпий» та ін. З розвитком психології в спеціальну 

педагогіку приходять психологічні поняття і терміни, які теж часто по своїй 

суті є «діагнознимі», наприклад «діти з тимчасовою затримкою 

психічного розвитку (ЗПР)». При відсутності власне педагогічних назв того чи 

іншого педагогічного феномена медичні та психологічні терміни приживалися 

в понятійному полі спеціальної педагогіки; для педагогів втрачався їх 

діагнозний, негативний у соціокультурному контексті сенс.  

 

2. Закономірності формування та розвитку понятійного апарату 

спеціальної педагогіки.  

      Розвиток наукового знання впродовж певного історичного періоду часто 

призводить до того, що нове знання знаходиться в оболонці старих понять, 

пристосованих для пояснення тільки минулого досвіду. Така оболонка може 

виявитися занадто тісною, щоб включити в себе новий досвід. Зміна або зсув 

методологічних установок, зміна наукових концепцій посилюють 

неоднозначність і невизначеність тлумачення наукових понять, часом зникає 

коректність у поводженні з термінами.  

        В даний час педагогічна термінологія в галузі спеціальної освіти 

переживає саме такий період: має місце безладне використання термінів із 

суміжних галузей знання (психології, медицини, інших наук), а також термінів, 

які вже не відображають у всій повноті суті охоплюють предметів і явищ.  

Багато суміжні зі спеціальною педагогікою галузі знання 

(медицина, психологія, педагогіка, правознавство, соціальний захист тощо) 

мають сьогодні свій усталений понятійно-термінологічний апарат, яким 

користуються у спілкуванні між собою фахівці даної предметної області 

(наприклад, лікарі, психологи, шкільні адміністратори). Шлях до 

впорядкування понятійно-термінологічного апарату спеціальної педагогіки 

лежить через осмислення того, що:  

- ряд використовуваних понять поступово перестає вміщати новий досвід, 

неминуче накопичується з розвитком спеціальної педагогіки і суміжних з нею 
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галузей знання, потрібна зміна термінів на основі обговорення і домовленості у 

науковому співтоваристві;  

- нові факти та явища можуть приходити в спеціальну педагогіку з тими 

позначеннями, які вони вже отримали в інших суміжних із спеціальною 

педагогікою галузях знання;  

- завданням спеціальної педагогіки є в цьому випадку знаходження 

власних педагогічних термінів, які б відображали специфічну освітню сутність 

даного об'єкта або явища;  

- у зв'язку з цим можна говорити про об'єктивне існування паралельного 

термінологій в спеціальній педагогіці та суміжних з нею предметних областях;  

- вживання того чи іншого терміна повинно відповідати проблемно-

предметного контексту (тобто тому, до якої предметної сфері ця проблема 

належить – до медицини, спеціальної педагогіки, спеціальної психології, 

вподоби, соціальної допомоги тощо) [1].  

 

3. Специфічні категорії спеціальної педагогіки  

              Спеціальні категорії спеціальної педагогіки: виховання, навчання 

 і розвиток аномальних дітей як цілеспрямований процес формування 

особистості та діяльності, передачі і засвоєння знань, умінь і навичок, основний 

засіб підготовки їх до життя і праці.  

                          4. Цілі і завдання спеціальної педагогіки  

         Кінцева мета – досягнення розвивається особистістю соціалізації та 

самореалізації, спеціальна педагогіка підкреслює в цій меті сутнісний для 

людини з обмеженими можливостями життєдіяльності сенс: досягнення їм 

максимально можливої самостійності і незалежного життя як високої якості 

соціалізації і передумови для самореалізації.  

        Спеціальна педагогіка має і систему цілей; без досягнення, яких 

неможлива ні соціалізація, ні самореалізація людини з обмеженими 

можливостями. До числа цілей більш загального рівня відносяться: корекція 

вади, його компенсація педагогічними засобами; абілітація (стосовно до 

дитячого і раннього віку) і реабілітація, в першу чергу соціальна і особистісна.  
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Досягнення цих цілей спеціальної педагогіки стає можливим тоді, коли 

досягнуті конкретні цілі навчання і виховання, освіти в цілому, тобто коли в 

наявності позитивні результати корекції і компенсації недоліку. 

        Наприклад, для осіб з вадами зору – це оволодіння спеціальними 

засобами читання і письма, орієнтування в просторі; для нечуючих - оволодіння 

навичками сприйняття мовлення з читання з губ говорить і з використанням 

залишкового слуху та ін. До специфічних конкретним цілям можна віднести і 

компоненти особистісної реабілітації – виховання почуття власної гідності, 

подолання почуття малоцінності, маргінальності або завищеної самооцінки, 

формування адекватних форм соціальної поведінки і деякі інші.  

  

5. Вживання яких термінів сьогодні недоцільно в умовах сучасної 

гуманістичної парадигми спеціальної педагогіки  

 

         Реформатори знехтували як нормами наукової етики, так і відомими в 

науці способами впорядкування та оновлення наукової термінології 

(опитування провідних вчених країни з цієї галузі науки з метою вироблення 

ними обгрунтування необхідності відновлення понятійного апарату; 

вироблення робочого визначення на конференціях, робочих семінарах, 

дискусіях в періодичних виданнях ; створення робочої групи фахівців з даної 

галузі науки для підбору адекватних понять і визначень, що існують уже у 

вітчизняній і зарубіжній науковій практиці і т.д.). І дефектологи країни стали 

«коррекціонщікамі», представниками «нової» науки - корекційної педагогіки. 

Безліч понять спеціальної педагогіки як системи наукових знань, 

організовуючи наявне знання, являє собою рухливу, розвивається 

систему. Педагогічна дійсність кожного історичного періоду, кожної епохи 

додавала «свої поняття», під впливом розвитку інших наук 

(медицини, філософії, культурології, психології, соціології), заміняла застарілі 

новими, формуючи основу теорії спеціальної педагогіки.  

        Гуманізації суспільної свідомості, як і сучасне соціальне право, не 

дозволяє сьогодні вважати етичною таку педагогічну термінологію, змістом 
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якої є виправлення (коригування) людини або будь-яких його якостей і 

властивостей. Людина має право на індивідуальність, самобутність, визнання та 

облік суспільством тих чи інших його особливостей, в тому числі і обмежених 

можливостей життєдіяльності. Товариство зобов'язане запропонувати такій 

людині допомогу (медичну, соціальну, педагогічну, психологічну), але ніяк не 

корекцію. Психологія та медицина, до речі, вважають за краще 

використовувати в соціальному контексті виразу «медична допомога», 

«психологічна допомога» в широкому сенсі замість «психологічна корекція», 

«медична корекція». Стосовно до людини, особистості в цілому мова може йти 

тільки про педагогічної допомоги, спеціальних освітніх послугах, 

які людина чи батьки дитини з обмеженими можливостями здоров'я та 

життєдіяльності можуть вибирати, приймати чи не приймати. У правовому полі 

і в сфері соціального захисту Росії загальноприйнятим є термін інвалід. 

Останнім часом у вітчизняних правових документах зустрічається термін особа 

з обмеженими можливостями здоров'я [2].  

                                       Контрольне завдання  

1. Вивчіть схему. Дайте визначення спеціальної педагогіки та її основних 

галузях. Які відросли, виділяють в спеціальної педагогіки? Чим 

обумовлений процесподальшої диференціації спеціальної педагогіки як науки?  

Спеціальна педагогіка – дефектологія, що вивчає особливості розвитку, 

навчання і виховання аномальних дітей. Яка в свою чергу розпадається на ряд 

галузей: питаннями виховання і навчання глухонімих і глухих дітей займається 

сурдопедагогіка, сліпих і слабозорих – тифлопедагогіка, розумово відсталих – 

олігофренопедагогіка, дітей з розладами мови при нормальному слуху –

 логопедія.  

          Продовження процесу подальшої диференціації спеціальної педагогіки як 

науки веде до більш конкретного визначення таких теорій виховання як:   

* дітей із затримкою психічного розвитку; дітей зі складними дефектами;  

* дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;  

* дітей з емоційними порушеннями;  

* дітей з девіантною поведінкою. 
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2. Яке визначення відповідає кожному з перерахованих понять:  

* спеціальна педагогіка – наука, яка вивчає сутність, 

закономірності, тенденції управління процесом розвитку індивідуальності й 

особистості дитини з обмеженими можливостями здоров'я потребує 

спеціальних, індивідуалізованих методи виховання і навчання, обумовлених 

наявністю у нього фізичного або психічного недоліку.  

* Спеціальна психологія  - галузь психології, що вивчає особливості 

психіки людей, для яких характерне відхилення від нормального психічного 

розвитку, пов'язане з природженими або набутими дефектами;  

* Олігофренопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з розумовою 

відсталістю;  

* Тифлопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з глибокими 

порушеннями зору (частково і слабозорих, сліпих, сліпих від народження);  

* Сурдопедагогіка – наука про закономірності розвитку виховання, 

навчання, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з порушеннями 

слуху (глухі, слабочуючі, оглухлий);  

* Логопедія  -  це наука про закономірності розвитку виховання, навчання, 

соціальної адаптації та інтеграції в суспільство дітей з вадами мовлення при 

нормальному слуху.  

             2. Визначити сутність і співвіднести поняття:  

- Корекційна педагогіка – сфера педагогічної допомоги звичайним дітям і 

підліткам, які відчувають адаптаційні труднощі в освітніх закладах загального 

призначення.  

- Спеціальна педагогіка – це теорія і практика спеціальної (особливої) освіти 

осіб із відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, для яких за 

допомогою общепедагогических методів і засобів, важко або неможливо.  

- Лікувальна педагогіка – лікування хворих педагогічними методами. Однак 

зрозуміло, що педагогіка не може виконувати невластиві їй функції і 

претендувати на поле діяльності медицини, хоча особи з обмеженими 
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можливостями здоров'я у ряді випадків дійсно мають потребу і в медичній 

допомозі. Таким чином, мова йдеться все ж про спеціальну педагогіці з 

медичним супроводом.  

- Дефектологія – наука про особливості розвитку дітей з психічними і 

фізичними порушеннями, закономірності їх навчання і виховання.  

3. Підготуйте аналітичний огляд актуальних проблем, що вирішуються 

спеціальної в останнє десятиліття.  

        Основні напрямки корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. Визначення змісту корекційно-

розвивальної роботи на діагностичній основі. Традиційні та альтернативні 

засоби корекційно-розвивальної роботи. Створення безбар'єрного середовища в 

суспільстві, що розвиває, адаптивної освітнього середовища в закладі освіти та 

сім'ї. Проблеми і перспективи розвитку дошкільної освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Корекційно-освітні технології та 

науково-методичне забезпечення змісту сучасного спеціального дошкільної 

освіти. Проблема наступності спеціального дошкільного та шкільного 

освіти. Проблема якості спеціальної освіти, її інтерпретація в зарубіжних і 

вітчизняних наукових дослідженнях. Управління закладом освіти, що 

забезпечує отримання спеціальної освіти.  

                     Особливості діяльності керівника закладу освіти.  

1. Організація «команди» фахівців, створення умов її ефективної 

роботи.  

2. Диференціація та інтеграція професійних компетенцій фахівців 

спеціальної освіти.  

3. Сім'я як активний учасник корекційно-педагогічного процесу. 

Актуальні проблеми взаємодії установ освіти і фахівців з сім'єю, 

перспективні шляхи їх вирішення.  

4. Особистість та професійна компетентність педагога-дефектолога.  

5. Дайте визначення наступних понять:  

- абілітація – це система лікувально-педагогічних заходів, що мають на меті 

попередження і лікування тих патологічних станів у дітей раннього віку, ще не 
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адаптувалися до соціального середовища, які призводять до стійкої втрати 

можливості трудитися, вчитися і бути корисним членом суспільства;  

- аномалія – неправильність, ухилення від звичайної норми;  

- диференційоване навчання – позначає поділ навчальних планів і програм у 

спеціалізованих школах, класах або в старших класах середньої школи, 

здійснима на факультативах; 

- інтегроване навчання - (інклюзивне навчання) – спільне навчання та виховання 

дітей з нормальним і порушеним розвитком;  

- соціальна адаптація в галузі спеціальної педагогіки – активне пристосування 

людини до умов соціального середовища, завдяки якому створюються 

найбільш сприятливі умови для самовияву і природного засвоєння, прийняття 

цілей, цінностей, норм і стилів поведінки, прийнятих у суспільстві.  

 

Практичне заняття 2 

                Тема: Систематика і статистика спеціальної педагогіки  

           Предметні області та правові основи спеціальної педагогіки  

 

1. Сучасна класифікація обмежених можливостей людини. Підстави цих 

класифікацій  

        Прийнято умовно розділяти обмеження функцій з наступним категорія:  

* порушення статодинамічної функції (рухової),  

 порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, обміну 

речовин і енергії, внутрішньої секреції,  

 сенсорні (зору, слуху, нюху, дотику),  

 психічні (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, емоцій, волі). 

Крім того, законом визначаються різні ступені порушень по кожному їх  

виду, в залежності від цього робиться висновок про категорію і термін 

інвалідності: від першого ступеня (найменше обмеження) до третьої (найбільше 

обмеження). Статус підтверджується довідкою, яка видається на 1 2 г, іноді на 

більший термін.  
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2. Проілюструвати кількісне співвідношення різних категорій дітей з 

особливими освітніми потребами і в системі соціальної освіти  

        Група школярів із обмеженими можливостями здоров'я надзвичайно 

неоднорідна. Це визначається, насамперед, тим, що в неї входять діти з різними 

порушеннями розвитку: порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового 

апарату, інтелекту, з вираженими розладами емоційно-вольової сфери, 

включаючи ранній дитячий аутизм; із затримкою і комплексними порушеннями 

розвитку.  

3. Сучасна структура організації спеціальної педагогіки  

        Структура спеціальної освіти: число типів спеціальних шкіл зростає в 

окремих європейських країнах до півтора десятків і більше.  

4. Міжнародні документи щодо захисту прав осіб з обмеженими 

можливостями  

        Центр статистики ООН – статистичні дані по обличчях із обмеженими 

можливостями;  

проект міжнародної конвенції ООН про захист і заохочення прав інвалідів 

(2004);  

Декларація ООН про права інвалідів (1975);  

Санбергская декларація;  

стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;  

Конвенція Міжнародної Організації Праці про реабілітації та зайнятості осіб з 

обмеженими можливостями (1983);  

Амстердамська угода країн-членів Європейського Союзу;  

рішення Ради Європейського Союзу про проведення року людей з обмеженими 

можливостями;  

огляд ситуації з зайнятістю інвалідів в Європейському Союзі;  

звіт для Норвезького Парламенту (1997).  

5. Українська державна політика щодо захисту прав інвалідів та осіб з 

обмеженими можливостями .  

Відзначається низький рівень забезпечення інвалідів допоміжними 

пристроями і пристосуваннями для побуту, праці, навчання та інших сфер 
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життєдіяльності. Практично на самому початку становлення знаходиться 

формування доступною для інвалідів середовища життєдіяльності. Створено 

умови для розвитку багатопрофільної комплексної реабілітації, спрямованої на 

відновлення здатності інвалідів займатися різними видами діяльності. 

Розроблено основи системи забезпечення доступу інвалідів до будівель, споруд, 

засобів транспорту, зв'язку, інформації та інших об'єктів соціальної 

інфраструктури [3]. 

                                        Контрольні завдання  

1. Які ідеї лежать в основі формування сучасної соціальної політики України?  

         В основі усього соціального життя (його регулятивних засобів, інститутів і 

т.д.) лежить одне загальне надприродне (божественне) початок, що додає 

єдність, загальність, безумовну універсальну значущість і обов'язковість 

сформованим і чинним правилам соціального порядку.  

2. Охарактеризуйте програмні документи, орієнтовані на допомогу дітям та 

дорослим з обмеженими можливостями здоров'я (інвалідністю).  

3. Перелічіть основні міжнародні юридичні документи, в яких закріплені права 

осіб з обмеженими можливостями здоров'я (інвалідністю).  

* Загальна Декларація прав людини (окремі статті);  

* Декларація ООН про права інвалідів;  

* Всесвітня програма дій щодо інвалідів (витяг);  

* Конвенція про права інвалідів – проект резолюції;  

* Декларація Генеральної Асамблеї ООН про права розумово відсталих 

осіб;  

* Всесвітня декларація про освіту для всіх /Джонтьен, 1990 р;  

* Саламанкской декларація про принципи, політики та практичної 

діяльності у сфері освіти осіб з особливими потребами;  

* зауваження загального порядку, прийняті Комітетом ООН з економічних, 

соціальних і культурних прав;  

* стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;  

* принципи захисту психічно хворих осіб та поліпшення психіатричної 

допомоги;  
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* Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про послідовну 

політику щодо інвалідів;  

* Конвенція 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів;  

* принципи захисту психічно хворих осіб та поліпшення психіатричної 

допомоги;  

* здійснення Всесвітньої програми дій щодо інвалідів: досягнення 

проголошених у Декларації тисячоліття цілей в області розвитку, що 

стосуються інвалідів – Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН  

№ 62/127 від 18.12.2007.  

4. Випишіть документи України, які безпосередньо стосуються захисту прав на 

освіту осіб з відхиленнями у розвитку (з інвалідністю) за останні 5 років.  

5. Як співвідносяться моделі інвалідності зі стратегією державної соціальною 

політикою? Охарактеризуйте ці моделі.  

        Нова концептуальна схема пропонується так званої соціальної моделлю 

інвалідності, яка визнає інвалідів не індивідуальними жертвами обставин, а 

соціальною групою в суспільстві, повному дискримінуючих 

забобонів. Деконструкція наукового, політичного і популярного пояснення 

інвалідності як патології та персональної трагедії при цьому здійснюється із 

залученням в полі соціальної критики життєвого досвіду людей, що сприяє 

формуванню більш «глибоких і різноманітних поглядів на світ»  

6. Перелічіть еталони організаційних форм соціального середовища, які 

пропонують адекватний рівень якості життя людини з порушеннями на різних 

вікових етапах.  

       «Інтеграцію», сім'ю, будинок, сімейне оточення, можливо розглядати як 

еталони організаційних форм для дітей-інвалідів. При реалізації даної моделі 

суспільство має взяти на себе зобов'язання та забезпечити умови для життя і 

виховання дитини в рідній сім'ї; інтеграцію ресурсів державної та громадської 

сфер у просторі соціальної допомоги особам з порушеннями та їх сім'ям; 

єдність дій сім'ї і соціальних інститутів у просторі соціальної допомоги; 

створити систему соціальних служб з обов'язковим навчанням батьків, та інших 

членів сім'ї специфічним способам спілкування, виховання і навчання дитини і 
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включенням їх у процес соціально-педагогічної діяльності. Вирішити проблему 

інтегрованого навчання дітей з відхиленнями у розвитку, у середовищі 

здорових однолітків у відповідності з індивідуальними програмами навчання, 

що включають навчання соціально значущим навичкам 

та стандартам поведінки в суспільстві.  

 

Практичне заняття 3 

 

                    Тема: Наукові основи спеціальної педагогіки  

1.Спеціфіка філософського розуміння явищ спеціальної педагогіки  

Філософська рефлексія звернена, насамперед на істотні, основоположні 

питання, тому на філософському рівні узагальнення можуть бути розглянуті 

найбільш важливі, концептуальні проблеми, перспективи розвитку спеціальної 

педагогіки, для осмислення яких потрібна координація зусиль багатьох 

фахівців. Філософське дослідження граничних підстав спеціальної педагогіки, 

зокрема, передбачає виявлення та аналіз передумов спеціально-педагогічної 

діяльності, обгрунтування і критичний розбір корекційно-освітніх моделей та 

ідей, визначення перспектив і пріоритетів розвитку системи освіти дітей з 

обмеженими можливостями. Філософія по відношенню до фахової освіти 

виступає, по-перше, як світоглядний фундамент, що включає систему найбільш 

загальних уявлень про людину та її соціо-природному бутті, які детермінують 

еволюцію педагогічних явищ, і, по-друге, як методологічна основа, що 

припускає застосування універсальних принципів і способів при 

вивченні процесів спеціальної освіти.  

2.Основні тенденції розвитку уявлень про аномальну людину в історії 

філософської думки  

         Для розуміння сучасного стану спеціальної педагогіки найбільше 

значення має соціально-філософський аспект, який дає можливість розглядати 

явища спеціальної педагогіки в соціокультурному контексті. Спеціальна освіта 

являє собою особливий соціальний інститут, і його розвиток зумовлений 

цивілізаційними трансформаціями. Слід пам'ятати, що в довгостроковій 
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перспективі деякі соціальні показники виявляються залежними від якості 

педагогічної роботи. Зокрема, становище людини з обмеженим можливостями 

життєдіяльності у світі соціальних відносин багато в чому 

визначається характером і рівнем спеціальної освіти. Актуальність соціально-

філософського дослідження даної проблематики пов'язана також з тим, що 

проблеми відхиляється розвитку в умовах екологічних і соціальних катаклізмів 

стають глобальними, загальнозначущими. У зв'язку з цим спеціальну освіту 

здобуває важливу соціальну функцію, яка полягає в тому, щоб сприяти 

оздоровленню суспільства і тим самим забезпечувати його виживання. 

Специфіка філософсько-методологічного обгрунтування явищ і фактів 

спеціальної педагогіки пов'язана з використанням особливих 

пізнавальних прийомів і установок, що виражають загальні, граничні 

відносини. Ключові проблеми спеціальної освіти настільки складні, що не 

можуть бути вирішені засобами будь-якої однієї науки, тому в основі 

філософського дослідження цих проблем найчастіше лежить 

міждисциплінарний підхід, що забезпечує аналіз, інтерпретацію та інтеграцію 

знань з різних областей конкретних наук.  

3. Концепція соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями  

     Згідно Закону «Про соціальний захист інвалідів» інваліди і діти-інваліди 

мають право на санаторно-курортне лікування відповідно до індивідуальної 

програми реабілітації інваліда на пільгових умовах. Інваліди I групи та діти-

інваліди, які потребують санаторно-курортному лікуванні, мають право на 

отримання на тих же умовах другої путівки для супроводжуючого їх особи. 

Непрацюючим інвалідам, в тому числі що знаходяться в стаціонарних 

установах соціального обслуговування, санаторно-курортні путівки видаються 

безкоштовно органами соціального захисту населення. Працюючі інваліди 

забезпечуються санаторно-курортними путівками за місцем роботи на 

пільгових умовах за рахунок коштів соціального страхування.  

4. Сенс ідеї незалежного життя осіб з обмеженими можливостями 

життєдіяльності  

             Сучасний процес соціокультурного включення та адаптування осіб з 
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обмеженими можливостями приймає в якості основної ідею незалежного 

способу життя. Вона дозволяє виявити соціо-культурний зміст життєдіяльності 

різних категорій осіб з відхиленнями у розвитку та визначити систему 

педагогічних та соціо-культурних заходів, спрямованих на подолання існуючих 

проблем соціальної та культурної інтеграції осіб з обмеженими можливостями. 

Життєзабезпечення передбачає діяльну участь людини з обмеженою 

працездатністю у суспільному виробництві, у сфері послуг або інтелектуальної 

праці, а також у веденні домашнього господарства, самообслуговуванні, у 

фінансових відносинах, В умовах ринкових відносин можливість участі осіб з 

обмеженою працездатністю у виробничій сфері не може від них вимагається 

висока конкурентоспроможність на ринку праці, що передбачає наявність 

високої професійної кваліфікації, мобільності.  

5. Завдання спеціальної педагогіки у підготовці дитини з особливими 

освітніми потребами та соціально-культурної інтеграції  

         Спеціальна педагогіка, визначаючи кінцеві і найближчі цілі і завдання 

спеціальної освіти, її зміст, організацію, методи та прийоми корекційно-

педагогічної допомоги, також враховує соціокультурно значиму ідею 

незалежного способу життя. Вона вивчає якісну своєрідність проблем 

соціокультурного включення стосовно кожної категорії дітей з особливими 

освітніми потребами і на цій основі формує базові навички всіх складових 

життя з урахуванням специфіки труднощів кожної категорії учнів. Спеціальна 

педагогіка формує необхідні базові навички в сфері життєзабезпечення і 

самообслуговування, соціалізації, комунікації і рекреації. Їх розвиток буде 

продовжено в умовах дорослого життя; на їх основі буде формуватися 

незалежний спосіб життя.  

6. Роль церковної благодійності у розвитку соціального  

         Народ з найдавніших часів сприйняв християнське вчення 

про милосердя як про всеосяжної любові до ближнього, як традицію. Так, 

звертаючись до князя Володимира, митрополит Київський Іларіон підкреслює 

його милосердя і говорить, що князь виконав Божественні заповіді: "Хто 

проситиме давав, нагих одягаючи, спраглих і голодних нагодував, болящих 
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розрадою усіляким втішав, боржників спокутував, рабам даруючи свободу". У 

цьому святитель Іларіон бачить реальне втілення заповідей Христа Спасителя, 

яке здійснив у своїй державній діяльності святий рівноапостольний великий 

князь Володимир. Княжа благодійність розвивається спільно 

з християнською системою допомоги і в контексті вже існуючих общинних 

форм захисту та підтримки.  

7. Сучасні етапи економіки спеціальної освіти в Україні 

       За рахунок державних іменних освітніх фінансових зобов'язань 

проводиться оплата витрат на створення спеціальних умов для отримання 

освіти особами з обмеженими можливостями здоров'я, забезпечення зазначених 

осіб підручниками, навчальними посібниками, індивідуальними технічними 

засобами навчання і транспортними засобами. Нормативи фінансування за 

державними іменним освітнім фінансовими зобов'язаннями за рахунок коштів 

державного бюджетувстановлюються в порядку, обумовленому національним 

законодавством. Державне іменне освітній фінансове зобов'язання виконується 

при передачі особою (її законним представником) документів, передбачених 

статтею 21 цього Закону, адміністрації освітньої установи, в яке ця особа 

прийнято для навчання. Особам з обмеженими можливостями здоров'я, які 

навчаються в освітніх закладах загального призначення, які не мають 

спеціальних освітніх підрозділів, не видаються державні іменні освітні 

фінансові зобов'язання. Якщо за висновком психолого-медико-педагогічної 

комісії (установи) або установи медико-соціальної експертизи навчання осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я неможливо без помічника, то витрати на 

оплату праці помічника хто навчається, і вартість індивідуальних технічних 

засобів навчання відшкодовуються в порядку, передбаченому для державного 

іменного освітнього фінансового зобов'язання і в розмірах, що не перевищують 

розміри державного іменного освітнього фінансового зобов'язання. 

Здійснюване за висновком лікувального закладу навчання вдома осіб, що мають 

соматичні захворювання, а також їх навчання в період перебування в 

стаціонарному лікувальному закладі фінансуються освітнім закладом, в якому 

постійно навчаються дані особи.  
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Навчання вдома осіб з обмеженими можливостями здоров'я, здійснюване 

за висновком психолого-медико-педагогічної комісії (установи) або установи 

медико-соціальної експертизи, фінансується за рахунок державних іменних 

освітніх фінансових зобов'язань. Створення необхідних умов для викладацької 

діяльності фахівця з обмеженими можливостями здоров'я здійснюється за 

рахунок коштів засновника відповідного освітнього закладу [4].  

                                                  

                                          Контрольні завдання  

1. Доведи, що вирішальний вплив на розвиток спеціальної педагогіки XIX 

століття надали наукові галузі: філософія, природознавство, медицина, 

педагогіка, психологія. Кошти на освіту дитини з обмеженими можливостями 

здоров'я надходять цільовим чином і «випливають» за дитиною в той освітній 

заклад, який вибирають його батьки або він сам. Це може бути як освітній 

заклад загального призначення, так і спеціальне (корекційна) освітня установа. 

Тим самим дитина та її батьки отримують по-справжньому демократичне право 

вибору освітньої установи.  

Ще одна проблема, що стоїть перед системою спеціальної освіти, - 

перебудова традиційної системи фінансування освіти дітей з важкими та 

множинними порушеннями.  

У сучасних умовах, коли різко активізувалася діяльність громадських 

організацій, об'єднань, асоціацій батьків, які мають дітей з обмеженими 

можливостями, зростає прагнення батьків виховувати таких дітей в умовах 

сім'ї. У Росії починається процес деінституціалізації, головними 

тенденціями якого є бажання і готовність батьків виховувати дитину в сім'ї, а 

не в структурі закритих інтернатних установ. Такий же процес почався більше 

20 років тому в США, у ряді розвинених країн Європи.  

Досвід деінституціалізації позитивний. Головні її переваги – більш 

раціональне витрачання державних коштів і можливість не відривати дитину 

від сім'ї. Відповідно виникають проблеми зміни фінансових потоків, які 

направляються в даний час в установи соціального забезпечення. За наявності 

системи функціонування іменних освітніх зобов'язань дана проблема може 
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бути вирішена. Історія економічного розвитку системи спеціальної освіти в 

Росії і за кордоном показує, що ця сфера освіти більш ресурсоємних, 

ніж система освіти загального призначення, а її економічний ефект завжди 

нижче, ніж у звичайній системі.  

2. Прокоментуйте висловлювання римського філософа Сенеки: «Ми вбиваємо 

виродків і топимо тих дітей, які народжуються на світ кволими і спотвореними. 

Ми чинимо так не через гнів і досади, а керуючись правилами розуму: 

відокремити негідне від здорового» (IV до н.е.). Вислови свою точку зору.  

Часи, коли жив даний філософ були важкі, постійні війни, нелегкі життєві 

умови. Тому слабких або аномальних дітей виховувати було не доцільно, тому 

що, вони не могли принести користь суспільству. А такі люди вважалися 

тягарем для суспільства. І остався, вони живі, вони стали б ізгоями і рано чи 

пізно з ними, швидше за все б трапилась біда. Можливо для того часу це і був 

своєрідний вихід. Але як показує історія і практика серед людей з тими чи 

іншими порушеннями зустрічаються великі діячі (Рузвельт, Бетховен).  

 

                                        Практичне заняття 4 

Тема: Гуманістична спрямованість професійної діяльності у галузі 

спеціальної педагогіки  

1. Історія підготовки педагогів-дефектологів  

Дефектолог (у широкому сенсі трактування цього терміна) – фахівець у 

галузі вивчення, навчання, виховання та соціалізації дітей з відхиленнями у 

розвитку.  

Якщо говорити безпосередньо про нашу країну, то довгий час, єдиним 

науково-дослідним центром в області дефектології був Експериментальний 

Дефектологічний Інститут, відкритий в 1929 році на базі створеної  

В.П. Кащенко Медико-педагогічної станції. Через роки, він був 

перейменований у Науково-дослідний Інститут Дефектології АПН СРСР, а 

зараз він носить назву Інституту корекційної педагогіки РАО. Штат інституту 

складали фахівці самих різних профілів: медики, фізіологи, психологи і 
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педагоги з галузей дефектології: сурдо-, тифло-, оліго-, лого- та ін. у вирішенні 

проблем вивчення та навчання різних категорій дітей з порушеннями психо-

фізичного розвитку.   

        Варто відзначити той неоціненний внесок цієї установи, у розвиток теорії і 

практики дефектології як інтегративної галузі наукового знання, органічно 

сполучає клініко-фізіологічні і психолого-педагогічні напрямки досліджень 

процесів розвитку та навчання дітей. Якщо перейти на особистості, варто 

назвати людей, чия роль у створенні і закріпленні інтегративного характеру і 

цілісності дефектології непомірно велика. Перш за все необхідно сказати про 

 Л. С. Виготського, у роботах якого ще на початку 20 століття були 

сформульовані і обгрунтовані загальні для всіх розділів дефектології 

положення про природу і суть аномального розвитку, засновані на культурно-

історичної теорії розвитку вищих психічних функцій.  

2. Провідні вчені – дефектологи. 

      Розвиток вітчизняної дефектології пов'язане з такими  іменами вчених-

психологів, як Виготський Л.С., Власова Т.А., Левіна Р.Е., Лурія А.Р., Певзнер 

М. С., Сухарєва Г.Є., Ястребова В, Безсонова Т.П., Шевченко С.Г., Капустіна 

Г.М., Ек В.В., Речицький Є.Г., Яхніна Є.З.  

3. Можливість отримання спеціальності для роботи в системі спеціальної 

освіти  

         На даний момент професія дефектолога, спеціального викладача або 

дошкільного педагога і психолога викладається у багатьох ВНЗах  нашої країни 

(ЛНУ ім. Івана Франка, Камянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, Сумський педагогічний університет та ін.).  

4. Особистісні, професійно значимі якості педагога-дефектолога  

Загальні педагогічні вимоги:  

* рухливість і врівноваженість нервової системи;  

* концентрація, розподіл, переключення, стійкість уваги;  

* великий обсяг пам'яті; розвинений вербальний інтелект, гнучкість 

інтелекту, педагогічна інтуїція;  

* спостережливість, спритність;  
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* здібності: гностичні, комунікативні, дидактичні, організаторські, 

 здібності що викладається;  

* особистісні якості: артистизм, любов до дітей, воля, доброта, 

 товариськість, самовладання, емпатія;  

 * особливо важливі: витримка, самовладання, воля;  

* доброта, турбота, любов до дітей, почуття обов'язку і відповідальності за 

їх долю;  

* наполегливість і планомірність у досягненні мети, переконаність в 

успіху;  

* постійний пошук нових шляхів і засобів у досягненні мети.  

 5. Протипоказання для роботи вчителем-дефектологом  

Абсолютні протипоказання: туберкульоз та інфекційні захворювання.  

Робота не рекомендується людям з вираженими фізичними вадами (можуть 

ускладнити взаємини з дітьми), дефектами мови, слабкою нервовою системою. 

Неприпустимі у роботі дефектолога: дратівливість, нервозність [5].  

                          Контрольні запитання.    

1. Назвіть провідних вітчизняних вчених-дефектологів, які здійснюють наукові 

пошуки за напрямками, представленими за такою схемою:  

* закономірності розвитку дітей з відхиленнями в психико-фізіологічному 

розвитку – В.В. Ткачова, В. І. Лубовский;  

 визначення сутності спеціального виховання та освіти –  

Є.М. Мастюкова;  

 пошук оптимальних способів подолання наслідків дефектів  

Л.С. Виготський;  

 удосконалення змісту, засобів, методів, психолого-педагогічного впливу, 

виховання і навчання, дітей різних категорій (Р.Є. Левіна);  

2. Кому з представників класичної педагогіки належать дані висловлювання? 

Як ви розумієте ці висловлювання. Доведіть власну думку.  

а) «Школа без дисципліни – що млин без води»  (Я.А. Коменський)  

б) «Дитина зовсім не стоїть перед навколишнім світом один на один. Його 

ставлення до світу завжди опосередковані ставленням людини до інших людей, 
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його діяльність завжди включена в спілкування» (О.М. Леонтьєв)  

3. Заповніть таблицю 

Персоналії  Назви робіт  Коротка анотація  

Ложечкін Ганна 

Дмитрівна  

Динаміка когнітивно-

інтелектуального та 

когнітивно - моторного 

розвитку учнів 

нормального і 

порушеного 

інтелектуального генезу  

Теоретичні аспекти 

вивчення когнітивно-

інтелектуального та 

когнітивно-моторного 

розвитку учнів 

нормального і 

порушеного 

інтелектуального генезу 

Вплив пізнавальної 

активності на розвиток 

когнітивно-

інтелектуальної та 

когнітивно-моторної 

сфер учнів 

Атван Садхана  Соціально-педагогічний 

супровід дитини з 

обмеженими 

можливостями в Англії, 

Росії, Йорданії.  

Соціальнопедагогіческое 

супровід дитини з 

обмеженими 

можливостями як 

предмет теоретичного 

аналізу.  

 

                                          Практичне заняття 5 - 6  

Тема: Сучасна освітня система спеціальної педагогіки  

1. Організація ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у 

розвитку та їх сім'ям.  

        Розробка моделей психологічного супроводження у різних видах освітніх 

установ для дітей з обмеженими можливостями здоров'я; рання діагностика та 

корекція дітей з психосоматичними захворюваннями у віці від 0 до 4 років 

Розробка науково-методичних основ ефективної інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами в установи загального вигляду.  

2. Сучасні можливості здобуття дошкільної освіти дітей зі спеціальними 

потребами  

        Забезпечення державних гарантій доступності та рівних можливостей 

отримання повноцінної освіти та досягнення нового сучасного якості 

дошкільної освіти є одним з найважливіших напрямків модернізації російської 
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освіти на сучасному етапі Розширення охоплення дітей дошкільною освітою 

відноситься до числа безумовних пріоритетів російської освітньої політики, 

оскільки сприяє створенню рівних стартових умов для дітей незалежно від 

місця проживання, соціального статусу, національної приналежності та стану 

здоров'я. Доступність дошкільної освіти характеризує можливості вибору і 

надходження до дошкільний навчальний навчальні заклади і безперервного в 

ньому навчання.  

3. Порівняти систему організації спеціального дошкільного освіти України 

з подібними системами однієї із зарубіжних країн (за вибором)  

        Служби ранньої допомоги, наприклад у США, орієнтовані на допомогу 

дітям у сім'ях груп ризику, здійснюють свою діяльність за такими 

напрямами: оцінка рівня розвитку дитини; консультація сім'ї, спеціальна 

система освіти батьків, організація розвиваючого середовища для немовлят; 

охоплення освітою різних сфер розвитку немовляти (соціальних навичок, 

емоційного розвитку, зорового і слухового сприйняття, перших предметних дій, 

розвитку передумов розуміння мови і активної мови). В Україні при глибокому 

розумінні необхідності економічної та гуманістичної доцільності ранньої 

допомоги ще немає відповідної цілісної державної системи.  

                      4. Сучасна шкільна система спеціальної освіти 

          В даний час існує вісім основних видів спеціальних шкіл для дітей з 

різними вадами розвитку. Щоб виключити винесення діагнозний характеристик 

до реквізитів цих шкіл (як це було раніше: школа для розумово 

відсталих, школа для глухих і т.п.), в нормативно-правових та офіційних 

документах ці школи називаються по їх видовому порядковому номеру:  

• спеціальна (корекційна) освітня установа I виду (школа-інтернат для глухих 

дітей);  

• спеціальна (корекційна) освітня установа II виду (школа-інтернат для 

слабочуючих і позднооглохших дітей);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа III виду (школа-інтернат для 

незрячих дітей);  
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 спеціальна (корекційна) освітня установа IV виду (школа-інтернат для 

слабозорих дітей);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа V виду (школа-інтернат для 

дітей з важкими порушеннями мови);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа VI виду (школа-інтернат для 

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа VII виду (школа чи школа-

інтернат для дітей із труднощами в навчанні – затримкою психічного 

розвитку);  

 спеціальна (корекційна) освітня установа VIII виду (школа чи школа-

інтернат для дітей з розумовою відсталістю).  

5. Основні напрямки розвитку нових типів і видів спеціальних 

(корекційних) освітніх установ.  

        В останні роки створюються спеціальні освітні установи і для інших 

категорій дітей з обмеженими можливостями здоров'я та життєдіяльності: з 

аутистическими розладами особистості, з синдромом Дауна. Є також 

санаторні (лісові школи для хронічно хворих і ослаблених дітей.  

Спеціальні (корекційні) освітні установи фінансуються 

відповідним засновником.  

        Кожне таке освітній заклад несе відповідальність за життя вихованця та 

забезпечення його конституційного права на отримання безкоштовної освіти 

у межах спеціального освітнього стандарту.  

6. Відвідати наявні в місті спеціальні (корекційні) установи. Описати 

свої спостереження  

       Наприклад. Спеціальна школа-інтернат для слабочуючих дітей (адреса). 

Школа є спеціалізованою для слабочуючих дітей. Персонал відрізняється 

доброзичливістю. Так як школа одночасно є інтернатом, то діти живуть, 

пряма тут в окремому корпусі сполученим з навчальним. Навчальний клас 

складається з робочих місць учнів, оснащених навушниками і мікрофонами, 

підключеними до одного персонального комп'ютера, за яким знаходиться 

робоче місце викладача. Мета створення даного класу полягає в 
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забезпеченні можливості спілкування глухих та слабочуючих дітей між 

собою та з викладачем. При цьому обладнання і програмне 

забезпечення класу проводять індивідуальну корекцію амплітудно-

частотних характеристик звукових хвиль для того, щоб перевищити пороги 

чутності дітей. Для визначення індивідуальних особливостей слуху учнів 

дітей реалізований відповідний програмний модуль.  

7. Можливості та умови  індивідуальної програми реабілітації  

       Розробка індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-

інваліда) здійснюється при проведенні медико-соціальної експертизи на 

основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом 

функцій організму, і реабілітаційного потенціалу. У випадках, що вимагають 

спеціальних видів обстеження громадянина з метою уточнення структури і 

ступеня обмежень життєдіяльності, реабілітаційного прогнозу та 

реабілітаційного потенціалу, а також отримання інших додаткових 

відомостей, може складатися програма додаткового обстеження, що 

затверджується керівником відповідного бюро. Зазначена програма 

доводиться до відома інваліда (його законного представника) в доступній 

для нього формі. 

 8. Сучасні можливості та проблеми отримання вищої професійної 

освіти особами з обмеженою працездатністю. 

          Інваліди, які закінчили школу, як і багато інших випускники, хочуть 

продовжувати освіту у ВНЗ. Але й тут вони стикаються з новими 

труднощами. До цих пір, наприклад, ті інваліди, яким вдалося вступити до 

вузу, насилу до нього добираються і ледве пересуваються всередині будівлі. 

Фізичні недоліки практично повністю відміняють поїздки в громадському 

транспорті. У той же час є приклади, коли студентам-інвалідам переходити з 

аудиторії в аудиторію допомагають однокурсники. Іноді адміністрація вузу 

йде назустріч і складає навчальний план так, щоб у групі, де навчається 

інвалід, заняття проходили хоча б на одному поверсі. За даними досліджень, 

у кожному окремому вищому навчальному закладі країни навчається до 

5,2% студентів-інвалідів.  
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Контрольні завдання  

1. На підставі наданих даних заповніть наступну таблицю  

Система спеціальних установ для дітей із відхиленнями у розвитку 

Міністерство  Завдання, які 

вирішуються *  

Мережа установ **  

Міністерство праці і 

соціальної політики  

Ці органи визначають 

рівень потреби у 

створенні робочих 

місць для інвалідів, 

надання протезно-

ортопедичної допомо 

ги, реабілітацію інвалі 

дів, проведення меди 

ко-соціальної експерт 

тизи  

мережі спеціальних 

будинків-інтернатів для 

інвалідів, спеціалізованій 

установі для неповнолітніх, 

які потребують соціальної 

реабілітації  

Міністерство охорони 

здоров'я України  

Указ «Про 

затвердження форм 

індивідуальної 

програми реабілітації 

інваліда, 

індивідуальної 

програми реабілітації 

дитини-інваліда, що 

видаються  державни 

ми установами меди 

ко-соціальної експерт 

тизи, порядку їх роз 

робки та реалізації». 

Визначення 

інвалідності  

центри реабілітації 

інвалідів, спеціалізовані 

лікарні, клініки, санаторії, 

інтернати.  

Міністерство освіти та 

науки  

Реалізація прав 

інвалідів на освіту, 

розробка і прийняття 

зазначених законів  

Спеціалізовані дитячі 

садки, школи, ПУ, 

логопедичні кабінети, 

бібліотеки для 

слабочуючих і слабозорих.  

 

2. Підготуйте повідомлення на тему «Історія розвитку вітчизняної системи 

спеціальної освіти».  

3. Якими факторами визначається структура спеціальної (корекційної) 

загальноосвітньої школи?  

4. Чому спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа VIII виду не дає своїм 

вихованцям ліцензованої освіти?  
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       Спеціальна школа VIII виду забезпечує спеціальну освіту для дітей з 

інтелектуальним недорозвиненням. Навчання в цій школі не є цензові, маючи 

якісно інший зміст. Основна увага приділяється соціальній адаптації та 

професійно-трудової підготовки при освоєнні учнями доступної їм обсягу 

змісту освіти з загальноосвітніх предметів. Навчання в школі VIII виду 

завершується іспитом з трудового навчання. Школярі можуть бути звільнені 

від іспиту на (атестації) за станом здоров'я.  

5. Чим зумовлено включення в структуру школи таких компонентів, як 

підготовчий, або пропедевтично-діагностичний етап, професійне навчання, або 

етап поглибленої трудової підготовки?  

          Підготовчим клас дозволяє не тільки краще підготувати дитину до школи, 

і дає можливість уточнення діагнозу в ході освітнього процесу і психолого-

педагогічного вивчення можливостей дитини. Аналіз захворюваності учнів на 

основі вивчення матеріалів медичних карт, анкет батьків учнів з проблеми 

стану здоров'я їхніх дітей, результатів працевлаштування випускників, соціуму, 

в якому знаходиться школа, показав несприятливу ситуацію з фізичним, 

соціальним, психічним здоров'ям школярів. Тому 

педагогічний колектив вирішив ввести зміни в шкільне життя таким чином, 

щоб цінності фізичного, психічного, соціального здоров'я з'явилися найбільш 

значними сторонами шкільного життя.  

6. Від чого залежить тривалість професійного навчання в школі?  

Тривалість професійного навчання у школі залежить від тієї професії на яку 

направлено навчання та специфіка викладання.  

7. Які профілі професійної підготовки учнів з порушенням розвитку найбільш 

поширені?  

Кухар, штукатур-маляр, токар, оператор швейного обладнання, молодший 

медичний персонал, озеленювачі, двірники, не рідко зустрічаються радіо-і теле-

ремонтники.  

 

                                           Практичне заняття 7. 

                                       Тема: Основи дидактики  
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1. Дидактичні принципи спеціальної педагогіки, їх сутність і специфіка 

реалізації  

            Дидактична сторона досвіду професійної діяльності педагога додаткової 

освіти є для нас предметом спеціального педагогічного аналізу. Ми бачимо в 

дидактичної компетентності, безперервно вдосконалюється та 

збагачує, ресурси розвитку педагогічного професіоналізму. Сьогодні, як ми 

вважаємо, впритул постало питання про необхідність 

формування принципово нової галузі наукового теоретичного знання – 

дидактики додаткової освіти. Саме цей розділ сучасної педагогічної науки 

здатний розкрити специфічні риси, закономірності, суперечності і принципи 

навчання, що дають про себе знати в процесі додаткової освіти дітей, а – якщо 

подивитися на аналізовану проблему набагато ширше – то дітей і дорослих.  

Дидактичні принципи: принцип наочності, принцип систематичності, принцип 

свідомості, принцип активності, принцип самостійності, принцип навчання на 

високому рівні труднощі, принцип доступності, принцип науковості, 

принцип опори на інтерес, принцип практичної спрямованості навчання, 

принцип співпраці. Для кожного з даних принципів існує своя специфіка 

реалізації, яка повністю залежить від уміння й творчого підходу педагога.  

 

2. Специфіка відбору методів навчання і виховання дітей з відхиленнями у 

розвитку  

Методи навчання перебувають в істотній залежності від психологічних, вікових 

особливостей школярів. Наприклад, вибір методів навчання в початкових 

класах, особливо в 1, визначається можливостями розвитку абстрактних форм 

мислення на основі зв'язку з чуттєвим досвідом учня. Методи навчання 

залежать від анатомо-фізіологічних особливостей організму учнів, враховують 

їх працездатність, стомлюваність, особливість нервової, судинної, кістково-

м'язової, статевої систем організму. У сучасних умовах освіти пред'являються 

все більш глибокі вимоги до вдосконалення традиційних та пошуку нових 

методів:  

- Спрямованість методу навчання на виконання завдань гуманістичного 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


виховання.  

- Науковість  методу.  

3. Роль особистості педагога у процесі виховання дітей з особливими 

освітніми потребами  

        Педагог має одну з чільних сторін виховання дітей з особливостями в 

розвитку. Так як саме від його старання, підходу і особистих якостей у болів 

частини залежить пізнавальні і розвиваючий процес для дитини. Педагог 

повинен розуміти, приходячи в спеціальний навчальний заклад що тут особливі 

діти, і головне для нього терпіння і любов до своєї роботи і учням.  

4. Форма навчання дітей з проблемами у розвитку  

        Можна подати перелік можливих організаційних форм освіти дітей з 

проблемами розвитку: спеціалізований дитячий садок повного дня; 

спеціалізовані групи короткочасного перебування в дитячому саду;  

спеціалізовані школи; школи-інтернати;  індивідуальне навчання.  

5. Специфіка організації уроку в спеціальній школі  

       Специфіка організації уроку в спеціальних школах полягати в 

індивідуальному підході розробці плану заняття. Це залежить від специфіки 

дефекту дітей у цьому освітньому закладі.  

6. Принципи відбору засобів навчання у спеціальній освіті  

        Принцип відбору засобів так само залежить від специфіки дефекту, від 

його складності. Так само від віку та розвитку дитини.  

7. Мова як засіб навчання дітей з особливими освітніми потребами  

         Це не для кого, не секрет, що кращий спосіб освіта це пояснення і 

приведення прикладів. Набагато краще сприймається матеріал, якщо тобі його 

пояснюють, а не просто після його прочитання. Для дітей зі спеціальними 

освітніми потребами це є одним з найважливіших пріоритетів. Так як в розмові 

педагога та учня відбувається контакт, і якщо педагог грамотно скористається 

даними контактом, то навчання завжди принесе свої позитивні плоди.  

8. Можливості мистецтва як засобу корекції розвитку  

       Вплив творів мистецтва на людей цікавило вчених в усі часи. Проте лише в 

ХХ столітті мистецтва стали приписувати терапевтичну функцію, грунтуючись 
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на конкретних позитивних результатах наукових досліджень. Так у 

Великобританії М. Річардсон. Дж. Дебуффе та ін використовували 

образотворче мистецтво для лікування психічних розладів, а в 1940-і роки 

малюнки, виконані різними людьми використовуються як інструмент 

дослідження несвідомих процесів.Сучасний період характеризується широким 

застосуванням різних видів мистецтва як арт-терапевтичної інструментарію: в 

медицині для лікування нервово-психічних, захворювань, у психології для 

корекції афективної сфери. Мистецтво позитивно впливає на центральну 

нервову систему, що підтверджує у своїх працях відомі психіатри  

А. Л. Гросман і В. Райков. Так (наприклад, нормалізація роботи серцево - 

судинної системи відбувається під звуки музики, виконаної на кларнеті і 

скрипці).  

9. Місце наочних засобів у спеціальній освіті  

         Використання наочних посібників у певних освітніх установах, несе 

позитивні і високоефективний характер сприятливого впливу на навчальний 

процес дітей зі спеціальними освітніми потребами.  

10. Основні групи ТСО і компенсації порушень у виховному освіту  

         ТСО (технічні засоби навчання) є не замінними в освітніх установи для 

дітей з порушеннями у розвитку. Прикладом може бути школа-інтернат для 

слабочуючих, де в кожному класі встановлені парти з вбудованими 

навушниками для освітнього процесу [7].  

                                             Контрольні завдання  

1. Розкрийте зміст таких принципів побудови системи спеціальної освіти:  

- Загальності та загальнодоступності спеціальної освіти – в терміні міститися 

ідея того, що освіта має бути доступне для всіх. Багато інвалідів через низку 

причин не можуть отримувати, наприклад, вища освіта.  

По-перше, це залежить від самого освітнього закладу (велика частина з 

них не передбачають наявності дітей-інвалідів, тому що, вони просто не 

облаштовані спеціальними сходами, аудиторіями та ін а дитині просто складно 

буває самостійно подолати навіть 1 поверх). Так само це ще полягає не завжди 

в сприятливому ставленні суспільства до людей з обмеженими можливостями;  
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- Обов'язковості спеціальної освіти – для дітей з порушеннями у розвитку 

обов'язковими передбачені тільки дошкільна і шкільна освіті. Потрібно так 

само зробити обов'язковим і спеціальну освіту. Щоб інваліди не відчували себе 

ізгоями і приносили свою посильну користь для країни і суспільства;  

- Єдність спеціальної освіти – система освіти повинна носити єдину структуру з 

певними відхиленнями на облік дефекту учнів;  

- Цензовой спеціальної освіти - це освіта відповідна рівнів освіти масової 

загальноосвітньої школи: наприклад, основну загальну освіту, загальну 

середню освіту). Їм видається документ державного зразка, що підтверджує 

отриманий рівень освіти або свідоцтво про закінчення спеціального 

(корекційного) освітнього закладу;  

- Диференційованості системи спеціальних установ – позначає поділ 

навчальних планів і програм у спеціалізованих школах, класах або в старших 

класах середньої школи, здійснима на факультативах;  

- Гуманістичного характеру спеціального виховання та освіти – гуманістичний 

характер ставиться до того, що люди повинні усвідомлювати, що всі ми не 

однакові, і що це нормально;  

- Співпраця школи, сім'ї і громадськості в освіті дітей з відхиленнями у 

розвитку – це невід'ємна частина сприятливого впливу на процес виховання та 

освіти дитини з порушеннями у розвитку. Бо тільки загальними зусиллями 

можна досягти позитивного результату.  

2. Наведіть приклади, що розкривають специфіку реалізації принципів 

навчання в спеціальній (корекційної) загальноосвітній школі.  

        Корекційна спрямованість навчання і виховання дітей з порушеннями 

розвитку:  

- Кваліфікаційне знання з урахуванням структури дефекту (чітке визначення 

дефекту спостерігається у дитини, його складність і визначенні навчального 

закладу (дитячого саду для аномальних дітей або спеціалізована школа певної 

групи)).  

- Розвиток більш сильних сторін у дитини, наприклад багато дітей з 

відхиленнями у розвитку мають більш розвинені творчі здібності (Бетховен). 
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Підхід при вихованні аномальних дітей має полягати у чіткому виявленні 

інших, сильних сторін дитини.  

- Викладачі-дефектологи повинні самовдосконалюватися, проходити семінари 

для підвищення кваліфікації, допрацьовувати, доповнювати і покращувати 

свою роботу з аномальними дітьми.  

- Для кожного виду дефекту розроблена своя програма виховання і викладання. 

Вона не може бути однаково для слабозорих та слабочуючих дітей, і вже тим 

більше для дітей з розумовими вадами. Якщо дитина погано чує або не чує 

взагалі, з ним повинен займатися певний фахівець, і так для кожного дефекту.  

- Взагалі все виховання та освіти для дітей з відхиленнями носять специфічний 

характер. Трудова підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних 

закладах або групах, у ВНЗ ж діти з відхиленнями (тут так само є ряд певних 

правил) навчаються в загальних групах.  

- Для дітей з відхиленнями у розвитку обов'язково повинно бути передбачено 

медичне та оздоровче лікування. Для цього в нашій країні існують спеціальні 

клініки, лікарні і санаторії.  

3. Вивчіть схеми. Поясніть, чим викликані процес стандартизації шкільної 

освіти та розробки державних стандартів? 

        Процес стандартизації освіти й розробки державних стандартів 

викликаний в-першу чергу державним стандартом загальної освіти осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я; так само велику роль відіграють 

навчальний план, навчальні програми, підручники і навчальні посібники.  

4. Виконайте тест правильно виконуючи завдання:  

А. Носії змісту освіти – це державний освітній стандарт;  

Б. Нормативи освітні областей, які визначаються регіонами та освітніми 

установами, відображає – національно-регіональний компонент;  

В. Проекція змісту освіти здійснюється наступним чином – державний освітній 

стандарт – навчальний план – навчальні програми – підручник;  

Г. Сучасна гуманістична педагогіка пропагує до визначення сутності змісту 

освіти – особистісно-орієнтовані підхід;  
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Д. Накопичення та передача знань, що забезпечують життєдіяльність людини, 

становить – прагматичну функцію змісту освіти;  

Є. Необхідність узгодження складових змісту освіти: теорія, навчальних 

предметів, навчального матеріалу, педагогічної діяльності, особистості учня - 

становлять: принцип фундаменталізації змісту освіти.  

Ж. Навчальний план, що розробляється на основі базисного плану і носить 

рекомендаційний характер – це робочий навчальний план школи;  

З. Національно – регіональний компонент навчального плану представляє 

собою – варіативну частину навчального плану;  

І. Інваріантна частина навчального плану пропонує наступні види занять – 

обов'язкові заняття.  

К. Базисний навчальний план включає наступні нормативи – максимальна 

обов'язкова навантаження для учнів;  

Л. Навчальні програми можуть бути – авторські, федеральні, шкільні.  

М. Навчальна програма може бути побудована способами – лінійним, 

авторським.  

5. Спираючись на схему, охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку змісту 

фахової освіти:  

Напрямок розвитку змісту фахової освіти на сучасному етапі можна умовно 

розділити на дві групи:  

- Тенденція розвитку змісту фахової освіти – у цю групу входять – гуманізації, 

гуманітаризація, стандартизація, верифікація;  

- Актуальні проблеми формування змісту спеціальної освіти – вдосконалення 

сучасних державних стандартів, осовременірованіе зміст освіти, створення 

варіативних навчальних планів, навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників, створення авторських програм, навчальних посібників, методичне 

забезпечення реалізації змісту освіти в школі.  

6. Підготуєте аргументовану відповідь на наступні питання:  

- Які класифікації методів навчання відомі вам?  

Класифікація методів за призначенням:  

- Придбання знань;  
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- Формування умінь і навичок; 

 - Застосування знань;  

- Творча діяльність;  

- Закріплення; 

 - Перевірка знань, умінь, навичок. 

 Класифікація методів за типом (характером) пізнавальної діяльності:  

- Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний);  

-Репродуктивний;  

- Проблемне виклад;  

- Частково-пошуковий (евристичний);  

- Дослідницький.  

- Назвіть конкретні методи навчання, що включаються авторами 

класифікаціями в різні групи:  

1. За джерела інформації з урахуванням форми навчання;  

2. За характером пошукової діяльності;  

3. За логікою навчання (по використанню логіко-психологічних операцій);  

4. За логічної структурі змісту навчального матеріалу.  

- Які з них можуть використовуватися у спеціальній (корекційної) 

загальноосвітній школі для дітей з порушенням інтелекту?  

- За логікою навчання (по використанню логіко-психологічних операцій);  

- По джерелу інформації з урахуванням форми навчання.  

- Які з наведених класифікацій методів навчання носить більш завершений 

характер? Доведіть.  

- Закріплення (цей метод проводитися у закінченні навчання і несе в собі 

закріплення пройденого предмета, саме тут проявляється те що засвоїв дитина і 

як це вплинуло на поліпшення дефекту який у нього спостерігався).  

7. Охарактерізуйте фактори визначають, вибір методів освіти.  

       Проведення психологічного, психодіагностичного дослідження завжди 

підпорядковане певної мети, яка обумовлює шляхи вирішення окремих завдань. 

Основна мета психодіагностичного дослідження дитини з вадами розвитку – 

виявлення структури порушення психічної діяльності для знаходження 
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оптимальних шляхів корекційної допомоги. Конкретна завдання визначається 

віком дитини, наявністю або відсутністю порушень зору, слуху, опорно-

рухового апарату, соціальною ситуацією, етапом діагностики (скринінг, 

диференційна діагностика, поглиблене психологічне вивчення дитини для 

розробки індивідуальної корекційної програми, оцінка ефективності 

корекційних заходів).  

8. Які педагогічні умови можуть сприяти підвищенню ефективності методів 

навчання.  

Це, звичайно ж, особистісні якості педагогів, їх творчий підхід до навчального 

процесу.  

9. Назвіть методи стимулювання і мотивації навчання. Яку роль вони 

відіграють у процесі освіті?  

         Групу методів стимулювання і мотивації навчання можна умовно 

поділити на дві великі підгрупи. У першій з них уявити методи формування 

пізнавальних інтересів в учнів (його роль полягає у виникнення позитивних 

емоцій по відношенню до навчальної діяльності, до її змісту, форм і методів 

здійснення). У другій – методи, переважно спрямовані на формування почуття 

обов'язку і відповідальності в навчанні (виховання відповідальності, 

патріотизму, потреби навчання).  

10. Які засоби і прийоми з перерахованих, далі становлять методи формування 

пізнавального інтересу, а так само – методи стимулювання обов'язку і 

відповідальності в навчанні:  

- Методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні ігри та ігрові 

ситуації, створення позитивних емоцій, заохочення);  

- Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні (переконання у 

суспільної значимості навчання, зміст матеріалу, пред'явлення навчальних 

вимог, осуд).  

11. Визначте форми організації навчання, прийнятні для процесу спеціальної 

(корекційної) загальноосвітньої школи. Обгрунтуйте свою думку.  

- Фронтальна (колективна) щоб діти могли взаємодіяти один з одним у процесі 

навчання;  
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- Індивідуальна (це прийнятно при виконанні певних завдань, при яких 

самостійна, індивідуальна робіт буде більш ефективна)  

12. План повідомлення на тему «Характеристика уроку як основної форми 

навчання в спеціальній (корекційної) загальноосвітній школі».  

1. Виступ на тему "Урок як основна форма навчання»  

- Форми і типи уроку прийнятні в спеціальній (корекційної) загальноосвітній 

школі;  

2. Принципи побудови уроку в спеціальній (корекційної) загальноосвітній 

школі.  

3. Основні напрямки занять з дітьми на уроці в спеціальній (корекційної) 

загальноосвітній школі  

13. Повідомлення на тему «Реалізація корекційно - розвивальної функції 

уроку».  

        Корекційно-розвиваюча мета повинна чітко орієнтувати педагога на 

розвиток психічних процесів, емоційно-вольової сфери дитини, на виправлення 

і компенсацію наявних недоліків спеціальними педагогічними і 

психологічними прийомами. Ця мета повинна бути гранично конкретною і 

спрямованої на активізацію тих психічних функцій, які будуть максимально 

задіяні на уроці. Реалізація корекційно-розвиваючої мети передбачає 

включення в урок спеціальних корекційно-розвиваючих вправ для 

вдосконалення вищих психічних функцій, емоційно-вольової, пізнавальної 

сфер і включення завдань з опорою на кілька аналізаторів. Приклад постановки 

корекційно-розвиваючої мети:  

1) розвивати слухове сприйняття учнів на основі вправ у впізнавання і 

співвіднесенні;  

2) коригувати зорове сприйняття на основі вправ на увагу.  

З точки зору корекційної спрямованості розглянемо структуру уроку; 

наступність етапів і послідовність включення дітей у завдання і вправи за 

ступенем наростаючої складності. Кожен урок повинен складатися з декількох 

етапів, в ході яких педагог вирішує навчальне завдання, підпорядковану 

спільної мети заняття: актуалізувати минулий досвід, ввести в тему через 



визначення особистісних смислів, що вивчається, закріпити вміння на основі 

застосування і т.п. У поурочному плануванні педагога, який навчає дітей з ЗПР 

у загальноосвітньому класі загальноосвітньої школи, важливо окремо 

відобразити план  

14. З опорою на класифікацію уроків з дидактичним цілям, дайте 

характеристику існуючих типів уроку і відповіді на питання:  

- Від яких факторів залежить вибір учителя типу уроку?  

Тип уроку залежить від дефекту дітей, з якими він працює, від складності їх 

дефекту і їх підготовленості.  

- Як у залежності від типу уроку буде змінюватися його структура?  

Структура і типи уроку, організаційної діяльності вчителя. Структура уроку і 

його тип утворюються з комбінації основних елементів процесу навчання. 

Структурна побудова уроку залежить від конкретних навчально-виховних 

завдань, характеру передбачуваної на уроці діяльності та навчального взаємодії 

вчителя з дітьми.  

- Які з представлених типів уроком можуть проводитися нетрадиційна?  

- Комбіновані;  

- Передача і засвоєння нових знань;  

- Закріплення.  

15. Зіставте основні частини уроку, і структурні елементи уроку висловіть цей 

взаємозв'язок графічно.  

16. Вкажіть авторів – представників класичної педагогіки і психології, їх 

основні праці, в яких утворені наведені положення:  

а) Вигодський Л.С.  б) Макаренко А.С.  в) Сухомлинський В.А.  

17. Характеристики яких типів відносин батьків до дитини з порушенням у 

розвитку наведені далі:  

а) гіперопіка;  б) гипопротекция;  в) емоційне відкидання.  

                                        

Практичне заняття 8-9 

Тема: Пріоритетні напрямки розвитку сучасної спеціальної освіти  

1. Створення державної системи ранньої допомоги  
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Опорним структурним елементом державної системи мають стати регіональні, 

міські та муніципальні центри та установи, створювані на основі сімейно-

орієнтованого та міждисциплінарного підходів до організації діяльності. 

Регіональні центри повинні бути максимально наближені до місця проживання 

сім'ї та організовані з урахуванням регіональних економічних можливостей, 

місцевих умов і традицій. Ним має бути надано право широкого варіативного 

вибору місця розміщення: на базі загальноосвітнього або спеціалізованого 

дошкільного закладу, або установ охорони здоров'я (дитячих поліклінік або 

кабінетів з катамнезу при дитячих лікарнях), спеціалізованих центрів при 

психолого-медико-педагогічних комісіях.  

2. Досвід організації ранньої діагностики за кордоном  

Вже на початку 70-х рр.. ХХ ст. США і країни Європи перейшли до практики 

створення різних систем і програм ранньої допомоги немовлятам та їх сім'ям. 

Перші створювані програми були орієнтовані на задоволення соціальних 

потреб нормально розвиваються дітей та дітей з ризиком відставання в 

розвитку від народження до 3 років. Це дозволило характеризувати їх як 

соціально-педагогічні програми ранньої допомоги або раннього втручання.  

 

3. Поняття інтеграції. Інтеграція та диференціювання. Гідність і недоліки  

У системі освіти інтеграція означає можливість мінімально обмежує 

альтернативи (тобто вибору) для осіб з особливими освітніми потребами: 

здобуття освіти в спеціальному (коррекционном) освітньому закладі або, з 

рівними можливостями, в освітньому закладі загального призначення 

(дошкільний навчальний заклад, шкіл). Інтеграція грунтується на концепції 

«нормалізації», в основу якої покладена ідея про те, що життя і побут людей з 

обмеженими можливостями повинні бути як можна більш наближеними до 

умов і стилю життя суспільства, в якому вони живуть.  

Стосовно до дітей це означає наступне.  

1. Дитина з особливими освітніми потребами має і загальні для всіх потреби, 

головна з яких – потреба в любові і стимулює розвиток обстановці.  

2. Дитина повинна вести життя, максимальною мірою наближається до 
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нормальної.  

3. Найкращим місцем для дитини є його рідний дім, і обов'язок місцевої влади – 

сприяти тому, аби діти з особливими освітніми потребами виховувалися в свої 

сім'ях.  

4. Вчитися можуть всі діти, а значить, всім їм, якими б важким не були 

порушення розвитку, повинна надаватися можливість отримати освіту.  

4. Моделі інтегрованого навчання  

- Модель «недолюдей». Людина з відхиленнями у розвитку відповідно до цієї 

моделі розглядається як неповноцінне істота, що наближається по своєму рівню 

до тварини.  

- Модель «Загроза суспільству». Існувало уявлення, що деякі категорії осіб з 

відхиленнями у розвитку представляють загрозу суспільству (розумово 

відсталі, глухі, особи з психічними відхиленнями).  

- Модель «Об'єкт жалю». Ця модель надає руйнівний вплив на розвиток 

особистості людини, на його прагнення до самореалізації.  

- Модель «Об'єкт обтяжливою благодійності». Складні економічні умови в ряді 

країн світу не дозволяють дотримуватися незмінно сприятливої економічної 

політики щодо осіб з обмеженими можливостями.  

- Модель «Розвиток». Ця модель передбачає наявність у осіб з обмеженими 

можливостями здібностей до утворення і розвитку [8].  

                                            Контрольні завдання  

1. Охарактеризуйте стан вітчизняної спеціальної педагогіки на сучасному 

етапі.  

         На даному етапі спеціальна педагогіка йде на покращення. Створюються 

нові закони, які покращують положення інвалідів у сфері освіти. Створюються 

спеціалізовані навчальні та виховні установи. З'являються все більше, 

спрямовані, навчальні заклад для підготовки спеціального викладацького 

складу. Все частіше, інваліди продовжують навчання після школи, частіше 

стали поступати до ВНЗ.  

2. Розгляньте напрям наукових досліджень та визначте його значення щодо 

теорії і практики навчання дітей з фізичними та психічними порушеннями 
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Головним завданням цікавить НАПН України в галузі педагогіки є розробка 

методологічних, теоретичних і методичних основ систем спеціального 

навчання і виховання. У рамках сформованої вітчизняної наукової традиції 

головними цінностями спеціальної освіти стосовно кожного віковою етапу 

визнаються просування дитини по шляху нормального психічного розвитку, 

попередження і корекція вторинних за своєю природою порушень, 

рівень особистісного розвитку, освіти і життєвої компетенції. Центральною 

проблемою корекційної (спеціальної) педагогіки є пошук шляхів вирішення 

суперечності між необхідністю і можливістю дорослих передати дитині 

соціальний і культурний досвід, оскільки у випадках порушення розвитку 

перестають діяти або виявляються недостатньо заможними традиційні способи 

вирішення традиційних освітніх і виховних завдань. Внаслідок цього виникає 

задача розробки «обхідних шляхів» і специфічних засобів вирішення 

традиційних освітніх і виховних завдань стосовно до кожного етапу розвитку.  

3. Повідомлення, а тему «Історія розвитку вітчизняної системи спеціальної 

освіти».  

Назвіть перші спеціальні установи для дітей з відхиленнями у розвитку, 

відкриті в Україні. Спеціальна освіта осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я в крані має майже 200-річну історію. 14 жовтня 1806 в г.Павловське 

біля Санкт-Петербурга було відкрито перший навчально-виховний заклад 

(дослідне училище) для 12 глухонімих дітей, в 1807 р. відкрито освітній заклад 

для сліпих дітей.  

Перший освітній заклад для розумово відсталих дітей з'явився в м. Рига в 

1854 р. До кінця XIX століття освіту осіб з порушеннями слуху і зору в країні 

набуває поширення, одночасно переходячи з категорії приватних навчально-

виховних закладів в систему спеціалізованих державних шкіл. З 1908 р., 

завдяки урядовим рішенням про введення загальної початкової освіти, 

розвивається система шкіл для розумово відсталих. До 1917 р. допоміжні 

школи діяли у Вологді, В'ятці, Єкатеринбурзі, Києві, Москві, Харкові. До цього 

часу в усіх установах для розумово відсталих дітей (допоміжних школах, 

притулках, навчально-виховних закладах) виховувалося близько 2000 дітей. 
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Однак спеціальну освіту як державна система навчання дітей з відхиленнями у 

розвитку стало розвиватися тільки після 1918 р. Створюються школи для дітей 

глухонімих, тугоухие, сліпих, слабозорих та розумово відсталих. У 50-ті роки 

почалося навчання дітей з порушенням опорно-рухового апарату і важкими 

вадами мовлення. У 1981 р. рішенням колегії Міносвіти СРСР було 

затверджено Положення про спеціальній школі для дітей із затримкою 

психічного розвитку. Таким чином, в даний час система спеціальної освіти 

складається з восьми видів спеціальних (корекційних) освітніх установ для 

учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку, що реалізують 15 навчальних 

програм. Крім того, з 1998 р. для дітей, раніше виведених із загальноосвітніх 

установ за станом здоров'я, використовується нова форма навчання в школах 

«надомного» навчання.  

4. Виходячи з аналізу схеми можна зробити висновки про подальший 

розвиток фахової освіти в Україні, і ці шляхи буде 2:  

1. Принципи диференціації:  

- Подальша диференціація спеціальних шкіл;  

- Вдосконалення мережі спеціалізованих установ.  

2. Принцип інтеграції:  

- Соціальна інтеграція (роздільне навчання в одному навчальному закладі);  

- Інтеграція навчання (спільне навчання дітей різних категорій в одному класі).  

Так само відбувається подальший розвиток і застосування форм інтеграції, 

таких як інтернальних і екстернальних. А так само її моделей – часткової, 

повної, тимчасовою і постійною.  

        Виділяються основні напрямки розвитку системи спеціальної освіти:  

- забезпечення більш повного задоволення освітніх і діяльнісних  потреб осіб з 

відхиленнями у розвитку;  

- приведення освіту у відповідність з ціннісними орієнтаціями суспільства, 

змінами концепції розвитку суспільства, зі сходженням суспільства в систему 

ринкових відносин; 

- створення більш гнучкої та варіативної системи отримання спеціальної 

освіти;  



- приведення сфери спеціальної освіти у пріоритетний напрям розвитку 

соціальної сфери суспільства.  

        Визначені ідеї формування системи спеціальної освіти:  

- Створення правової бази для рівності всіх громадян у здобутті освіти.  

- Створення системи спеціальних освітніх стандартів та контролю якості 

спеціальної освіти.  

- Розвиток інноваційної діяльності, варіативності освітніх установ, програм та 

корекційних технологій.  

- Оптимізація мережі спеціальних освітніх установ.  

- Розвиток механізмів інтеграції навчальних закладів з метою підвищення 

якості освіти.  

5. План проведення дискусії на тему: «Проблема інтегрованого освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства і освітній сфері».  

1. Суть інтегрованої освіти.  

2. Інтегрована освіта в Україні та за кордоном, схожість і відмінності.  

3. Роль інтегрованої освіти в сучасній спеціальної педагогіки та освітній сфері.  

4. Схема «Інтеграційний навчання: здобутки і проблеми»  

Переваги підходу  Існуючі обмеження  

Розвиток наукових досліджень 

клінічного вивчення причин і 

наслідків порушеної розвитку і 

можливих способів профілактики і 

лікування окремих захворювань, 

наслідком яких є обмеження 

можливостей людини.  

У сучасних умовах ця модель 

недостатня, будучи сама по собі 

обмежувачем можливостей 

людини з особливими потребами.  

 

 

                                                        Висновки  

П'ята частина українців вважає людей з обмеженими можливостями тягарем 

для суспільства. Ще 27% населення відзначають, що інваліди виглядають і 

поводяться інакше, ніж інші громадяни, і тому не вписуються в 

суспільство. Соціологічне дослідження проводилося в чотирьох регіонах країни 

в рамках реалізації спільного проекту Євросоюзу «Система реабілітаційних 

послуг для людей з обмеженими можливостями». Учасники слухань відзначили 
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необхідність прийняття цілого комплексу заходів, покликаних розширити 

соціальну інтеграцію інвалідів.  

        13 млн.  (майже 10% населення) – люди з обмеженими можливостями, з 

них 553 тис. – діти. За останні вісім років інвалідів у країні стало більше на 

15%. За прогнозами експертів, в 2010 році кількість дітей-інвалідів досягнула 

1,2 млн. Ці та інші проблеми не вирішити без якнайшвидшої ратифікації 

Конвенції ООН про права інвалідів та внесення відповідних правок в 

законодавство. До першочергових завдань влади повинно бути враховано 

створення нових законів прямої дії закону «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні, вважають учасники слухань.  

        Спеціальна педагогіка спрямована на розвитку людей з певними вадами, на 

те, щоб інваліди були повноцінними членами суспільства.  

        Щоб дитина з будь-яких відхилень у розвитку зміг отримувати гідну 

освіту, що закінчивши школу, ПП або ВУЗ він зміг влаштуватися на роботу і 

вести нормальний, зі своїми специфічними особливостями, спосіб життя.  

                                           Контрольні завдання 

                                                           Зміст  

Питання 1. Поняття і галузі спеціальної педагогіки:  

1.Спеціальна педагогіка  

2. Дефектологія  

3. Корекційна педагогіка  

              4. Лікувальна педагогіка  

Питання 2. Суб'єкт, об'єкт, предмет, цілі і завдання спеціальної педагогіки  

1. Об'єкт, суб'єкт і предмет спеціальної педагогіки (За М. М. Назарової)  

2. Цілі спеціальної педагогіки  

3. Завдання спеціальної педагогіки  

Питання 3. Основні терміни спеціальної педагогіки:  

1. Реабілітація  

2. Абілітація  

3. Корекція, компенсація і соціалізація  
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4. Деякі основні терміни, що використовуються в області спеціальної освіти  

Питання 4. Класифікації порушень розвитку: 

1. Підстави класифікацій  

2. Деякі види класифікацій  

3. Категорії осіб з порушеннями розвитку  

Питання 5. Статистика спеціальної педагогіки  

1. Статистичний облік …. 

2. Зарубіжна статистика …. 

3. Статистичні дані …. 

Питання 6. Предметні галузі сучасної спеціальної педагогіки та її зв'язок з 

іншими науками  

1. Сфери спеціальної педагогіки …….. 

2. Зв'язок спеціальної педагогіки з іншими науками……  

Питання 7. Філософія як методологічна основа спеціальної педагогіки  

1. Світоглядні аспекти в спеціальній педагогіці  

2. Погляди великих мислителів на здоров'я і виховання  

3. Філософські концепції відхилень  

4. Ідеї сучасної західної філософії  

5. Вітчизняні філософи про проблеми спеціального утворений  

6. Напрями побудови нової парадигми спеціальної педагогіки  

Питання 8. Соціокультурні основи спеціальної освіти  

1. Формування концепції соціальної реабілітації  

2. Ідеї расової біології та гігієни, соціал-дарвінізм  

3. Патерналістська позиція  

4. Сучасна концепція соціальної реабілітації  

Питання 9. Економічні основи спеціальної освіти  

1. Основні віхи в історії економічного розвитку спеціальної освіти  

2. Сучасний стан питання  

3. Економічні перспективи розвитку системи спеціальної освіти  

Питання 10. Правові основи спеціальної освіти  

1. Основні міжнародні правові документи  
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http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0


2. Законодавча політика України 

Питання 11. Закон "Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

(спеціальну освіту)"  

1. Мета прийняття Закону  

2. Основні терміни  

3. Учасники відносин  

4. Цілі спеціальної освіти 

5. Права осіб з обмеженими можливостями та їх батьків  

6. Організація спеціальної освіти  

Питання 12. Зміст і значення клінічних основ спеціальної педагогіки  

1. Поняття клінічних основ спеціальної педагогіки  

2. Зв'язок медицини і педагогіки  

3. Біологічні фактори, що несприятливий вплив на розвиток дитини  

Питання 13. Розвиток організму дитини  

1. Періоди розвитку організму дитини  

2. Ембріональний період  

3. Перший рік життя  

4. Вік 2-3 роки 

5. Вік 3-5 років  

6. Віковий діапазон від 6 до 10 років  

Питання 14. Медична абілітація та реабілітація  

1. Абілітація  

2. Реабілітація  

3. Етапи реабілітації  

4. Принципи настрої реабілітаційної програми  

5. Медичні засоби абілітації та реабілітації  

Питання 15. Предмет і завдання спеціальної психології  

1. Предмет спеціальної психології  

2. Предмет спеціальної психології  

Питання 16. Основні поняття і проблеми спеціальної психології  

1. Визначення компенсації функцій  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


2. Типи компенсації психічних функцій  

3. Теорії компенсації  

4. Типи порушення психічного розвитку  

5. Загальні закономірності психічного розвитку  

6. Закономірності аномального розвитку  

Питання 17. Лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки  

1. Поняття мови і психолінгвістичні одиниць  

2. Своєрідність мови як суспільного явища  

3. Розвиток дитячої мови  

4. Розвиток символічної функції в онтогенезі  

5. Психолінгвістичний аналіз мовленнєвих відхилень  

Питання 18. Становлення західноєвропейської системи піклування осіб з 

відхиленнями у розвитку  

1. Архаїчні суспільства  

2. Античні погляди  

3. Перші соціальні інститути допомоги  

4. Середньовічні норми  

5. Ідеї гуманізму епохи Просвітництва  

6. Основні напрями громадської допомоги  

7. Створення національних систем спеціальної освіти  

Питання 19. Сучасний етап розвитку комплексної підтримки осіб з особливими 

потребами в західних країнах  

1. Законодавчі документи  

2. Інтеграція та нормалізація  

3. Спеціальна освіта в Швеції  

4. Кемпхільська громада  

5. Сучасна стратегія соціальної політики  

Питання 20. Створення спеціальних освітніх установ в дореволюційній Росії  

1. Піклування в Київській Русі  

2. Законодавчі акти ХУ1-ХУП ст.  

3. Законодавчі акти XVIII ст.  

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0


4. Відкриття перших спеціальних навчально-виховних установ  

5. Розвиток спеціальної освіти у другій половині XIX – початку XX ст.  

Питання 21. Розвиток радянської системи спеціальної освіти  

1. Спеціальна освіта - частина державної освітньої політики в 20-30-і рр. 

2. Особливості розвитку системи спеціальної освіти в 50-60-і рр.  

3. Державна система спеціальної освіти у 70-80-і рр.  

4. Державна система спеціальної освіти у 70-80-і рр.  

Питання 22. Зміст спеціальної освіти  

1. Особливі освітні потреби  

2. Особливі освітні потреби  

3. Рівні освіти  

4. Зміст спеціальної освіти  

5. Зміст спеціальної освіти  

Питання 23. Принципи спеціальної освіти  

1. Поняття про принципи спеціальної освіти  

2. Основні принципи спеціальної освіти  

Питання 24. Методи і технології спеціальної освіти  

1. Методи навчання  

2. Використання методів навчання на практиці  

3. Методи виховання  

4. Особливості реалізації методів виховання  

5. Поняття педагогічної технології  

Питання 25. Форми організації спеціального навчання  

1. Поняття форм організації навчання  

2. Основні форми організації навчання 

3. Класно-урочна система  

4. Особливості організації спеціального навчання  

5. Додаткові і допоміжні форми організації педагогічного процесу  

Питання 26. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу  

1. Загальне поняття засобів навчання  

2. Загальне поняття засобів навчання  

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


3. Види мистецтва як засіб розвитку і корекції  

4. Художня діяльність  

5. Підручник як засіб навчання  

6. Наочні засоби  

7. Технічні засоби навчання  

Питання 27. Професійна діяльність і особистість педагога системи спеціальної 

освіти  

1. Початок професійної підготовки кадрів для спеціальної освіти  

2. Сучасне педагогічну освіту  

3. Сфери діяльності педагога-дефектолога  

4. Професійні та особистісні якості педагога системи спеціальної освіти  

Питання 28. Медико-соціально-педагогічний патронаж  

1. Поняття МСП-патронажу  

2. Здійснення МСП-патронажу  

3. Напрямки діяльності системи МСП-патронажу  

Питання 29. Медико-соціальна профілактика та рання комплексна допомога  

1. Поняття і значення профілактики інвалідності  

2. Програми ранньої допомоги  

Питання 30. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями  

1. Дошкільні заклади спеціального призначення  

2. Принцип комплектування  

3. Освітній процес  

4. Характерні ознаки радянської системи спеціальної освіти  

Питання 31. Сучасне дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями  

1. Законодавча і нормативна база  

2. Види дошкільних установ  

3. Освітній заклад "Початкова школа –дитячий садок"  

4. Дошкільні установи компенсуючого виду  

5. Групи короткотривалого перебування  

6. Освітні установи для дітей, які потребують допомоги  

7. Установи санаторного типу  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


8. Дошкільні відділення при спеціальних школах  

9. Психолого-медико-педагогічні консультації 

Питання 32. Основні види спеціальних шкіл для дітей з різними порушеннями 

розвитку  

1. Законодавча і нормативна база  

2. Основні види спеціальних шкіл  

3. Особливості функціонування спеціальних шкіл  

Питання 33. Спеціальні школи I і II видів  

1. Школа для глухих дітей  

2. Школа для слабочуючих та позднооглохших дітей  

Питання 34. Спеціальні школи III і ІУ видів  

1. Школи для незрячих дітей  

2. Школи для слабозорих дітей  

Питання 35. Спеціальні школи V та VI видів  

1. Школи для дітей з важкими порушеннями мови  

2. Школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату  

Питання 36. Спеціальні школи VII і VIII видів  

1. Шкали для дітей із труднощами в навчанні  

2. Школи для дітей з розумовою відсталістю  

3. Спеціальні класи для дітей з глибокою розумовою відсталістю  

Питання 37. Інші форми спеціальної освіти школярів з відхиленнями у 

розвитку  

1. Спеціальні дитячі будинки та шкоди-інтернати  

2. Навчання вдома  

3. Центри реабілітації  

4. Логопедична служба  

5. Нові моделі спеціальних освітніх установ  

Питання 38. Професійна реабілітація осіб з обмеженою працездатністю  

1. Право на професійну реабілітацію  

2. Поняття інвалідності  

3. Індивідуальна програма реабілітації  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


Питання 39. Професійна орієнтація і професійна освіта осіб з обмеженою 

працездатністю  

1. Профоріентаційна робота  

2. Професійна освіта  

Питання 40. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими 

можливостями  

1. Соціальна допомога та соціальне обслуговування  

2. Соціально-педагогічна діяльність в Україні  ї 

3. Соціально-педагогічна допомога за кордоном  

4. Стратегія державної соціальної політики в галузі соціально-педагогічної 

допомоги  

Питання 41. Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР)  

1. Поняття затримки психічного розвитку  

2. Причини ЗПР  

3. Класифікації ЗПР  

4. Характерні особливості дітей з ЗПР  

Питання 42. Організація та утримання корекцій і но-розвивального навчання 

дітей із ЗПР  

1. Організаційні форми допомоги дітям-дошкільникам з ЗПР  

2. Корекційна спрямованість виховання і навчання дітей дошкільного віку з 

ЗПР  

3. Навчання школярів із затримкою психічного розвитку  

4. Вітчизняна система комплексної допомоги дітям із ЗПР  

Питання 43. Розумова відсталість  

1. Поняття розумової відсталості  

2. Олігофренопедагогіка  

3. Класифікації форм розумової відсталості  

4. Види розумової відсталості  

Питання 44. Соціальна політика  щодо розумово відсталих осіб  

1. Зарубіжний досвід виховання та навчання осіб з розумовою відсталістю  

2. Розвиток вітчизняної олігофренопедагогікі  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA


Питання 45. Навчання та виховання дітей з порушенням інтелекту (розумово 

відсталих)  

1. Характер освітнього процесу  

2. Корекційна допомога дітям раннього віку  

3. Навчання дітей дошкільного віку  

4. Навчання дітей шкільного віку  

5. Корекційно-виховна робота з глибоко розумово відсталими дітьми  

Питання 46. Практика навчання, виховання і допомоги особам з вираженою 

інтелектуальною недостатністю  

1. Зарубіжний досвід  

2. Навчання та виховання в Україні  

Питання 47. Логопедія як наука  

1. Поняття і предмет логопедії  

2. Завдання логопедії  

3. Коротка історія становлення логопедії  

Питання 48. Анатомо-фнзіологіческіе механізми мовлення н її розвиток у 

дитини  

1. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення  

2. Розвиток мовлення у дитини  

Питання 49. Причини мовних порушенні  

1. Поняття порушення мови  

2. Основні причини патології дитячого мовлення  

Питання 50. Класифікації порушень мовлення.  

1. Клініко-педагогічна класифікація  

2. Психолого-педагогічна класифікація  

Питання 51. Особливості порушень усного мовлення (за Л. І. Белякова та Є. 

А. Дьяковій) 1. Дислалія  

2. Порушення голосу  

3. Ріноналія  

4. Дизартрія  

5. Заїкання  

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


6. Алалия  

7.  Афазія  

Питання 52. Порушення розвитку мовлення  

1. Загальне недорозвинення мовлення (ОНР)  

2. Фонетика-фонематическое недорозвинення (ФФН)  

Питання 53. Порушення письма і читання  

1. Дисграфія та її види  

2. Дислексія та її форми  

Питання 54. Система закладів для дітей з порушеннями мови  

1. Чини спеціальних установ для дітей дошкільного та шкільного віку  

2. Корекційно-розвиваючі центри  

3. Структура системи охорони здоров'я  

4. Облік особливого стану ЦНС дітей з мовними порушеннями  

Питання 55. Логопедична допомога дітям дошкільного та шкільного віку в 

системі освіти  

1. Дошкільні установи  

2. Дошкільні установи  

3. Логопедичний пункт  

Питання 56. Надання логопедичної допомоги в системі охорони здоров'я  

1. Логопедичний кабінет  

2. Стаціонари і дитячі санаторії  

Питання 57. Предмет і завдання сурдопедагогіки  

1. Визначення сурдопедагогіки  

2. Предмет  

3. Завдання  

Питання 58. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація  

1. Причини виникнення порушень слуху  

2. Діагностика порушень слуху  

3. Медична реабілітація  

Питання 59. Класифікації осіб з вадами слуху  

1. Туговухість та глухота  

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83


2. Класифікація Л.В. Неймана  

3. Міжнародна класифікація  

4. Педагогічна класифікація Р.М. Боскіс  

Питання 60. Коротка історія сурдопедагогіки  

1. Становлення зарубіжної сурдопедагогіки  

2. Становлення російської системи навчання глухих  

3. Диференційований підхід до навчання дітей з порушеннями слуху  

4. Розвиток радянської сурдопедагогіки  

Питання 61. Характеристики дітей з порушеннями слуху  

1. Глухі діти  

2. Позднооглохлі діти  

3. Слабочуючі діти  

Питання 62. Навчання і виховання дошкільників з порушеннями слуху  

1. Зміст корекційно-педагогічної роботи  

2. Виховання і навчання в умовах спеціальних установ і груп  

3. Виховання і навчання в умовах сім'ї під керівництвом фахівця  

4. Інтегроване виховання і навчання  

Питання 63. Навчання школярів з частковим порушенням слуху  

1. Навчання школярів у спеціальних школах  

2. Навчання слабочуючих в масовій школі  

Питання 64. Спеціальна освіта глухих  

1. Сучасні системи навчання глухих  

2. Білінгвістичної підхід  

3. Система навчання глухих на основі словесної мови  

Питання 65. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушеним слухом  

1. Професійна освіта  

2. Проблеми соціальної адаптації  

3. Спеціальні технічні засоби для нечуючих  

Питання 66. Предмет і завдання тифлопедагогіки ...  

1. Поняття тифлопедагогіки  

2. Предмет  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


3. Завдання  

Питання 67. Короткі відомості з історії тифлопедагогіки  

1. Становлення навчання сліпих за кордоном  

2. Розвиток вітчизняної тифлопедагогіки  

Питання 68. Порушення зору та їх компенсація  

1. Сліпота  

2. Слабозорістю  

3. Компенсація сліпоти та слабозорості  

Питання 69. Дошкільна освіта дітей з порушеним зором  

1. Домашнє виховання і навчання  

2. Заклади дошкільного виховання  

3.Умови виховання та навчання дошкільників з порушеннями зору  

4. Зміст навчання і виховання дітей з порушенням зору в дитячому садку  

5. Спеціальні корекційні заняття  

6. Сенсорне виховання  

7. Взаємозв'язок психолого-педагогічної корекції з лікуванням зору  

Питання 70. Навчання дітей з вадами зору в школі  

1. Специфіка шкільного навчання  

2. Особливості навчання загальноосвітніх предметів  

3. Трудова підготовка і профорієнтація у школі  

4. Засоби навчання сліпих та слабозорих  

5. Лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна та відновлювальна робота  

Питання 71. Профорієнтація, професійне освіта і трудова діяльність сліпих та 

слабозорих  

1. Профорієнтація і професійна освіта  

2. Трудова діяльність  

Питання 72. Синдром раннього дитячого аутизму і аутистические риси 

особистості  

1. Поняття аутизму  

2. Аутістіческіе риси  

Питання 73. Причини аутизму  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


1. Генетичні чинники  

2. Органічне ураження центральної нервової системи  

3. Психогенний фактор  

Питання 74. Клініко-психологічна характеристика аутистических розладів 

особистості  

1. Основні ознаки синдрому РДА за П. Каннер  

2. Найбільш характерні прояви аутизму в ранньому віці  

3. Феномен тотожності  

4. Особливості моторики  

5. Страхи  

6. Аутистичні фантазії  

7. Особливості мовленнєвого розвитку  

8. Нерівномірність, парціального розвитку  

9. Концепція В.В. Лебединського і О.С. Микільської  

Питання 75. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі  

1. Зарубіжні системи допомоги особам з аутизмом  

2. Оперантное навчання  

3. ТЕАССН-програма, інші методи  

4. Вітчизняні підходи до корекції аутизму  

Питання 76. Види порушень опорно-рухового апарату  

1. Загальні поняття про порушення опорно-рухового апарату  

2. Захворювання нервової системи  

• II - з 9 до 12 років;  

• III - з 13 до 18 років.   

 

           Інші форми спеціальної освіти школярів з відхиленнями у розвитку  

1. Спеціальні дитячі будинки та школи-інтернати призначені для дітей-сиріт і 

дітей, які залишилися без піклування батьків мають особливі освітні потреби. У 

цих установах виховуються і навчаються в основному такі діти та підлітки, у 

яких відзначені інтелектуальна недостатність і труднощі у навчанні.  

2. Організація навчання на дому можлива для осіб, станом здоров'я тимчасово 
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або постійно не відвідують навчальні заклади.  

Процес навчання організовує найближчий (за місцем знаходження) освітня 

установа на підставі медичного висновку щодо дітей, які страждають 

соматичними захворюваннями, або на підставі психолого-медико-педагогічної 

комісії або медико-соціальної експертної комісії. Перелік захворювань, 

наявність яких даєправо на навчання в домашніх умовах, встановлюється 

Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку РФ.  

Навчання вдома носить індивідуальний характер.  

Підсумкову атестацію та видачу документа про відповідне  

рівень освіти забезпечує освітню установу.  

3. Центри реабілітації створюються для навчання і виховання дітей зі 

складними або з важкими вадами. Заняття в центрах реабілітації організуються 

за програмами індивідуального та (або) групового навчання з кількістю учнів в 

групі не більше 10 чол, а зі складним дефектом - до 6 чол. Завдання центрів 

реабілітації:  

• формування навичок - спілкування, самообслуговування, елементарних 

трудових;;  

• організація занять за індивідуальними навчальними програмами.;  

4. Логопедична служба надає допомогу дітям, які мають різні порушення мови і 

навчаються в освітніх закладах загального призначення; Організація 

логопедичної допомоги - виходячи з кількості дітей, які потребують 

логопедичної допомоги: до штату освітнього закладу загального призначення 

вводиться посада вчителя-логопеда', в структурі органу управління 

освітою створюється логопедичний кабінету організується логопедичний центр 

- заклад з правами юридичної особи. Найбільш широко поширена форма - 

логопедичний пункт при загальноосвітній установі (як зазначає Н. М. 

Назарова). Основні завдання логопедичного пункту: корекція порушення усній 

і письмовій мові; своєчасне попередження неуспішності, зумовленої мовними 

порушеннями; поширення логопедичних знань серед батьків і педагогів,  

5. У сучасних умовах розвитку спеціальної освіти створюються нові моделі 

спеціальних освітніх установ, які задовольняють особливі освітні потреби дітей 
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з відхиленнями у розвитку. В даний час в Україні успішно працює модель 

багатофункціонального спеціального освітнього закладу, що виконує 

наступні функції:  

освітянську;  

психолого-педагогічного консультаційного центру;  

центру соціальних послуг для малозабезпечених верств населення;  

центру освітніх послуг в отриманні початкової професійної освіти.  

Вихованцям пропонується комплексна програма, що включає:  

диференційований особистісно-орієнтована освітній процес, який здійснюється 

в тісному зв'язку з індивідуалізованої медико-реабілітаційної підтримкою і 

соціально-педагогічної допомогою;  

сприятливий психологічний клімат і комфортну соціокультурне середовище 

освіти в цілому.   

Питання 78. Професійна реабілітація осіб з обмеженою працездатністю  

1.  Закон "Про соціальний захист інвалідів" закріплюють право на професійну 

реабілітацію осіб з обмеженою працездатністю. Законодавчими актами 

визначено:  

•  базова програма реабілітації;  

• індивідуальна програма реабілітації осіб з обмеженою працездатністю 

(інвалідів).  

2. Інвалідність - будь-яке обмеження або відсутність (внаслідок дефекту) 

здатності здійснювати будь-яку діяльність таким чином або в таких рамках, які 

вважаються. нормальними для людини (визначення Всесвітньої організації 

охорони здоров'я - ВООЗ).  

        Згідно з законами інвалід – це особа, яка має порушення здоров'я, 

обумовлене: захворюванням; наслідками травм; анатомічними дефектами.  

Всі інваліди поділяються на кілька груп з різних підстав: за віком; причин 

походження інвалідності;  працездатності.  

         У свою чергу, існують групи з працездатності:  

• інваліди 1 групи – непрацездатні;  
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• інваліди 2 групи – тимчасово непрацездатні, або працездатні в обмежених 

сферах;  

• інваліди III групи – працездатні у сприятливих умовах праці. Присвоєння тієї 

або іншої групи інвалідності залежить від характеру порушень здоров'я.  

I група інвалідності:  

• стійке, значно виражений розлад функцій організму;  

• істотне порушення здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації 

в навколишньому просторі, а також здатності до навчання, контролю за своїми 

діями.  

II група інвалідності:  

 стійке, виражений розлад функцій організму;  

 обмеження можливостей навчання та трудової діяльності, 

самообслуговування, пересування, орієнтації, навчання, контролю за 

своїми діями.  

III група інвалідності:  

 стійке, але незначно або помірно виражене розлад функцій організму;  

 деякі обмеження здатності до навчання, трудової діяльності, 

самообслуговування, пересування, орієнтації в навколишньому просторі і 

спілкуванню.  

3. Індивідуальна програма реабілітації – це комплекс заходів  

(медичних, психологічних, педагогічних, соціальних), спрямованих на 

відновлення, компенсацію порушених або втрачених функцій організму та 

відновлення (чи формування) здібності до виконання певних видів діяльності, у 

тому числі професійно-трудовий. Має рекомендаційний характер і складається 

фахівцями (медиками, психологами, педагогами, соціальними працівниками, 

представниками служби зайнятості) Державної служби медико-соціальної 

експертизи після всебічного комплексного обстеження особи з обмеженою 

працездатністю.  

Відповідно до даної програми проводиться професійна орієнтація.  

Питання 79. Професійна орієнтація і професійна освіта осіб з обмеженою 

працездатністю  
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1. Професійна орієнтація - узагальнене поняття одного з компонентів 

загальнолюдської культури, що проявляється у формі турботи суспільства про 

професійному становленні підростаючого покоління, підтримки та розвитку 

природних обдарувань, а також проведення комплексу спеціальних заходів 

сприяння людині в професійному самовизначенні і у виборі оптимального виду 

зайнятості з урахуванням його потреб і можливостей, соціально-економічної 

ситуації на ринку праці. Профоріентацнонная робота включає соціально-

педагогічний супровід, соціально-трудову підтримку - посередницьку допомогу 

в здобутті професійної підготовки. Напрямки професійної орієнтації:  

професійна інформація; професійна консультація; професійний підбір:  

професійна, виробнича і соціальна адаптація.  

       Педагоги спеціальних освітніх установ на основі використання різних форм 

і методів повинні підготувати дітей до обгрунтованого вибору професії з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей. Етапи 

 профорієнтаційної роботи (по О.Є Буланової): молодший шкільний вік – 

підготовка дітей до трудових зусиллям, ознайомлення з професіями, зі світом 

праці, формування в них потреби своєю працею приносити користь іншим;  

вік 10-2 років – включення дітей у суспільно-корисна праця, формування 

мотивів вибору професії, інтересу до конкретної трудової діяльності;  

вік 12-14 років – у дітей повинні бути сформовані систематичний знання, а 

також вміння орієнтуватися у світі професій, інтерес до конкретної професії;  

вік 14-17 років – соціально-професійна спрямованість підготовки до праці у 

сфері матеріального виробництва з урахуванням психофізичних можливостей 

дітей.  

2. Людина з обмеженою працездатністю (залежно від характеру і ступеня 

тяжкості порушення) може отримати професійну освіту – початкова, середня, 

вища.  

        Початкова професійна освіта має на меті підготовку, як правило, на базі 

загальної освіти кваліфікованих працівників за всіма основними напрямками 

суспільно корисної діяльності. Воно може бути отримано в професійно-

технічних училищах та інших типах навчальних закладів даного рівня.  
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       Середня професійна освіта орієнтована на підготовку на базі основної 

загальної, середньої (повної) загальної або початкової професійної освіти 

фахівців середньої ланки для всіх галузей народного господарства. Середня 

професійна освіта може бути отримано в середньому спеціальному 

навчальному закладі (училище, коледжі) чи у вищому навчальному закладі на 

першого ступеня вищої професійної освіти.  

       Вища професійна освіта може бути отримано в університетах, академіях, 

інститутах, консерваторіях, вищих професійних школах.  

        По завершенні навчання на кожній із ступенів випускник отримує диплом, 

який дає право займатися професійною діяльністю або перейти до наступного 

етапу освіти. Вирішенню проблеми професійної освіти 

та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності 

сприяють нові моделі спеціальних навчальних закладів, які реально здійснюють 

професійну підготовку та працевлаштування своїх вихованців.  

Навчання студентів-інвалідів організовано у низці спеціальних вищих 

навчальних закладів: інтернати для інвалідів з порушеннями опорно-рухового 

апарату та інших психофізичних порушень. Також студенти з обмеженими 

можливостями включаються до загального освітнього потоку ВНЗ (окремі 

групи або факультети, Університет розвитку людини «Україна»):  

       Зарубіжний досвід показує, що особи з обмеженою працездатністю мають 

рівні з іншими можливості освіти і подальшої трудової діяльності. У нашій 

країні (як зазначає Н. М. Назарова) інваліди не завжди мають такі можливості 

для здобуття професійної освіти: кількість студентів  з обмеженою 

працездатністю, які навчаються у навчальних закладах, становить всього 

близько тисячі чоловік. В Україні працюють інваліди складають близько 11% 

від загального числа мають інвалідність, хоча, за деякими даними, 2 / 3 з них 

можуть і бажають працювати.  

Питання 80. Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими 

можливостями  

1. Соціальна допомога (за визначенням Л. І. Аксьонової) – це система 

гуманітарних послуг (правоохоронної охорони, освітніх, психотерапевтичних, 
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реабілітаційних, консультаційних, благодійних) представникам економічно не 

забезпечених, соціально слабких, психологічно вразливих верств і груп 

населення з метою поліпшення їхньої здатності до соціальному 

функціонуванню. Соціальна допомога надається установами соціального 

обслуговування. Ь Соціальне обслуговування - діяльність соціальних служб з 

соціальної підтримки, надання соціально-побутових, соціально-медичних, 

психолого-педагогічних. Соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, 

проведення соціальної адаптації та реабілітації громадян, які перебувають у 

важкій життєвій ситуації.  

2. Соціально-педагогічна діяльність (за визначенням В. А. Нікітіна) полягає в 

забезпеченні освітньо-виховними засобами спрямованої  соціалізації 

 особистості, в передачі індивіду (і освоєнні ним) соціального досвіду людства, 

набуття або відновлення соціальної орієнтації соціального функціонування.  

У соціально-педагогічну діяльність входять процеси: освіти, навчання і 

виховання; інтеріоризації (перетворення будівлі предметної діяльності в 

структуру внутрішнього плану свідомості); екстеріорізаціі (процес переходу від 

внутрішньої психічної діяльності до зовнішньої, предметної) соціокультурних 

програм і громадського спадщини. Організація соціально-педагогічної 

діяльності в умовах порушення розвитку набуває специфічного корекційно-

компенсаторний характер і є потужним адаптирующим чинником.  

Важливим аспектом соціально-педагогічної діяльності є соціальна реабілітація 

– процес відновлення основних соціальних функцій особистості.  

        Соціальна інтеграція (за визначенням Л. І. Аксьонової) повне, рівноправне 

включення особистості в усі необхідні сфери життя соціуму, гідний соціальний 

статус, досягнення можливості повноцінної незалежного життя та 

самореалізації в суспільстві. Соціальна інтеграція – показник ефективності 

організації соціально-педагогічної діяльності у сфері соціальних інститутів 

корекційно-компенсаторної спрямованості.  

       Основне положення сучасної системи соціально-педагогічної допомоги – 

пріоритет особистості і сім'ї.  

         Структура соціально-педагогічної допомоги:  
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 державний сектор – установи, підприємства, служби міністерств і 

відомств: Міністерства охорони здоров'я і соціального захисту, 

Міністерство освіти і науки. Міністерство культури та ін;  

• муніципальний сектор – установи, підприємства, служби, що 

створюються громадськими благодійними, релігійними та іншими 

недержавними організаціями. Спеціальний педагог надає допомогу дітям 

з інтелектуальними, педагогічними, психологічними, соціальними 

відхиленнями від норми, що виникли як наслідок дефіциту повноцінного 

соціального виховання, а також дітям, які мають фізичні, психічні або 

інтелектуальні порушення розвитку. В.А. Нікітін вважає спеціального 

педагога провідною (але не єдиною) силою соціально-педагогічної 

діяльності. Мета діяльності спеціального педагога – створення умов для 

психологічного комфорту і безпеки дитини, задоволення її потреб з 

допомогою соціальних, правових, психологічних, 

педагогічнихмеханізмів попередження і подолання негативних явищ в 

сім'ї, школі, найближчому оточенні та інших соціумах. Основні напрями 

діяльності соціального педагога: захист проголошених Конвенцією ООН 

прав дитини на життя і здоровий розвиток, на освіту і вільне вираження 

своїх поглядів, на захист від будь-якого виду дискримінації та ін;  

участь у розробці та реалізації соціальних проектів і 'програм, приватних 

ініціатив, що сприяють повноцінному розвитку дитини.  

        Різноманіття функцій діяльності соціального педагога зумовлює і 

різноманіття її коштів. Психолого-медико-педагогічна консультація 

(ПМПК) одна з нових форм установ, що працюють на міждисциплінарній 

основі. Основні завдання ПМПК: виявлення та комплексне обстеження 

дітей з відхиленнями; у розвитку, а також дітей групи ризику, розробка 

індивідуальних реабілітаційних програм; розробка та реалізація 

комплексу заходів психолого-медико педагогічного сприяння розвитку 

особистості, соціально-педагогічної допомоги по абілітації, реабілітації та 

соціальної адаптації осіб з різними формами відхилень) у розвитку;  

співпраця з іншими зацікавленими органами і установами. У системі 
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Міністерства охорони здоров'я  існують спеціальні установи для дітей, 

дорослих з інвалідністю, в яких діти та підлітки можуть отримати  

розвиток пізнавальних можливостей, навичок самообслуговування, 

побутової орієнтації, формування елементів морального та основ 

естетичного виховання: будинки-інтернати для дітей з глибокою 

розумовою відсталістю; дитячі будинки для дітей з важкими фізичними 

відхиленнями; спеціальні професійно-технічні училища; будинки-

інтернати для престарілих та інвалідів; психоневрологічні інтернати.  

       Л.І. Аксьонова виділяє наступні інноваційні напрямки стратегії 

соціально-педагогічної допомоги: становлення державно-суспільної 

системи соціально-педагогічної та корекційної допомоги; вдосконалення 

процесу соціального виховання (в умовах спеціальних навчально-

виховних закладів на основі впровадження варіативності і різнорівневих 

освіти, продовження освітнього процесу за рамками спеціальної школи і 

за рамками шкільного віку); створення принципово нових (міжвідомчих) 

форм установ для надання соціально-педагогічної допомоги;  

організація служб ранньої діагностики і ранньої допомоги з метою 

профілактики порушення розвитку та зниження ступеня інвалідності;  

поява досвідчених моделей інтегрованого навчання;  

переорієнтація системної організації управління виховним процесом на 

основі формування суб'єктних відносин усіх його учасників: дитина - 

фахівці - сім'я.  

3. Організація соціально-педагогічної допомоги за кордоном:  

• інтеграція і нормалізація - основні принципи побудови системи соціально-

педагогічної допомоги особам з обмеженими можливостями 

життєдіяльності;  

• наявність приватних шкіл та соціальних служб, які використовують 

авторські програми і методи спеціального навчання;  

• особливі умови підтримки сім'ї, яка потребує соціально-педагогічної 

допомоги.  

        У Швеції така сім'я має право на допомогу персонального асистента, 
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додаткову матеріальну та медичну допомогу. Дитячі поліклініки здійснюють 

комплексне обстеження дітей та контроль за їх розвитком, діагностику  

навколишнього середовища. Існує індивідуальна програма розвитку кожної 

дитини. Забезпечено сімейна терапія.  

4. Стратегія державної соціальної політики в Україні:  

• адресне надання соціальних послуг;  

• вдосконалення соціального захисту та соціального обслуговування;  

• подальша реалізація програми "Соціальний захист інвалідів" та "Діти- 

інваліди".  

           Програма "Соціальний захист інвалідів":  

* формування основ комплексного вирішення проблем інвалідності та  

інвалідів; 

*  створення необхідних умов для повноцінного життя речовині.  

           Програма"Діти-інваліди":  

* створення ефективної системи профілактики дитячої інвалідності;  

* створення системи реабілітації дітей з обмеженими можливостями  

життєдіяльності;  

• надання консультативної та іншої допомоги сім'ям, які мають дитину з  

відхиленнями у розвитку;  

 створення для дітей-інвалідів рівних можливостей (одержання медичної  

допомоги, освіти, доступ до всіх її рам життєзабезпечення);  

• інтенсифікація наукових досліджень з соответствующе! проблематики.  

Питання 81. Діти із затримкою психічного розвитку (ЗПР)  

За даними дослідників, одна з найбільш численних груп невстигаючих 

школярів – діти із затримкою психічного розвитку.  

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – уповільнення темпу дозрівання різних 

психічних функцій, відставання в розвитку психічної діяльності.  

Термін запропонований Г.Є. Сухарева в середині 60-х рр.. XX ст.  

Як зазначає Є.А. Екжанова, ЗПР – складне полиморфное порушення, при якому 

в різних дітей потерпають різні компоненти їх психічної, психологічної і. 

фізичної діяльності. Причини вираженої затримки психічного розвитку:  
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мінімальні (слабко виражені) органічні пошкодження або функціональна 

недостатність центральної нервової системи (ЦНС), що виникли в результаті 

впливу патогенетичних чинників у внутрішньоутробному, пріродовом або в 

ранньому періоді життя дитини; тривалі хронічні соматичні захворювання, 

перенесені в ранньому дитинстві; тривала соціально-культурна депривація (лат. 

– мислення, психічний стан, який характеризується вираженими 

відключеннями в емоційному та інтелектуальному розвитку, порушенням 

соціальних контактів); вплив стресових психотравмуючих чинників.  

         У науковій літературі представлено декілька класифікацій затримки 

психічного розвитку. Класифікація Т.А. Власової та М.С. Певзнер (1967) – два 

варіанти затримки психічного розвитку: психофізичний і психічний 

інфантилізм (на перший план виступає відставання в розвитку емоційно-

вольової сфери та особистісна незрілість); астенічний і  церебростенічний стан 

(порушення уваги, відволікання, швидка стомлюваність, психомоторна 

млявість або збудливість); Класифікація В.В. Ковальової (1979) – з 

прикордонними формами інтелектуальної недостатності:  

дизонтогенетична (недостатність зумовлена механізмами затриманого чи 

викривленого розвитку дитини); енцефалопатичний (в основі – органічне 

ушкодження мозкових механізмів на ранніх етапах онтогенезу);  

інтелектуальна недостатність, пов'язана з дефектами аналізаторів та органів 

чуттів і обумовлена діями механізму сенсорної депрівації;  

інтелектуальна недостатність, пов'язана з дефектами виховання і дефіцитом 

інформації з раннього дитинства.  

         Класифікація К.С. Лебединської (1986) – по генезі затримки психічного 

розвитку: конституціональна генеза (походження) – спадково обумовлений 

психічний, психофізичний інфантілізм (гармонійний або дисгармонійний);  

соматогенного походження – даний тип ЗПР обумовлений хронічними 

соматичними захворюваннями внутрішніх органів системи;  

психогенної генези – пов'язано з несприятливими умовами виховання, що 

обмежують або спотворюють стимуляцію психічного розвитку (на ранніх 

етапах) дитини; церебрально-органічної генези – найпоширеніший тип ЗПР, 
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викликає найбільш виражені порушення в емоційно-вольовій та пізнавальній 

сфері діяльності.  

4. Характерні особливості дітей із ЗПР: відставання в психічному розвитку (в 

усіх сферах психічної діяльності до початку шкільного віку); нерівномірність 

проявів недостатності розвитку; невідповідність інтелектуальних можливостей 

дитини її віку; зниження працездатності; нестійкість уваги (підвищено 

відволікання, недостатня концентрація на об'єкті); низький рівень розвитку 

сприйняття (недостатність, обмеженість, фрагментарність знань про 

навколишній світ); недостатня продуктивність довільної пам'яті, малий обсяг 

пам'яті, неточність і трудність відтворення; відставання в розвитку всіх 

форм мислення (несформованість основних розумових операцій – аналізу, 

синтезу, порівняння, узагальнення), зниження пізнавальної активності; 

відставання в мовленнєвому розвитку (дефекти вимови, аграмматізма, 

обмеженість словника); несформованість довільної регуляції поведінки; 

відсутність або слабкість навчальноїмотивації; несформованість сюжетно-

рольової гри (вищої форми ігрової діяльності). Організація корекційно-

розвивального навчання дозволяє дитині з ЗПР досягти рівня потенційного 

розвитку (зону найближчого розвитку).  

        Питання 82. Організація і зміст корекційно-розвивального навчання дітей 

із ЗПР .  

        Діти із затримкою психічного розвитку відвідують в основному дошкільні 

освітні установи компенсуючого та комбінованого виду, а також групи 

короткотривалого перебування для дітей з відхиленнями у розвитку (як 

зазначає Є. А. Екжанова). Напрямок в спеціальне дошкільний заклад або групу 

здійснюється на підставі рішення постійно діючої психолого-медико-

педагогічної комісії (ПМПК). Медичними показаннями для прийому дитини є 

типи затримки психічного розвитку, відображені в класифікації К.С. 

Лебединської: конституціонального, соматогенного, психогенного і 

церебрально-органічного генезу. Для надання допомоги відкриваються такі 

групи:  

• молодша (від 2,5 до 3,5 років);  
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• середня (від 3,5 до 5 років);  

• старша (для дітей у віці 5-6 років).  

         Після закінчення спеціального дошкільного закладу або групи дитина 

переводиться (залежно від діагностичних показників): до школи (або) клас для 

дітей із ЗПР; загальноосвітню школу; спеціальну школу відповідного типу.  

2. У спеціалізованому дошкільному закладі вирішуються 

завдання: діагностичні; виховні; корекційно-розвиваючі; оздоровчі; освітні.  

        Основними напрямками діяльності дітей у спеціалізованому дошкільному 

закладі є: спільне і комунікативну взаємодію; фізичне виховання;  

розвиток тонкої ручної моторики та зорово-просторової координації;  

сенсорний розвиток; музичне виховання; предметна діяльність і 

гра; пізнавальний розвиток; соціальне виховання; розвиток продуктивної 

діяльності; підготовка до шкільного навчання.  

        Види групових та підгрупових занять: уроки здоров'я; ліплення;  

аплікація; малювання; конструювання; ручна праця; фізичне і трудове 

виховання; навчання грі; соціальний розвиток; ознайомлення з навколишнім 

світом. Види підгрупових та індивідуальних занять, що проводяться 

дефектологом: соціальне і пізнавальний розвиток; ознайомлення з навколишнім 

світом; навчання грі; математика; розвиток мови і тонкої ручної 

моторики; підготовка до навчання грамоті.  

       Координаційно-розвиваюча робота ведеться за участю сім'ї 

дитини. Школярі із затримкою психічного розвитку можуть навчатися: у 

спеціальних освітніх установах (школах VII виду), мережа яких була 

організована в нашій країні на початку 80-х рр.;  

у корекційних класах при загальноосвітніх школах (на підставі наказу МОН 

"Про введення в дію нормативних документів, що регламентують діяльність 

спеціальних освітніх шкіл для дітей з ЗПР", 1981).  

       Особливості навчання в коррекционном класі: адаптовані програми та 

навчальні плани (у відповідності зі спеціальним освітнім стандартом); вивчення 

спеціальних предметів (розвиток мови, ознайомлення з навколишнім світом, 

ритміка тощо); індивідуально-групова корекційна робота (логопедичні заняття, 
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заповнення прогалин в знаннях, пропедевтика нового навчального матеріалу);  

факультативні курси (художньо-естетичні, музичні, трудові, спортивні і т. п.).  

       Освітній процес у класі корекційно-развіваюшего навчання здійснюється 

(як зазначає Є. А. Медведєва) на основі: обліку актуальних можливостей 

дитини; охорони та зміцнення його здоров'я; створення доброзичливої 

освітнього середовища; взаємодії з батьками.  

       За даними, які наводить Н.М. Назарова, близько половини дітей з ЗПР після 

початкової школи здатні навчатися далі в звичайних класах, інші діти зі 

стійкими формами ЗПР – тільки в умовах корекційного класу. Багато школярів 

із затримкою психічного розвитку (після 9 років навчання) продовжують свою 

освіту (вечірні школи, професійно-технічні училища, технікуми) або 

влаштовуються на роботу.  

4. У нашій країні функціонує система комплексної допомоги дітям із ЗПР, яка, 

за визначенням Є.А. Медведєвої, включає в себе: різні моделі спеціальних 

освітніх установ (дошкільні навчальні заклади (групи) компенсаційного виду, 

спеціальні школи та школи-інтернати для дітей з ЗПР, класи корекційно-

розвивального навчання при школі загального призначення;  

раннє виявлення дітей ЗПР, задоволення їх особливих освітніх потреб, 

забезпечення наступності форм і методів корекційної роботи в системі 

дошкільної і шкільної освіти; вдосконалення системи медичного, педагогічного 

та психологічного діагностування (для визначення особливостей організації 

корекційно-освітнього процесу, збереження і зміцнення здоров'я дітей);  

нормативне та навчально-методичне забезпечення практики, освіти дітей із 

ЗПР; визначення завдань і змісту професійної орієнтації професійно-трудової 

підготовки і соціально-трудової адаптації випускників; створення і 

застосування критеріїв і методів оцінки ефективності корекційно-

розвивального освітнього процесу; розробку моделей служб консультативної 

допомоги сім'ї; підготовку відповідних педагогічних кадрів. Система 

комплексної допомоги дітям із ЗПР відображає концепцію корекційно-

розвивального навчання в умовах загальноосвітньої школи, автори –  
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В.І. Лубовский, Н.А. Никашина, Т.В. Єгорова, С.Г. Шевченка, Г.Д. Тригер,  

Г.І. Капустіна та ін.  

 Питання 83. Розумова відсталість  

1. Терміном "розумова відсталість" у вітчизняній спеціальній педагогіці 

позначається стійко виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на 

основі органічного ураження центральної нервової системи, яке може бути 

різним за тяжкості, локалізації та часу настання.  

2. Олігофренопедагогіка – одна з галузей спеціальної педагогіки, що розробляє 

проблеми навчання, виховання та соціальної адаптації розумово відсталих 

дітей.  

3. Різноманітність форм розумової відсталості викликало необхідність 

створення їх класифікацій (Г.Є. Сухарєва, М.С, Певз-нер, В.В. Ковальов та ін.)  

       В даний час найбільш широко використовується класифікація Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), у відповідності з якою розумова 

відсталістьвключає певні ступені зниження інтелекту в залежності від 

коефіцієнта інтелектуального розвитку – 10 (1994): легка розумова відсталість - 

40-69;  помірна розумова відсталість – 35-49; важка розумова відсталість – 20-

34; глибока розумова відсталість – нижче 20. Нормою вважається показник – 71 

і вище. Існують також інша розумова відсталість і неуточнена розумова 

відсталість. Л.І. Аксьонова відзначає, що використовуються наступні категорії 

ступеня порушення поведінки: мінімальні поведінкові порушення або 

відсутність їх; значні поведінкові порушення, що вимагають уваги або 

лікувальних заходів; інші поведінкові порушення;  

не певні поведінкові порушення.  

4. Види розумової відсталості, Деменев і олігофренін.  

Деменція (від лат. – безрозуму, слабкий розум) – стійке ослаблення 

пізнавальної діяльності в результаті органічних або функціональних порушень 

діяльності головного мозку. У дементних дітей, на відміну від олігофренів, 

наступові порушення в діяльності мозку передує період нормального розвитку.  

Олігофренія (грец. - малий + рНгеп ~ розум) – вид недорозвинення психічної 

діяльності, в основі якого лежать залишкові явища перенесеного органічного 
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ураження центральної нервової системи (переважно кори півкуль головного 

мозку).  

        Термін "олігофренія" був введений німецьким психіатром Е. Крепеліном в 

1915 р. Виникнення олігофренії обумовлено головним чином шкідливими 

впливами на мозок дитини у внутрішньоутробному періоді його життя, а також 

запальними, токсичними і травматичними захворюваннями дитини протягом 

першого року життя. За ступенем вираженості дефекту олігофренію ділять на 3 

групи: дебільність – відносно легка, неглибока розумова відсталість;  

імбецильність – глибока розумова відсталість; ідіотія – найбільш важка, 

глибока розумова відсталість. Діти з дебільністю (дебіли) не в змозі опанувати 

програму загальноосвітньої масової школи зважаючи зниженого інтелекту та 

особливостей емоційно-вольової сфери. У таких дітей: недорозвинення 

аналітиці – синтетичної функції вищої нервової діяльності; порушення функції 

абстрактного мислення; недостатній розвиток здібностей до встановлення 

і розуміння тимчасових, просторових і причинно-наслідкових відносин між 

об'єктами і явищами; соматичні порушення, загальна фізична ослабленість, 

порушення історики; утруднена подальша професійно-трудова діяльність.  

       Діти, які страждають імбецильністю: володіють певними можливостями до 

оволодіння мовою, засвоєнню окремих нескладних трудових навичок; мають 

глибокі дефекти сприйняття, пам'яті, мислення, комунікативної функції мови, 

моторики й емоційно-вольової сфери; практично нездібних; недієздатні 

(встановлення опіки); до досягнення повноліття перебувають у спеціальних 

дитячих будинках для глибоко розумово відсталих; деяка частина дітей, які 

страждають імбецильністю, може оволодіти деякими знаннями, вміннями, 

навичками (в обсязі спеціально розроблених для них програм); можуть 

працювати в спеціально організованихмайстерень. Коротка характеристика 

ідіотії: недоступність осмислення навколишнього; вкрай повільне і обмежений 

розвиток мовної функції (у ряді випадків ця функція не розвивається); тяжкі 

порушення моторики, координації руху, орієнтування в просторі; лежачий 

спосіб життя (у багатьох); повільне, утруднене формування навичок 

самообслуговування, у тому числі гігієнічних; недієздатність. Діти-ідіоти не 
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підлягають навчанню; перебувають (за згодою батьків) у дитячих будинках для 

глибоко розумово відсталих (необхідна медична допомога і догляд); після 

досягнення 18-річного віку переводяться в інтернати для хроніків; при 

встановленні опіки можливо утримання таких дітей в сім'ї.  

Питання 84. Соціальна політика щодо розумово відсталих осіб  

Розвиток вітчизняної олігофренопедагогіки: 1 / в 1854 г. доктор Ф. Пляц 

відкрив перший в Росії освітній заклад для розумово відсталих дітей (Рига);  

створення спеціальних установ; лікарсько-виховний заклад І.В. 

Маляревського; притулки і школа Є.К. Грачової; допоміжні класи М.П. 

Постовской; школа-санаторій для дефективних дітей під керівництвом В.П. 

Кащенко (1908, Москва).  

        В.П. Кащенко видав перше методичне керівництва по роботі з відсталими 

дітьми; пропаганда загального навчання і виховання аномальних дітей; 

організація наукових досліджень з дефектології; В.М. Бехтерєв, П.Ф. Лесгафт, 

Г.І. Россолімо – зближення педагогіки з медичною наукою, посилення 

природничо основи навчання і виховання розумово відсталих дітей: після 1917 

р. навчання і виховання аномальних дітей – завдання загальнодержавної 

системи освіти; Л.С. Виготський написав концепцію про можливість і 

необхідність послаблення інтелектуального дефекту розвитком і 

вдосконаленням вищих психічних функцій; дав установку на пошук 

потенційних можливостей пізнавального і особистісного розвитку розумово 

відсталої дитини; 30-70-і рр.. відбувається інтенсивний розвиток вітчизняної 

олігофренопедагогіки;  

          Вчені: Л.В. Занков, О.М. Граборов, Г.М. Дульнєв, А.Р. Лурія, Ж.І Шиф, 

Б.І. Пінський, В.Т. Петрова, І.М. Соловйов, С.Я. Рубінштейн, В.І. Лубовский, 

Г.Є. Сухарєва, М.С. Певзнер та ін – дослідження різних проблем навчання і 

виховання, розробка шляхів корекції вад психофізичного розвитку розумово 

відсталих дітей; відкриття перших дитячих садів для аномальних дітей, 

інтенсивний розвиток дошкільної олігофренопедагогіки – 70-і рр. Сучасний 

стан питання: розробка шляхів і методів надання корекційної допомоги 

розумово відсталим дітям дитячого та раннього віку (Є.А. Стребелева,  
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Ю.А. Лазенкова, Г.А. Мішина та ін); удосконалення змісту, методів 

і прийомів навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку  

(Л.Б. Баряева, Л.І. Аксьонова, М.М. Перова та ін); сучасні технології 

навчання розумово відсталих дітей (Г.В, Цікото, А.А. Єрьоміна, А.Р. Маллер та 

ін.); поширення ідей інтеграції (створення спеціальних груп, класів при 

образовательнш закладах загального призначення); спеціальні дитячі садки для 

дітей з порушенням інтелекту, спеціальні (корекційні) школи VIII виду - 

найпоширеніші форми організації навчання і виховання розумово відсталих 

дітей.  

Питання 85. Навчання та виховання дітей з порушенням інтелекту (розумово 

відсталих)  

1. Характер освітнього процесу для дітей з порушенням інтелекту (розумово 

відсталих) – корекційно-развивальний. Навчання та виховання дітей з легкими 

формами розумово відсталості спрямовані на максимальне подолання 

(ослаблення) недоліків пізнавальної сфери.  

       Основні особливості освітнього процесу:  

 створення найбільш сприятливого гігієнічного та охоронного режиму;  

 індивідуальний і диференційований підхід;  

 єдність і сталість вимог школи (дитячого садка, сім'ї);  

 залучення дітей до організованої, посильної для їх здоров’я та віку праці;  

 розширення чуттєвого досвіду дитини;  

 розвиток мовлення і пізнавальних інтересів;  

 організація предметно-практичної (малювання, ліплення, конструювання 

і т. п.) і трудової діяльності;  

 раціональне використання словесних, наочних, практичних методів;  

 на ранніх етапах навчання – значна за часом пропедевтична (підготовча) 

робота (для розвитку у дітей уваги, збагачення чуттєвого пізнання, 

формування фонематичного слуху, виправлення недоліків довільних 

рухів і т. д. – діти вчаться виконувати правила поведінки, звертатися з 

навчальними приладдям, формують відносини у колективі);  
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 поєднання вправ, що розвивають сенсорну та рухову сферу дитини, з 

іншими ланками навчально-виховного процесу.  

2. Корекційна допомога дітям раннього віку може бути надана в наступних 

установах:  

* спеціальних будинках дитини системи охорони здоров'я;  

* центрах раннього втручання;  

* центрах реабілітації та абілітації;  

* психолого-медико-педагогічні консультації;  

* будинках дитини (дітям, які залишилися без батьків);  

* спеціалізованих дитячих будинках для дітей з порушенням інтелекту 

(перебування з 3 - 4-річного віку).  

         Результативність корекційної допомоги багато в чому залежить: від 

раннього виявлення розумової відсталості; своєчасного початку 

спеціального навчання.  

4. Дітям дошкільного віку з порушенням інтелекту (розумово відсталим) у 

системі Міністерства освіти і науки є: сучасна систематична психолого-

медико-педагогічна допомога; консультативно-методична підтримка їх 

батьків; соціальна адаптація; формування передумов до навчальної 

діяльності.  

Установи, що здійснюють допомогу:  

 дошкільні відділення (групи) спеціальних (корекційних) шкіл, шкіл-

інтернатів, дитячих будинків для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків;  

 дошкільні освітні (корекційні) установи для дітей з порушенням 

інтелекту (розумово відсталих);  

 групи короткотривалого перебування для дітей з порушенням інтелекту 

при спеціалізованих дошкільних установах корекційного типу, 

створені відповідно до наказу Міносвіти "Про організацію в дошкільних 

освітніх установах груп короткотривалого перебування для дітей з 

відхиленнями у розвитку".  
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       Мета дошкільного корекційного виховання – створення умов для розвитку 

емоційного, соціального та інтелектуального потенціалу дитини, формування її 

позитивних особистісних якостей.  

Програма "Корекційно-розвивальне навчання дітей дошкільного віку з 

порушенням інтелекту" (Є. А. Стребелева) призначена для вирішення 

діагностичних, виховних, корекційно-розвивальних і освітніх завдань  

Розділи програми: здоров'я (захист, збереження і зміцнення здоров'я кожної 

дитини); соціальний розвиток ("Я сам", "Я та інші", "Я і навколишній світ"; 

підготовка дитини до адекватної орієнтуванні в навколишньому середовищі, 

становлення навичок поведінки); фізичне виховання та фізичний розвиток 

(вдосконалення функцій організму, повноцінний розвиток основних рухів, 

рухових навичок, удосконалення тонкої ручної моторики, розвиток зорово-

рухової координації); пізнавальний розвиток (підрозділи: розвиток уваги; 

розвиток тонкої ручної моторики та вдосконалення зорово-рухової координації; 

сенсорне виховання і розвиток орієнтовною діяльності; розвиток різних видів 

пам'яті, формування розумової діяльності; ознайомлення з навколишнім; 

формування елементарних математичних подання; розвиток основних 

компонентів мовленнєвої діяльності; підготовка до навчання 

грамоті); формування діяльності (предметна діяльність; ігрова діяльність, 

продуктивні види дитячої діяльності – малювання, ліплення, аплікація, 

конструювання, ручна праця; елементи трудової діяльності); естетичний 

розвиток (музичне виховання і ритміка; образотворче мистецтво; ознайомлення 

з художньою літературою; театралізована діяльність).  

        Навчання дітей шкільного віку з порушенням інтелекту здійснюється у 

спеціальних корекційних установах – школах VIII виду – за спеціальними 

програмами на основі спеціального освітнього стандарту. Основні особливості 

освітнього процесу: головне завдання – максимальна корекція недоліків 

у процесі навчання, виховання, спеціальних занять з виправлення вад розвитку, 

соціальна адаптація в умовах сучасного суспільства; викладання 

загальноосвітніх предметів – російської мови, читання, математики, географії, 

історії, природознавства, фізкультури, малювання, музики, креслення; 
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проведення спеціальних (корекційних) занять – логопедичні, соціально-

побутова орієнтування, ритміка, лікувально-фізкультурний комплекс, розвиток 

психомоторики і сенсорних процесів; особливе значення надається трудового 

навчання, професійної підготовки (з урахуванням виробничого оточення 

школи, можливостей проведення виробничої практики та працевлаштування 

випускників).  

        Мета виховної роботи – соціалізація вихованців.  

        Завдання виховної роботи: формування позитивних особистісних якостей, 

правильної оцінки оточуючих і самооцінки, морального ставлення до інших;  

підвищення регулюючої ролі інтелекту в поведінці вихованців.  

Багато випускників спеціальних (корекційних) шкіл VIII виду облаштовують 

свій побут, затребувані на ринку праці.  

        Деякі з випускників не можуть адаптуватися до сучасних умов життя. У 

зв'язку з цим, як показує зарубіжний досвід, необхідно тривалий соціально-

педагогічний супровід юнаків і дівчат з порушенням інтелекту.  

Корекційно-виховна робота з глибоко розумово відсталими дітьми 

здійснюється, як правило, у дитячих будинках-інтернатах, що знаходяться у 

віданні органів соціального захисту, а в окремих випадках – у спеціальних 

класах при спеціальної (корекційної) школі VIII виду. Навчальні заняття з цією 

категорією дітей передбачають: пропедевтику; навчання рідної мови і 

елементарному рахунку; виховання навичок спілкування. Основні особливості 

освітнього процесу: істотне місце займають предметно-практична діяльність, 

господарсько-побутової працю і самообслуговування; починаючи з 4-го року 

навчання проводиться трудова підготовка; велика увага приділяється 

фізичному та естетичному вихованню.  

Питання 86. Практика навчання, виховання і допомоги особам з вираженою 

інтелектуальною недостатністю  

1. Особи з вираженою інтелектуальною недостатністю має право на освіту, 

закріплене в ряді міжнародних правових документів.  

До 70-х рр.. дітей з порушеннями розумового розвитку вважали навчання 

неможливе. В даний час в країнах Західної Європи і США таких дітей 
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поділяють на дві категорії: навчають, - здатні до навчання в умовах школи 

загального призначення на основі адаптованої індивідуальної освітньої 

програми; тренованих - потребують спеціально організованому освітньому 

процесі. Навчена дитина з вираженим інтелектуальним порушенням повинна 

адекватно вести себе серед інших дітей і оволодіти 

 найпростішими навчальними навичками. Підготовка дітей з глибокою 

розумовою відсталістю до інтеграції в масову школу здійснюється у 

спеціальних центрах навчання батьків, в дитячих садах (за інформацією  

А.А. Єрьоміної).  

         Батьки можуть навчати своїх дітей, що мають порушення інтелекту, як у 

державних освітніх установах, так і в приватних.  

        Зарубіжні фахівці розробляють програми раннього втручання в розвиток, 

які призначені для навчання глибоко розумово відсталих дітей. Ці програми 

мають тренінговий характер і спрямовані на відпрацювання окремих елементів 

пізнавальної діяльності (читання, письмо, малювання). При їх застосуванні 

коефіцієнт інтелектуального розвитку зростає, діти опановують 

глобальним читанням (цілими словами), але обмежені можливості моторики не 

дозволяють їм перейти до листа.  

        У вальдорфських дитячих садках намагаються розвивати (незалежно від 

ступеня вираженості порушення інтелекту) емоційно-позитивне ставлення до 

оточуючих.  

        У ряді європейських країн аномальні діти обов'язково навчаються в 

лікувально-педагогічних закладах. "Нездібних" розвивають в умовах 

практичної діяльності.  

        Особливості дошкільного навчання: комплектування груп здійснюється за 

рівнем загального та інтелектуального розвитку; обирається певний варіант 

навчальної програми, яка містить мінімально необхідні, доступні знання і 

навички; головна увага приділяється становленню соціально-побутових 

навичок. Діти з вираженою інтелектуальною недостатністю мають право на 

подальше початкове навчання, яке включає оволодіння елементарними 

знаннями і вміннями з читання, письма і рахунку. Професійне навчання 
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організовано в спеціальних групах при професійних училищах. Особи з 

вираженою інтелектуальною недостатністю освоюють автослюсарну справу, і 

металотехніку, в'язання, садівництво, догляд за хворими, прибирання 

приміщень та ін. Система "захищеної" праці забезпечує розумово відсталих 

людей робочими місцями: в установах, майстеренях, спеціалізованих трудових 

центрах, на заводах і фабриках. Служби соціального піклування та захист 

здійснюють патронажну підтримку осіб з порушенням інтелекту.  

2. В Україні навчання і виховання дітей з порушенням інтелекту  

здійснюється за Програмою навчання глибоко розумово відсталих дітей 

шкільного віку (2012) та Програмі навчання та виховання дітей з вираженими 

інтелектуальними порушеннями дошкільного віку (2015).  

        Основний зміст цих документів: розвиток і корекція всіх психічних 

функцій дітей; розширення кола уявлень і понять; розвиток мовлення;  

прищеплення елементарних санітарно-гігієнічних навичок,  найпростіших 

 навичок самообслуговування, навичок особистої та колективної  організовано 

сті; фізичне загартування організму. Особами з вираженою інтелектуальною 

недостатністю займаються установи Міністерства охорони здоров'я і 

соціального захисту.  

         У будинки-інтернати, згідно з відповідною інструкцією, спрямовуються і 

приймаються діти з розумовою відсталістю в ступені імбецильності, ідіотії і 

дебільності при наявності порушень опорно-рухового апарату.  

У ряді обласних центрів України функціонують лікувально-педагогічні центри. 

Там виробляється медико-психолого-педагогічна допомога розумово відсталим 

дітям і навчання батьків таких дітей.  

         Слід зазначити, що розвивається тенденція виховання аномальної дитини 

в сімейних умовах. Програма сприяння таким сім'ям реалізується 

Міністерством охорони здоров'я. МОН проводить на базі двох спеціальних 

шкіл експеримент із навчання й виховання дітей з важкими інтелектуальними 

порушеннями. Даній категорії дітей пропонуються основні розділи 

загальноосвітніх предметів і спеціальні заняття – ознайомлення з навколишнім 

світом та соціально-побутова орієнтування. У нашій країні необхідно розвивати 
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цей напрямок спеціальної освіти, а також створювати умови для професійної 

підготовки та працевлаштування осіб з порушенням інтелекту.  

 

Питання 47. Логопедія як наука  

1. Логопедія (грец. , слово +виховання, навчання) – педагогічна наука про 

порушення розвитку мовлення) подоланні та попередженні засобами 

спеціального навчання і виховання. Визначення дано проф. Р.Є. Левіною, яка 

розробляла педагогічні основи логопедичної науки з 1965 по 1980 р.      

Предмет логопедії (за Г. В. Чіркіна) - розвиток і формування мови при різних 

відхиленнях від нормального онтогенезу (індивідуальний розвиток) в умовах 

цілеспрямованого педагогічного процесу.  

2. Основні завдання логопедії:  

* дослідження закономірностей спеціального навчання і виховання дітей з 

порушенням мовного розвитку;  

* розробка методів ранньої педагогічної діагностики мовних розладів;  

* визначення принципів, змісту і методів корекційного навчання мови і 

мовлення.  

3. Вперше питання корекції недоліків мовлення при нормі слуху розглядалися в 

XVII ст. в роботах по сурдопедагогіці. Як самостійна галузь 

дефектології, логопедія почала формуватися з другої половини XIX ст.  

До кінця 30-х рр. XX ст. в логопедії, як зазначає Р.Є. Левіна, переважали 

спрощені уявлення про мовлення як сукупності спеціалізованих мускульних 

рухів і про відповідні методи корекції. З розширенням наукових уявлень про 

складну природу мовленнєвої діяльності та появою психологічних досліджень в 

даній області докорінно змінився напрям логопедії – на перше місце ставиться 

педагогічний зміст логопедії. У радянський період розвиток логопедії як науки 

пов'язано з дослідженнями, проведеними Ф.А. Рау, Р.Є. Левіною, О.П. 

Правдіною, М.Є. Хватцевою та ін. Вивченням дитячої мови, клінічних форм 

мовних розладів займалися А. Куссмауль, І.А. Сікорський та ін.  
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       Питання 88. Анатомо-фізіологічні механізми мови і її розвиток у дитини.  

      Особливе значення для нормальної мовленнєвої діяльності мають слухова, 

зорова і моторна системи; необхідна умова – цілісність і збереження всіх 

структур мозку; якісні характеристики мовлення залежать від взаємодії 

багатьох зон кори правої і лівої півкуль; важливу роль грають ренеслуховая й 

мовленнєвого зони, розташовані в домінантному півкулі мозку;  

координована робота м'язів трьох відділів периферичного мовленнєвого 

апарату забезпечує усного мовлення; мовної видих 

викликає коливання голосових зв'язок, внаслідок чого виникає 

голос; проголошення мовних звуків (артикуляція) відбувається завдяки роботі 

артикуляційного відділу. Периферичний мовленнєвий апарат регулюється 

центральною нервовою системою.  

2. Формування мови відбувається в процесі загального псіхоф, ського розвитку 

дитини. Умови формування нормальної мови: центральна нервова система без 

змін; наявність нормального слуху і зору; активне мовне  спілкування 

 (насамперед на рівні: "дорослий – дитина", "дитина – дорослий").  

У здорової дитини в період від 1 року до 5 років (за визначенням Л. М. 

Белякова та Є.А. Дьяковій) поступово: формується фонематичне сприйняття, 

лексико-граматична сторона мови; розвивається нормативне звуковимову. 

Етапи розвитку мовлення: сама рання стадія – вокалізація, гуління, 

лепет; поступове наближення белькотіння до звуків рідної мови;  

друга половина року життя – поява умовних рефл на словесні подразники;  

до одного року – розуміння значення багатьох слів, початок вимови перших 

слів; після півтора років – поява простої фрази, її поступове 

ускладнення; фонологическое, морфологічне, синтаксичне оформлення 

мови; до 3 років – сформований основних лексико-граматичних конструкцій 

повсякденній мові; перехід до оволодіння розгорнутої фразовой промовою; до 5 

років – розвиток механізмів координації між диханням, фонації і артикуляцією;  

до 5 ~ 6 років – початок формування здатності до звукового аналізу і синтезу;  

наступний етап (в умовах навчання) - оволодіння письмовою формою 

мовлення.  
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4. При недостатній увазі до розвитку мовлення може виникнути так званий 

госпиталізм: погане розуміння мови; невміння говорити; загальна психічна 

відсталість, компенсація якої далі вимагає значних зусиль фахівців,  

 

Питання 89. Причини мовних порушень. 

        Порушення мови – збірний термін для позначення відхилень від мовної 

норми, прийнятої в даній мовному середовищі, повністю або частково 

перешкоджають мовного спілкування і обмежують можливості соціальної 

адаптації людини.  

2. Несприятливі чинники, що сприяють виникненню чевих порушень у 

дітей: внесені – екзогенні; внутрішні – ендогенні; умови навколишнього 

середовища.  

Розрізняють такі критичні періоди розвитку мовленнєвої функції: в 1-2 року; на 

3 роки; в 6-7 років.  

Основні причини патології дитячого мовлення:  

 різні внутрішньоутробні патології;  

 родова травма й асфіксія (ядуха) під час пологів;  

 різні захворювання в перші роки життя дитини;  

 травма черепа, що супроводжується струсом мозку;  

 несприятливі соціально-побутові умови, приводячи до мікросоціального  

педагогічної занедбаності, вегетативної дисфункції, порушень емоційно-

вольової сфери дефіциту в розвитку мови.  

        Питання 50. Класифікації порушень мовлення  

1. Клініко-педагогічна класифікація Г.В. Чіркіна об'єднує психолого-

лінгвістичні та клінічні критерії. Порушення усного мовлення:  

розлад фонационного оформлення промови: афонія, дисфонія – відсутність або 

порушення голосу;. браділалія – патологічно уповільнений темп мовлення;. 

тахілалія – патологічно прискорення темпу мовлення; заїкання – порушення 

темпо-ритмічної організації і, обумовлене судорожним стан м'язів мовного 

апарату; дислалія – порушення вимови при нормальному слуху і збереженій 

іннервації (забезпеченості) мовного апарату; ринолалія – порушення тембру 
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голосу і звуковимови, обумовлене анатомо-фізіологічними дефектами мовного 

апарату; дизартрія – порушення произносительной сторони мови, зумовлене 

недостатньою іннервацією мовного апарату; порушення структурно-

семантичного оформлення висловлювання: алалія – відсутність або 

недорозвинення мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори 

головного мозку; афазія – повна або часткова втрата мови, обумовлена  

локальними ураженнями головного мозку. Порушення писемного мовлення:  

дислексія (алексія) – часткове (повне) порушення процесів читання;  

дисграфія (аграфия) – часткове (повне) специфічне порушення процесів листи.  

2. Психолого-педагогічна класифікація, розроблена Р.Є. Левіною і 

співробітниками Інституту корекційної педагогіки РАО:  

• порушення мовних засобів спілкування (компонентів мови):  

• фонетика-фонематическое недорозвинення мови (ФФН) – порушення 

процесів формування произносительной системи рідної мови у дітей з різними 

розладами внаслідок дефектів сприйняття й вимови фонем;  

• загальне недорозвинення мови (ОНР) – складні мовні розлади (порушення 

формування всіх компонентів мовленнєвої системи);  

* порушення у застосуванні мовних засобів спілкування в мовленнєвій 

діяльності (комунікативний аспект); 

*  заїкання;  

* прояви мовного негативізму та ін. 

       Порушення письма і читання в даній класифікації трактуються як 

відстрочені прояви ФФН і (або) ОНР, зумовлені у дітей несформованістю 

фонетичних і морфологічних узагальнень в усному мовленні.  

 

Питання 91. Особливості порушень усного мовлення (за Л. І. Белякова та Є. А. 

Дьяковій)  

        Дислалия – порушення произносительной сторони мови при нормальному 

слуху і збереженій іннервації (забезпеченості) апарату мовлення. Причина – 

аномалія будови артикуляційного апарату або особливості мовного виховання. 

Розрізняють механічну та функціональну дислалії. Механічна дислалія 
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викликана порушеннями будови артикуляційного апарату, неправильним 

привкусом; неправильною будовою зубів; неправильна будова твердого 

піднебіння; аномально великий або маленький язик; коротка вуздечка.  

          Функціональна дислалія найчастіше за все пов'язана: з неправильним 

мовним вихованням дитини в сім'ї; неправильною звуковимовою дорослих; 

педагогічною занедбаністю; незрілістю фонематичного сприйняття; нерідко з 

одночасним вивченням кількох іноземних мов. Порушення вимови 

виявляються у відсутності, викривленні або заміні звуків: сигматизм – недолік 

вимови свистячих і шиплячих звуків; ротацизм – недолік вимови звуків р - р '; 

ламблицизм – недолік вимови звуків л ~ л'; дефекти вимови піднебінних звуків 

(до – до ", м – м ', х – х', дефекти озвончения; дефекти пом'якшення;  

порушення голосу: часткова відсутність голосу – дисфонія: повна відсутність - 

афонія.  

        З причин виникнення порушення голосу поділяються; на органічні – в 

результаті хронічних запальних процесів голосового апарату або його 

анатомічних змін (хронічні ларингіти, параліч м'язів гортані, пухлини та стану 

після хірургічних втручань на гортані і м'якому небі);  

функціональні  – голосове перевтома, різні інфекційні захворювання, 

психотравмуючі ситуації. Порушення голосу можуть бути і у дорослих, і у 

дітей. Вікові зміни голоси у підлітків пов'язані з ендокринною перебудовою в 

період статевого дозрівання.  

       Ринолалія – порушення тембру голосу і звукопроюнесенія, обумовлене 

анатомо-фізіологічними дефектами мовного апарату. Відзначається 

невиразність мови; у важких випадках мова стає незрозумілою для оточуючих.  

Анатомічний дефект проявляється у вигляді відкритої або прикритої міжгір'я 

між носової і ротової порожниною – на верхній губі, яснах, твердому і м'якому 

ньобі. Нерідко ці ущелини поєднуються з різними зубощелепними аномаліями.  

Дизартрія – порушення вимовної сторони мови, обумовлене недостатньою 

інервацією мовного апарату. Виникає як у дітей, так і у дорослих.  

Причина – органічне ураження нервової системи. Спостерігаються розлади:  

звуковимови; голосоутворення; темпоритму мови; інтонації. Ступінь 
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вираженості: від повної неможливості проголошення мовних звуків до стертою 

дизартрии (ледве помітною нечіткістю вимови). У дитячому віці:  

змішані форми дизартрії, виражені в легкій та середній ступені;  

розвиток мови пов'язаний із затримкою; частіше страждає вимова складних по 

артикуляції звуків (з-з', с-с', ц, ш, щ, ч, р-р', л-л');  

вимова звуків нечітке, змазане; мова малоінтонаційна, невиразна; темп мови 

може бути як прискореним, так і уповільненим; фонематичне сприйняття 

недостатньо сформовано; бідність словника; оволодіння письмом і читанням 

утруднене; почерк нерівний, літери несумірні.  

Заїкання –порушення темпо-ритмічної організації. Обумовлене судорожним 

станом м'язів мовного апарату Як правило, починається у дітей у віці від 2 до  6 

років. Є результатом: змін мовної навантаження; психічної травми;  

ураження певних структур центральної нервової системи.  

Судоми м'язів виникають тільки в момент мовлення або при бажанні почати 

розмову.  

Характеризується: повтореннями звуків, складів або подовженням звуків;  

обривом слів; вставками. Супроводжується супутніми рухами. У віці 10-12 

років починає формуватися логофобия – стійкий страх мовного спілкування з 

нав'язливим очікуванням мовних невдач. Виявляється в певних ситуаціях; 

виникає реакція уникнення таких ситуацій та обмеження спілкування.  

Алалия – відсутність або недорозвинення мовлення внаслідок органічного 

ураження мовних зон кори головного мозку. Один з найбільш важких і 

складних дефектів. Характерні особливості: пізню появу мови; її уповільнений 

розвиток, значне обмеження словника. Розрізняють дві форми: експресивну; 

импрессивная. Експресивна форма: не формується звуковий образ слова;  

спрощення складової структури слів, пропуски, перестановки і заміни звуків, 

складів, слів у фразі; ступінь вираженості – від повної відсутності мовлення до 

реалізації зв'язних висловлювань з різноманітними помилками; діти розуміють 

повсякденну мову, адекватно реагують на звернення – тільки в рамках 

конкретної ситуації. Імпресивна (сенсорна) форма: порушення сприйняття (при 

повноцінному слуху); розлад фонематичного сприйняття – основний симптом 
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(від повного нерозрізнення мовних звуків до утрудненого сприйняття мовлення 

на слух); діти або зовсім не розуміють мову, або розуміють обмежено;  

підвищена чутливість до звукових підразників; мовлення не формується без 

спеціального корекційного впливу. Афазія – повна або часткова втрата мови, 

обумовлена локальними ураженнями головного мозку. Виділяють кілька форм, 

в основі яких – порушення розуміння мови або її формування.  

        При важких формах порушується здатність як розуміти мову, так і 

говорити. Виникає частіше у літніх людей у результаті мозкових захворювань 

(інсульт, пухлини) або травм мозку. У дітей афазія діагностується, коли 

органічне ушкодження мозку відбувається після оволодіння мовою.  

Приводить до порушення подальшого розвитку мовлення, до розпаду 

сформованої мови. Компенсаторні можливості (і у дітей, і у дорослих) різко  

обмежені. Афазія викликає порушення поведінки: агресію; конфліктність; 

дратівливість. Допомога здійснюється в медичних установах.  

Питання 92. Порушення розвитку мовлення.  

1. Загальне недорозвинення мовлення (ОНР) характеризується порушенням 

формування всіх компонентів мовленнєвої системи, що відносяться до її 

звукової і смислової сторони (звуковимови, словника, граматичного ладу, 

зв'язного мовлення) при нормі слуху і первинно сохранном інтелекті.  

        Дослідниця Р.Є. Левіна виділяє три рівні мовного розвитку при ОНР:  

- перший рівень – повна відсутність загальновживаної мови;  

- другий рівень – часткова сформованість мови – незначний словниковий 

запас, граматична фраза;  

- третій рівень – розгорнута мова з елементами недорозвинення які 

виявляються у всій мовної системі – словнику, граматичному ладі, зв'язного 

мовлення, звуковимови. При нерізко вираженому недорозвиненні відзначається 

лексико-граматична і фонетико-фонематическая несформованість мовлення. 

Особливості третього рівня ОНР: недиференційована вимова звуків, заміна 

звуків більш простими за артикуляцією; нестійкість замін, поєднання 

порушеного і правильної вимови; спрощення, скорочення, пропуски складів – у 

многослословах; неточність вживання слів і словосполучень; порушення 
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лексичної систематики; труднощі в словотворенні й словозміні;  

переважання іменників та дієслів в активному словнику;  

труднощі при використанні абстрактної і узагальнюючої лексики, в розумінні і 

вживанні слів з переносним змістом.  

Таким чином, при загальному недорозвитку мовлення 

спостерігається патологічний перебіг мовного розвитку (в ряді випадків на тлі 

порушення діяльності центральної нервової системи). Основний контингент 

спеціальних корекційних груп ~ діти з III рівнем ОНР. Корекція їх мови - 

тривалий процес, спрямований на формування мовних засобів, достатніх для 

самостійного розвитку мовлення у процесі спілкування і навчання.  

2. Під фонетиці - фонематичним недорозвиненням (ФФН) розуміють 

порушення процесів формування произносительной системи рідної мови у 

дітей з різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття й вимови 

фонем. Характерні особливості ФФН:  

* неправильна вимова окремих звуків, однієї або декількох груп звуків; 

недостатнє фонематическое сприйняття порушених звуків;  

* утрудненість сприйняття акустичної та артикуляційною різниці між 

опозиційними фонемами;  

* в усному мовленні – відсутність звуку;  

* заміна одного звуку іншим;  

* змішання звуків;  

* порушення формування фонематичного аналізу і синтезу;  

* у дітей значні труднощі при навчанні письма та читання.  

ФФН – поширене порушення розвитку мови. Потрібно цілеспрямована 

логопедична робота.  

Питання 93. Порушення письма і читання.  

      Частковий розлад процесів листа називається дисграфією, повне порушення 

– агрофія. Причина – недостатня готовність психічних процесів, що 

формуються в процесі розвитку усного мовлення. Повторювані помилки  -  

прояв дисграфії – стійкі і листи. Типові помилки при дисграфии: змішання і 

заміна букв; спотворення звуко-складової структури слова; порушення 
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неподільності написання окремих слів у реченні – розрив слова на частини, 

злите написання слів; аграматизми; змішання букв по оптичній подібностю.  

Види дисграфії:  артикуляторно-акустична – фонетичні порушення; 

недостатність фонематичного сприйняття мовних звуків; основний прояв – 

заміни букв (відповідні замін звуків); акустична – несформованість процесів 

фонематичного сприйняття; прояв – заміна і змішання букв, які позначають 

розрізняються тонкими акустико-артикуляційними ознаками звуку, пропуски, 

вставки, перестановки, повтори букв або складів; пов'язана з порушенням 

мовного аналізу і синтезу – злите написання складних слів, прийменників і 

союзів з подальшим словом; роздільне написання частин слова (частіше 

приставки та кореня); оптична – заміна та спотворення подібних по 

зображенню букв (д - б, т - ш, і - ш, п - т, х - ж, л - м), неправильне 

розташування елементів літер; почерк нерівний, поправки і виправлення.  

2. Часткове порушення читання називається дислексією, повна нездатність 

опанувати читанням – алексій. Прояв дислексії – численні повторювані 

помилки (заміни, перестановки, пропуски букв і т. п.), що мають стійкий 

характер.  

          Форми дислексії:  

фонематическая – діти плутають букви, які позначають подібні за акустико-

артикуляційними параметрами звуки; побуквене читання; вставки, пропуски, 

перестановки;  

семантична – механічне читання, без розуміння сенсу;  

аграматична – граматичні помилки (при читанні пропозицій);  

мнестична – діти не можуть запам'ятати букви і зіставити їх 

з відповідними звуками;  

оптична – змішання подібних по зображенню букв.  

Дітям із дисграфією і дислексією необхідна логопедична допомога.  

 

Питання 94. Система закладів для дітей з порушеннями мови  

1. Логопедична допомога дітям дошкільного та шкільного – у системі освіти 

здійснюється у таких спеціальних установах:  ясла-садок для дітей з 
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порушеннями мови; логопедичний дитячий сад; групи для дітей з порушеннями 

мови при дитячих садках загального типу; навчально-виховні комплекси (НВК) 

для дітей з порушеннями мови; школа для дітей з порушеннями мови (V виду);  

логопедичні пункти при загальноосвітніх школах; групи для дітей з 

порушеннями мови при дитячих будинках загального типу.  

2. Корекційно-розвиваючі центри відносяться до інноваційних типів установ і 

надають комплексну допомогу дітям з порушеннями мовлення.  

3. У системі охорони здоров'я функціонують: логопедичні кабінети при дитячих 

поліклініках; стаціонари та напівстаціонари при дитячих лікарнях, диспансерах, 

спеціалізованих центрах медичних інститутів і т.п.;  дитячі 

санаторії; спеціалізовані ясла для дітей з тяжкими мовними порушеннями. 

        Такі категорії, як розумово відсталі діти, діти із зниженням слуху, зору, з 

порушенням опорно-рухового апарату, психічними порушеннями і т. п., 

можуть отримати логопедичну допомогу у спеціальних установах по 

провідному дефекту.  

4. Фахівці, що працюють у зазначених вище установах, за своєю професійної 

діяльностю повинні враховувати стан центральної нервової системи дітей, що 

мають мовні порушення; їх дії характеризуються дратівливістю, підвищеною 

активністю, руховою розторможеністю, нестійкістю, розладами 

настрою; мають різні рухові порушення; швидко втомлюються; погано 

переносять спеку, задуху, їзду в транспорті, довге катання на гойдалках. У 

таких дітей зазначаються: недостатність регулюючої  функції мовлення; 

нестійкість уваги і пам'яті; низьким рівнем розуміння словесних інструкцій;  

низьким рівнем контролю за власною діяльністю; порушенням пізнавальної 

діяльності; низькою розумовою працездатністю.  

Питання 95. Логопедична допомога дітям дошкільного та шкільного віку в 

системі освіти  

1. У логопедическом дошкільному навчальному закладі здійснюється 

диференційоване навчання та виховання дітей з різними формами 

мовленнєвого порушення, що мають збережений слух і інтелект з урахуванням 

їх віку (Г.В. Чіркіна). Основні завдання логопедичних дитячих садів для дітей з 
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порушеннями мовлення: корекція мовленнєвого порушення; підготовка до 

навчання в загальноосвітній школі; для дітей з важкими порушеннями мови – у 

спеціальній школі.  

         Типовим положенням визначено профілі спеціальних груп:  

групи для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням (ФФН);  

із загальним недорозвитком мовлення (ОНР); із заїканням.  

Діти з ФФН приймаються на один рік з 5 років (до цього віку в нормі 

закінчується формування звукової системи мови і фонематичного слуху).  

Діти з ОНР приймаються на 2-3 роки (залежно від віку та рівня мовного 

розвитку) у віці 3-5 років. Діти із заїканням зараховуються до групи строком на 

1 рік з 2 років. Зміст навчання і виховання дітей з порушеннями мови 

відображено в спеціальних програмах для дітей із заїканням (розроблена С. А. 

Мироновою) і для дітей з ФФН і ОНР (розроблена Г. В. Чиркіною та Т. Б. 

Фалічевою), що включають наступні розділи: гру; працю; фізичне і музичне 

виховання; розвиток елементарних математичних уявлень; ознайомлення з 

навколишнім світом; образотворча діяльність і конструювання; розвиток мови 

(спеціальний розділ, присвячений змісту корекційно-попереджувальної 

роботи).  

       Програми спрямовані: на формування мовних компонентів; розвиток 

пізнавальних здібностей, уваги, пам'яті, мовної поведінки.  

Досвід багаторічної роботи спеціальних ДОП довів їх високу ефективність: 

близько 80% дітей можуть навчатися в школах загального призначення (інші 

20% - у спеціальних навчальних закладах).  

2. Навчально-виховний комплекті (НВК) являє собою нову форму логопедичної 

допомоги дітям, які слабо підготовлені до навчання в масовій школі через 

недорозвинення мови. Даний комплекс включає спеціальні логопедичні класи, 

в яких освітній процес спрямований: на попередження порушень писемного 

мовлення у дітей з мовним недорозвиненням; розвиток комунікативних 

навичок усного мовлення; підготовку до подальшого навчання на II ступені 

загальноосвітньої школи.  
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        Організація логопедичних класів здійснюється на базі ДНЗ. У ці класи 

направляються (на основі укладання ПМПК) діти у віці 7 років з нерізко 

вираженим ОНР або ФФН, що представляють групу ризику по дисграфії і 

дислексії.  

3. Логопедичний пункт – спеціальний навчальний заклад.  

Призначений для дітей, які мають: загальне недорозвинення мови, переважно II 

рівня; фонетико-фонематичні недорозвинення, яка обумовлює дислексію та 

дисграфию; заїкання різної форми, що робить вплив на шкільну адаптацію.  

       Форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття. Основні 

завдання: корекція порушень усній і (або) письмової мови учнів; своєчасне 

попередження і подолання неуспішності, що виникла через цих 

порушень; консультативна допомога вчителям і батькам.  

        Термін корекційного навчання – від 4-9 місяців до 1,5-2 років. Логопедичні 

пункти – найбільш масова форма результативною допомоги дітям з вадами 

мовлення. Педагоги загальноосвітньої школи повинні виявляти особливу увагу 

до таких дітей.  

Питання 56. Надання логопедичної допомоги в системі охорони здоров'я  

         Положення про логопедическом кабінеті дитячої поліклініки визначає 

наступні напрями професійної діяльності логопеда:  педагогічна 

 (логопедична) робота з виправлення порушень мовлення дітей на 

систематичних і консультативних заняттях; виявлення дітей з мовним 

недорозвиненням і спрямування їх на ПМПК для подальшого влаштування в 

дошкільні та шкільні установи або мовні стаціонари різного профілю;  

участь у комплектуванні логопедичних закладів охорони здоров'я та освіти і 

оформлення на кожну дитину логопедичної характеристики;  

профілактичне обстеження дітей, які відвідують дошкільні установи;  

санітарно-просвітницька робота з батьками, педіатрами, вихователями дитячих 

садків.  

        Сучасні умови диктують необхідність розвитку логопедичної 

інфраструктури в регіонах, а також якісної реалізації принципу наступності між 

різними логопедичними установами.  
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2. У мовних стаціонарах (відділеннях) різного профілю: надається 

кваліфікована комплексна допомога дітям, які мають крім порушення мови 

супутні відхилення у фізичному розвитку; здійснюється поглиблене 

обстеження відповідними фахівцями; намічаються напрямки корекційної 

роботи з необхідним комплексом лікувальних заходів. Соматично ослаблені 

діти з вираженою мовною патологією направляються у психоневрологічний 

санаторій.  

Питання 97. Предмет і завдання сурдопедагогіки  

1. Сурдопедагогіка (від лат. – глухий) – галузь спеціальної педагогіки, що 

розробляє проблеми виховання, освіти та навчання дітей з порушеннями слуху.  

Сурдопедагогіка включає: теорію навчання і виховання дітей з вадами 

дошкільного та шкільного віку; історію сурдопедагогіки; приватні 

методики; сурдотехніку.  

2. Предмет сурдопедагогіки – теорія та практика утворений! осіб з обмеженими 

слуховими можливостями.  

3. Основні завдання сурдопедагогіки:  

- розробка методичних комплексів спеціально рекомендованих для дітей із 

порушеннями слуху;  

- вивчення і узагальнення практики спеціалістів у роботі з дітьми з порушеним 

слухом;  

- впровадження результатів педагогічних досліджень в практику спеціальної 

освіти дітей з порушеннями слуху;  

- розробка наукових основ змісту освіти, і спеціальних методик навчання осіб з 

порушеним слухом;  

- вдосконалення технічних засобів для корекції і дефектів слуху;  

- створення нових підручників, навчальних посібників для осіб, які мають 

порушення слуху;  

- вдосконалення системи педагогічної роботи, спрямованої на соціальне 

адаптування і соціально-професійну реабілітацію осіб з порушеним слухом.  

Питання 98. Причини порушень слуху, їх діагностика і медична реабілітація  

1. Основні причини виникнення порушень слуху:  
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- інфекційні та вірусні захворювання матері під час вагітності;  

- асфіксія новонародженого;  

- внутрішньочерепна родова травма;  

- гіпербілірубінемія (перевищення вмісту білірубіну в крові – одного з головних 

пігментів жовчі);  

- резус-конфлікт; 

- гемолітична хвороба новонародженого (процес внутрішньосудинного розпаду 

еритроцитів і виходу з них гемоглобіну в плазму);  

- маса тіла при народженні менше 1500 г;  

- недоношеність;  

- перекошене;  

- застосування препаратів з ототоксичну дією, що призначаються дитині або 

матері під час вагітності;  

- спадкові захворювання матері (в сім'ї), що супроводжуються ураженням 

слухового апарату;  

- дитяча інфекція (паротит, скарлатина, кір і ін);  

- епідемічний менінгіт;  

-грип; 

- гострі та хронічні отити;  

- черепно-мозкова травма.  

2. У нашій країні функціонує державна система раннього виявлення дітей із 

підозрою на зниження слуху. Діагностика порушень слуху проводиться за 

допомогою медичного та педагогічного обстеження. Медичне обстеження 

проводиться лікарем-отоларингологом і включає отіатріческій огляд і 

Аудіологічне дослідження. Аудіологія – розділ медицини, розробляє питання 

стану слуху, його порушень, а також методи діагностики, профілактики та 

усунення цих порушення. Педагогічне обстеження проводиться вчителем-

дефектологом і припускає: реєстрацію поведінкових реакцій дитини на 

звучання низько-, середньо-, і високочастотних іграшок і мови; виявлення (у 

говорять дітей) можливості сприймати на слух вимовлені голосом розмовної 

гучності і пошепки звуконаслідування, лепетние слова, повні слова і фрази.  
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Місце і ступінь ураження слуху визначаються методами аудіометрії (акуметріі) 

– вимірювання гостроти слуху визначенням найменшої сили звуку, яка 

сприймається людиною. Різновиди аудіометрії: тональна – дослідження слуху 

за допомогою аудіометру, що подає найпростіші сигнали (тону), що 

змінюються по частоті і силі звуку; мовна – дозволяє визначити у слабочуючих 

область його мовного слуху та рівень розуміння мови;  

електрокорковая – дослідження електричних потенціалів мозку і слухових 

нервів; аудіометрія раннього віку та ін V дітей від року до 3 років діагностика 

стану слухової функції проводиться за допомогою методу рефлекторної реакції 

на звук. Ігрова аудіометрія використовується для дослідження слуху у дітей 

після 3 років. Вибір способу дослідження слуху у дітей залежить:  

від віку дитини; його зрілості; здатності до концентрації уваги;  

готовності до співробітництва; самопочуття. Для корекції та компенсації 

дефектів слуху застосовують спеціальні технічні засоби  

Перші згадки про пристрої для спілкування з гл; (слухові трубки, ріжки та ін) 

відносяться до II ст. до н.е. У XVI ст. Д. Кардано запропонував 

використовувати металевий посуд, вібрацію якого глухий сприймав пальцями.  

Слухові апарати на основі електроакустичного посилення з'явилися в кінці XIX 

ст. в США (М. Хатчинсон). Прообразом першого слухового апарату (мікрофон 

і телефонна трубка) послужив телефон, винайдений у 1875р. А.Г. Беллом. У 

Росії електричний слуховий апарат вперше з'явився в 1903 р.  

Інтенсивний розвиток сурдотехніки почалося в 50-і рр. XX ст. І було 

обумовлено успіхами радіоелектроніки.  

          Напрями розвитку сурдотехнічних засобів:  

- модернізація вже наявних у відповідності до сучасних вимог;  

- розробка якісно нових моделей.  

         Сьогодні найбільш поширений засіб звукопідсилення – слуховий апарат у 

вигляді портативного приладу, що складається з мікрофона, електронного 

підсилювача і телефону. Західні фахівці пропонують – часткову імплантацію за 

вушною раковиною високорозвиненою електронної слухопротезірующей 

системи.  

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0


Питання 99. Класифікації осіб з вадами слуху. Глухота – повна відсутність 

слуху або різка ступінь його зниження, при якій сприйняття мови неможливо. 

Глибоке, стійке двостороннє порушення, придбане в ранньому дитинстві або 

вроджене. За класифікацією Л.В. Неймана (1961): слабочуючі діти, в залежності 

від величини середньої втрати слуху в області від 500 до 4000 Герц, можуть 

бути віднесений до однієї з наступних ступенів приглухуватості:  

I ступінь - не перевищує 50 дБ;  

II ступінь - від 50 до 70 дБ;  

III ступінь - більш 70 дБ;  

глухі діти, в залежності про обсягу сприйманих частот, відносяться до однієї з 4 

груп:  

I група – 125-250 Гц; 

 II група – 125-500 Гц;  

III група – 125-1000 Гц;  

VI – 125-2000 Гц і вище.  

        Умовна межа між приглухуватістю і глухотою – Х5 дБ. За міжнародною 

класифікацією (1988) в залежності від втрати слуху в діапазоні трьох частот: 

500, 1000 і 2000 виділяють 4 ступеня приглухуватості і глухоту:  

I ступінь – 26-40 дБ;  

II ступінь – 41-55 дБ;  

III ступінь – 56-70 дБ;  

VI ступінь - 71-90 дБ;  

глухота- більше 90 дБ.  

         Педагогічна класифікація Р.М. Боскіс (50-і рр.. XX ст.) Основа 

диференційованого спеціальної освіти де з порушеннями слуху. Критерії, що 

враховують своєрідність розвитку дітей з порушеннями слуху (за Р. М. Боскіс): 

ступінь ураження слухової функції; рівень розвитку мови при даній ступеня 

ураження слухової функції; час виникнення порушення слуху. Діти з 

порушеннями слуху поділяються на 4 групи: глухі без мови;  

глухі, зберегли мову (позднооглохших); слабослишашіе з розвиненою мовою; 

слабочуючі з глибоким мовним недорозвитком.  
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Питання 100. Коротка історія сурдопедагогіки  

1. Перші висловлювання про можливість навчання глухих містяться у творах 

Арістотеля. У XVI ст. італійський філософ, лікар і математик Дж. Кардано 

(1501-1576) згадував про спосіб засвоєння мови за допомогою її письмової 

форми. У цей же час в Іспанії були зроблені перші спроби використання 

дактилолог (своєрідної форми мови, при якій слова відтворюються пальцями 

рук) Для навчання глухих дітей.  

        У 1620 р. іспанський вчений Х.П. Бонет видав свою працю "Про природу 

звуків і мистецтві навчити глухонімого говорити" – перше в історії 

сурдопедагогікиметодичний посібник. У 1770р. французький сурдопедагог 

Ш.М. де л'Епе заснував перше в світі училище для глухих – Паризький 

національний інститут, в якому для навчання використовувався мімічний мову 

глухонімих.  

Німецький сурдопедагог С. Гейніке розробив іншу систему навчання – 

так званий усний метод, заснований на усній формі словесної мови.  

У 1864г. А. Лінкольн, президент США, затвердив рішення Конгресу про 

фінансування першого в світі вищого навчального закладу для нечуючих 

(Галлоудет-коледж). На Русі виховання глухих дітей (разом із здоровими) 

здійснювалося з XI ст. в монастирських школах. З кінця XVIII ст. в системі 

громадського піклування організовувалися різноманітні установи, в яких глухі 

дітей навчалися в особливих групах.  

Перші спеціальні установи для глухих були відкритий в 1806 р. 

в Павловську (в 1810 р. переведено в Санкт-Петербург та в 1834 р. – у Москві.  

До початку XX ст. склалася вітчизняна система навчання дітей з вадами слуху 

(разом з глухими навчалися слабочуючі та позднооглохших). Росіяни сурдо 

педагоги В.І. Флері, Г.А. Гурц, А.Ф. Остроградський, Н.М. Лаговський та ін. 

рекомендували поряд з усним мовленням навчати дітей жестової мови та 

письма. Велике значення надавалося розвитку пізнавальних можливостей 

глухих дітей, а також їх моральному вихований. Спроби реалізації ідеї 

диференційованого підходу до лікування дітей з порушеннями слуху були 

зроблені в ряді зарубіжних країн наприкінці XIX ст. Теорія і практика 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


диференційованої спеціальної освіти для дітей, що мають різний ступінь 

порушення і відповідний рівень мовного розвитку, існувала у другій половині 

XX ст. Після 1917 р. навчання і виховання глухих дітей стало державною 

системою спеціальної освіти. Інтенсивний розвиток вітчизняної 

сурдопедагогіки проводилось в 50-і рр. У створенні оригінальної системи 

навчання та виховання і слабочуючих дітей брали участь А.І. Дьячков, С.А. 

Зиков, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезіна, К.Г. Коровін, В.І. Бельтюков, Б.Д. Корсунська,  

Ж.І. Шиф та ін.  

Питання 101. Характеристики дітей з порушеннями слуху  

1. Глухі діти – з глибоким стійким двостороннім порушенням слуху: не можуть 

самостійно оволодіти мовою; без спеціальної освіти стають 

глухонімими; більшість має залишковий слух (сприйняття дуже гучних звуків – 

силою понад 80 дБ в діапазоні до 1000-2000 Гц); недолік слухових вражень 

робить збіднілим внутрішній світ дитини; найбільший збиток розвитку 

приносять створювані глухотою перешкоди до оволодіння словесною мовою як 

засобом спілкування та пізнання навколишнього світу; обмежені можливості 

оволодіння мовою негативно впливають на розвиток пізнавальних процесів, 

емоційно-вольової сфери та ін; засіб спілкування зі чують – природні жести, 

між собою – міміка-жестикуляторная мова (відрізняється від словесної по своїй 

лексиці, граматиці, способам висловлювання, значно біднішими словесної, 

використовується в спілкуванні з обмеженим колом людей); розуміння мови 

випереджає формування можливості власного висловлювання в усній, 

тактильної або письмовій формі; спеціальне навчання дозволяє опанувати 

словесної промовою, часто розширює можливості спілкування з чують і сприяє 

розвитку особистості. Ранній початок спеціального навчання дитину словесній 

мові (з використанням і розвитком залишкового слуху) сприяє меншому 

відхиленню від норми психічного розвитку. Розвиток словесної мови в умовах 

спеціального навчання має особливості: при оволодінні фразовой мовою – у 

побудові фраз спостерігається аграматизми (невміння користуватися 

граматичним ладом мови); при засвоєнні звуко-буквеного складу слів – 

спостерігається розширення чи звуження уявлень про значення слів: діти легше 
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опановують словами, що позначають конкретні предмети, важче – позначають 

дії, якості, ознаки. Найбільшу трудність викликають слова з абстрактним і 

переносним змістом. 2. Пізнооглохлі діти (глухі, збережена мова) мають 

наступні особливості. Збереження їх мовлення залежить: від віку дитини на 

момент настання глухоти; наявності залишків слуху; вміння їх 

використовувати; володіння грамотністю до моменту втрати слуху; умов 

розвитку; індивідуальних особливостей; корекційно-педагогічних впливів.  

Важливе значення має ранній початок корекційної роботи;  

щодо збереження мови і формування на її базі навичок сприйняття усного 

мовлення оточуючих. При цьому відіграють особливу роль; зорове сприйняття 

(читання з особи); паралельне навчання читання. Обережне використання 

збережених слухових відчуттів – в залежності від медичних показань. Одне з 

основних умов повноцінного розвитку – перебування в говорящей середовищі. 

Необхідне проведення індивідуальних занять під керівництвом 

і контролем фахівців.  

3. Слабочуючі діти мають відхилення від норми розвитку психіки;  

у них є порушення багатьох функцій і сторін психіки, що визначають хід 

розвитку особистості дитини. Неповноцінний слух обумовлює мовленнєві 

недорозвинення, змінює хід загального розвитку, і ускладнення соціальної 

взаємодії дитини. Розвиток мовлення має уповільнений поступальний характер 

і підпорядковане особливим закономірностям. Порушення мови: недоліки 

вимови; обмежений запас слів; недостатнє засвоєння звукового складу слова;  

неточне розуміння і неправильне вживання слів;  

аграматизма; обмежене розуміння усного мовлення; обмежене розуміння 

читаного тексту. Спеціальне навчання сприяє оволодінню мовою і розвитку 

мовного мислення.  

Питання 62. Навчання і виховання дошкільників з порушеннями слуху  

1. Програми виховання н навчання глухих і слабочуючих  

дошкільнят спрямовані на формування психічних новоутворень, властивих 

кожному періоду дошкільного дитинства, в процесі розвитку дитячих видів 

діяльності. Корекційно-педагогічна робота ведеться у таких напрямках:  
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фізичне виховання дітей – к орекція відхилень у моторному розвитку, розвиток 

орієнтування в просторі; формування ігрової діяльності ~ навчання грі сприяє 

соціальному розвитку, моральному та розумовому вихованню, особливе 

значення надається оволодінню ігровим заміщенням;  

образотворча і конструктивна діяльність – сенсорне виховання (розвиток різних 

видів сприйняття – візуального, тактильно-рухового, рухового); трудове 

виховання; ознайомлення з навколишнім світом – подолання властивою дітям з 

порушеним слухом бідності та фрагментарності уявлень про навколишній;  

розвиток мови. Методика: розвиток мовної здатності; накопичення словника і 

робота нал значенням слова; формування різних форм мови (усної, письмової, 

тактильної); відпрацювання різних видів мовленнєвої діяльності; проведення 

елементарних мовних спостережень; розвиток залишкового слуху та навчання 

вимови:  

- навчання сприйняття на слух мовного матеріалу і немовних звучань;  

створення і вдосконалення слухозрітельной основи сприйняття усного 

мовлення;  

-формування навичок мовленнєвої комунікації; розвиток навчання 

вимові: створення потреби в усному спілкуванні;  формування наближеною до 

природного звучання усної мови; широке використання різної 

звукопідсилюючої апаратури; формування елементарних математичних 

уявлень, музичне виховання: формування сприйняття музики; вокально 

інтонаційне розвиток голосу; розвиток ритму рухів і мови; розвиток слухового 

сприйняття музики; розвиток динамічного, ритмічного, тембрового 

слуху. Відповідно до Типового положення про дошкільну освітньому закладі 

(ДОП) глухі і слабочуючі Деплі раннього і дошкільного віку можуть 

виховуватися і навчатися в наступних освітніх установах: спеціальних дитячих 

садках для глухих і (або) слабочуючих дітей; дитячих садах комбінованого 

виду; дошкільних групах, відділеннях в спеціальних корекційних 

загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для глухих або для слабочуючих 

та піздньоглохлих дітей (розраховані на забезпечення розвитку та підготовку до 

школи); освітніх установах для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
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"Початкова школа – дитячий садок компенсуючого виду для глухих або для 

слабочуючих дітей та освітня установа для дітей дошкільного та шкільного віку 

"Школа – дитячий садок" для глухих або для слабочуючих дітей.  

       У дитячих садках комбінованого виду разом з групами для чують 

організуються компенсуючі групи для дітей з порушеннями слуху. Вживаються 

глухі і слабочуючі діти з 1,5-2 років. Тривалість навчання і виховання – 4-5 

років. Режим цілодобового перебування, але батьки можуть забирати дітей 

щодня. У структурі освітніх установ "Початкова школа - дитячий садок і" 

Школа – дитячий садок "компенсуючого виду для глухих або для слабочуючих 

дітей можуть бути групи для дітей дошкільного віку, а також чи тільки 

початкові класи, або всі класи (з 1-го по 10-12-й кл.) школи для слабочуючих 

або для глухих дітей. Тут реалізуються дві освітні програми: дошкільної освіти 

та шкільної освіти для глухих або для слабочуючих і пізньоглохлих дітей.  

Діяльність зазначених вище освітніх установ для дошкільнят з порушеним 

слухом спрямована на задоволення їхніх особливих освітніх потреб, як 

специфічних, так і загальних. Робота з навчання дітей грамоті (читання та 

письма друкованими літерами) починається з 2-річного віку. Більшість 

спеціальних дошкільних закладів інтернатного типу.  

Негативні сторони: ізольованість від сім'ї; нерозвинене мовне середовище;  

неможливість комплектування груп дітьми приблизно з рівним слухо-мовним 

рівнем розвитку (діти із середньою і легкою приглухуватістю спільно з ще не 

говорять дітьми). В умовах сім'ї корекційна робота з дитиною, які мають 

порушення слуху, ведеться в основному батьками під керівництвом 

сурдопедагога. Діти, котрі виховуються вдома, можуть отримувати 

кваліфіковану корекційну допомогу: в установах охорони здоров'я за місцем 

проживання; групах короткочасного перебування; Центрах реабілітації слуху і 

мови.  

          Основний зміст роботи в цих установах – розвиток мовлення дитини, 

його залишкового слуху і формування вимовних навичок.  

Фахівці проводять корекційні заняття з дітьми; навчають батьків співпраці з 

дитиною, прийомів і методів його виховання в сім'ї; надають 



психотерапевтичну допомогу. Заняття проводяться при обов'язковій 

присутності батьків, Центри реабілітації слуху і мови (інноваційне установа) 

має на меті: діагностику порушень слуху; медико-психолого-педагогічне 

вивчення дітей; надання медичної допомоги; індивідуальне слухо 

протезування. Використовується верботональна методика.  

4. Дошкільні установи комбінованого виду в сучасних умовах розвитку 

являють собою реальну модель інтегрованого (спільно з чують) виховання 

і навчання. Форми інтеграції: тимчасова (всі вихованці спеціальної групи 

об'єднуються зі чують дітьми 1-2 рази на місяць для проведення заходів 

виховного характеру); часткова (діти з порушенням слуху перебувають у групі 

із чують частину дня); комбінована (діти з рівнем психофізичного і мовного 

розвитку, відповідному віковій нормі або близьким до неї, по 1-2 чол. Нарівні з 

іншими чують і виховуються в масових групах за підтримки вчителя-

дефектолога спеціальної групи).  

Питання 103. Навчання школярів  

             Школярі з частковим порушенням слуху – слабочуючі та пізньооглохлі 

навчаються в спеціальних школах II виду. Цензовий рівень загальноосвітньої 

підготовки випускників спеціальної школи II виду відповідає нормативним 

вимогам державного загальноосвітнього стандарту. Педагогічний процес, 

основа якого – корекційно-розвиваючий принцип навчання, має особливу 

змістовну і методичну спрямованість.  

        Своєрідність змісту спеціальної освіти дітей з частковим порушенням 

слуху обумовлено педагогічною адаптацію до особливих освітніх потреб даної 

категорії учнів системою знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та 

емоційно-ціннісного ставлення до світу, засвоєння якого забезпечує розвиток 

особистості.  

         Освіта слабочуючих дітей будується на полісенсорній основі, яка 

забезпечується системою спеціальних занять; формуванням навичок читання з 

губ; оволодіння технікою мовлення (формування рухової, кінетичної бази мови 

в єдності з розвитком оптико-акустичних мовних уявлень); використання і 

розвиток залишкового слуху. Вітчизняна система сенсорного виховання 
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спирається на теорію сприйняття, розроблену Л.С. Виготським, Б.Г. 

Ананьєвим, С.Л. Рубінштейном, О.М. Леонтьєвим, А.В. Запорожцем, Л.А, 

Венгером та ін.. Відчуття і сприйняття – це особливі дії аналізаторів, 

спрямовані на обстеження предмета, його особливостей, а  

розвивати аналізатори дитини – значить навчати його перцептивним діям;  

за допомогою перцептивних дій дитина сприймає в предметі нові якості і 

властивості. 

        Завдання сенсорного виховання – своєчасно навчити дитину цим діям.  

Узагальнені способи обстеження предметів мають важливе вчення для 

формування операцій порівняння, узагальнення, розгортання розумових 

операцій. Навчання мови побудовано таким чином, щоб наявні відхилення, 

викликані дефектом слуху: накопичення словника; уточнення звукового складу 

мови; засвоєння граматичної системи мови; оволодіння різними видами і 

формами мовленнєвої діяльності. Письмо і читання – основний засіб 

оволодіння мовою процес спеціального навчання слабочуючих. Важлива роль у 

цьому процесі відводиться засобам наочності, застосування яких має 

вирішувати насамперед завдання, пов'язані з освоєнням змісту навчального 

матеріалу, а не тільки з його ілюструванням. Розвитку уявлень і понять (від 

конкретних до абстрактних і переносних) сприяють такі наочно-образні засоби 

і прийоми, як інсценування, драматизація, пантоміма та ін.   

2. Навіть незначна ступінь зниження слуху може бути перешкодою до 

засвоєння читання і письма в звичайних умовах навчання. Слабочуючій дитині, 

що навчається в масовій школі, повинна бути надана педагогічна допомога 

фахівця-сурдопедагога, оскільки такі діти відчувають труднощі: в процесі 

засвоєння читання і письма; при написанні диктанту та виконанні самостійних 

письмових робіт; в розумінні пояснень вчителя; при читанні навчального та 

художнього тексту (його достатнього розуміння).  

       Слабочуючі діти мають характерні помилки в письмових роботах:  

змішання схожих за звучанням і місцем утворення пом'якшень; пропуски 

приголосних при складних поєднаннях; пропуски ненаголошених частин 

слова.  
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Питання 104. Спеціальна освіта глухих .  

      У сучасній сурдопедагогіці, як вітчизняній, так і зарубіжній, застосовуються 

дві системи навчання глухих: на основі білінгвістичного підходу; на основі 

словесної мови. Перед вітчизняною сурдопедагогікою стоїть проблема 

розробки нової концепції спеціальної освіти дітей із порушеннями  слуху, 

заснованої (за визначенням А. А. Комарової) на багатьох підходах, на співпраці 

і взаємозбагаченні всіх існуючих напрямків у навчанні і вихованні.  

2. Білінгвістичної підхід заснований на білінгвізм (лат. – двомовність), 

одночасному користуванні двома мовами. Сутність білінгвістичного підходу 

полягає в тому, що рівноправними і рівноцінними засобами спеціального 

освітнього процесу є: словесна мова; жестова мова.  

        Жестова мова – спосіб міжособистісного спілкування людей, позбавлених 

слуху, за допомогою системи жестів. Лексичні і граматичні закономірності 

жестової мови обумовлені своєрідністю її основний семантичної одиниці – 

жесту, а також його функціональним призначенням. Використання жестової 

мови у навчанні глухих сприяє:  

- усуненню комунікативних бар'єрів між педагогами і  

учнями; з створенню довірчих відносин між дітьми і дорослими;  

- емоційної забарвленості навчально-виховного процесу; збільшення обсягу 

навчальної інформації;  прискоренню її передачі;  

- сприйняття учнями; засвоєнню програми загальноосвітньої школи в повному 

обсязі.  

       Білінгвістичної система навчання глухих існує в багатьох країнах: 

Скандинавії, Великобританії, Швеції, Канаді. США та ін. В Україні існують 

білінгвістичної школи і гімназія. При використанні білінгвістичної системи 

необхідно шити такі завдання: знайти оптимальне співвідношення жорстокого і 

словесного в навчальному процесі; розробити дидактичні основи навчального 

процесу на жестової мови; створити нову систему підготовки сурдопедагогів 

для навчи глухих в умовах білінгвістичної педагогічної системи розробити 

дидактичні та методичні підходи білінгвістичної навчання глухих дітей різного 

віку.  
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       Комунікаційна система навчання глухих на основі словесної мови була 

розроблена в 50-х рр. XX ст. радянськими вченими-сурдопедагоги під 

керівництвом проф. С.А. Зикова.  

         Її основні принципи: потреба в спілкуванні виникає і розвивається в 

зв'язку з широким використанням різних видів педагогічно організованої 

діяльності, з метою активізації мовного спілкування ефективний дактиль, мова 

(своєрідний вид словесної мови, коли кожній букві алфавіту відповідає певне 

положення пальців: руки в поєднанні з усним і письмовим мовленням).  

       Л.П. Носкова обгрунтувала структурно-семантичний принцип спеціального 

вивчення мови, в основі якого – використавши пропозиції як матеріалу для 

системного оволодіння мовою. Відповідно до генетичним принципом 

сурдопедагог співвідносить мовні досягнення глухого дитини з нормою в цілях 

мовної компенсації і програмування. Діяльності принцип відображає 

предметно-практичну діяльність учнів, у процесі якої словесна мова й освоєння 

мови стають потребою. При роботі з глухими учнями по системі їх навчання на 

словесної мови відбувається практичне оволодіння мовою подальшим 

вивченням мовних явищ і закономірностей. Предметно-практична діяльність 

учнів – база для формування у них понять; розвитку мови як засобу 

комунікації; виховання у дітей активності, самостійності, вміння планувати 

свою діяльність. Розвиток технічних можливостей слухопротезування (у зв'язку 

з винаходом транзистора) значно підвищило ефективність навчання глухих 

дітей на основі словесної мови і максимальної опори на залишковий слух.  

         З кінця 50-х рр. після Манчестерського міжнародного конгресу з проблем 

освітніх засобів для глухих у західноєвропейських країнах і в США стала 

поступово розвиватися система ранньої діагностики і ранньої педагогічної 

допомоги, яка включала і раннє слухопротезування дітей. Доктор П. Губсріна 

(м. Загреб, Хорватія) розробив верботональної методику навчання нечуючих 

для розвитку їх слухового сприймання та мовлення (оригінальна педагогічна 

технологія, застосування сурдотехнічні досягнень).  

Питання 105. Професійна освіта і соціальна адаптація осіб з порушеним 

слухом  
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1. Професійну освіту особи з порушеним слухом можуть отримати в системі 

початкової, середньої або вищої професійної освіти відповідно до медичних 

показань.  

         Сучасний розвиток ринкових відносин у нашій країні вимагає від молодих 

людей більш раннього життєвого і професійного самовизначення, високої 

функціональної грамотності.  

        Юнаки та дівчата з порушеним слухом набувають різні спеціальності:  

на навчально-виробничих підприємствах Всеросійського товариства глухих;  

у професійно-технічних училищах, коледжах, вузах; безпосередньо на 

підприємствах, як державних, так і приватних.  

       Переважаючими професіями для осіб з порушеннями слуху залишаються 

інженерно-технічні. Гострою, багато в чому невирішеною, є сьогодні проблема 

працевлаштування глухих та слабочуючих, особливо в регіонах. У розвинених 

країнах ця категорія осіб має соціальні гарантії якісної професійної освіти та 

працевлаштування. Соціальна адаптація – постійний процес активного 

пристосування індивіда до умов соціального середовища, а також результат 

цього процесу. Важливий аспект соціальної адаптації – прийняття індивідом 

соціальної ролі. Ефективність адаптації істотно залежить від того, наскільки 

адекватно індивід сприймає себе і свій соціальний зв'язок. Обмеження 

можливостей, викликане порушенням слуху, накладає свій відбиток на 

адаптаційний процес. У вирішенні проблем соціальної адаптації осіб з 

порушеним слухом повинні надавати допомогу соціальні та соціально-

педагогічні служби.  

        Спеціальні технічні засоби призначені для корекції і компенсації дефектів 

слуху та обумовлених цими дефектами порушень мовлення. До спеціальних 

технічних засобів для нечуючих відносяться: кошти слухопротезування і 

звукопідсилюючої апаратури, різноманітні технічні засоби, що забезпечують 

передачу інформації на зорової основі кошти статичної і динамічної проекції; 

відеотехніка; лазерні диски; телекомунікаційні засоби; відеотелефони; 

пейджинговий зв'язок; телефакс; комп'ютер та ін. Комп'ютер відіграє особливу 

роль у спеціальному освітньому процесі, будучи засобом компенсації втраченої 
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або порушеної слухової функції. Використовуються і розробляються різні 

комп'ютерні програми для освіти осіб з порушенням слуху.  

 

Питання 106. Предмет і завдання тифлопедагогіки  

1. Тифлопедагогіка (від грец. ГуМох - сліпий) - галузь спеціальної педагогіки, 

що розробляє проблеми виховання і навчання осіб з порушенням зору - сліпих 

та слабозорих. До осіб з порушенням зору відносяться: сліпі з повною 

відсутністю зору і з залишковим зором, при якому його гострота дорівнює 0,05 

і нижче  краще бачать ока; слабозорі зі зниженим зором від 0,05 до 0,2  краще 

бачить око з оптичної корекцією; з косоокістю і амбліотії.  

        Предмет тифлопедагогіки – теорія та практика виховання і навчання 

сліпих і слабозорих. Основні завдання тифлопедагогіки: педагогічне вивчення 

сліпих і слабозорих; розробка наукових основ компенсації, корекції та 

відновлення порушених і недорозвинених функцій при сліпоті та 

слабкозорістю; визначення умови формування і всебічного розвитку 

особистості при різних формах порушень функції зору; розробка змісту, 

методів і організації виховання і навчання сліпих і слабозорих;  

впровадження результатів наукових досліджень у практику соціальної освіти 

осіб з порушеннями зору; удосконалювання технічних засобів корекції та 

компенсації порушених зорових функцій; вдосконалення педагогічної роботи, 

спрямованої соціальне адаптування і соціально-професійну реабілітацію осіб з 

порушеннями зору.  

Питання 67. Короткі відомості з історії тифлопедагогіки.  

1. Основоположником тифлопедагогіки є французький педагог В. Гаюї, який в 

1784г. організував перший навчальний заклад для сліпих (Париж).  

На межі XVIII-XIX ст. школи для сліпих були створені в Австрії, 

Великобританії, Німеччини, США. Діти з порушеннями зору навчалися письма, 

читання, рахунку, примітивним ремеслам і музиці. Видатний французький 

тифлопедагог Луї Брайль (1809-1852) розробив у 1829 р. рельєфний шрифт для 

сліпих, широко використовуваний у всьому світі.  

Брайль був талановитим музикантом, викладав музику сліпим. У 3-річному віці 
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він втратив зір, виховувався в Паризькому національному інституті сліпих, де 

згодом навчав дітей з порушеннями зору. Крім букв і цифр, Брайль на основі 

тих же принципів розробив нотопіс'. Першою книгою, виданою за системою 

Брайля, була "Історія Франції" (1837), Підручник арифметики для сліпих 

з'явився у 1838 р. З численних рельєфних і рельєфно-точкових алфавітів, 

створювалися для незрячих (Д. Галл, Т. Лукас, В. Мун, І. Барб'є й ін.), шрифт 

 Л. Брайля виявився найбільш раціональним для письма і читання, позначення 

цифрових та нотних знаків. Нині він є основним кодом для сліпих при 

використанні комп'ютерної техніки. У багатьох зарубіжних країнах на його базі 

створюється скоропис, так як в порівнянні з листом і читанням зрячих письмо і 

читання за Брайлем більш уповільнені.  

2. Перша російська школа для сліпих була відкрита в Петербурзі в 1807 р. 

французьким тифлопедагогом В. Гаюї, запрошеним до Росії Олександром I.  

Розвиток тифлопедагогіки і системи освіти сліпих пов'язано з іменами К.К. 

Грота і А.І. Скребицкого. Вихованці шкіл для сліпих здобували освіту в обсязі 

3-4 класів та ремісничу підготовку. Навчанням було охоплено 4-5% сліпих 

дітей. У СРСР виховання і навчання дітей з глибокими порушеннями зору були 

включені в загальнодержавну систему народної освіти. У 1928 р з'явилися 

перші спеціальні шкільні програми для сліпих. Великий внесок у розвиток 

вітчизняної тифлопедагогіки і тифлопсихологи внесли М.І. Земцова,  

Б І. Коваленко, А.С. Ганджі, Н.Г. Кранковская, Л.І. Солнцева, А.Г. Литвак, В. 

П. Єрмаков, А-Б. Гордін, Р. С. Муратов, І.С. Моргулас.  

Питання 68. Порушення зору та їх компенсація  

1. Сліпота (за визначенням Л. І. Плакшіной – найбільш різко виражений ступінь 

втрати зору, коли неможливо або сильно обмежена зорове сприйняття 

навколишнього внаслідок глибокої втрати гостроти центрального зору, 

звуження поля зору, або порушення інших зорових функцій.  

Раннє настання сліпоти надає особливо несприятливий вплив на психофізичний 

розвиток дітей.  

        За ступенем збереження залишкового зору розрізняють:  

• абсолютну (тотальну) сліпоту – повністю на обидва очей вимкнені 
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зорові відчуття;  

• практичну сліпоту – спостерігається залишковий зір, якому зберігається 

цветоощущение або формене бачення.  

Залишковий зір характеризується:  

- нерівнозначність взаємодії різних зорової функцій і невідповідністю їх 

параметрів;  

- нестійкістю зорових можливостей і зниженням якості переробки інформації;  

- настанням швидкого стомлення через зниження функціональних можливостей 

зору.  

Сліпота у дітей буває вродженою і набутою. Причини вродженої сліпоти:  

• пошкодження плоду в період внутрішньоутробного розвитку;  

• захворювання плода.  

Причини придбаної сліпоти:  

- захворювання органів зору;  

- захворювання центральної нервової системи (менінгіт, пухлина 

мозку, менінгоенцефаліт);  

- ускладнення після загальних захворювань організму (кір, грип, 

скарлатина);  

- травматичні пошкодження мозку або очей.  

Порушення зорового аналізатора діляться:  

- на прогресуючі (поступове погіршення зорову функцій під впливом 

патологічного процесу);  

- непрогресуюче (вроджені вади зорового на затори: астигматизм - 

недолік заломлюючої здатне очі; катаракта – помутніння 

кришталика).  

      Категорії дітей з порушеннями зору:  сліпонароджені;  раноосліплі; 

 позбулися зору після 3 років життя.  

      Наслідки сліпоти: обмеженість рухової сфери; неповнота  змісту 

соціального досвіду; своєрідність емоційно-вольової сфери, характеру, 

чуттєвого досвіду; виникнення труднощів в ігровій, навчальній і професійній 

діяльності; невпевненість, пасивність, схильність до самоізоляції, підвищена 
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збудливість, дратівливість, агресивність та ін. Осліплий діти мають частково 

збереглася зоровою пам'яттю, яку необхідно розвивати.  

2. Слабкозорістю – це значне зниження гостроти зору. Причини – очні хвороби 

на тлі загального захворювання організму, частіше за все міопія 

(короткозорість), гіперметропія (далекозорість), астигматизм та ін.  

Дефекти зору при діляться: на прогресуючі; стаціонарні (непрогресуюче).  

Зорове сприйняття при слабкозорістю характеризується:  

неточністю; фрагментарністю; замедленностью, слабкозорість, на відміну від 

залишкового зору, дає більше можливостей для використання зорового 

аналізатора як головного у пізнанні світу. Косоокість проявляється в порушенні 

бінокулярного зору. Буває одностороннім і двостороннім.  

Причини:  

•порушення рефракції (заломлюючої здатності очей);  

• розлади акомодації (пристосування ока до розгляданню предметів на різних 

відстанях);  

• конвергенції (зведення осей очей для бачення предметів на близькій відстані).  

        Амбліопія – форми ураження зору, що не мають видимої анатомічної 

чи рефракційної основи; найбільш часта причина – косоокість.  

3. Компенсація сліпоти (за Л. І. Солнцевої) – це цілісно психічне утворення 

(система сенсорних, моторних, інтелектуальних компонентів), яке забезпечує 

адекватне і активне відображення зовнішнього світу і створює можливість 

оволодіння різними видами діяльності на кожному віковому етапі.  

Корекційно-компенсуюча спрямованість спеціальне освіти дітей з 

порушеннями зору сприяє їх по нецінних розвитку та соціальної адаптації. У 

результаті систематичного спілкування з дійсніст, як зазначає Л.І. Плаксіна, у 

дитини формуються компенсаторні навички просторової орієнтації, що 

забезпечують адекватні дії. Чуттєвий рівень звучить світі у дітей з дефектами 

зору поблизу до рівня нормально бачать дітей. Особливе значення для сліпих і 

слабозорих мають слухове сприйняття, мова: провідний чинник 

компенсаторного розвитку незрячого – так як за допомогою дотику 

відбувається пізнання сліпою дитиною навколишнього світу, отримання 
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інформації формі, структурі, поверхні, температурних визнаний предметів та їх 

просторовому положенні; за допомогою слухового сприйняття дитина з 

порушенням зір отримує різноманітні відомості про предмети, їх властивостей 

їх русі в просторі; мова, слово дорослого фіксує придбаний дитиною сірчаний 

досвід, узагальнює його. Словесні позначення ознак і властивостей предметів 

сприяють осмисленому їх прийняттю та розрізненню.  

       За Л.С. Виготським, сліпі володіють так званим шість почуттям (тепловим), 

яке дозволяє незрячим на відстані помічати предмети, за допомогою дотику 

розрізняти колір. Сенсорне виховання створює умови для відображення 

навколишнього світу спочатку в наочно-дієвої формі, витівки на наступних 

етапах, у міру накопичення соціального побутовому) досвіду, - у словесно-

логічній формі. У дітей з порушеним зором формування сенсорних еталонів має 

свою специфіку. Компенсаторна перебудова, за визначенням В.П. Єрмакова, 

багато в чому залежить від збереження зору, навіть незначне залишковий зір 

важливо для орієнтації та пізнавальної діяльності незрячих дітей.  

Питання 69. Дошкільна освіта дітей з порушеним зором.  

1. Домашнє виховання і навчання дитини з порушеним зором має свої 

особливості:  

- кваліфікована регулярна консультативна допомога фахівців 

(тифлопедагог, психолог, офтальмолог та ін) – необхідна умова навчання і 

виховання сліпого або слабозорих дитини, що перебуває за місцем 

проживання;  

- "коментоване" спілкування дорослого з дитиною: слово фіксує який-небудь 

предмет, його властивості, ознаки, дії, стан і т. д., тобто слово – знакове 

узагальнення, образ якого закріплюється в пам'яті за допомогою дотику. 

Словесні позначення сприяють осмисленому сприйняттю навколишнього світу, 

виразному розрізнення; оптимальна організація предметно-навколишнього 

середовища для сенсорного розвитку дитини з порушеним зором;  

організація різноманітних видів діяльності – спілкування, ігри, руху, праці, 

малювання, конструювання та ін.; демократичний стиль батьків у відносинах з 

дитиною: прислухатися до його думки, поважати його позицію, розвивати 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


самостійність суджень; атмосфера любові і взаємної поваги; гармонійний 

розвиток усіх здібностей дитини. Батьки повинні володіти певним рівнем 

спеціального педагогічного знання, щоб без шкоди для здоров'я та розвитку 

дитини здійснювати домашнє виховання і навчання.  

2. Спеціальні дошкільні установи: дитячі сади, ясла-садки і дошкільні групи для 

сліпих дітей; дитячі сади, ясла-садки і дошкільні групи для слабозорих дітей;  

дитячі сади, ясла-садки і дошкільні групи для дітей з косоокістю і амбліопії;  

спеціальні дошкільні установи змішаного виду.  

   Цілі даних установ:  

-виховання, лікування, можливе відновлення і розвитку порушених функцій 

зору у дітей;  

-підготовка сліпих та слабозорих дітей до шкільного навчання. Навчання та 

виховання здійснюються за спеціальною програмою, побудованої з 

урахуванням своєрідності розвитку дітей і. особливостей формування їх 

пізнавальної діяльності, рухової сфери і якостей особистості. Наповнюваність 

групи.  

-сліпі та слабовідяшіе лети – 10 чол.;  

-діти з косоокістю і амбліопії – 10-12 чол.  

Особливості навчально-виховного процесу:  

-розвиток зорового сприйняття;  

-формування предметних уявлень;  

-соціальна адаптація;  

-орієнтування в просторі;  

-розвиток дотику; розвиток слухового сприймання;  

-лікувальна фізкультура;  

-ритміка,  

-корекція порушень мовлення.  

       Основні принципи: широке застосування наочності, адаптується до умов 

сприйняття (зорового чи дотикального); використання оптичних засобів 

корекції зорового сприйняття; проведення спеціальної роботи по ознайомленню 

з навколишнім світом (екскурсії, спостереження) при регулюючої ролі мови як 
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засобу компенсації сліпоти та слабкозорістю; розвиток предметно-практичних 

дій на основі поетапного, поопераційного виконання завдань (ручна праця, 

конструювання, ліплення, аплікація тощо); організація наступності 

між навчанням у дитячому садку та школах-інтернатах для дітей з порушенням 

зору, між суспільним і сімейним вихованням.  

       Як зазначає Л. І. Плаксіна, важливе місце в педагогічному процесі займає 

робота по взаємозв'язку корекційно-виховної та лікувально-відновлювальної 

діяльності, з розвитку та активізації зору, його охороні, зміцненню загального 

стану здоров'я. У ясла-садок приймаються діти з 2 до 7 років на основі 

медичного висновку та психолого-педагогічного обстеження психолого-

медико-педагогічної комісії. Корекційні заняття проводяться фахівцями.     

        Спеціальна освіта дошкільників з порушеним зором здійснюється з 

урахуванням вимог лікувально-відновлювальної роботи. З метою надання 

допомоги сім'ї у вихованні сліпих та слабозорих дітей створені відповідні 

консультативні групи (при дошкільних закладах).  

3. Для ефективного виховання і навчання дітей з порушенням зору необхідно:  

створити відповідні умови дли зорового сприйняття; оптимально 

використовувати наочні посібники; застосовувати спеціальні методи навчання і 

вести корекційно-педагогічну роботу з урахуванням особливостей порушення 

зору кожної дитини; підходити до навчання індивідуально, враховуючи 

психофізіологічні особливості дітей.  

Умови для зорового сприйняття: достатня освітленість; зручне розміщення 

дітей; доступне розташування наочного матеріалу; регулювання зорових 

навантажень; організація корекційних вправ для зору.  

4. Програми навчання та виховання забезпечують всебічний розвиток і 

підготовку до школи дітей з порушеним зором Спеціальні елементи у змісті 

освіти: фізичне виховання, подолання недоліків фізичного розвитку, виникають 

на тлі зорової патології: скутість, малорухливість, невпевненість, страх 

простору та ін.; розвиток зорово-рухових навичок з опорою на підлогу, 

сенсорні взаємозв'язку, мова, мислення; трудове навчання: систематична робота 

з формування навичок самообслуговування; поетапне виконання дію: спочатку 
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– за зразком, тим – за інструкцією; розвиток зорового аналізу та формування 

предмета образів і предметно-практичних дій; дидактичні і творчі ігри – 

важливий засіб розвинений зорового сприйняття, формування полісенсорних 

взаємозв'язків, розумового, морального виховання; формування елементарних 

математичних уявлень; формування сенсорних еталонів (геометричні фігур 

міри довжини, міри ваги та ін) за принципом наростаючої здібності;  

формування елементарних математичних уявлень опорою на практичні дії з 

реальними предмета (або їх зображеннями); образотворча діяльність:  

формування поетапного обстеження предметів, аналізувати їх основні ознаки;  

повтор однієї теми на заняттях з ліплення, аплікації, малювання;  

формування просторового орієнтування у самому процесі зображення;  

ознайомлення з навколишнім світом; формування чуттєвого досвіду (з 

використанням залишкового зору, полісенсорна взаємозв'язків - слухо-рухових, 

тактильно-рухових, дотикових); розвиток мовлення в процесі пізнання 

навколишнього світу; розширення і систематизація уявлень про суспільство, 

природу; оволодіння елементарними математичними і естетичними знаннями;  

основні методи і засоби: спостереження, обстеження, екскурсії, дидактичні 

ігри, засоби наочності (картинки, іграшки, муляжі тощо), слухання грамзаписів 

і т.п.; музичні заняття: виховання музичної сприйнятливості; формування 

музичної діяльності – від показу до наслідування – на поліфункціональної 

основі: мовної, слухової, музично-рухової; використання предметів (стрічки, 

прапорці, обручі, м'ячі тощо) в музично-ритмічних вправах.  

5. Основні напрямки корекційно-педагогічної роботи:  

- спеціальні корекційні заняття з розвитку зорового сприйняття, лікувальної 

фізкультури, ритміки, соціальної адаптації, просторової орієнтуванні, корекції 

мовних порушень;  

- організація корекційних вправ на різних заняттях (з математики, малювання, 

розвитку мовлення, фізичної культури, ручної праці й ін), в іграх, побутової 

діяльності;  

- для сліпих – заняття з розвитку дотику і дрібної моторики, слухового 

сприймання;  
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- для слабозорих – заняття з навчання використанню зору та інших 

аналізаторів;  

-значний обсяг практичних завдань і вправ;  

-формування розпізнавальних здібностей аналізаторів;  

-оволодіння еталонами ознак і властивостей;  

-формування у дітей уявлень про власні сенсорних можливості (програма 

"Дитині з порушенням зору – про неї саму");  

-заняття з лікувальної фізкультури та ритміці для подолання недоліків рухової 

сфери;  

-взаємозв'язок з лікувальною та загальноосвітньої роботою.  

6. Сенсорне виховання – складова частина розумового і фізичного виховання 

дитини, спрямована на розвиток відчуттів і сприйнять. Сенсорний розвиток 

включає:  

• засвоєння уявлень про різноманітні властивості і взаєминах предметів і явищ;  

• оволодіння новими діями сприйняття, що дозволяє більш повно й об'ємно 

сприймати навколишнього світ. Зміст сенсорного виховання охоплює широкий 

про ознак і властивостей предметів: знайомство з кольором, величиною, 

формою, смаком, запахом, фактурою, вагою, звучань предметів навколишнього 

світу, з орієнтуванням у просторі та часі. Методика сенсорного виховання 

передбачає:  

-навчання дітей обстеженню предметів;  

-формування уявлень про сенсорні еталони.  

Спеціальні заняття і вправи сприяють розвиткові відчуттів і сприйняттю сліпих 

та слабозорих дітей. Перш за все слід розвивати: тактильне сприйняття; слухове 

сприйняття; рецепція мовлення.  

7. Характер взаємозв'язку психолого-педагогічної лікуванням зору 

проявляється насамперед у зближенні педагогічних і медичних корекційних 

засобів, за допомогою яких здійснюється подолання ослаблення порушень 

розвитку дітей.  

Питання 110. Навчання дітей з вадами зору в школі. Функції спеціальних шкіл 

для сліпих та слабозорих дітей: навчально-виховна; корекційно-розвиваюча;  
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санітарно-гігієнічна; лікувально-відновлювальна; соціально-адаптаційна; 

профорієнтаційна.  

      Корекційно-розвиваюча робота – найважливіша сфера діяльності 

спеціальних шкіл, що включає: розвиток процесів компенсації; виправлення і 

відновлення порушених функцій; згладжування недоліків пізнавальної 

діяльності; пошук потенційних можливостей у становленні особистості сліпих і 

слабозорих дітей (М. М. Земцова, Ю. А. Кулагін, Л. І. Солнцева, В. П. Єрмаков 

та ін.) .  

       Відмінні особливості роботи спеціальних шкіл для сліпих і слабозорих 

(відповідно III і IV видів): облік загальних закономірностей і специфічних 

проявів розвитку дітей з порушенням зору; опора на зберiгання можливості 

сліпих та слабозорих дітей; модифікація змісту освіти у відповідності з 

особливими освітніми потребами учнів, збільшеннятермінів навчання, 

перерозподіл навчального матеріалу, зміна темпів його проходження;  

диференційований підхід до дітей, зменшення наповнюваності класів та груп, 

застосування спеціальних форм і методів роботи, оригінальних підручників, 

наочних посібників, тифлотехніки; створення відповідних санітарно-гігієнічних 

умов перебування сліпих та слабозорих учнів; організація лікувально-

відновлювальної роботи; всебічна підготовка сліпих і слабозорих школярів до 

життя в сучасному суспільстві, в тому числі до усвідомленого вибору роду 

професійних занять.  

2. Особливості навчання загальноосвітніх предметів:  

• сліпі та слабозорі діти отримують освіту в обсязі середньої загальноосвітньої 

школи (при деякому збільшенні терміну навчання);  

- специфіка розвитку дітей з порушенням зору відображена у відповідних 

освітніх програмах, що передбачають корекційно-компенсаторну роботу 

(розвиток сприйняття, конкретизація уявлень, вдосконалення наочно-образного 

мислення, формування прийомів і способів самоконтролю та регуляції рухів з 

використанням спеціальних форм, прийомів і способів); збільшення 

навчального часу; широке використання оптичних пристосувань, 

тіфлопріборов. рельєфно-графічних (для сліпих) і листових (для слабовідяшіх) 
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допомоги.  

Спеціальна програма з мови: збільшення тривалості підготовчого періоду (у 

початкових класах); для слабовідяшіх на початковому етапі – формування 

уявлень на основі збагачення зорового досвіду учнів, відповідності між словом 

і конкретним образом предмета, підготовка до листа; для сліпих – навчання 

читання та письма за системою Брайля на основі використання тактильних 

відчуттів; формування вміння роботи з рельєфними дидактичними 

матеріалами.  

        Програма з математики: збільшення підготовчого періоду; формування 

навичок і досвіду орієнтації в мікро просторі; розвиток конкретних уявлень про 

величину, формі, кількості, просторовому положенні предметів і креслення 

вимірювальних діях. Ознайомлення з навколишнім світом і природознавство:  

для слабовідяшіх – збільшення кількості предметних уроків, екскурсій та 

практичних занять; вивчення зору і його охорони; вивчення спеціальних 

прийомів і способів орієнтування та виконання правил дорожнього руху; 

спеціальні заняття з оволодіння правилами користування тростиною при 

пересуванні;  

       для сліпих – формування умінь виділити елементарні сигнальні ознаки 

предметів і об'єктів живої та неживої природи (за допомогою дотику, слуху, 

нюху, залишкового зору); збільшення навчального часу на проведення дослідів 

і спостережень, предметних уроків, екскурсій.  

        Програма з образотворчого мистецтва: навчання читанню та виконання 

зображень, пластичного моделювання та декоративно-прикладної діяльності.  

Слід зазначити, що навчання дитини з порушеним зором в масовій школі – одна 

з гострих проблем тифлопедагогіки.  

         Інтеграція до школи загального призначення вимагає: спеціальної 

підготовки педагогів; оснащення навчального процесу; створення системи 

допомоги вчителю та учневі з боку фахівців-тифлопедагогів.  

3. Трудове навчання у спеціальній школі організується з залученням 

тифлотехнічних засобів.  

Професійна орієнтація здійснюється на всіх етапах навчання і виховання і 
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спрямована на професійне самовизначення учнів та вибір ними оптимального 

виду зайнятості з урахуванням потреб і можливостей кожного вихованця, а 

також соціально-економічної ситуації на ринку праці.  

Етапи трудового навчання у спеціальній школі:  

• початкове трудове навчання (1-4 кл.);  

• трудова підготовка, що здійснюється на загальноосвітньої основі, що має 

політехнічну спрямованість (5-10 кл.);  

• широкопрофільні трудова підготовка з переходом у професійну з активним 

залученням учнів у суспільно корисний продуктивну працю (11-12 кл.). 1-4 кл.:  

• самообслуговування;  

• господарсько-побутової працю;  

• праця в природі;  

• ручний і художня праця.  

• технічна праця;  

• сільськогосподарська праця;  

• обслуговуюча праця.  

• поєднання трудового навчання з продуктивною працею умовах школи та 

підприємства;  

• вдосконалення професійної підготовки;  

• можливість отримання початкової професійної освіти, спеціальності (токар, 

оператор ЕОМ та ін),  

4. Виховання учнів:  

• сприяє розумовому, моральному, емоційному, і фізичному розвитку 

особистості;  

• розкриває її творчі можливості;  

• формує гуманістичні відносини;  

• забезпечує різноманітні умови для розквіту індивідуальності дитини з 

урахуванням її вікових особливостей.  

Нерідко до сліпих і зі слабким зором дітям виявляють зайво співчутливе 

ставлення, обмежуючи їх діяльність та активність і нібито гуманних спонукань, 

що призводить до усвідомлення ущербності, зневіри у свої сили, до пасивності.  
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Педагогічно організований відновний процес у спеціальній школі спрямований 

на розкриття потенційних можливостей особистості дитини з порушенням зору, 

на формування у нього активної життєвої позиції, почуття власної гідності.  

Важливу роль у розвитку творчої активності сліпих та слабозорих дітей 

відіграє естетичне виховання:  

• навчання дітей малюванню, ліпленню, конструюванню;  

• навчання співу, рухам під музику;  

• розвиток художньої творчості.  

Естетичне виховання сприяє збагаченню чуттєвого досвіду, емоційно сфери 

особистості; впливає на пізнання моральної сторони дійсності, естетичне 

ставлення до навколишнього світу.  

Особливе значення надається специфічним методам фізичного виховання 

сліпих і слабозорих, яке ведеться диференціювання і не тільки сприяє 

загальному зміцненню здоров'я, але і служить для корекції рухової сфери учнів, 

їх орієнтування в просторі.  

Засоби навчання сліпих та слабозорих:  

для сліпих видається різноманітна література з рельєфно-крапковим шрифтом 

(система Л. Брайля) - підручники, навчальні посібники, наукова і науково-

популярна, дитяча, художня, музична і т, д. Малюнки, креслення, схеми, інші 

ілюстрації - рельєфні, що сприймаються осязательно;  

для дітей із залишковим зором призначені видання, що поєднують рельєфну і 

кольоровий друк:  

для слабозорих випускають спеціальні підручники та навчальні посібники з 

укрупненим шрифтом і адаптованими кольоровими ілюстраціями.  

У спеціальних школах III і IV виду використовуються Тифлотехпічні кошти з 

метою корекції або компенсації порушених зорових функцій, а також для 

розвитку та відновлення зору:  

оптичні (лупи, окуляри, моно-і бінокуляри, проекційні збільшують апарати);  

телевізійні;  

світлотехнічні та ін  

Розроблено різні по складності пристрою і пристосування - для заведення нитки 
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в голку, спеціальні тростини, прилади для ручного листи за системою Брайля, 

прилади для рельєфного креслення і малювання, так звані "книги, що говорять", 

"читальні машини", а також світло-і магнітоелектричні пристрої, що 

перетворюють світлові сигнали в слухові або тактильні.  

При програмованому навчанні сліпих і сліпоглухонімих застосовуються 

дефектологическое навчальні пристрої та інші технічні пристрої типу 

тренажерів-репетиторів. За допомогою ультразвукових локаторів сліпі можуть 

вільно орієнтуватися в просторі.  

Лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна, відновлювальна робота - 

невід'ємна частина корекційно-освітнього процесу в спеціальних школах III і IV 

видів.  

Лікарі-фахівці (окуліст, педіатр, психоневролог) та середній медичний 

персонал вирішують завдання максимального відновлення, поліпшення та 

охорони зору учнів.  

Основні напрямки медичного супроводу: »/ консервативне лікування очних 

захворювань;  

• діагностика зору;  

• активне плеоптичного і плеоптоортоптіческое лікування;  

• призначення очкової корекції;  

• створення офтальмологічних умов перебування сліпих слабозорих дітей.  

Питання 71. Профорієнтація, професійну освіту і трудова діяльність сліпих 

та слабозорих  

1. Профорієнтація сліпих і слабозорих включає:  

• професійну інформацію;  

• професійну консультацію;  

• професійний відбір;  

• професійну адаптацію.  

Фахівцями розроблено принципи раціонального і якісного працевлаштування 

інвалідів по зору на основі обліку медичних показань і протипоказань.  

Спеціальна профпріентаціонная картка містить дані медичного і психолого-

педагогічного вивчення школярів, що сприяє наданню їм правильної 
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консультативної профорієнтаційної допомоги.  

Сліпі і слабозорі випускники спеціальних шкіл здобути початкову, середню і 

вищу професійну освіту. У відповідні навчальні заклад вони приймаються на 

загальних підставах при відсутності протипоказань.  

У Російській Федерації існує спеціальне училище для підготовки сліпих 

масажистів (Кисловодськ), а також музичне училище (Курськ). Незрячі і 

слабозорі можуть навчатися за спеціальностями:  

бібліотечна справа, культурно-просвітницька робота, правознавство, рідна 

мова і література, історія, філософія, економіка, математика, народні 

інструменти, спів, фортепіано, музикознавство та ін  

2. Особи з порушеним зором здійснюють свою трудову діяльність в самих 

різних сферах, зокрема на промислових підприємствах Всеросійського 

товариства сліпих (механоскладальні, радіо-та електромонтажні роботи). Серед 

незрячих багато раціоналізаторів та винахідників. Особи, які мають 

залишковий зір, зайняті в сільськогосподарському виробництві: вони працюють 

бджолярами, садівниками, агрономами і т. д.  

Чимало викладачів середніх і вищих спеціальних закладів, громадських діячів, 

організаторів виробництва мають порушене зір і чудово справляються з 

роботою.  

Відомі імена багатьох видатних філософів, діячів науки, які були незрячими: 

філософи Демокріт: математики Дідім, Н. Саунлерсон, Д. Гофф; історики 

Ауфідій, О. Тьєррі, В. Пресскот; ентомолог Ф. Губер; гіфло-лог Л. Брайль і ін  

Даний список можна продовжити іменами радянських вчених: Л.С. Понтрягин, 

В.В. Тихомиров, І.С. Лапенко, Б.І. Коваленко та ін  

Автор слів відомого "Вечірнього дзвону" - сліпий російський поет Іван Козлов.  

Микола Островський, що осліпнув в молодості, написав роман "Як гартувалася 

сталь", головний герой якого - Павка Корчагін - був прикладом для декількох 

поколінь радянських людей.  

Серед сліпих багато чудових композиторів і музикантів. 

Вищої нагороди Франції - ордена Почесного легіону-удостоївся настроювач 

музичних інструментів К. Монтале, який осліп в 6-річному віці.  
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Викликає захоплення талант сліпих скульпторів і різьбяр по дереву, таких, як 

Л. Відаль, Л. По, М.Р. Макаров.  

Питання 72. Синдром раннього дитячого аутизму та артистичні риси  

1. Аутизм - стан психіки, що характеризується замкнутістю, відсутністю 

потреби або утрудненнями в спілкуванні, перевагою свого внутрішнього світу 

контактів з оточуючими.  

Термін "аутизм" був введений в 1912 р. швейцарським психіатром Е. 

Блейлером для позначення особливого виду афективно сфери та мислення, яке 

характеризується внутрішніми емоційними потребами і мало залежить від 

реальної дійсності.  

Ранній дитячий аутизм (РДА) відповідно до 

міжнародних стандартів характеризується як загальний розлад розвитку або як 

велике порушення розвитку людини. Парціальний (лат. - частина) - головна 

особливість інтелектуального розвитку дітей з аутизмом. За різними даними 

зарубіжних і вітчизняних фахівців, від 2 / 3 до 3 / 4 людей, які страждають на 

аутизм, мають зниження інтелектуальних можливостей від помірних до важких 

і глибоких ступенів розумової відсталості., Формується цей синдром до 2,5-3-

річного віку. Частота раннього дитячого аутизму (за останніми даними) 

становить 1-15 випадків на 10 тис. новонароджених, причому 

у хлопчиків аутизм зустрічається в 4-4.5 рази частіше, ніж у дівчаток. 2. За 

критеріями, прим'ятим Всесвітньою організацієюохорони здоров'я (ЯОЗ), при 

аутизмі зазначаються:  

• якісні порушення у сфері соціальної взаємодії;  

• якісні порушення здатності до спілкування;  

• обмежені повторювані і стереотипні моделі поведінки, інтересів та видів 

діяльності.  

Основний симптом раннього дитячого аутизму - порушення спілкування, 

контакту дитини з оточуючими. Дитина з аутизмом занурюється в світ своїх 

фантазій, власних переживань. Він замкнутий, відмовляється від спілкування, 

не дивиться в очі оточуючими, уникає тілесного контакту, ласки близьких.  

Для страждають аутизмом характерна одноманітна нецеленаправленно рухова 
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активність.  

Питання 73. Причини аутизму  

В даний час причини аутизму недостатньо ясні.  

Проте дослідники визнають велику роль генетичних факторів в етіології 

раннього дитячого аутизму - генний комплекс передає схильність до розвитку 

патології при наявності провокуючого фактора:  

• екзогенного - зовнішнього (травма, інфекція, інтоксикація, психотравма і т. 

д.),  

• або ендогенного - внутрішнього (віковий криз, конституціональні особливості 

та ін.)  

Генетичні механізми спадкування раннього дитячого аутизму вимагають 

подальша про науково; про дослідження.  

2. Фахівці відзначають ознаки органічного ураження центральної нервової 

системи (ЦНС) у більшості дітей, що страждають на аутизм.  

Походження та кваліфікацію цих поразок встановити досить складно.  

3. Психогенний (виникає внаслідок впливу психіки) фактор розглядається на 

Заході з психоаналітичної точки зору. На думку вітчизняного дослідника 

С.А.Морозова, психогенний фактор може:  

• бути маніфестним для будь-яких форм РДА;  

• робити внесок у формування третинних форм РДА (невротичні розлади у 

зв'язку з переживанням своєї неспроможності) при достатньому рівні інтелекту 

та самосвідомості;  

• служити причиною вторинної аутизации при сенсорних дефектах та інших 

варіантах дериваційного психічного розвитку.  

Питання 74. Клініко-психологічна характеристика артистичних розладів 

особистості  

Згідно з П. Каннер (1943), основними ознаками синдрому раннього дитячого 

аутизму є:  

• порушення здатності до встановлення емоційного контакту;  

• стереотипність у поведінці;  

• особливі порушення мовного розвитку.  
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2. Характерні прояви аутизму в ранньому віці:  

• уникнення очного контакту, короткочасність фіксації погляду, часте 

коливання дистанції - між наближенням і видаленням погляду, специфіка 

реакції на обличчя дорослого - зосередження на нижній його частині;  

поява першої усмішки у більшості дітей відповідає нормі, але не адресується 

комусь конкретно;  

індиферентне (байдуже, байдуже) ставлення до оточуючих;  

прихильність до близької людини формується, але Дитина з аутизмом частіше 

не використовує позитивних емоційних реакцій для її вираження;  

іноді байдуже або неприязне ставлення до ласки - навіть коли дитина відчуває 

приємні відчуття і переживання, то швидко пересичується;  

реакції на дискомфорт - або негативна, або нейтральна;  

потреба в контактах з іншими людьми або відсутня, бо спостерігається швидке 

пересичення, уникнення контакту, млявість і байдужість.  

Феномен тотожності проявляється у прагненні до збереження звичного 

простору, у протидії будь-яким змінам в навколишньому.  

Форми прояву:  

занепокоєння;  

страхи;  

агресія;  

самоагрессия;  

гіперактивність;  

розлад уваги;  

розосередження.  

Стереотипність у поведінці - також прояв феномена тотожності. До неї 

належать:  

наявність одноманітних дій - моторних, мовних; стереотипні маніпуляції яким-

небудь предметом; одноманітні ігри, пристрасті до одних і тих же ігор; 

стереотипні інтереси.  

Особливості моторики:  

руху античних дітей характеризуються як незграбні, вигадливі, несумірні за 
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силою і амплітуді;  

складні рухи дитина може виконувати краще, ніж більш легкі;  

іноді більш ранній розвиток тонкої моторики (у порівнянні загальної 

моторикою).  

5. Страхи можуть бути:  

• дифузними, неконкретними;  

• диференційованими,  

Загальні особливості страхів при ранньому дитячому аутизмі - сила, стійкість, 

труднопреодолімим.  

Повторні взаємодії з лякаючим об'єктом посилюють трах.  

6. Аутістіческіе фантазії - результат усвідомлення дитиною в тій чи іншій мірі 

своєї неспроможності, іноді - наслідок порушення сфери потягів та інтересів. 

Основні риси аутистических фантазій:  

• відірваність від реальності;  

• слабка, неповна, перекручена зв'язок з навколишнім;  

• стійкість.  

Фантазії відображають страхи дитини, його сверхпрістрастія, надцінні 

інтереси.  

7. Особливості мовного розвитку:  

• мутизм (відсутність мовлення);  

• ехолалії (повторення слів, фраз, сказаних іншою особою), нерідко відставлені 

(за часом відтворення);  

• мовні штампи (у великій кількості);  

• відсутність звернення до мовлення;  

• автономність мови (дитина розмовляє сам із собою);  

• пізню появу складних займенників;  

• порушення семантики (значення);  

• аграмматізма (невміння користуватися граматичним ладом мови); порушення 

звуковимови;  

• порушення просодических (просодія - система вимови наголошених і 

ненаголошених складів у мові) компонентів у мові.  
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Зазначені вище особливості обумовлені недорозвиненням комунікативних 

функцій мови.  

8. Особливості інтелектуального розвитку:  

• нерівномірність, парціального;  

• нерівномірність розвитку окремих інтелектуальних функцій.  

9. В.В. Лебединський і О.С. Нікольська визначають основний дефект при РДА 

як поєднання низького психологічного тонусу і особливої сенсорної та 

емоційної гіперестіі (підвищеної чутливості).  

Низький психічний тонус означає, що взаємодія з навколишнім світом 

обмежено швидко наступаючим пересиченням, наслідком якого є 

фрагментарність відображення. Підвищена чутливість перешкоджає емоційно 

насиченому зовнішнього впливу, виступаючи в якості механізму 

психологічного захисту від псіхотравміруюішх впливів.  

Як зазначає Л.І. Аксьонова, своєчасна і компетентна корекція проявів РДА є 

умовою прогресу інтелектуального розвитку та соціалізації аутичних дітей.  

Питання 75. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі  

1. Зарубіжні системи допомоги особам, що страждають на аутизм:  

• перша в Європі і світі школа для аутичних дітей - Данія, 1920;  

• поява приватних спеціальних освітніх установ для навчання і виховання дітей 

з аутизмом - на принципах різних варіантів психоаналізу (ранній дитячий 

аутизм-наслідок конфлікту між дитиною і матір'ю, яка пригнічує розвиток 

власної активності дитини);  

• створення громадських організацій (Англія, 1962; США, 1965), які 

об'єднували в основному батьків, чиї діти страждали на аутизм. Мета - надати 

аутизмом громадянам гарантоване конституцією право на відповідне 

особливим потребам освіта;  

• організація спеціального навчання і виховання дітей та підлітків з аутизмом 

визнана економічно вигіднішою, ніж їхнє довічне утримання за рахунок 

держави;  

• початок формування в США і Західній Європі системи допомоги особам і 

аутизмом - середина 60-х рр.. XX ст. У західних країнах сьогодні реалізуються 
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різні програми навчання дітей, що страждають на аутизм. Найбільш відомі.  

• методика оперантного навчанні (поведінкова терапія);  

• ТЕАССН-програма (розроблена Е. Шоплером, Р. Райхлером і Г. Месібовим на 

початку 70-х рр.., США).  

Використовуються й інші програми навчання дітей, що страждають на аутизм:  

• холдинг-терапія (М. Уелс);  

• терапія "щоденним життям" (М. Катахара);  

• терапія "оптимальними умовами" (Б. і С. Кауфман) і ін  

2. Оперантное навчання - створення зовнішніх умов, які 
1,
  

формують бажану поведінку в різних аспектах: ^ В1 4.  

• соціально-побутове розвиток;  

• мова;  

• оволодіння навчальними предметами;  

• формування виробничих навичок. Навчання індивідуальне. Результати:  

• до 50-60% вихованців опановують навчальною програмою масової школи;  

• отримують роботу;  

• деякі продовжують навчання в коледжах і університетах;  

• бажаний рівень гнучкої адаптації до життя і суспільству, як правило, не 

досягається.  

3. ТЕАССЛ-програма:  

• є державною у ряді американських штатів;  

• створення відповідних особливостям аутичного дитини умов існування;  

• розвиток невербальних (немовних) форм комунікації;  

• формування простих побутових навичок;  

чітке структурування простору і часу (через різні форми розкладів); опора на 

візуалізацію;  

навчання мови тільки при коефіцієнті розумового розвитку, що перевищує 50 (в 

той час як при легкій розумової відсталості 1С? = 50-70);  

навчання мови, формування навчальних і професійних навичок - не є 

обов'язковими.  

Мета програми - домогтися можливості жити "незалежно і самостійно".  
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Результати:  

програма дозволяє досить швидко досягти позитивних стійких змін у роботі з 

дуже важкими випадками аутизму;  

програма практично ніколи не забезпечує достатньо високого рівня адаптації до 

реального життя. Розвиток аутичного дитини в домашніх умовах -

організаційно ідеально.  

За даними інституту корекційної педагогіки РАО, при сучасній правильної 

корекційної роботи. 60% аутичних дітей можуть навчатися за програмою 

масової школи;  

30% - за програмою спеціальної школи; при відсутності корекційної роботи: 

75% - не адаптуються соціально;  

22-33% - адаптуються відносно (потребують постійної опіки);  

2-3% - досягають задовільного рівня соціальної адаптації.  

З методичного забезпечення, розробленого вітчизняними фахівцями, найбільш 

тривалий досвід застосування має методика комплексної медико-псчхолого-

педагогічної корекції К.С. Лебединської і О.С. Микільської. У Росії більшість 

дітей та підлітків з аутизмом навчаються в спеціальних школах для розумово 

відсталих дітей, у масових школах, тримаються в установах системи охорони 

здоров'я та соціального захисту населення гарантоване конституцією право на 

відповідне їх особливим потребам освіта;  

організація спеціального навчання і виховання дітей та підлітків з аутизмом 

визнана економічно вигіднішою, ніж їхнє довічне утримання за рахунок 

держави;  

початок формування в США і Західній Європі системи допомоги особам і 

аутизмом - середина 60-х рр.. XX к. У західних країнах сьогодні реалізуються 

різні програми навчання дітей, що страждають на аутизм. Найбільш відомі. 

методика оперантного навчання (поведінкова терапія); ТЕАССН-програма 

(розроблена Е Шоплером, Р. Райхлером. та Г. Месібовим на початку 70-х рр.., 

США).  

Використовуються й інші програми навчання дітей, страждаючи »! аутизмом:  

холдинг-терапія (М. Узлсі);  
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терапія "щоденним життям" (М. Катахара);  

терапія "оптимальними умовами" (Б. і С. Кауфман) та ін,  

Оперантное навчання - створення зовнішніх умов, який формують бажану 

поведінку в різних аспектах:  

соціально-побутове розвиток;  

мова;  

оволодіння навчальними предметами; формування виробничих навичок. 

Навчання індивідуальне. Результати:  

до 50-60% вихованців опановують навчальною програмою масової школи;  

отримують роботу;  

деякі продовжують навчання в коледжах і університетах;  

бажаний рівень гнучкої адаптації до життя і суспільству, як правило, не 

досягається;  

ТЕАССН-програма:  

є державною у ряді американських штатів;  

створення відповідних особливостям аутичного дитини умов існування;  

розвиток невербальних (немовних) форм комунікації;  

формування простих побутових навичок:  

чітке структурування простору і часу (через різні форми розкладів); опора на 

візуалізацію;  

навчання мови тільки при коефіцієнті розумового розвитку, що перевищує 50 (в 

той час як при легкій розумової відсталості (50-70);  

навчання мови, формування навчальних і професійних навичок - не є 

обов'язковими.  

Мета програми - домогтися можливості жити "незалежно самостійно".  

Результати:  

програма дозволяє досить швидко досягти позитивних стійких змін у роботі з 

дуже важкими випадками аутизму;  

програма практично ніколи не забезпечує достатньо високого рівня адаптації до 

реального життя.  

Розлиття аутичного дитини в домашніх умовах - організаційно ідеально.  
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За даними інституту корекційної педагогіки РАО, при сучасній правильної 

корекційної роботи  

60% аутичних дітей можуть навчатися за програмою масової школи;  

30% - за програмою спеціальної школи; при відсутності корекційної роботи:  

75% - не адаптуються соціально;  

22-33% - адаптуються відносно (потребують постійної опіки);  

2-3% - досягають задовільного рівня соціальної адаптації.  

З методичного забезпечення, розробленого вітчизняними фахівцями, найбільш 

тривалий досвід застосування має методика комплексної медико-психолого-

педагогічної корекції К.С. Лебединської і О.С. Микільської. У Росії більшість 

дітей та підлітків з аутизмом навчаються в спеціальних школах для розумово 

відсталих дітей, у масових школах, тримаються в установах системи охорони 

здоров'я та соціального захисту населення.  

З дітьми і підлітками, які страждають аутизмом, працюють деякі недержавні 

освітні установи. Так, в останні роки популярність здобула громадська 

організація "Добро", очолювана С.А. Морозовим. Державна система 

комплексної допомоги дітям, які страждають аутизмом, в нашій країні не 

створено. На кінець 1999 р. лише два державних спеціалізованих освітніх 

установи (у Москві і Санкт-Петербурзі) займалися навчанням і вихованням 

аутичних дітей.  

Питання 76. Види порушень опорно-рухового апарату  

Приходько визначає наступні види патології рухового апарату:  

• захворювання нервової системи;  

• вроджена патологія рухового апарату;  

• придбані захворювання і пошкодження опорно-рухового апарату.  

Патологія опорно-рухового апарату відзначається у 5-7% дітей.  

Основну масу серед них (89%) складають діти з церебральним паралічем 

(ДЦП). У таких дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними 

порушеннями. Їм необхідні:  

• лікувальна та соціальна допомога;  

• психолого-педагогічна і логопедична корекція.  

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


Інші зазначені вище категорії дітей, як правило, не потребують умов 

спеціальної освіти. Тим не менш, усім категоріям дітей потрібна підтримка в 

процесі їх соціальної адаптації, яка має такі напрямки:  

• пристосування навколишнього середовища до дитини (з допомогою 

спеціальних технічних засобів пересування, особливих предметів побуту, 

нескладних пристроїв на вулиці, в під'їздах і т.п.); пристосування самої дитини 

до звичайних умов соціального середовища).  

2. До захворювань нервової системи відносяться:  

дитячий церебральний параліч (ДЦП);  

поліомієліт (запалення сірої речовини спинного мозку; гострий поліомієліт -

 інфекційне захворювання з переважним ураженням передніх рогів спинного 

мозку, що характеризується паралічами).  

3. Вроджена патологія рухового апарату:  

вроджений вивих стегна;  

кривошия;  

клишоногість та інші деформації стоп;  

аномалії розвитку хребта (сколіоз);  

недорозвинення і дефекти кінцівок;  

аномалії розвитку пальців кисті;  

артрогрипоз (вроджена потворність).  

4. Придбані захворювання і пошкодження опорно-рухового апарату:  

• травматичні ушкодження спинного мозку, головного мозку і кінцівок;  

• поліартрит (одночасне або послідовне запалення багатьох суглобів);  

• захворювання скелета - туберкульоз, пухлини кісток, остеомієліт (запалення 

кісткового мозку з поразкою всіх елементів кістки);  

• системні захворювання:  

• хондродистрофії - вроджене захворювання кістково-хрящової системи, що 

характеризується неправильним, непропорційним зростанням частин тіла і 

порушенням окостеніння, внаслідок чого у хворого спостерігається карликовий 

ріст, укорочені кінцівки при нормальній довжині хребта;  

• разить - захворювання, викликане вітамінною недостатністю і 
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характеризується порушенням обміну речовин і ураженням функцій ряду 

органів і систем; спостерігається головним чином у дітей грудного віку.  

Питання 77. Загальна характеристика ДЦП  

1. Церебральний параліч вражає великі півкулі, що регулюють довільні рухи, 

мова та інші коркові функції. Основний клінічний симптом ДЦП - порушення 

рухової  

функції, пов'язане із затримкою становлення і неправильним розвитком 

статокінстіческіх рефлексів, патологією тонусу, парезами.  

Парез - неповний параліч, ослаблення функцій будь-якої м'язи або групи м'язів 

внаслідок ураження нервової системи. Крім порушень в центральній нервовій 

системі є вторинні зміни в нервових і м'язових суглобах, зв'язках, виникають 

розлади мови, зору, специфічні особливості формування психічної діяльності. 

О.Г. Приходько зазначає, що ДЦП - одне з найбільш поширених захворювань 

нервової системи у дітей: 6 випадків на 1000 новонароджених. У Москві 

відмічено близько 4000 дітей і підлітків з ДЦП. Розрізняють, за визначенням 

Л.І. Аксьонової, три ступені тяжкості рухового дефекту:  

легка - фізичний дефект дає можливість вільно пересуватися, не викликає 

труднощів у соціальній адаптації, дозволяє інтегруватися в суспільство з 

найменшими обмеженнями;  

• середня - потреба в частковій допомоги з боку оточення в пересуванні та 

самообслуговуванні.  

Фахівці виділяють три періоди перебігу дитячого церебрального паралічу:  

рання стадія - перші місяці життя;  

рання резидуальная - перші роки життя;  

пізня резідуал'ная - з 2 
-
 4 до 16 років.  

З кожних 100 випадків церебрального паралічу виникають:  

у внутрішньоутробному періоді - 30;  

у момент пологів - 60;  

після народження - 10.  

Шкідливі фактори, що впливають у перинатальному (внутрішньоутробному) 

періоді:  
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інфекційні захворювання, перенесені матір'ю під час вагітності;  

серцево-судинні та ендокринні порушення (порушення роботи залоз 

внутрішньої секреції);  

токсикози вагітності (явища загального отруєння організму продуктами, що 

утворюються в самому організмі);  

фізичні травми, удари плоду;  

несумісність крові матері і плоду по резус-фактору;  

психічні травми, в тому числі негативні емоції;  

фізичні фактори (перегрівання, переохолодження, дія вібрації, опромінення, у 

тому числі ультрафіолетове у великих дозах);  

деякі лікарські препарати;  

екологічне неблагополуччя та ін в загальній складності понад 400 чинників.  

Найбільш поширена причина виникнення ДЦП - внутрішньоутробна патологія 

з родовою травмою, дія якої зазвичай поєднується з асфіксією (задухою).  

Причини ДЦП в період після народження:  

нейроінфекції (менінгіт - запалення оболонок головного та спинного 

мозку; енцефаліт - запалення головного мозку); важкі удари голови.  

Питання 78. Руховий дефект при ДЦП  

1. Руховий дефект при ДЦП має наступну структуру:  

• порушення м'язового тонусу ',  

• парези і паралічі;  

• насильницькі руху;  

• атаксія - розлад узгодженості в скороченні різних груп м'язів при довільних 

рухах; причина порушення рівноваги і координації рухів;  

• значне порушення відчуття руху - м'язово-суглобового відчуття;  

• недостатній розвиток статокинетических рефлексів - дитині важко втримувати 

в потрібному положенні голову і тулуб;  

• синкинезии - мимовільні співдружніх руху, що супроводжують виконання 

активних дій (наприклад, при спробі взяти предмет однією рукою відбувається 

згинання іншої руки; дитина не може розігнути зігнуті пальці рук, а при 

випрямленні всієї руки пальці розгинаються).  
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2. Порушення м'язового тонусу може мати тип:  

• спастичності - підвищення м'язового тонусу. М'язи напружені. Наростання 

м'язового тонусу - при спробах зробити той чи інший рух. У дітей з 

церебральним паралічем ноги приведені, зігнуті в колінних суглобах, опора на 

пальці, руки приведені до тулуба, зігнуті в ліктьових суглобах, пальці зігнуті в 

кулаки;  

• ригідності - негнучкість, непіддатливість, заціпеніла, обумовлена напругою 

м'язів;  

• гіпотонії - низький м'язовий тонус; м'язи кінцівок і тулуба в'ялі, мляві, слабкі;  

• дистонії - мінливий характер м'язового тонусу (непостійність, мінливість 

тонусу).  

Зазначені вище порушення м'язового тонусу можуть поєднуватися.  

3. Парез - неповний параліч, ослаблення функції будь-якої м'язи або групи 

м'язів внаслідок ураження нервової системи.  

Параліч - втрата рухової функції будь-якої м'язом або групою м'язів внаслідок 

ураження нервової системи. Центральний параліч - неможливість довільних 

рухів. Центральний парез - обмеження обсягу рухів.  

4. Насильницькі руху проявляються у вигляді:  

• гіперкінезів - надмірні мимовільні насильницькі рухи, що виникають при 

деяких захворюваннях центральної нервової системи;  

• тремору - тремтіння, що відмічається в кінцівках, століттях.  

5. Виразність патологічних тонічних (що відносяться до тонусу) рефлексів 

відображає основний механізм порушень при ДЦП.  

Патологічно посилені позотоніческіе рефлекси порушують послідовний 

розвиток рухових функцій. Дані рефлекси - одна з причин формування 

патологічних поз, рухів, контрактур (стійких обмежень нормальної рухливості 

в суглобі внаслідок його ураження) і деформацій (змін, спотворень).  

Питання 79. Порушення психіки при ДЦП  

1. Фактори, що визначають механізм порушення розвитку психіки при ДЦП:  

• час мозкового ураження;  

• ступінь вираженості ураження;  
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• локалізація (певне місце даного ураження).  

На тлі раннього внутрішньоутробного ураження - грубе недорозвинення 

інтелекту.  

Мозаїчність, нерівномірність психічних порушень - у другій половині 

вагітності і в період пологів. О.Г. Приходько зазначає, що аномалії розвитку 

психіки при ДЦП включають порушення формування:  

• пізнавальної діяльності;  

• емоційно-вольової сфери;  

• особистості.  

2. Особливості відхилень у пізнавальній діяльності:  

нерівномірно знижений запас відомостей і уявлень про навколишній;  

нерівномірний, дисгармонійний характер інтелектуальної недостатності;  

вираженість психоорганічних проявів.  

Причини зниження запасу даних і уявлень про навколишній:  

• вимушена ізоляція, обмеження комунікативних контактів, утруднення 

пізнання навколишнього світу - у зв'язку 'з проявом рухових розладів;  

• порушення сенсорних функцій.  

Патологія зору, слуху, м'язово-суглобового відчуття негативно впливає на 

сприйняття, ускладнює інтелектуальну діяльність.  

Нерівномірний, дисгармонійний характер інтелектуальної недостатності 

(недостатність одних інтелектуальних функцій, затримка розвитку інших і 

збереження третіх) пов'язаний з раннім органічним ураженням мозку на ранніх 

етапах його розвитку.  

Несформірованност' вищих кіркових функцій - важлива ланка порушень 

пізнавальної діяльності при ДЦП. Найчастіше страждають окремі коркові 

функції, тобто характерна парциальностью їх порушень.  

Зазначаються:  

• недостатність просторових і часових уявлень;  

• утруднена диференціація правої і лівої сторони тіла;  

• оптико-просторові порушення;  

• недостатність розвитку фонематичного слуху, стереогноза (дитина не може 



впізнавати предмети на дотик, не орієнтується у схемі власного тіла, не може 

диференціювати просторові відносини), всіх видів праксису (виконання 

цілеспрямованих автоматизованих рухів), процесів порівняння та 

узагальнення.  

Виразність психоорганічних проявів:  

сповільненість, виснаженість психічних процесів; труднощі перемикання на 

інші види діяльності; недостатність концентрації уваги; сповільненість 

сприйняття; зниження обсягу механічної пам'яті.  

У багатьох дітей спостерігається низька пізнавальна активність:  

відсутність інтересу до занять;  

погана зосередженість;  

повільність;  

знижена переключаемость психічних процесів.  

О.Г. Приходько виділяє два варіанти затримки психічного розвитку у дітей з 

церебральним паралічем:  

тимчасова затримка темпів психічного розвитку - за цілеспрямованої 

своєчасної корекції компенсується; можливе досягнення нормального рівня 

розвитку; стан стійкою, легкої інтелектуальної недостатності - порушення 

інтелекту мають оборотний характер.  

Розлади емоційно-вольової сфери можуть проявлятися у вигляді:  

емоційної збудливості;  

дратівливості;  

рухової расторможенности;  

або, навпаки, загальмованості;  

сором'язливості, боязкості.  

Спостерігається:  

поєднання підвищеної емоційної збудливості з плаксивістю, дратівливістю, 

примхливістю, реакцією протесту;  

іноді ейфорія - не виправдане реальною дійсністю благодушне, підвищено-

радісний настрій.  

Своєрідність формування особистості:  
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достатня інтелектуальний розвиток часто поєднується з відсутністю 

впевненості в собі, самостійності, з підвищеною сугестивністю;  

наголошується особистісна незрілість (наївність суджень, слабка орієнтованість 

у побутових і практичних питаннях);  

у дітей та підлітків легко формуються утриманські установки, нездатність до 

самостійної практичної діяльності;  

виражені труднощі соціальної адаптації сприяють, формуванню боязкості, 

сором'язливості, невміння постояти за свої інтереси, які можуть поєднуватися з 

підвищеною, уразливістю, вразливістю, замкнутістю.  

Питання 80. Мовні порушення при ДЦП  

1. Причини мовних порушень.  

2. Взаємозв'язок між мовними і руховими порушеннями.  

3. Основні форми мовних порушень.  

1. Частота мовних порушень при ДЦП складає 80% Причини мовних 

порушень:  

• пошкодження певних структур мозку;  

• більш пізнє формування або недорозвинення відповідних відділів кори 

головного мозку (передні і задні відділи лівої півкулі);  

• обмеження обсягу знань і уявлень про навколишній;  

• недостатність предметно-практичної діяльності.  

2. Відзначається взаємозв'язок між мовними і руховими порушеннями при 

ДЦП:  

• тривале збереження патологічних тонічних рефлексів негативно впливає на 

м'язовий тонус артикуляційного апарату (виразність тонічних рефлексів 

підвищує тонус м'язів мови, утруднює дихання, голосообразование, довільне 

відкривання рота, рухи язика вперед і вгору, часто порушує формування 

голосової активності сторони мови);  

• існує залежність між тяжкістю порушень артикуляція моторики та важкістю 

порушень функцій рук;  

різні порушення рухової сфери зумовлюють різноманітність мовних порушень.  

3. Виділяються такі основні форми мовних порушень при ДЦП:  
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• дизартрія;  

• затримка мовного розвитку;  

• алалія;  

• порушення писемного мовлення.  

Питання 81. Корекційна робота при ДЦП  

1. Основними цілями корекційної роботи при ДЦП, за визначенням О. Г. 

Приходько, є:  

• надання дітям медичної, психологічної, педагогічної, логопедичної, соціальної 

допомоги;  

• забезпечення максимально повної і ранньої соціальної адаптації, загального і 

професійного навчання.  

2. Лікувально-профілактична робота повинна бути комплексною, що означає:  

узгодженість дій фахівців різного профілю (невропатолог, психоневролог, лікар 

ЛФК, логопед, дефектолог, психолог, вихователь);  

необхідність обший позиції при обстеженні, лікуванні, психолого-педагогічної 

корекції. Комплексне відновлювальне лікування ДЦП включає:  

• медикаментозні засоби;  

• різні вила масажу;  

• лікувальну фізкультуру;  

• ортопедичну допомогу;  

• фізіотерапевтичні процедури.  

3. Основні принципи корекційно-педагогічної роботи:  

• комплексний характер корекційно-педагогічної роботи;  

• ранній початок онтогенетичного послідовного впливу, що спирається на 

збереженій функції;  

• організація роботи в рамках провідної діяльності (стимуляція основного для 

даного віку виду діяльності):  

• дитячий вік (до I року) - емоційне спілкування з дорослими;  

• ранній вік - (від 1 року до 3 років) - предметна діяльність;  

• шкільний вік - навчальна діяльність;  

• спостереження за дитиною в динаміці триваючого психомовного розвитку; 
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тісна взаємодія з батьками і всім оточенням дитини.  

• необхідна така організація середовища (побуту, дозвілля, виховання), яка 

могла б максимальним чином стимулювати розвиток дитини, згладжувати 

негативний вплив захворювання;  

• батьки - основні учасники педагогічної допомоги при ДЦП;  

• активне включення дитини в повсякденне життя сім'ї, в посильну трудову 

діяльність;  

• добре, терпляче ставлення повинно поєднуватися з вимогливістю.  

4. Напрями корекційно-педагогічної роботи в дошкільному віці:  

• розвиток емоційного, мовного, предметно-дієвого і ігрового спілкування з 

оточуючими;  

• стимуляція сенсорних функцій, формування просторових і часових уявлень, 

корекція їх порушень;  

• розвиток передумов до інтелектуальної діяльності;  

• формування математичних уявлень;  

• розвиток зорово-моторної координації і функціональних можливостей кисті і 

пальців; підготовка до оволодіння письмом;  

• виховання навичок самообслуговування та гігієни.  

5. Завдання логопедичної роботи:  

розвиток (і полегшення) мовного спілкування, поліпшення;  

нормалізація тонусу миші і моторики артикуляційного апарату;  

розвиток мовного дихання, голосу, просодики;  

формування сили, тривалості, керованості голосу в мовному потоці;  

вироблення синхронності дихання, голосу та артикуляції;  

корекція порушень вимови.  

 

Питання 82. Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають 

церебральним паралічем  

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в нашій країні (в Москві, 

Санкт-Петербурзі та інших великих містах) є мережа спеціалізованих засновані 

размоведомственного підпорядкування;  
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• поліклініки;  

• неврологічні відділення та психоневрологічні лікарні;  

• спеціалізовані санаторії;  

• ясла-садки;  

• школи-інтернати;  

• реабілітаційні центри.  

1 Діти, які проживають в маленьких містах чи сільській місцевості, на жаль, не 

мають можливості навчатися в спеціалізованих установах.  

2. У спеціалізованих дитячих садах здійснюється:  

• корекційне навчання, виховання;  

• підготовка до школи дітей, що мають різні порушення опорно-рухового 

апарату.  

Мета виховання - всебічний розвиток дитини відповідно з його можливостями.  

3. Спеціалізовані школи-інтернати:  

60-70% дітей з церебральним паралічем навчаються в установах.  

Завдання спеціалізованого освітнього процесу:  

поєднання навчання і виховання з лікувальною роботою;  

трудова підготовка;  

професійна орієнтація.  

Зміст корекційно-педагогічної роботи:  

послідовний розвиток пізнавальної діяльності;  

корекція порушень пізнавальної діяльності;  

корекція вищих кіркових функцій;  

виховання стійких форм поведінки і діяльності Завдання підготовчого класу:  

виявлення стану інтелекту;  

3. Вроджена патологія опорно-рухового апарату  

4. Придбані захворювання і пошкодження опорно-рухового апарату  

Питання 77. Загальна характеристика ДЦП  

1. Порушення при ДЦП 2. Причини ДЦП  

Питання 78. Руховий дефект при ДЦП  

1. Структура рухового дефекту при ДЦП  
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2. Порушення м'язового тонусу  

3. Парез і параліч  

4. Насильницькі руху  

5. Основний механізм порушень при ДЦП  

Питання 79. Порушення психіки при ДЦП  

1. Фактори, що визначають механізм порушення розвитку психіки  

2. Відхилення у пізнавальній діяльності  

3. Розлади емоційно-вольової сфери  

4. Своєрідне формування особистості  

Питання 80. Мовні порушення при ДЦП  

1. Причини мовних порушень  

2. Взаємозв'язок між мовними і руховими порушеннями  

3. Основні форми мовних порушень  

Питання 81. Корекційна робота при ДЦП  

1. Основні цілі корекційної роботи  

2. Комплексний характер корекційної роботи  

3. Основні принципи корекційно-педагогічної роботи  

4. Напрями корекції в дошкільному віці  

5. Завдання логопедичної роботи  

Питання 82. Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають 

церебральним паралічем  

1. Мережа спеціалізованих установ  

2. Спеціалізовані дитячі садки  

3. Спеціалізовані школи-інтернати  

4. Надомне навчання  

5. Трудове виховання, профорієнтація  

6. Професійна освіта  

7. Соціальна реабілітація  

Питання 83. Основні групи дітей з поєднаними порушеннями  

1. Поняття про складне порушенні розвитку  

2. Три основні групи  
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3. Значення психолого-педагогічного вивчення дітей з поєднаними 

порушеннями.  

Питання 84. Розвиток і освіту дітей зі складним дефектом  

1. Завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини зі складним 

дефектом  

2. Психолого-педагогічні засади розвитку і освіти дітей зі складним дефектом  

3. Шляхи і способи організації спеціальної освіти  

Питання 85. Профілактика, раннє виявлення та рання комплексна допомога 

дітям з відхиленнями у розвитку  

1. Необхідність створення системи ранньої допомоги  

2. Завдання створення системи ранньої допомоги  

3. Досвід організації ранньої допомоги за кордоном і в Росії  

4. Подальший розвиток спеціальної освіти  

Питання 86. Сучасне поняття інтеграції  

1. Визначення соціальне інтеграції  

2. Концепція нормалізації  

3. Основні принципи інтеграційної моделі  

4. Умови організації соціального середовища  

Питання 87. Інтеграція в західних країнах  

1. Ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями  

2. Становлення інтеграції на Заході  

3. Поняття включає освіти  

Питання 88. Інтегроване навчання в Росії  

1. Закон "Про спеціальну освіту" про інтегрованому навчанні  

2. Дві форми інтеграції  

3. Інтеграція дошкільнят  

4. Спільне навчання у звичайному класі загальноосвітньої школи  

5. Спеціальні класи в освітніх закладах загального призначення  

Питання 89. Педагогіка М. Монтессорі  

1. Загальна характеристика системи М. Монтессорі  

2. Методика сенсорного виховання  
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3. Короткі біографічні дані  

Питання 90. Педагогіка Р. Штайнера  

1. Основні положення "вальдорфської педагогіки"  

2. Вальдорфские установи  

 

Питання 1. Поняття і розділи спеціальної педагогіки  

1. Спеціальна педагогіка - це теорія і практика спеціального (особливого) освіти 

осіб з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, для яких важко або 

неможливо освіту в звичайних педагогічних умовах, що визначаються 

існуючою культурою, за допомогою загально педагогічних методів і засобів.  

Спеціальна педагогіка - складова частина педагогіки, одна з її гілок.  

Як наукова дисципліна поряд із загально педагогічно ми термінами 

використовує власний понятійний апарат. Терміни "спеціальна педагогіка" і 

"спеціальна освіта" є загальноприйнятими в сучасній міжнародній теорії та 

практиці.  

У США поняття включає освіту всіх дітей, що відрізняються від 

загальноприйнятої норми, в тому числі обдарованих.  

2. Дефектологія - наука про психофізіологічні особливості розвитку 

аномальних дітей, закономірності їх навчання і виховання.  

Термін "дефектологія" походить від лат. (Недолік) і грец. 1о% О5 (слово, 

вчення). Використовувався в нашій країні протягом 70 років як титульного 

назви теоретичної і практичної області спеціальної освіти осіб з відхиленнями у 

розвитку.  

За кордоном замість поняття "дефектологія" застосовуються більш обмежені 

поняття "спеціальне навчання" і "лікувальна педагогіка", що мають головним 

чином практичну спрямованість.  

Основні області дефектології:  

• сурдопедагогіка (навчання й виховання глухих, глухонімих і слабочуючих);  

• тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і); олігофренопедагогіка 

(навчання й виховання розумово відсталих)  

• логопедія (теорія і практика подолання порушень розвиток мови).  
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Становлення і наукове оформлення дефектології пов'язано з розвитком 

педології, збагатила педагогіку концепція всебічного вивчення розвивається 

особистості дитини.  

3. Корекційна педагогіка - галузь педагогічної науки, що розробляє теоретичні 

основи, принципи, методи "і засоби освіти, виховання та корекції дітей та 

дорослих, що мають різні порушення і відхилення в розвитку. Термін" 

корекційна педагогіка "введений на початку 90-х рр.. XX ст. в якості 

альтернативи поняттю "дефектологія". На думку Н. Д. никандровие і Г. Б. 

Корнетова, в сучасній Росії корекційної педагогікою іменуються в 

сукупності дефектологія і її складові.  

4. У визначенні поняття лікувальної педагогіки серед фахівців до цих пір немає 

єдиної думки.  

С.А. Козлова і Т.А. Куликова називають лікувальної педагогікою інтегровану 

медико-педагогічну науку, основним пред-е мегом якої є система освітньо-

виховної діяльності педагогів з хворіли, хворіють і хворими школярами. - Л  

"3 Проблема щадних педагогічних технологій виникла у зв'язку із зростанням 

захворюваності серед дітей шкільного віку, 
':
 проникненням в шкільне 

середовище таких негативних явищ, як наркоманія і токсикоманія.  

Існує також тлумачення терміну "лікувальна педагогіка" як лікування хворих 

педагогічними методами. Однак Ю.В. Морозова вважає, що він застарів, не 

відображає сутності досліджуваної предметної області і тому мало вживається в 

сучасній вітчизняній педагогічній науці.  

 

Питання 2. Суб'єкт, об'єкт, предмет, цілі і завдання спеціальної педагогіки  

Суб'єкт спеціальної педагогіки - людина з обмеженими можливостями здоров'я 

і життєдіяльності, що має внаслідок цього особливі освітні потреби.  

Об'єкт спеціальної педагогіки - спеціальна освіта осіб з особливими освітніми 

потребами (як соціо-культурного, педагогічного феномена). Спеціальна 

педагогіка охоплює весь життєвий цикл такої людини.  

Предмет спеціальної педагогіки - теорія ц практика спеціальної освіти.  

2. Загальні цілі спеціальної педагогіки:  
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• корекція нестачі;  

• його компенсація педагогічними засобами;  

• абілітація та реабілітація. Ланцюги специфічні:  

• виховання почуття власної гідності;  

• подолання почуття малоцінності, маргінальне;  

• формування адекватних форм соціальної поведінки та ін  

Кінцева мета - досягнення максимально можливої самостійності і незалежного 

життя як високої якості соціалізації і передумови для самореалізації.  

3. Завдання спеціальної педагогіки:  

• вивчення педагогічних закономірностей розвитку, навчання та виховання 

особистості в умовах обмежених можливостей життєдіяльності;  

• узагальнення передового педагогічного досвіду роботи з особами, що мають 

особливі освітні потреби;  

• розробка нових методів, засобів, форм, систем навчання і виховання осіб з 

особливими освітніми потребами;  

• прогнозування розвитку нових освітніх систем для осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я; • впровадження результатів наукових досліджень у 

практику спеціальної освіти;  

• розробка стандартів, підручників, концепцій і програм для осіб з особливими 

освітніми потребами;  

• дослідження, розробка і реалізація педагогічних засобів і механізмів 

профілактики виникнення порушень розвитку, комплексної допомоги особам з 

обмеженими можливостями здоров'я;  

створення необхідної навчально-методичної бази у підготовці 

високопрофесійних кадрів для роботи з особами, що мають особливі освітні 

потреби.  

Питання 3. Основні терміни спеціальної педагогіки  

1. Реабілітація - застосування цілого комплексу заходів медичного, соціального, 

освітнього та професійного характеру з метою підготовки чи перепідготовки 

індивідуума до найвищого рівня його функціональних здібностей. Визначення 

дано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У іспаномовних і 
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франкомовних країнах використовується тер "хв" реадаптація ".  

Абілітцція - початкове формування втраченої здатності до чого-небудь. Термін 

походить бути здатним до чого небудь.  

На думку Н.М, Назарової, абілітація доцільно застосовувати по відношенню до 

дітей раннього носаста з відхиленнями у розвитку.  

Створення адекватних умови, що враховують особливості психічного розвитку 

дитини при різних варіантах і видах порушень, можливо на основі корекції, 

компенсації та соціалізації (Є. А. Стребелева).  

Корекція (від лат. - Виправлення) - система психолого-педагогічних і 

лікувальних заходів, спрямованих на подолання або послаблення недоліків 

психофізичного розвитку і відхилень у поведінці і дітей.  

Компенсація (від лат. - Відшкодоване, зрівнює) - складний багаторівневий 

процес, що включає відновлення і заміщення втрачених або порушених 

функцій.Соціалізація (від лат. 5осю1к - суспільний) - формування здібностей 

особистості до життєдіяльності в суспільстві на основі засвоєння його 

соціальних цінностей і способів соціально позитивної поведінки.  

Соціалізація дає особистості можливість функціонувати в якості повноправного 

члена суспільства. Вона пов'язана з виробленням у нього адекватного ставлення 

до соціальних цінностей. У процесі соціалізації людина засвоює соціальні 

норми, опановує способи виконання соціальних ролей, навичками громадської 

поведінки.  

4. Терміни, що використовуються в галузі спеціальної освіти (за М. М. 

Назарової):  

спеціальна освіта - дошкільна, загальна і професійна освіта, для отримання 

якого особам з обмеженими можливостями здоров'я створюються спеціальні 

умови;  

особа з обмеженими можливостями здоров'я - особа, яка має фізичні недоліки, 

які перешкоджають освоєнню освітніх програм без створення спеціальних умов 

для отримання освіти;  

особа з особливими освітніми потребами - особа, що потребує спеціальної 

педагогічної підтримки і специфічні методи освіти, що дозволяють долати 
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обмеження і труднощі, викликані відхиленнями у розвитку;  

недолік - фізичний або психічний недолік, підтверджений психолого та 

педагогічної комісією стосовно дитини та медико-соціальної експертної 

комісією стосовно дорослого;  

- Фізичний недолік - підтверджений в установленому порядку тимчасову або 

постійну нестачу в розвитку і (або) функціонуванні органу людини або 

хронічне соматичне або інфекційне захворювання;  

психічний недолік - підтверджений в установленому порядку тимчасову або 

постійну нестачу в психічному розвитку людини, включаючи порушення мови, 

емоційно-вольової сфери, в тому числі аутизм, наслідки пошкодження мозку, в 

тому числі розумова відсталість, затримки психічного розвитку, що створюють 

труднощі у навчанні;  

складний недолік - сукупність фізичних і (або) психологічних недоліків;  

важкий недолік - фізичний або психічний недолік, виражений в такій мірі, що 

освіта у відповідності з державним освітніми стандартами (у тому числі 

спеціальними) є недоступним і можливості навчання обмежуються отриманням 

елементарних знань і навичок:  

спеціальні умови для отримання освіти (спеціальні освітні умови) - умови 

навчання (виховання), в тому числі спеціальні освітні програми та методи 

навчання, індивідуальні технічні засоби навчання та середовище 

життєдіяльності, а також педагогічні, медичні скис, соціальні та інші послуги, 

без яких неможливо (утруднене) освоєння освітніх програм особами з 

обмеженими можливостями здоров'я;  

спеціальне (корекційно) освітня установа - освітній заклад для осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я.  

Питання 4. Класифікації порушень розвитку  

Найбільш поширені підстави класифікації порушень розвитку (за ІМ Назарової) 

причини порушень;  

види порушень з подальшою конкретизацією їх характеру; наслідки порушень, 

які позначаються в подальшому житті. Універсальної класифікації в даний час 

немає.  
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Кожна предметна область спеціальної педагогіки має свої, приватні 

класифікації.  

Класифікація за локалізацією порушення в Певною системі організму:  

тілесні (соматичні) порушення (опорно-руховий апарат, хронічні 

захворювання); сенсорні порушення (слух, зір);  

порушення діяльності мозку (розумова відсталість, порушення рухів, психічні і 

мовні порушення).  

Класифікація за причин виникнення порушення:  

вроджене порушення розвитку;  

нещасний випадок, стихійне лихо;  

виробнича травма;  

професійне захворювання, що призвело до виникнення  

обмеження можливостей;  

дорожньо-транспортна пригода;  

участь у бойових діях:  

екологічний злочин:  

хвороба і пр.  

Класифікація за характером порушення дозволяє виділити наступні категорії 

осіб з обмеженими можливостями.  

глухі (не чують);  

слабочуючі;  

позднооглохших;  

незрячі;  

слабозорі;  

з порушеннями функцій опорно-рухового апарату;  

з порушеннями емоційно-вольової сфери;  

з порушеннями інтелекту (розумово відсталі);  

із затримкою психічного розвитку (труднообучаемие, з освітніми 

труднощами);  

з порушеннями мови (у тому числі важкими);  

зі складними вадами розвитку.  
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Питання 5. Статистика спеціальної педагогіки  

1. Статистика спеціальної педагогіки враховує частоту та види порушення 

розвитку.  

Статистичний облік ведуть такі міжнародні організації, як ЮНЕСКО і ВООЗ 

(Всесвітня організація охорони здоров'я). Тим не менш точні, вичерпні дані 

відсутні у зв'язку з різними критеріями виділення осіб, які мають обмежені 

можливості.  

2. У світі (крім Африки):  

на 1 тис. чол. - 3 сліпих;  

5% населення мають проблеми зі слухом;  

на 100 школярів (від 7 до 15 років) припадає 4-5 чол. з вадами інтелекту;  

з 800 новонароджених - один із синдромом Дауна.  

Процентне співвідношення між різними категоріями відхилень у розвитку 

найбільш стійко в межах основних вікових груп.  

У дитячій віковій групі:  

40% - освітні труднощі;  

20% - порушення інтелекту;  

20% - порушення мови;  

20% - інші порушення.  

Для країн з низьким рівнем розвитку характерні грубі органічні порушення, 

порушення зору і слуху.  

У розвинених країнах (США, Німеччини, Швеції, Фінляндії) одне з перших 

місць за частотою займають специфічні освітні труднощі - порушення мови, 

утруднення, при читанні, листі, в математиці.  

3. Статистичні дані по Росії:  

За даними на кінець 90-х рр.. XX ст., В Росії близько 15 млн чол. мали обмежені 

можливості здоров'я і життєдіяльності.  

Дітей з обмеженими можливостями здоров'я, які потребують спеціальну освіту, 

було 1,7 млн. (4,5% усієї дитячої популяції).  

З них дошкільнят - 353 тис.  

32 тис. дітей та підлітків мають важкі форми розумової відсталості.  
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Серед дітей з обмеженими можливостями здоров'я та життєдіяльності 

переважають особи чоловічої статі (55%), особливо в містах.  

Найбільш уразлива вікова група - 8-13 років. Система шкільного спеціальної 

освіти:  

• 1461 школа для дітей з порушенням інтелекту (207336 учнів);  

• 84 школи-інтернату для глухих (11 413 чол.);  

• 75 шкіл-інтернатів для слабочуючих (10963 чол.);  

• 18 шкіл-інтернатів для незрячих (3040 учнів);  

• 61 школа-інтернат для слабозорих (8605 учнів);  

підготовка до подальшого навчання в школі з адаптованої програмі (масової 

або спеціальної).  

4. Як зазначає Л.І. Аксьонова, надомне освіту дітей з важкими порушеннями 

опорно-рухового апарата має мені недоліків.  

скорочена загальноосвітня програма;  

нерегулярність домашніх уроків;  

ізоляція учня від суспільства однолітків;  

відсутність можливості профорієнтації.  

5. Трудове виховання здійснюється:  

• у процесі повсякденного життя;  

• на спеціальних заняттях з працетерапії.  

Профорієнтація проводиться а протягом всього освітнього процесу.  

Мета профорієнтації: підготовка до майбутньої професії дет з церебральним 

паралічем у відповідності з психофізіологічними можливостями, інтересами 

вихованців.  

Дітей навчають діловодства, машинопису, фотосправи та іншими 

спеціальностями.  

Професійна освіта, пільговий вступ. У професійно-технічні училища, 

технікуми, вищі навчальні заклади.  

Функціонує мережа спеціалізованих профтехучилищ Міністерства охорони 

здоров'я і соціального розвитку РФ. Проводиться експертиза працездатності. 

При працевлаштуванні інвалідів суворо дотримуються рекомендацій лікарсько-
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трудової експертної комісії (МСЕК).  

Можна опанувати професіями (при зберіганню інтелекті):  

• програміста;  

• економіста;  

• бухгалтера;  

• бібліотекаря;  

• перекладача та ін  

7. Сучасна зарубіжна концепція нормалізації включає комплексні програми 

розвитку особистості дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, 

засновані:  

• на повноцінне відновлення м'язів;  

• навчанні та вихованні;  

• соціальної реабілітації.  

Питання 83. Основні групи дітей з поєднаними порушеннями  

Іноді у дитини буває складний дефект - поєднання двох і більше порушень, в 

однаковій мірі визначають структуру аномального розвитку і труднощі 

виховання і навчання дитини. Наприклад: одночасні порушення зору і слуху, 

зору і мови, слуху і моторики і т. д.  

При ускладненому дефекті можливе виділення (визначення) ведучого, чи 

головного, порушення та ускладнюють його розладів. Наприклад: у розумово 

відсталої дитини можуть бути зниження слуху чи зору, емоційні чи поведінкові 

порушення, дефекти опорно-рухової сфери, мови. До множинним порушень 

належить поєднання в однієї дитини цілого ряду невеликих порушень, які 

мають негативний кумулятивний (лат. - збільшення, скупчення) ефект. 

Наприклад: при поєднанні невеликих порушень моторики, зору та слуху у 

дитини може мати місце виражене недорозвинення мови.  

В.Н. Чулков виділяє три основні групи дітей з поєднаними порушеннями:  

діти з двома вираженими психофізичними порушеннями, кожне з яких може 

викликати аномалію розвитку: сліпоглухонімі діти; розумово відсталі глухі;  

слабочуючі із затримкою психічного розвитку (первинної); діти, які мають одне 

істотне психофізичний порушення (провідне) і супутнє йому інше порушення, 
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виражене в слабкому ступені, але помітно обтяжлива хід розвитку: 

розумово відсталі діти з невеликим зниженням слуху (так званий 

"ускладнений" дефект );  

діти з множинними порушеннями (три і більше первинних порушень, 

виражених у різній мірі і призводять до значних відхилень у розвитку дитини): 

розумово відсталі слабозорі глухі діти.  

Діти з зазначеними вище поєднаними порушеннями становлять в середньому 

40% контингенту спеціальних освітніх установ.  

Навчання та виховання дітей зі складними порушеннями - вивчена проблема 

спеціальної педагогіки. Найбільш розробленою в даний час є проблема 

навчання і виховання сліпоглухонімих дітей. Сліпоглухонімі діти, які не 

отримали спеціального навчання і виховання, відрізняються глибоким 

недорозвиненням психіки. Вони страждають глибокими порушеннями зору, 

слуху та пов'язаним з глухотою відсутністю мови. Якщо слух втрачено до 5 

років, коли мова ще остаточно не сформувалася, то без спеціальних занять мова 

дитини розпадається. Сліпоглухонімі діти позбавлені можливості звичайного 

спілкування з людьми, їх зв'язок із зовнішнім світом вкрай обмежена, тому їх 

розвиток істотно відрізняється від розвитку не тільки нормальних дітей, а й 

інших категорій аномальних дітей.  

Рання діагностика складного дефекту - першочергове завдання спеціальної 

педагогіки.  

У ранній діагностиці посилюється значення нейрофізіологічних методів 

об'єктивного дослідження.  

Значні труднощі виникають при кваліфікації відхилень у розумовому, 

емоційному розвитку дитини та з'ясуванні їх причин.  

Важливе значення має медико-генетичне дослідження, так як більшість 

складних порушень пов'язано з дією генетичного чинника.  

Питання 84. Розвиток і освіту дітей зі складним дефектом  

Особлива обтяженість умов раннього розвитку дитини зі складним дефектом - 

загальна закономірність даної категорії дітей.  

Наявність кількох первинних порушень - причина недорозвинення 
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окремих функцій (предметні дії, формування  

образів предметів, просторова орієнтування, моторика, емоційно-чуттєвий 

контакт з дорослими, спілкування), а також загальної вдержкі психічного 

розвитку.  

В.Н. Чулков зазначає, що завдання подальшої компенсації аномалій розвитку 

стають більш всеосяжними не тільки в силу складності порушення, а й у силу 

істотного відставання у розвитку, пов'язаного з втраченими можливостями 

ранньої компенсації дефекту. Необхідно - виявити шляхи розвитку орієнтовною 

діяльності дитини, реальні і перспективні напрями компенсації складного 

дефекту; вивести дитину з культурного глухого кута, із ситуації ізольованості 

від навколишнього світу (матеріально-предметного і 

соціального). Принципово важливим є питання про ступінь збереження 

інтелектуального розвитку,  

2. Умови, що забезпечують засвоєння сліпоглухонімим дитиною знань і 

формування у нього специфічно людської поведінки (проф. О. І. Мещеряков, 

1974):  

• практичні дії з предметами (в тому числі гарматні);  

• використання соціальних способів дії з речами, які входять у безпосереднє 

оточення людини;%  

• спрямованість дій на задоволення потреб дитини.  

3. Дані умови - основа психолого-педагогічної організації життя дитини зі 

складним дефектом.  

Перші засоби спілкування з дитиною - жести, що позначають предмети та дії. У 

подальшому від окремих жестів переходять до тактильним словами, 

сприймаються за допомогою дотику. На базі дактилолог за допомогою 

спеціальних прийомів сліпоглухонімих навчають рельєфно-точкового шрифту 

Брайля і, якщо дозволяє залишковий зір, плаского шрифту.  

Формування усного мовлення ведеться головним чином з використанням 

дотику.  

Для навчання дітей шкільного віку застосовують спеціальні технічні засоби 

навчання - для дітей, із залишковим зором - візуальні дисплеї.  
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Спеціальна освіта - вирішальний фактор соціально?  

реабілітації учнів зі складними порушеннями розвитку.  

Змістовні галузі спеціальної освіти, що мають найбільш істотне значення:  

• трудове навчання (включаючи побутової працю і домоведення); I / 

професійно-трудове навчання;  

• соціально-побутова орієнтування.  

3. Система допомоги дітям зі складними порушеннями в нашій  

країні перебуває в стадії становлення.  

Спеціальну допомогу деяким категоріям дітей зі складними порушеннями 

надають окремі заклади системи Міністерства охорони здоров'я і соціального 

розвитку Росії.  

У дитячому будинку для сліпоглухих (м. Сергієв Посад Московської області) 

виховуються і навчаються діти з комбінованим порушенням зору та слуху, а 

також з множинними порушеннями.  

Вік вихованців - від 3 до 18 років. Заклад розрахований на 100 дітей. Специфіка 

роботи дитячого будинку:  

• здійснюється загальноосвітня і трудова підготовка дітей, їх моральне 

виховання, розумовий і фізичний розвиток;  

• вирішуються спеціальні завдання - формування пізнавальної та практичної 

діяльності вихованців;  

• розвиток їх просторового орієнтування;  

• навчання словесної мови в її різних формах;  

• включення сліпоглухонімих підлітків у соціально-побутове оточення;  

• освоєння доступною професії.  

Навчання та виховання проводиться за спеціальними навчальними планами і 

програмами, розробленими в Інституті корекційної педагогіки РАО (навчальні 

заняття у класі - 30 годин на тиждень; позакласні заняття).  

Широко використовуються спеціальні технічні засоби (звукопідсилююча 

апаратура, оптичні засоби, телетактори для спілкування сліпоглухих).  

У дитячому будинку функціонують:  

• дошкільна і шкільне відділення;  
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• навчально-трудові групи;  

• групи для дітей з множинними порушеннями.  

Після закінчення школи випускники можуть продовжити свою освіту в 

спеціальних вечірніх школах.  

Працевлаштування сліпоглухих випускників - гостра проблема сьогоднішнього 

дня.  

Організовуються нові перспективні профілі трудового навчання:  

• виготовлення м'якої іграшки;  

• кераміка;  

• декоративне творчість та ін  

Поряд з державними спеціалізованими установами, що надають допомогу дітям 

зі складним дефектом, в нашій країні створюються приватні організації, що 

займаються проблемами навчання і виховання даної категорії дітей:  

• Асоціація "Даун-синдром" (Москва);  

• Центр лікувальної педагогіки (Москва);  

• Центр психолого-педагогічної реабілітації "Джерело" (Москва);  

• Школа святого Георгія (Москва);  

• Лікувально-педагогічний центр (Псков) і ін  

Діти зі складним дефектом розвитку найчастіше отримують обмежений за 

часом надомне освіту або перебувають у звичайних класах спеціального 

освітнього закладу.  

Питання 85. Профілактика, раннє виявлення та рання комплексна 

допомога дітям з відхиленнями у розвитку  

Сучасні соціально-економічні умови диктують необхідність створення в нашій 

країні системи ранньої ної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.  

Фахівці зазначають:  

• зниження виховного потенціалу сім'ї (ослаблення морально-етичних норм, 

традицій; зростання напруженості відносин у сім'ї і т. п.);  

• погіршення стану здоров'я дітей (до 80% новонароджених -

 фізіологічно незрілі; близько 70% - мають діагностоване перинатальне 

ураження нервової системи);  
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• збільшення народжуваності недоношених дітей з критично низькою масою 

тіла - від 700 до 1 100 м.  

2. Реформування системи спеціальної освіти дозволить здійснити:  

• максимально раннє виявлення і діагностику особливих освітніх потреб дитини 

та її сім'ї;  

• максимальне скорочення розриву між моментом визначення первинного 

порушення у розвитку дитини і початком цілеспрямованої корекційної 

допомоги;  

• побудова всіх необхідних корекційно-педагогічних програм навчання, 

використання специфічних методів, прийомів, засобів навчання;  

• обов'язкове включення батьків у корекційний процес на основі виявлення 

позитивних сторін сім'ї та активізації її реабілітаційного потенціалу.  

3. У США та країнах Європи створення систем і програм ранньої допомоги 

почалося з 70-х рр.. XX ст.  

Рання допомога була орієнтована на задоволення соціальних потреб нормально 

розвиваються дітей та дітей з ризиком відставання в розвитку від народження 

до 3 років.  

У США допомогу дітям у сім'ях груп ризику здійснюється за такими 

напрямами:  

• оцінка рівня розвитку дитини;  

• консультація сім'ї;  

• спеціальна система освіти батьків;  

• організація розвиваючого середовища для немовлят;  

• охоплення освітою різних сфер розвитку немовляти.  

Служби соціально-педагогічної допомоги проблемним дітям дитячого та 

раннього віку вирішують такі завдання:  

• виявлення спеціальних освітніх потреб дітей у зв'язку з порушеннями 

розвитку в тій чи іншій сфері; розвиток спеціальної системи освіти батьків;  

• організація розвивального середовища;  

• соціальний та психологічний супровід дитини і сім'ї; I / координація всіх видів 

допомоги, що надається дитині в сім'ї. Відбувалося паралельне становлення 
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системи раннього психотерапевтичного впливу (одночасна робота з роди-..,; 

гелями і немовлятами).  

У нашій країні поки зроблено перші кроки щодо організації державної системи 

ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку. Таку допомогу 

отримують, наприклад, діти з порушеним слухом. У Санкт-Петербурзі 

реалізується міська соціальна програма "абілітація немовлят".  

4. Необхідно розробити стратегію і тактику створення єдиної державної 

системи раннього виявлення та спеціальної допомоги дітям з відхиленнями у 

розвитку та їх родинам. На думку Ю.А. Разенкова, опорним структурним 

елементом державної системи мають стати регіональні, міські та муніципальні 

центри та установи, створювані на основі сімейно-орієнтованого та 

міждисциплінарного підходів до організації діяльності.  

Питання 86. Сучасне поняття інтеграції  

Основні принципи інтеграційної Умови організації соціального середовища  

1. Соціальна інтеграція (стосовно до осіб з особливими освітніми вимогами) - 

повне, рівноправне включення в усі необхідні сфери життя соціуму, досягнення 

можливості повноцінної незалежного життя та самореалізації в суспільстві, у 

відповідності з особливими потребами.  

2. Сутність концепції нормалізації (Нірье, 1976) полягає в тому, що люди з 

обмеженими можливостями при відповідних умовах можуть засвоїти соціально 

значущі навички та стереотипи поведінки, які вважаються необхідними / л 

нормального соціального функціонування нарівні з іншими членами 

суспільства, для того, щоб жити в суспільстві незалежним життям у 

відповідності зі своїми особливими потребами.  

Дана концепція - основа інтеграційної моделі сучасної соціальної політики 

західних країн. Л.І. Аксьонова визначає такі основні принципи цієї моделі:  

кожна людина здатна на розвиток і навчання відповідно до своїх можливостей 

при організації адекватних умов для цього;  

відповідальність за створення особливих умов розвитку і навчання для людини 

з обмеженим потенціалом можливостей беруть на себе в першу чергу держава і 

суспільство, створюючи соціальні інститути корекційно-компенсаторної 
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спрямованості;  

необхідне цілеспрямоване формування суспільного сприйняття людини з 

особливими потребами в плані відповідності його соціального статусу статусу 

звичайної людини; необхідно забезпечити рівність у правах для осіб з 

відхиленнями у розвитку - права: на виживання; життя в рідній сім'ї, розвиток, 

навчання;  

працю;  

вільний вибір місця проживання і форм громадського життя і т.д.  

Зазначені вище принципи закріплені в міжнародних і державних правових 

документах.  

4. Умови організація соціального середовища для осіб з обмеженнями (за 

визначенням Л. І. Аксьонової):  

забезпечення умов для життя і виховання дитини в рідній сім'ї (організація 

гарантованих державою довгострокових заходів соціального обслуговування 

сім'ї, яка має дитину з відхиленнями у розвитку, в тому числі адекватної 

фінансової підтримки);  

інтеграція ресурсів державної та громадської сфер у просторі соціальної 

допомоги особам з порушеннями та їх сім'ям;  

цілісний підхід до організації соціально-педагогічної  

діяльності у просторі соціальної допомоги на основі: взаємозв'язки між різними 

компонентами, її складовими (включаючи правові, соціально-медичні, 

соціально-психологічні, освітні та інші аспекти);  

єдність дій сім'ї і соціальних інститутів у просторі соціальної допомоги 

(створення системи соціальних  

служб з обов'язковим навчанням батьків та інших членів сім'ї специфічним 

способам спілкування, виховання і навчання дитини і включенням їх у процес 

соціально-педагогічної діяльності);  

• забезпечення інтегрованого навчання дітей з відхиленнями у середовищі 

здорових однолітків у відповідності з індивідуальними програмами навчання, 

що включають навчання соціально значущим навичкам та стандартам 

поведінки в суспільстві;  
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забезпечення дорослих людей з відхиленнями у розвитку житловими умовами, 

що дозволяє їм вести незалежне життя в суспільстві;  

впровадження спеціальних програм з професійного навчання таких лип, 

сприяння в їх працевлаштуванні та підтримки у трудовій діяльності.  

Питання 87. Інтеграція в західних країнах  

Становлення інтеграції на Заході Поняття включає утворено.  

Н.М. Назарова, Л.М. Шіпнціна виділяють наступні ставлення суспільства до 

людей з обмеженими можливостями 1 життєдіяльності: "Хвора людина" ', 

"недолюдей" (людина - неповноцінне істота);  

"Загроза суспільству" (для суспільства становлять загрозу: розумово відсталі, 

глухі, особи з психічними відхиленнями);  

• "Об'єкт жалості" (людина з обмеженими можливостями, потребує захисту);  

• "Об'єкт обтяжливою добродійності" (благодійність по відношенню до людей з 

обмеженими можливостями розглядається як економічний тягар);  

• "Розвиток" (людина з обмеженими можливостями має здатності до утворення 

та розвитку).  

2. Початок 60-х рр.. XX ст. - Вступ західних країн на шлях інтеграції:  

• США, 1975 р. - Закон про освіту для всіх аномальних (спеціальне освіта 

орієнтована на навчання в "загальному потоці");  

• Данія, 1980 р. - Закон про реформу освіти (запровадження принципу 

нормалізації відносин з особами, що мають обмежені можливості);  

• Італія, 1962 р. - реформа шкільної освіти (інтеграційне реформування 

шкільної освітньої системи). Кінець XX ст. - Реалізація принципу інтегрованого 

підходу (США, Великобританія, Швеція, Німеччина, Італія, Скандинавські 

країни та ін.) Направлення дітей у спеціальні (корекційні) установи - крайній 

захід.  

3. Поняття включає освіти (Декларація ЮНЕСКО про заходи в соціальній 

політиці, 1994) відображає здійснюване в освітніх установах спільне з 

нормально розвиваються однолітками навчання дітей, що мають особливі 

потреби, при забезпеченні індивідуальної спеціальної допомоги та підтримки.  

Термін "включення" більшою мірою відповідає реаліям соціальної політики на 



Заході.  

Питання 88. Інтегроване навчання в Росії  

Спеціальні класи в освітніх закладах загального призначення.  

Стаття 14 "Інтегроване навчання" Федерального законів "Про освіту осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)":  

Російська Федерація та її суб'єкти сприяють розвитку інтегрованого навчання;  

для осіб з обмеженими можливостями здоров'я організується інтегроване 

навчання відповідно до психолого-педагогічними і медичними показаннями 

(протипоказаннями), якщо освітня установа інтефірованного навчання у своєму 

розпорядженні необхідні спеціальні умови для отримання освіти. У нашій 

країні розвиваються такі форми інтеграція, проблема якої є в даний час 

дискусійної: інтернал'ная - інтеграція всередині системи спеціальної освіти 

(наприклад: слабочуючі діти і діти з важкими порушеннями мови, діти з 

порушеннями інтелекту та сенсорної сфери інтегровані у відповідні спеціальні 

освітні установи для глухих (слабочуючих) або сліпих (слабозорих) дітей, де 

навчаються в окремих класах); екстернальних - взаємодія спеціального та 

масової освіти. 

У дошкільних установах комбінованого види з урахуванням рівня розвитку та 

індивідуальних особливостей розвитку дітей інтеграція повинна здійснюватися 

в різних її формах:. комбінована інтеграція - діти з рівнем психофізичного і 

мовного розвитку, відповідним або близьким нормі, самостійно себе 

обслуговують, по 1-2 чол. виховуються в масових групах, отримують 

систематичну корекційну допомогу вчителя-дефектелога і педагога-психолога;  

Не прийнятий Державною Думою часткова інтеграція - діти (1-2 чол.), Ще не 

здатні нарівні зі здоровими однолітками опановувати програмними вимогами, 

перебувають лише частину дня в групі нормально розвиваються однолітків; 

тимчасова інтеграція - вихованці спеціальної групи незалежно від рівня 

психофізичного і мовного розвитку та навичок самообслуговування 

об'єднуються зі здоровими дітьми не рідше 1-2 разів на місяць для проведення 

заходів виховного характеру; повна інтеграція - діти (1 - 2 чол.) з відхиленнями 

у розвитку, відповідні або близькі за рівнем психофізичного і мовного розвитку 



вікової норми, самостійно себе обслуговують, психологічно готові до спільного 

зі здоровими однолітками навчання, включаються у звичайні групи 

загальнорозвиваючого дитячого саду установи "Початкова школа - дитячий 

садок", при цьому вони повинні отримувати корекційну допомогу.  

1. Інтегроване навчання дітей, які мають обмежені можливості, в звичайному 

класі загальноосвітньої школи обумовлено:  

вибором батьків;  

наближеним до вікової норми рівнем мовного і загального розвитку дитини.  

При цьому необхідно:  

• реалізовувати індивідуальний підхід з урахуванням персон: 
1;:

 потреб даної 

дитини;  

• здійснювати спеціальну корекційну допомогу.  

5. Спеціальні класи в освітніх закладах загального призначення створюються 

для дітей:  

з порушеннями інтелекту (якщо немає відповідних спеціальних шкіл);  

із затримкою психічного розвитку, які потребують спеціальних, а не масових 

освітніх програмах, якщо немає шкіл для даної категорії дітей.  

Спеціальні класи в масовій школі діляться:  

на класи корекції для дітей із затримкою психічного розвитку; класи 

педагогічної підтримки (компенсуючого навчання) Соціологічні дані 

показують, що: 28% учнів мають хронічні захворювання, 45% - функціональні 

відхилення у фізичному та нервово-психічне здоров'я; 10% дітей можна 

віднести до категорії бездоглядних, кожен четвертий учень відчуває труднощі у 

навчанні.  

Такі діти - здібні до освоєння масових освітніх програм, але відчувають 

тимчасові (навчальні чи адаптаційні) труднощі - становлять так звану "групу 

ризику шкільної дезадаптації, для якої і призначені класи педагогічної 

підтримки (компенсуючого навчання).  

Згідно з Положенням про організацію подібних класів (Закон про освіту, наказ 

Міносвіти Росії від 08.09-92 № 333) відповідне питання вирішується на 

педагогічній раді школи і затверджується місцевим органом освіти.  



Максимальне число учнів - 15 чол.  

Склад педагогічної комісії, що направляє дитини в клас компенсуючого 

навчання: завуч з початкової освіти; шкільний лікар; психолог; спеціальний 

педагог.  

Клас може бути сформований за результатами преддошкольного обстеження 

майбутніх першокласників. Практика показує, що (за визначенням М. М. 

Назарової і Л. М. Шіпіііной) за відсутності належного психологічного 

супроводу масова освітня школа відчуває значні труднощі з правильним 

комплектуванням класів компенсуючого навчання і корекційних класів.  

Класи компенсуючого навчання звичайно створюються в початковій школі. 

Навчальний план класів передбачає:  

• спеціальні лікувально-оздоровчі та корекційно-розвиваючі заняття (ритміка, 

лікувальна фізкультура, заняття з логопедом, психологічна допомога);  

• збільшення часу занять з музики, малювання;  

• театральні заняття.  

Учні класів педагогічної підтримки складають, як правило, групу продовженого 

дня.  

Н.М. Назарова і Л.І. Шипіцина відзначають особистісно орієнтований характер 

компенсуючого навчання, в якому головним є успішність учня.  

Реалізація моделей інтегрованого навчання гостро потребує створення 

відповідних умов, що залежить від багатьох соціально-економічних чинників.  

Питання 89. Педагогіка М. Монтессорі  

Система М. Монтессорі (1870-1952), італійського лікаря-психіатра, педагога, 

лауреата Нобелівської премії миру, заснована на ідеях вільного виховання. 

Виходячи з "спонтанного розвитку дитини", Монтессорі:  

прийшла до заперечення активної виховує ролі педагога: дорослі, нав'язуючи 

дітям власні установки, гальмують їх природний розвиток;  

бачила завдання виховання у створенні таких умов, які відповідають потребам 

дитини, допоможуть виявити його запити і сприяють його самовиховання і 

самонавчання.  

Прагнучи поставити навчання і виховання на наукову основу, Монтессорі 
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застосувала в педагогіці фундаментальні принципи експериментальних наук.  

Головна форма виховання і навчання за системою Монтессорі - самостійні 

індивідуальні заняття дітей або спеціально розроблений Монтессорі 

індивідуальний урок, основа якого - стислість, простота і об'єктивність (тобто 

максимальне зосередження дитини на предмет заняття).  

Дошкільний заклад Монтессорі розглядала як лабораторію для вивчення 

психічного життя дітей, в якій педагог - спостерігач-експериментатор, ретельно 

классифицирующие навчальну ситуацію, дидактичний матеріал і максимально 

точно оцінює досягнуті результати.  

Опосередковане керівництво вихователя, згідно Монтессорі, здійснюється на 

основі автодідактізма: діти вільно вибирають заняття, але виконують його так, 

як задумав педагог, - в рамках, передбачених при створенні стандартизованого 

дидактичного матеріалу (куби-вкладиші, рамки з гніздами різноманітної форми 

і вкладиші для заповнення цих гнізд і т.п.).  

Пристрій дидактичного матеріалу дозволяє дитині самостійно виявляти свої 

помилки. Виправлення помилок вимагає зосередженості, уваги, 

спостережливості, співу, вправляє волю, сприяє вихованню дисципліна 

відповідальності дитини.  

Вправа "активності" - головне в заняттях, а завдання придбання знань є 

попутної.  

2. Основа навчання в дошкільному і молодшому шкільному віку, по 

Монтессорі, - сенсорне виховання, яке здійснюється за допомогою організації 

навколишнього середовища і занять з дидактичним матеріалом. Для тренування 

органів чуття Монтессорі рекомендувала всякі відволікаючі впливу, при вправі 

одного органу "вимикати" інші (наприклад, для розвитку більш тонкого дотику 

у дітей зав'язувати їм очі).  

Ефективність в навчанні Монтессорі пов'язувала з особливих ("Сентизивні") 

періодів підвищеної сприйнятливості дітей до впливів навколишнього 

середовища: 0-6, 6-12, 12-18 років.  

Перша фаза (від 0 до 6 років) є найбільш сензитивной сенсорного розвитку. 

Вона характеризується глобальною орієнтацією пізнавальної активності дитини 
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на формувань чуттєвого образу навколишнього світу.  

Ігри, заняття, вправи з дидактичними матеріалу дозволяють розвивати зорово-

розрізняльні сприйняття розмірів, форм, квітів, розпізнавати звуки.  

За системою М. Монтессорі працюють сьогодні освітні! установи в багатьох 

країнах світу, в тому числі в Росії.  

3. Короткі біографічні дані Марії Монтесорі:  

1896 р. - випускниця медичного факультету Римського університету, доктор 

фізіології та гігієни; робота з дітьми в клініці, розвиток ідей французького 

лікаря і педагога Е. Сеген (особливо дидактичного матеріалу для розумово 

відсталих);  

з 1907 р. - виховання дошкільнят у дитячому садку; початок 40-х рр.. XX ст. - 

Оформлення педагогічної системи М. Монтессорі. світове визнання і 

популярність.  

Питання 90. Педагогіка Р. Штайнера  

У 1919 р. в німецькому місті Штутгарті відкрилася школа для дітей працівників 

фабрики "Вальдорф-Асторія", що стала відомою як Вальдорфська школа.  

Теоретичне обгрунтування її навчально-виховного процесу розробив Рудольф 

Штайнер (1861 - 1925).  

Основа педагогічної концепції Р. Штайнера - релігійно-філософське вчення 

(антропософія): розвиток людини як результат взаємодії тілесних, духовних і 

душевних чинників.  

Р. Штайнер сформулював свій закон творчості, що знаходить вираз в 

духовному досвіді дитини. Згідно з цим законом, хронологічно не збігаються 

цикли фізичного, розумового і морального розвитку людини діляться на 

семиріччя.  

У завдання вихователів входить простежування цих циклів у кожного учня та 

створення сприятливих умов для їх розвитку.  

Мета "вальдорфської педагогіки" - виховання духовно вільної особистості, 

здатної в індивідуальній творчості подолати тенденцію суспільства до 

консервативного відтворення існуючих соціальних структур та стереотипів 

поведінки і, таким чином, діяти на користь прогресу.  



Прихильники "вальдорфської педагогіки" бачать в ній не систематичну і 

нормативну наукову дисципліну, а "мистецтво пробуджувати" приховані в 

людині природні задатки.  

Головна дійова особа - класний вчитель, який:  

організовує майже всю навчально-виховну роботу зі своїми учнями;  

розробляє і викладає основні загальноосвітні предмети;  

створює і підтримує в інтересах виховання тісну взаємодію між учнями і 

вчителями, між школою батьками;  

працює не за жорстким планом: необхідний план повинен бути "прочитаний" 

безпосередньо в кожному учня.  

Розвиток людини розглядається як ланцюг іманентних східчастих перетворень, 

що протікають в значній мірі під впливом біогенетичного закону.  

Тому в вальфдорскіх установах велика увага приділяється художньому 

вихованню, яке орієнтує! на розвиток саме живого мислення і міцної волі.  

Мистецтво - найкращий засіб формування рис особистості, здатної знаходити 

адекватне ставлення до мінливих умов навколишнього світу.  

Як правило, навчання ділиться на три щаблі: до 9 років; до 12 років; до 

випуску.  

Початкове навчання ведеться повільно, з переважним використанням різних 

образних форм, які застосовуються і на старших ступенях.  

Предмети учні проходять так званими епохами: протягом 3-4 тижнів щодня на 

перших уроках дається один І той же предмет, під час паузи в його викладанні 

подібним чином вивчається інший.  

Підручники в загальноприйнятому сенсі не застосовуються. Необхідні записи 

учні роблять у зошитах "по епох".  

Значна увага приділяється трудовому вихованню (оволодіння практичними 

навичками - від в'язання до індустріальної праці або повного циклу 

сільськогосподарських робіт). Оцінки не виставляються. По закінченні 

навчального року класний учитель складає докладну психолого-педагогічну 

характеристику кожного учня.  

Спільним для педагогів є критичне ставлення до будь-яких форм селекції учнів, 



тестування і відбору обдарованих.  

Питання організації виховного процесу вирішуються колегіально на 

щотижневих конференціях вчителів. Вальдорфские установи автономні й не 

мають над собою керівних інстанцій, керуються педагогічною радою. У 25 

країнах світу, в тому числі в Росії, успішно функціонують дитячі сади і школи, 

що реалізовують ідеї "вальдорфської педагогіки".  

Рух за відкриття вал'дорфскіх шкіл відновилося після. Другої світової війни, 

особливо з 60-х рр.., Охопивши багато країн.  

До 1990 р. в світі налічувалося близько 500 вальдорфських шкіл, близько 1000 

дитячих садів. Це приватні установи, іноді з частковим державним 

субсидуванням (у різних країнах - від 30 до 80%).  

Вальдорфские школи дають повну середню освіту. У багатьох країнах набуло 

поширення Кемпхілаское рух, також засноване на ідеях вальдорфської 

педагогіки.  

• 44 школи-інтернату для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (6171 

чол.);  

• 69 установ для дітей із затримкою психічного розвитку (12562 школяра);  

• 60 установ для дітей з важкими порушеннями мови (11362 дитини).  

63,6% дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров'я відвідують 

звичайні дошкільні освітні установи.  

272 тис. школярів займаються в спеціальних (корекційних) освітніх установах.  

Понад 500 тис. дітей і підлітків навчаються в системі спеціальної освіти.  

Питання 6. Предметні галузі сучасної спеціальної педагогіки та її зв'язок з 

іншими науками спеціальної педагогіку  

1. Спеціальна педагогіка об'єднує такі відносно самостійні сфери наукового і 

практичного знання.  

тифлопедагогіка, предмет виховання і навчання в якій - незрячі і слабовідяшіе;  

сурдопедагогіка - глухі, слабочуючі, позднооглохших;  

тіфлосурдопедагогіка - сліпоглухих; 1 / логопедія - порушення розвитку 

мовлення;  

олігофренопедагогіка - особи з вадами інтелекту;  



спеціальну освіту з порушеннями опорно-рухового апарату;  

спеціальну освіту осіб з порушеннями емоційно-вольової сфери;  

педагогічна допомога хронічним хворим і особам з важкими і множинними 

порушеннями.  

Постійно виникають і розвиваються нові галузі спеціальної педагогіки.  

2. Спеціальна педагогіка тісно пов'язана з іншими науками, до яких 

відносяться:  

• філософія;  

• історія;  

• педагогіка;  

• психологія;  

• фізіологія; медицина, соціологія; лінгвістика і т. д.  

Питання 7. Філософія як методологічна основа спеціальної педагогіки  

Філософія є фундаментом педагогіки, так як в основі будь-якої педагогічної 

теорії лежать ті чи інші філософські концепції.  

У зв'язку з цим при 'дослідженні проблем спеціальної педагогіки виділяються 

наступні світоглядні аспекти у відповідності з розділами філософії:  

онтологічний - місце спеціальної освіти у структурі буття;  

гносеологічний - визначення зв'язку навчання і пізнання;  

аксіологіческіц - пріоритети і ціннісні передумови спеціальної освіти;  

філософсько-антропологічний - узагальнення наукових даних про людину з 

обмеженими можливостями життєдіяльності; історико-філософський - 

реконструкція поглядів філософів минулого на спеціально-педагогічну 

проблематику; соціально-філософський - вивчення явищ спеціальної педагогіки 

в соціокультурному контексті. 2. Великі мислителі минулого висловлювали 

свої погляди на здоров'я і виховання.  

Геракліт:  

"Хвороба робить приємним і благим здоров'я";  

"Мета людського життя - звільнення від страждань".  

Платон:  

"Причина тілесних хвороб і душевних недуг - погані властивості тіла або 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
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погане виховання";  

"Здоров'я та краса живої істоти - в пропорційності душі і тіла";  

'Упорядкований спосіб життя усуває тілесний недугу "; /" Хвора людина не 

потрібен і для себе, і для суспільства "; /" Дітей слід відбирати за їхніми 

здібностями ".  

Аристотель:  

"Чеснота полягає у володінні серединою"; '"Для щасливого життя важливо 

уникати крайнощів, якими є зіпсованість, злостивість, тупість та ін"  

Плутарх, Сенека:  

"Від потворних і хворобливих дітей слід позбавлятися". Марк Аврелій:  

"Хвороба пов'язана з пороком, вона покарання за гріхи і непокору, необхідно 

каяття, очищення душі".  

Д. Дідро.  

"Інтелектуальні ідеї і моральні поняття людини тісно пов'язані з пристроєм 

його тіл і станом органів почуттів". Філософські концепції відхилень: 

"Слабоумство -" повна душевна слабкість "," відсутність душі ", борг 

доброчинність - посильна допомога людям, безкорисливе сприяння їх щастя, 

держава повинна надавати благодійну допомогу потребуючим" - І. Кант; 

"Протиріччя між людською суб'єктивністю та об'єктивністю викликає 

божевілля "- Г.В.Ф. Гегель; "Висока захворюваність, дитяча бездоглядність, 

нещасні випадки на виробництві викликані злиденним становищем трудящих" - 

Ф. Енгельс;  

"Сутність і характер людини незмінні і не можуть бути виправлені" - А. 

Шопенгауер;  

"Виправлення людини протиприродно і марно; прагнути до переваги, долати 

хворобливі птоми" Ніцше.  

Сучасні західні філософи, ідеї яких вплинули розвиток спеціальної педагогіки:  

представники екзистенціалізму - К. Ясперс, А. Ка Ж.П. Сартр;  

психоаналітики - 3. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг; постмодерністи - М. Фуко, Ж. 

Дельоз та ін  

справжність існування людини, його самоздійснення, яке грунтується на 



узгодженні свободи окремої особистості зі свободою інших, "шифр буття" 

усвідомлюється на межі життя і смерті.  

Психоаналітика:  

невротичні симптоми пов'язані з придушенням несвідомого (під дією 

репресивних заборон культури); процес розвитку дитини з дефектом 

спрямований на соціальну адаптацію та компенсацію комплексу соціальної 

неповноцінності.  

Постмодернізм.  

між божевіллям і розумом, між нормою і патологією немає меж.  

Вітчизняні філософи про проблеми спеціальної освіти:  

"Формування людської психіки відбувається через" специфічно людську 

життєдіяльність ", активне присвоєння дитиною речей культури; ідеальне - 

форма існування історично склалася духовної культури людства" - Е.В. 

Ільєнко;  

"Становлення людської свідомості відбувається у спілкуванні до діяльності 

людей" - 0.7! Михайлов;  

"Дитина, обтяжений недоліком, - об'єкт дефектології, дефект дає імпульс до 

вироблення соціальної компенсації; у розвитку аномальної дитини поєднуються 

загальні та особливі риси"; "спільність соціальних цілей і завдань обший та 

спеціальної шкіл" - Л.С. Виготський.  

Провідні напрями побудови Навої парадигми спеціальної педагогіки:  

гуманізація;  

фундаменталізація;  

інтеграція.  

Гуманізація:  

мета спеціальної освіти:  

зробити повноцінним і гідним життя людей з обмеженими можливостями;  

включення у соціальні відносини;  

підтримка становлення індивідуальності;  

цілісність людської життєдіяльності;  

концепція безперервної освіти.  



Фундаменталізмом: переосмислення та уточнення основних положень, що 

проблем, відмінностей норми та аномалій у людському розвитку;  

філософсько-категоріальний аналіз норми і патології дозволяє встановити 

загальні параметри їх розрізнення;  

відміну аномального розвитку від нормального має якісний і кількісний 

характер. Інтеграція:  

вираз інтеграції в різних формах спільного навчання й виховання дітей з вадами 

розвитку та їх здоровими однолітками;  

наявність інтеграційних тенденцій у змісті спеціальної освіти, його методах і 

системі навчальних закладів для дітей з обмеженими можливостями.  

Питання 8. Соціокультурні основи спеціальної освіти  

Концепція соціальної реабілітації людини з обмеженими можливостями 

сформувалася наприкінці XIX - початку XX ст. під впливом філософії цінності 

(В. Штерн, А. Мессер, Г. Ріккерт) і була поширена до середини XX ст. Основи 

концепції соціальної реабілітації людини з обмеженими можливостями: ідея 

про соціальну корисності людини; школа зобов'язана виховати активного і 

корисного члена суспільства) дитина з обмеженими можливостями повинен 

своїм будинок забезпечувати власне існування; цінність спеціальної освіти - 

прилучення до суспільно корисної продуктивної праці шляхом корекції та 

компенсації дефекту ;  

суспільство коригує людини з обмеженими можливостями, вважаючи його 

неповноцінним.  

У 20-40-і рр.. XX ст отримали певне поширення ідеї расової біології, расової 

гігієни, соціал-дарвінізму,  

націонал-соціалізму. Їх провідні положення:  

підтримка осіб з обмеженими можливостями та відхиленнями у розвитку 

марна;  

стерилізація - шлях досягнення біологічної "чистоти" раси; необхідно фізичне 

знищення "неповноцінних" людей.  

У нашій країні суспільство і держава по відношенню до людини з обмеженими 

можливостями на протязі багатьох десятиліть займала обмежувально-зверхньо, 



патерналістську позицію.  

Сутність патерналістської концепції:  

пріоритет інтересів суспільства над інтересами окремої особистості;  

люди з обмеженими можливостями - соціально "малоцінні", "громадяни 

другого сорту";  

існування освітніх закладів інтернатного типу, переважно закритих;  

характер спеціальної освіти не сприяє досягненню високого рівня соціальної 

адаптованості; слабка правовий захист осіб з обмеженими можливостями; 

неконкурентоспроможна позиція на ринку праці; привчання до низької якості 

життя, відтворення культури бідності, маргіналізація (вимушене звуження 

можливостей участі в соціальному житті) осіб з обмеженими можливостями;  

порушення нормальних взаємин людини, що має відхилення у розвитку, з 

соііокультурним оточенням; формування утриманських установок у людей з 

обмеженою працездатністю.  

Загальні положення сучасної концепції соціальної реабілітації осіб з 

обмеженими можливостями:  

пріоритет інтересів особистості над інтересами суспільства; досягнення 

людиною максимальної самостійності і незалежності (незалежний спосіб 

життя); незалежне життя - незалежність у широкому розумінні; • право на 

незалежне життя людини з обмеженими можливостями має бути закріплено 

законодавчо і забезпечено економічно;  

• комфортність буття людини з відхиленнями у розвитку;  

• у дітей з особливими освітніми потребами повинні бути сформовані необхідні 

базові навички в сфері життєзабезпечення, самообслуговування, соціалізації, 

комунікації і рекреації, розвиток яких буде продовжено на наступних вікових 

етапах.  

Формування зазначеної концепції почалося з 1948 р., коли була прийнята 

"Загальна декларація прав людини". Стандартні правила забезпечення рівних 

можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 р.:  

• повинен мінятися не тільки людина з обмеженими можливостями, але й 

суспільство, яке має допомогти людям боротися з недугами, надати для всіх 



рівні можливості повноцінної участі у всіх сферах життя і видах соціальної 

активності;  

• інтеграція в суспільство - найперспективніший спосіб вирішення 

соціокультурних проблем осіб з обмеженими можливостями;  

• комунікація - важлива умова повноцінної соціалізації осіб з обмеженими 

можливостями, які зазнають суттєвих труднощів у процесі соціального 

спілкування; 

• рекреаційний потенціал людини, що має відхилення у розвитку, також 

обмежений, оскільки необхідна ефективна організація дозвіллєвої діяльності, 

що сприяє повноцінному відновленню життєвих сил і здоров'я. У сучасних 

ринкових умовах особливої актуальності набуває проблема життєзабезпечення. 

Поняття життєзабезпечення включає:  

• активна участь людини з обмеженою працездатністю у продуктивній праці;  

• ведення домашнього господарства;  

• максимально повне самообслуговування.  

Поступово концепція соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями 

освоюється російською системою спеціальної освіти: на думку вітчизняних 

вчених, люди з обмеженими можливостями повинні бути інтегровані в 

суспільство на їх власних умовах, а не пристосовані до правил світу здорових 

людей (В. М. Астапов, О. І. Лебединська, Б. Ю. Шапіро.  

Питання 9. Економічні основи спеціальної освіти  

Основні віхи у вітчизняній історії економічного розвитку спеціальної освіти:  

• указ князя Володимира (996) - Церква повинна здійснювати піклування 

убогих і незаможних, десята частина скарбниці передається для монастирів і 

богаділень;  

• в епоху Петра Великого благодійністю стали займатися представники 

імператорського будинку;  

• в період царювання Павла I було засноване Відомство установ імператриці 

Марії Федорівни, яке активно займалося благодійною діяльністю. До кінця XIX 

ст. в це відомство входило понад 200 різних установ, серед них - перша в Росії 

школа для глухих дітей (1806), близько 60 шкіл-інтернатів, педагогічні курси, 



мережа притулків для людей похилого віку і т. п.  

Період кінця XIX - початку XX ст. відзначений розквітом благодійної 

діяльності, яка приймала такі форми, як:  

• матеріальна допомога незаможним;  

• благодійні вистави і концерти;  

• безоплатна допомога соціальним установам;  

• чергування в лікарнях, догляд за хворими.  

П.М. Третьяков на свої кошти утримував Московську школу для глухих дітей.  

На початку XX ст. поряд з добродійністю стало розвиватися і державне 

фінансування системи спеціальної освіти.  

Після 1917 р. держава повністю взяла на себе турботу про осіб з обмеженими 

можливостями:  

бюджетне фінансування спеціальних освітніх установ;  

надбавки до заробітної плати фахівців.  

У 90-і рр.., В період становлення ринкових відносин, стали повільно 

відроджуватися традиції меценатства та благодійності.  

Постановою Уряду РФ від 03.10,2002 № 732 затверджена Федеральна цільова 

програма "Діти України" на 2003-2006 роки з підпрограмою "Діти-інваліди", в 

якій передбачається фінансування першочергових потреб осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я і життєдіяльності. Сучасний стан економічного 

забезпечення системи спеціальної освіти:  

система відчуває гострий брак фінансових і матеріальних ресурсів;  

регіональні та місцеві бюджети не забезпечують прийнятного рівня 

фінансування установ спеціальної освіти;  

матеріальна база шкіл та інтернатів для дітей з обмеженими можливостями 

життєдіяльності поступово руйнується; заробітна плата фахівців у переважній 

більшості російських регіонів нижче прожиткового мінімуму; не виконуються 

багато положень Закону РФ "Про освіту", умови програми "Діти України" в 

частині фінансування першочергових потреб дітей з порушеннями у розвитку; 

незважаючи на те що окремі благодійні акції мають місце, вони поки не 

роблять скільки-небудь помітного впливу на поліпшення матеріального 



становища установ системи спеціальної освіти. Економічні перспективи 

розвитку введення державного іменного освітнього зобов'язання дозволить 

здійснювати адресне фінансування дітей з обмеженими можливостями здоров'я 

і життєдіяльності, що буде сприяти реалізації права вибору освітньої установи, 

розвитку процесу деінституціалізації (виховання дитини в сім'ї, а не в установі 

інтернатного типу);  

необхідна така модель фінансування системи спеціальної освіти, яка 

враховувала б раціональне використання коштів, а також їх відповідність 

освітнім потребам осіб з обмеженими можливостями. Подальший розвиток 

системи спеціальної освіти можливо при дотриманні наступних умов.  

Державне фінансування в необхідному обсязі, що має бути закріплено 

російським законодавством;  

прийняття федерального закону про благодійну діяльність, який дозволить 

здійснити інтеграцію державного і громадського фінансування, пріоритет 

особистісних потреб дітей з обмеженими можливостями, необхідне економічне 

забезпечення життєдіяльності людини, що має обмеження.  

Питання 10. Правові основи спеціальної освіти  

Правові основи державної соціальної політики в галузі спеціальної освіти і 

соціального захисту дітей з відхиленнями у розвитку закладені в наступних 

документах Організації Об'єднаних Націй:  

Загальна декларація прав людини (1948);  

Декларація прав дитини (1969);  

Декларація про права осіб з відхиленнями в інтелектуальному розвитку (1971);  

Декларація про права інвалідів (1975);  

Конвенція про права дитини (1989);  

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993);  

Декларація про права розумово відсталих осіб. Загальна декларація прав 

людини:  

надає інвалідам та особам з обмеженими можливостями ті ж права, що й усім 

людям (основний принцип рівності прав);  

за кожною людиною визнаються "права на такий життєвий рівень, який 



необхідний для підтримки здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї" (ст. 25). 

Конвенція про права дитини:  

• "світова конституція прав дитини";  

• головна мета - максимальний захист прав дитини;  

• основні вимоги, що забезпечують права дітей, - виживання, розвиток, захист, 

забезпечення активної участі в житті суспільства;  

• закріплюються права "неповноцінного & розумовому або фізичному 

відношенні дитини" на гідне життя у суспільстві (ст. 23), пріоритетне 

задоволення особливих потреб такої дитини у сфері освіти, професійної 

підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров'я, підготовки до 

трудової діяльності. Декларація про права інвалідів:  

• інваліди мають рівні з іншими людьми цивільні і політичні права; інвалідам 

повинні надаватися спеціальні послуги соціального характеру,  

2. Основні законодавчі рішення у сфері захисту орав інвалідів та осіб з 

обмеженими можливостями;  

Конституція РФ від 12.12,93 б / н;  

Сімейний кодекс РФ від 29.12.95 № 223-ФЗ;  

Закон України "Про освіту" від 10.07.92 № 3266-1; I  

Федеральний закон "Про соціальний захист інвалідів" від 24.11.95 № 181-ФЗ;  

Федеральний закон "Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та 

інвалідів" від 02.08.95 № 122-ФЗ;  

Федеральний закон "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей" від 

19.05.95 № 81-ФЗ;  

Федеральний закон "Про основні гарантії прав дитини" від 24.07.98 № 124-ФЗ,  

Конституція РФ; закріплює положення, що відповідають духу міжнародного 

злодіїв і угод, які покликані забезпечувати прав усіх верств населення (глава 

"Права людини"); проголошує соціальну рівність і рівноправність.  

Сімейний кодекс РФ.  

дитина - самостійний суб'єкт права; правове становище дитини в сім'ї 

визначається з точки зору інтересів самої дитини; основи правового захисту 

дітей від насильства в сім'ї. Закон "Про соціальний захист інвалідів:  
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до категорії інвалідів відносяться діти, які мають "значні обмеження 

життєдіяльності, що призводять до соціальної дезорієнтації, внаслідок 

порушення розвитку і росту дитини, здібностей до самообслуговування, 

пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, 

трудової діяльності в майбутньому";  

визначається особлива соціальна зашита інвалідів як система гарантованих 

державою економічних, соціальних і правових заходів, що забезпечують 

інвалідам умови для подолання, заміщення (компенсації) обмежень 

життєдіяльності та спрямованих на створення їм рівних з іншими можливостей 

участі в суспільному житті (ст. 2); освітні установи разом з органами 

соціального захисту та органами охорони здоров'я забезпечують дошкільну, 

позашкільну освіту та виховання дітей-інвалідів, здобуття ними загальної 

середньої освіти, середньої професійної та вищої професійної освіти відповідно 

до індивідуальної програми реабілітації (ст. 18);  

загальна освіта здійснюється безкоштовно і в спеціальних освітніх установах, і 

в загальноосвітніх; передбачається створення спеціальних умови для 

перебування дітей-інвалідів у дитячих дошкільних установах вищого типу, а 

також спеціальних дошкільних установах;  

спеціальне навчання може бути організоване на дому.  

Закон "Про освіту" '.  

державні гарантії усім дітям, в тому числі з відхиленнями у розвитку, на 

здобуття освіти, створення для дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку 

спеціальних (корекційних) освітніх установ (класів, груп), що забезпечують їх 

лікування, виховання і навчання, соціальну адаптацію та інтеграцію в 

суспільство (п. 10 ст. 50). Фінансування таких установ має здійснюватися за 

підвищеними нормативами  

На підставі Закону РФ "Про освіту" Урядом РФ розроблені і затверджені 

Типові положення про освітні спеціальних (корекційних) установах для 

вихованців з відхиленнями у розвитку, оздоровчих санаторного типу для дітей, 

які потребують психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги, а також 

Порядок виховання і навчання дітей-інвалідів на дому та в недержавних 



освітніх закладах.  

Розробляються й інші законодавчі документи, спрямовані на захист дітей з 

обмеженими можливостями. Використані джерела:  

 

Питання 11. Федеральний закон "Про освіту осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я (спеціальну освіту)"  

Організація спеціальної освіти!  

1. Федеральний закон "Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я 

(спеціальну освіту / 'до цих пір не прийнятий Державною Думою.  

Закон був підготовлений в 1994-1995 рр.. і отримав блискучу європейську 

експертизу. У висновку Європейської асоціації освітнього права було навіть 

сказано, що цей закон може стати модельним для інших країн. Законопроект 

успішно пройшов Держдуму і Раду Федерації в 1996 р., але отримав "вето" 

Президента РФ Б. І. Єльцина. Потім повторно пройшов через парламент через 3 

роки і знову отримав президентське "вето". Цілі прийняття закону:  

• створення законодавчої бази для задоволення потреб ща з обмеженими 

можливостями здоров'я в отриманні освіти, а також їх адаптації до суспільства;  

визначення основних термінів і понять у сфері спеціальної освіти;  

• закріплення прав осіб з обмеженими можливостями здоров'я;  

• організація спеціальної освіти (навчання на дому. В умовах стаціонарного 

лікувального закладу, в освітньому закладі загального призначення, інтегроване 

навчання, спеціальні освітні установи; логопедична служба, центри реабілітації, 

спеціальні освітні заклади закритого типу, спеціальні стандарти, психоло-го-

Меліков-педагогічні комісії);  

• регламентація міжнародної діяльності РФ в галузі спеціальної освіти.  

2. У Законі про спеціальну освіту дано визначення таких термінів:  

спеціальну освіту;  

складний недолік;  

важкий недолік;  

інтегроване навчання;  

спеціальне освітня установа;  



спеціальне освітній підрозділ;  

освітній заклад інтегрованого навчання;  

державне іменне освітній зобов'язання;  

повне державне забезпечення.  

Учасники відносин, що регулюються Законом: фізичні та юридичні особи, які 

беруть участь у здійсненні спеціальної освіти.  

Цілі спеціальної освіти:  

забезпечення особам з обмеженими можливостями здоров'я отримання освіти 

відповідно до їх здібностей і можливостями в адекватній їх здоров'ю 

середовищі навчання для адаптації цих осіб до суспільства та інтеграції 

(реінтеграції-ції) в суспільство, в тому числі придбання навичок 

самообслуговування, підготовки до трудової діяльності та сімейної життя;  

спеціальну освіту інвалідів входить в індивідуальну програму реабілітації 

відповідно до законодавства про соціальний захист інвалідів.  

5. Права 4 області спеціальної освіти осіб з обмеженими  

можливостями здоров'я ".  

• на огляд з метою встановлення права на отримання спеціальної освіти та 

державного іменного освітнього зобов'язання;  

• безкоштовне обстеження психолого-медико-педагогічною комісією або 

медико-соціальною експертною комісією;  

• безкоштовну медико-психолого-педагогічну корекцію фізичного та (або) 

психічних вад;  

• безоплатну дошкільну, початкову загальну і основна загальна освіта (з 6-8 

років);  

• отримання безкоштовної освіти в освітніх установах, як спеціальних, так і 

загального призначення, відповідно до психолого-педагогічними і медичними 

показаннями;  

• безкоштовну освіту в освітньому закладі незалежно від його організаційно-

правової форми, що гарантується державним іменним освітнім зобов'язанням, 

забезпечення транспортними засобами для доставки у найближчий відповідне 

освітня установа;  
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• працевлаштування у відповідності з отриманим освітою.  

6. Організація спеціальної освіти:  

• навчання на дому;  

• навчання в умовах стаціонарного лікувального закладу;  

• навчання в освітній установі загального призначення;  

• інтегроване навчання (спільне навчання і виховання осіб з психічними чи 

складними вадами та осіб, які не мають таких недоліків);  

• спеціальні освітні установи для осіб з порушеннями мови, слуху, зору, 

психіки, функцій опорно-рухового апарату; зі складними порушеннями; з 

розладами емоційно-вольової сфери і веління; схильних хронічним соматичним 

або інфекційних захворювань;  

• логопедична служба (для надання допомоги дітям, що мають різні порушення 

мови і навчаються в освітніх закладах загального призначення);  

• центри реабілітації для навчання і (або) виховання л складними і (або) з 

важкими вадами;  

• спеціальні освітні установи закритого тип дітей, що мають фізичні і (або) 

психічні вади вчинили суспільно небезпечні діяння, за рішенням суду з 

урахуванням висновку психод-медико-педагогічної комісії;  

• спеціальні освітні стандарти;  

• психолого-медико-педагогічні комісії (ПМПК.).  

Функції ПМПК.  

• діагностика фізичних і (або) психічні вади дітей;  

• встановлення їх прав на спеціальну освіту;  

• створення спеціальних умов для отримання освіти;  

• консультування батьків з усіх питань про фізичні і (або) психічних недоліки 

дітей;  

• створення федеральних психолого-медико-педагогічних центрів - один центр 

на 10 зазначених комісій - з метою науково-методичного обслуговування даних 

комісій і вирішення можливих конфліктів між ПМПК та батьками дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я.  

Склад ПМПК - психолог, психіатр, невропатолог, ортопед, отоларинголог, 
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окуліст, терапевт (педіатр), фізіолог, соціальний педагог, юрист та інші 

зацікавлені.  

Направлення на ПМПК-за заявою батьків, за рішенням суду, а також за згодою 

батьків з ініціативи відповідних органів).  

Питання 12. Зміст і значення клінічних основ спеціальної педагогіки  

1. Клінічні основи спеціальної педагогіки - це сукупність основних знань 

медицини та біології людини (Б. А. Архипов). Вони дозволяють:  

побачити біологічні та соціальні причини виникнення відхилення і розвитку;  

зрозуміти сутність ушкоджень в організмі та особливості розвитку дитини з 

відхиленнями;  

визначити компенсаторні шляхи розвитку дитини на основі збережених 

органів, аналізаторів, систем;  

побудувати спеціальну педагогічну систематику і педагогічні класифікації 

усередині кожної предметної області спеціальної педагогіки;  

кваліфіковано провести профілактичну роботу щодо попередження відхилень у 

розвитку педагогічними засобами; / координувати корекційно-освітній процес і 

процеси медичного та психологічного супроводу розвитку людини з 

особливими освітніми потребами. Медики а педагоги знаходяться в 

постійному, безперервному год многоаспектном взаємодії, сік місцевими 

зусиллями вирішуючи багато проблем спеціальної освіти.  

Медична допомога:  

діагностика - виявлення сутності патологічних проявів різних пошкоджень 

(дефектів) І їх причин; медінінское обстеження - визначення можливості і 

способів лікування, прогнозований ефект;  

способи лікування - медикаментозні, фізичні, оперативні (хірургічні).  

Біологічні фактори, які можуть мати негативний вплив на розвиток дитини:  

генні та хромосомні хвороби - передача несприятливих спадкових ознак, які 

можуть призвести до пошкодження анатомічних або функціональних структур 

організму; порушення обміну речовин;  

інфекційні, ендокринні та інші захворювання матері; ускладнення вагітності; 

родова травма;  
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обмінні, ендокринні порушення;  

фізичні і психічні травми дитини в перші роки життя.  

 

Питання 13. Розвиток організму дитини  

Періоди розвитку організму дитини:  

ембріональний період, перший рік життя; вік 2-3 роки;  

вік 3-5 років;  

вік 6-10 років.  

2. Особливості ембріонального періоду:  

• організм дуже чутливий до несприятливих факторів  

навколишнього середовища;  

• можуть виникнути різні дефекти;  

• від 30 до 60% ембріонів не здатні до подальшого розвитку, що призвели г до 

мимовільних викиднів.  

3. Перший рік життя дитини - основа його адаптації до зовнішнього оточення. 

Особливості цього періоду розвитку:  

в процесі пологів - набуття новонародженим відносної незалежності;  

нервова система відрізняється гнучкістю і пластичністю;  

розвиток сенсорних і моторних функцій:  

включення рефлексів (захисні, орієнтовні, смоктальні, відштовхування), що 

забезпечують функціонування основних систем організму:  

постійна стимуляція органів почуттів (аналізаторів) - норма; ознака ураження 

певних структур головного або спинного мозку - недорозвинення або 

відсутність вроджених рефлексів, їх поява раніше терміну;  

прояв зорового зосередження на предметах (на 3-4-му тижні першого місяця);  

розвиток слухових реакцій (у цей же період);  

збільшення зорового зосередження, поява самостоятельною повороту очей, 

локалізації звуку в просторі, зорове сприйняття - провідне в пізнанні 

навколишнього світу і в спілкуванні з дорослим (від 1 доз місяців);  

формування рухових систем (під контролем якого-небудь сприймає органу);  

набуття свободи пересування.  
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Вік 2-3 роки:  

формування основ психічної та мовленнєвої діяльності;  

самостійне ходіння і координація;  

збільшення тривалості контакту з навколишнім світом і сприйняття різних 

подразників.  

Вік 3-5 років:  

розширення спектру комунікативних функцій; оволодіння фразовой промовою;  

придбання "життєвого досвіду", поки ще обмеженого; значне збільшення росту 

(при неузгодженості функцій нейроендокринної та судинної регуляції).  

Віковий діапазон від 6 до 10 років:  

вторинне прискорення темпів зростання, різкий стрибок у фізичному і 

психічному розвитку (психомоторний сензітвний період);  

до 7-8 років - інтенсивне нарощування м'язової маси, прискорення розвитку 

дрібних м'язів верхніх кінцівок;  

до 10 років - відповідність моторики та координації рухів дитини таким же 

процесам дорослої людини; закінчується ріст черепа; вдосконалюється нервова 

система, відбувається функціональний розвиток коркового відділу великих 

півкуль головного мозку.  

Питання 14. Медична абілітація та реабілітація  

Медична абілітація проводиться на основі комплексного підходу.  

Відповідно до етапів онтогенезу (періодами розвитку організму дитини) 

проводиться профілактична робота з дитиною та її сім'єю.  

Виявленням можливих факторів ризику займаються акушери-гінекологи в мед і 

генетичної або жіночої консультації при первинному зверненні майбутніх 

батьків.  

Прогнозування народження дитини з відхиленнями у розвитку - перші 12 

тижнів вагітності; попередження народження хворого немовляти - від 12 

тижнів до пологів.  

Фахівці здійснюють вибір оптимальної тактики пологів: у перші години життя 

дитини проводять його обстеження для уточнення стану здоров'я. Домашні 

умови більш кращі в організації лікувально-профілактичних заходів та догляду 



за дитиною. Медична реабілітація (за Б. А. Архипову): використання наявних 

можливостей сучасної медицини для відновлення до задовільного рівня 

порушених функцій;  

стимуляція відновлювальних та компенсаторних процесів;  

формування і розвиток можливостей пристосування хворого до нових умов 

існування;  

надання йому медичної допомоги у відновленні або розвитку професійних 

навичок з урахуванням специфіки порушення.  

У реабілітаційній роботі використовуються єдині організаційно-методичні 

підходи:  

для встановлення ступеня порушень органів і систем організму;  

визначення працездатності та трудового прогнозу;  

розробки плану відновлювальних заходів.  

Зміст реабілітації:  

медикаментозне лікування;  

фототерапія;  

терапія фізичними засобами;  

працетерапія;  

арттерапія;  

відновне оперативне втручання;  

протезування, ортезування;  

санаторно-курортне лікування;  

фізична реабілітація протезувати осіб.  

Етапи реабілітаційного процесу:  

перший етап - відновлювальне лікування в стаціонарі (1 - 3 місяці);  

другий етап - реадаптація, пристосування до умов існування;  

третій етап - реабілітація, повернення до звичайної діяльності; у дітей - повне 

або часткове подолання дефекту, компенсація, корекційно-педагогічна 

допомога в цілях.  

4. Принципи реабілітаційної програми.  

• своє тимчасовість, безперервність;  



• комплексність, різнобічний характер, односпрямованість;  

• індивідуальний підхід;  

• профорієнтація та працевлаштування (для дорослих), адаптація до діяльності 

(для дітей).  

5. Щоб зменшити кількість осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності, 

необхідні.  

• вдосконалення профілактичних заходів, абілітаціонних і реабілітаційних 

заходів;  

• рання діагностика;  

• якісне підвищення медичного супроводу корекційно-освітнього процесу.  

Питання 15. Предмет і завдання спеціальної психології  

Спеціальна психологія, або психологія аномального розвитку, - галузь 

психології, що вивчає людей, для яких характерне відхилення від нормального 

психічного розвитку, пов'язане з природженими або набутими дефектами 

формування год функціонування нервової системи.  

Предмет спеціальної психології - аномалії людського розвитку.  

У спеціальній психології виділяються наступні галузі:  

• тіфлопсіхологіі - психологія сліпих;  

• сурдопсіхологія - психологія глухих;  

• олігофренопсіхологія - психологія розумово відсталих;  

• патопсихологія - психологія розпаду психічної діяльності. 2. Завдання 

спеціа.1июй психології (за Т. Г. Богданової):  

• виявлення загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку 

аномальної дитини в порівнянні з нормально розвиваються;  

• вивчення особливостей розвитку окремих видів пізнавальної діяльності людей 

з різними типами порушень;  

• вивчення закономірностей розвитку особистості людини з обмеженими 

можливостями життєдіяльності;  

• розробка діагностичних методик і способів психологічної корекції різних 

типів порушень психічного розвитку;  

• вивчення психологічних проблем інтеграції та інтегрованого навчання;  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


• психологічне обгрунтування найбільш ефективних шляхів і методів 

педагогічного впливу на психічний розвиток дітей і дорослих з різними типами 

порушень.  

Питання 16. Основні поняття і проблеми спеціальної психології  

1. Проблема компенсації функцій є основною для спеціальної педагогіки.  

Компенсація психічних функції - відшкодування недорозвинених або 

порушених психічних функцій шляхом використання збережених або 

перебудови частково порушених. При цьому можливе залучення до її 

реалізацію нових нервових структур, що раніше не брали участь у здійсненні 

цих функцій. Ці структури функціонально об'єднуються на основі виконання 

спільного завдання.  

2. Існують два типи компенсації психічних функцій:  

• внутрішньосистемних, здійснювана за рахунок залучення збережених 

нервових елементів постраждалих структур;  

• міжсистемна, пов'язана з перебудовою функціональної системи та 

включенням в роботу нових нервових елементів і інших нервових структур.  

У людини спостерігаються обидва типи компенсації. Вони мають велике 

значення у випадках подолання вроджених або рано виниклих дефектів 

розвитку.  

3. Теорії компенсації:  

• за А. Адлером;  

• за Л.С. Виготському. А. Адлер:  

• компенсація - підвищений, компенсаторне розвиток фізичних, психічних і 

особистісних компонент, відшкодувала деякий недолік, реальний чи уявний;  

• формування особистості відбувається в основному в перші 5 років життя 

дитини;  

• людина - біологічно не пристосоване істота з початковим відчуттям 

неповноцінності, яке посилюється при наявності фізичного чи сенсорного 

дефекту, що є стимулом до сверхкомпенсации;  

• основний психологічний закон перетворення органічної неповноцінності: 

через суб'єктивне почуття малоцінності - в прагненні до компенсації і 



сверхкомпенсации, що представляють собою механізми і засоби нейтралізації 

та подолання комплексу неповноцінності.  

Л.С. Виготський:  

• компенсація - синтез біологічного і соціального факторів;  

• включення аномальних дітей у різноманітну соціально значиму діяльність, 

створення активних і дієвих форм дитячого досвіду; поняття структури 

дефекту: первинне порушення тягне за 1 собою вторинні відхилення в розвитку 

і відхилення третього порядку; багато вторинні відхилення (при різній пер-  

• особистої причини виявляються в дитячому, ранньому та дошкільному віці, 

носять, як правило, системний характер і змінюють всю структуру психічного 

розвитку дитини; підпорядкування спеціального виховання соціальному, їх 

взаінезавісімость; включення людей з різними порушеннями в активну трудову 

діяльність, яка забезпечує можливість формування вищих форм 

співробітництва; "приватні дефекти не роблять ще носія їх дефективних"; 

компенсаторні можливості повністю розкриваються за умови усвідомлення 

індивідом наявного дефекту, рівень компенсації визначається характером і 

ступенем дефекту, резервними силами організму, а також соціальними 

умовами. Типи порушень психічного розвитку (за В. В. Лебединському): 

недорозвинення - раніше час поразки, незрілість мозку. Приклад: розумова 

відсталість, психічні функції недорозвинені, вимушена недостатність вищих 

психічних функцій - мислення, мови;  

затримане розвиток - уповільнення темпів формування пізнавальної та 

емоційної сфер з їх тимчасової фіксацією на більш ранніх вікових етапах, 

мозаічност' поразки - поряд з недостатньо розвиненими функціями є і 

збережені; пошкоджене розвиток - більш пізніше, після 2-3 років, патологічний 

вплив на мозок Приклад - органічна деменція: розлади емоційної сфери і 

особистості, порушення цілеспрямованої діяльності, грубий регрес інтелекту; 

дефіцітарнае розвиток - тяжкі порушення окремих систем: зору, слуху, мови, 

опорно-рухового апарату; спотворене розвиток. Приклад - ранній дитячий 

аутизм: порушення послідовності розвитку функцій; дісгармоніческое розвиток 

- диспропорційність психіки в се емоційно-вольовій 



сфері. Функціональна локалізація порушення - виявляється вид порушення: 

загальний дефект або "приватний дефект". Перший обумовлений 

регуляторними системами, другий - недостатністю окремих функцій. 

Порушення регуляторних систем у певній мірі впливають на всі аспекти 

психічного розвитку, приватні порушення нерідко компенсуються збереженням 

регуляторних або інших систем);  

час поразки - визначається характер порушення психічного розвитку: чим 

раніше сталася поразка, тим імовірніше явище "недорозвинення психічних 

функцій", ніж пізніше - тим більше можливі пошкодження з розпадом 

структури психічних функцій);  

системне будова порушення - характеризуються взаємини між первинними і 

вторинними дефектами: вторинне порушення - основний об'єкт психолого-

педагогічної корекції аномального розвитку. Спочатку основною перешкодою 

до навчання і виховання є первинний дефект, потім провідну роль відіграють 

вторинні дефекти;  

• порушення міжфункціональних взаємодій - з'являються при аномаліях 

психічного розвитку.  

Типи взаємодії психічних функцій при нормальному розвитку:  

• тимчасова незалежність функцій - характерна для ранніх етапів онтогенезу;  

• асоціативні зв'язки - чуттєві враження об'єднуються в одне ціле на основі 

просторово-часової близькості;  

• ієрархічний тип - має пластичністю і стійкістю, які дозволяють зробити 

компенсаторну перебудову  

• психічної функції.  

Порушення психічного розвитку можуть бути викликані як 1 біологічними 

факторами (темперамент, зачатки здібностей, особливості протікання 

внутрішньоутробного періоду пологів), так і соціальними (середа, несприятливі 

умови виховання та ін) Л.С. Виготський підкреслював єдність і взаємодія даних 

факторів у процесі розвитку.  

5. Розвиток психіки дітей підкоряється тим же основним закономірностям, які 

виявляються в розвитку нормальної дитини (висновок, зроблений Л. С. 
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Виготським). Психічний розвиток - це закономірне зміна психічних процесів у 

часі, виражене в їх кількісних, якісних і структурних перетвореннях. Загальні 

закономірності розвитку психіка:  

• циклічність психічного розвитку (складна організація в часі);  

• нерівномірність психічного розвитку (зумовлена активним дозріванням мозку 

в певні періоди, а також тим, що окремі психічні функції розвиваються на базі 

раніше сформованих); пластичність нервової системи (на цьому заснована 

здатність до компенсації); співвідношення біологічних і соціальних факторів.  

Особливості розвитку психіки:  

незворотність змін;  

їх спрямованість;  

закономірний характер.  

6. Закономірності, спільні для всіх типів аномального розвитку:  

• зниження здатності до прийому, переробки, зберігання і використання 

інформації;  

• труднощі словесного опосередковано;  

• уповільнення процесу формування понять.  

Існують також специфічні закономірності, характерні для всіх порушень 

фізичного чи сенсорного розвитку. Приклад: при розумовій відсталості, 

загальному недорозвитку і затримки психічного розвитку спостерігається 

ретардація - незавершеність формування психічних функцій даного періоду. 

Спостерігаються закономірності, характерні тільки для конкретного виду 

порушення. Приклад: при порушеннях слуху у дітей компоненти психіки 

розвиваються в інших пропорціях, ніж у ті, що слухають однолітків.  

Питання 17. Лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної 

педагогіки  

1. Мова - стихійно виникла в людському суспільстві і постійно розвивається 

знакова система, що є засобом комунікації, мислення, самовираження 

особистості, а також зберігання і передачі інформації, що реалізується та 

існуюча в мові. Лінгвісти розглядають мову як складне багаторівневе 

утворення.  
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Мовні одиниці співвідносяться з мовою або мовним стандартом.  

Психолінгвістичні одиниці можуть бути співвіднесені з мовною діяльністю.  

Більшість вітчизняних психологів розглядають мова як мовну діяльність, яка 

виступає або як цілісний акт діяльності (якщо вона має специфічну мотивацію, 

не реалізовану іншими видами діяльності), або як мовленнєвих дій, включених 

у немовних діяльність. Структура мовної діяльності або мовленнєвої дії в 

принципі збігається зі структурою будь-якої дії - вона включає фази:  

• орієнтування;  

• планування (у формі "внутрішнього програмування");  

• реалізації;  

• контролю.  

2. Мова - суспільне явище, носій суспільної свідомості, інтегратор соціального 

досвіду, який освоюється людиною протягом усього життя.  

У соціальному характері мови дослідники виділяють такі аспекти:  

• соціальна природа мовної здібності;  

• соціальна обумовленість мовленнєвої діяльності.  

Соціальна природа мовної здатності формується в процесі засвоєння системи 

мовних знаків, в яких зафіксований історичний досвід людей.  

Вирішальну роль грає міжособистісне спілкування, що створює передумови для 

цього засвоєння.  

На думку А.А. Леонтьєва, особистість присвоює людські здібності, 

опредмеченное в явищах культури, через систему мовних знаків. Відбувається 

відтворення у властивостях і здібностях індивіда історично сформованих 

властивостей людського виду, в тому числі і такого, як вміння користуватися 

мовою. Мовна здатність формується у дитини в процесі його спілкування перш 

за все з дорослим.  

Л.С. Виготський, Р.Я. Гальперін подчерки па ють тотожність мовної і 

неречевой діяльності з точки зору їх соціальної природи.  

Соціальна обумовленість мови зумовлюється природою мовних знаків, в яких 

відображений соціальний досвід. Дитина в своєму розвитку засвоює цей досвід 

через розуміння значення слова, що представляє собою відношення знака 



(тобто слова) до позначається в реальній дійсності об'єкту незалежно про г 

того, як він представлений в індивідуальній свідомості.  

3. Розвиток дитячої мови - це складна взаємодія процесу спілкування дитини 

(головним чином) і його предметної і пізнавальної діяльності.  

Поступово розвивається у дитини мовна здатність забезпечує засвоєння, 

виробництво, відтворення й адекватне сприйняття мовних знаків (А. А. 

Леонтьєв).  

Періодизація становлення та формування дитячого мовлення відповідає 

наступним аспектам:  

фонетичному;  

граматичному;  

семантичному.  

4. Розвиток символічної функції а онтогенезі (в концепції Л. С. Виготського) 

пов'язане зі становленням мовної здатності і передумовами розвитку мислення 

й мови. До певного моменту мова і мислення развирается незалежно один від 

одного. Дитина відкриває символічну функцію мови приблизно в 2-річному 

віці: слово стає єдністю звуку і значення і містить у собі всі основні 

властивості, які притаманні мовному мисленню в цілому. Патологія мови - це 

"порушення мовної діяльності, обумовлене інформованістю або розладом 

психофізіологічних механізмів, що забезпечують засвоєння, виробництво, 

відтворення й адекватне сприйняття мовних знаків членом мовного колективу, 

тобто як порушення мовної здібності" (А. А. Леонтьєв).  

При патології мови ми маємо справу з порушеннями як навичок, так і умінь; 

дитина (чи дорослий) у цьому випадку потребує спеціально організованої 

допомоги.  

5. Т. Г. Богданова зазначає, що лінгвістичний і психологічний аналіз 

дозволяють:  

• зміцнити понятійну базу спеціальної педагогіки;  

• виділити нові підходи до класифікації порушень;  

• намітити шляхи і способи адекватних педагогічних впливів.  
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Питання 18. Становлення західноєвропейської системи піклування осіб з 

відхиленнями у розвитку  

У стародавніх суспільствах повсякденна боротьба за виживання зумовила 

прецедент інфантіціда - вбивства фізично неповноцінних немовлят.  

Зі зміцненням християнства і введенням обряду хрещення немовлят (IX ст.) 

Інфантіціл припинився.  

2. Античні погляди:  

• люди з вираженими фізичними та розумовими порушеннями не вважалися 

громадянами і прирівнювалися в статусі до рабів і тваринам;  

• закони Лікурга закріплювали право на знищення неповноцінних. У період 

легалізації християнства відбулося осмислення проблеми допомоги 

"неповноцінним" У світлі християнської ідеї милосердя.  

З'явилися перші соціальні інститути допомоги людям з відхиленнями у 

розвитку: ксенодохіі (прочан будинку) Евбул і носокоміі (лікарні) Симеона 

Странноприимца (в Константинополі).  

4. Ставлення до інвалідів в епоху середньовіччя: • "інші" люди, недієздатні, 

знедолені, ізгої суспільства; V 
1
 їх доля - просити милостиню, в якій 

громадянин не повинен відмовляти.  

Перші організаційні форми державної турботи про інвалідів: притулки - 

"притулку" для сліпих - Баварія - 1198 р.; Франція - 1225  

5. Ідеї гуманізму в епоху Відродження (Т Мор, Е. Роттердамський, Я.А-

Коменський, Д. Локк): вперше висловлюється думка про те, що суспільство, 

крім організації притулків для калік та хворих, подачі милостині, має дати їм 

елементарну освіту, виховати а них "моральність" та 7 & лагочестіе ".  

6. Основні напрямки громадської допомоги: ч / індивідуальне навчання глухих 

(1578г. в Іспанії, 1648р. В Англії) і сліпих (1670 р. у Франції);  

• гуманний і демократичний погляд на громадянські права осіб з відхиленнями 

у ра} вітіі (Руссо, Вольтер, Монтеск'є, Дідро, "Декларація прав людини" 1793 

р.);  

• зародження і розвиток основних напрямків допомоги дітям з відхиленнями у 

розвитку (у спеціальних установах);  
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• християнсько-філантропічне (організація громадського піклування інвалідів у 

притулках, богодільнях та м. д.);  

• медико-педагогічну (лікування, виховання та навчання);  

• педагогічне (освіта дітей з порушеннями слуху, зре-"ня, інтелекту).  

7. У XIX ст. починають створюватися національні системи спеціальної освіти, 

на основі яких - принципи та ідеї християнства та антропологічного гуманізму. 

Спочатку були орієнтовані на навчання трьох категорій дітей: глухих, сліпих і 

розумово відсталих.  

Подальший розвиток цих систем (як вказує Л. І. Аксьонова): формується 

різнорівнева структура закладів спеціальної освіти (число типів шкіл зростає 

від 3 до 20 в окремих країнах, створюються дошкільні і після шкільні 

спеціальні освітні установи); удосконалюється нормативно-законодавча в 

деяких країнах приймаються закони про спеціальну освіту.  

Розширюється мережа недержавних організацій, що займаються проблемами 

дітей з відхиленнями у розвитку. Усе більше визнання завойовує концепція 

користі, суть якої полягає в тому, що з порушеннями у розвитку, отримавши 

спеціальну освіту, можуть стати соціально активними членами суспільства.  

Лібералізм XIX ст. як соціально-політичне спрямування піднімав проблему 

боргу і відповідальності держави перед особистістю за неможливість надання 

всіх умов для її нормального існування.  

З другої половини XIX ст починають функціонувати моделі відкритого 

піклування - без відриву від сім'ї, за місцем проживання.  

У 1852 р. в Німеччині була створена Ельберфельдекая система відкритого 

піклування населення, яка передбачала:  

здійснення соціального патронажу над потребуючими допомоги за місцем 

проживання;  

надання адресної допомоги особам з порушеннями розвитку. Англійська 

Національна асоціація для розумово відсталих дітей (N5 МНС, 1903 р.) також 

пропонувала спрямовувати кошти на утримання хворих дітей не тільки в 

лікарні, але і на організацію догляду за місцем проживання.  

Англійський досвід: в 1892 р. відкриті перші школи для розумово відсталих 
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дітей (Лондон, Леічестер); в 1899р. прийнято Закон про навчання розумово 

відсталих дітей; в 1913р. - Закон про подальші поліпшення в справі піклування 

про недоумкуватих та інших розумово дефективних липах і про деякі поправки 

до Закону про душевнохворих.  

У зазначеному Законі;  

вперше було дано визначення розумової відсталості;  

встановлено її категорії за ступенем тяжкості, 44  

заснований адміністративний орган, який здійснює індивідуальну опіку над 

особами з інтелектуальною недостатністю.  

До початку XX ст. у західних країнах була створена система спеціальних 

установ для дітей з обмеженими можливостями, яка включала:  

• державні соціальні інститути;  

• громадські структури;  

• приватну благодійність.  

У роки Другої світової війни національні системи спеціальної освіти були 

зруйновані. Для їх відновлення знадобилися величезні зусилля європейської 

спільноти. Прийняття низки міжнародних правових документів, особливо 

Загальної декларації прав людини, послужило основою для подальшого 

розвитку допомоги дітям з обмеженими можливостями.  

Питання 19. Сучасний етап розвитку комплексної підтримки осіб з 

особливими потребами в західних країнах  

1. Основа соціальної діяльності з комплексної підтримки осіб з особливими 

потребами - сучасна законодавча база розвинених західних країн. До неї 

належать: 

ООН - перераховані вище документи - Декларація прав дитини, Декларація про 

права осіб з відхиленнями в інтелектуальному розвитку, Декларація про права 

інвалідів;  

Великобританія - акти про освіту (1981 - 1995);  

Нідерланди - Тимчасовий закон з фахової освіти та середньому спеціальному 

освіті (1985),  

Швеція - Закон про допомогу розумово відсталим, Закон про навчальний план 



основної школи (1980);  

Німеччина - Постанову "Про навчання і виховання дітей та підлітків зі 

значними фізичними і розумовими дефектами" (1951); США - Закон 

"Мейнстріммінг", про освіту дітей з труднощами в навчанні (1975).  

Основні тенденції розвитку системи освіти дітей з особливими потребами - 

інтеграція і нормалізація. Інтеграція - "включення в загальний потік", 

та1ЯХ1геатт% (англ.). Суть концепції нормалізації (розроблена шведським 

вченим Б. Нірье в 1968 р.): "Життя і побут людей з порушеннями розумового 

розвитку повинні бути як можна ближче до умов і стилю суспільства, в якому 

вони живуть".  

Концепція нормалізації лежить в основі системи соціального захисту населення 

в Швеції, де навчання дітей зі спеціальними потребами здійснюється в умовах 

масових шкіл. Л.І. Аксьонова зазначає, що система спеціальної освіти осіб з 

відхиленнями у розвитку заснована на інтегрованому підході до організації 

комплексної допомоги як сфері діяльності, в якій взаємодіють соціальні, освітні 

установи, муніципальні і губернська влада, громадські об'єднання, сім'ї та 

окремі громадяни. Спеціальна школа у Швеції охоплює близько 1% всіх дітей з 

відхиленнями. Вона включає: спеціальний дитячий садок: початкову ступінь;  

гімназію для професійної підготовки; школу з навчання дорослих.  

Діти з порушеннями інтелекту (за бажанням батьків) можуть навчатися у 

звичайній школі.  

У Швеції дітям з обмеженими можливостями життєдіяльності створюють 

спеціальні умови виховання і навчання в сім'ї:  

така сім'я має право на додаткову матеріальну, медичну допомогу, а також 

може скористатися послугами персонального асистента;  

дитячі поліклініки за місцем проживання здійснюють не тільки комплексне 

обстеження дітей, а й соціальну діагностику навколишнього середовища із 

залученням відповідних фахівців;  

для кожної дитини складається індивідуальна програма освіти, що включає 

навчання батьків;  

застосовуються різні форми сімейної терапії;  



в складних випадках проводиться поглиблене обстеження для визначення 

характеру освітніх, медичних та соціальних послуг.  

4. У багатьох країнах набуло поширення кемпхіллское рух.  

Кемпхіляскіе громади - поселення дня осіб, що потребують особливої 

підтримки впродовж усього життя. В основі їхньої діяльності - ідеї філософа і 

педагога Р. Штайнера ("вальфдорская педагогіка").  

Відмінні риси:  

• організація таких громад передбачає проникнення в сутність людської 

природи;  

• створення певного способу життя для всіх членів громади для реалізації 

особистісного потенціалу в особливому соціумі, у спілкуванні з природою, в 

господарському працю та в активному відпочинку;  

• визнання потреб кожної людини;  

• важливість міжособистісних відносин;  

• взаємодопомога як основі підлогу принцип життя в громаді;  

• співробітники не отримують заробітну плату, але мають все необхідне для 

повноцінної життєдіяльності;  

• атмосфера особливого світу, заснованого на сімейних кайданах і взаєминах.  

5. Мета сучасної стратегії соціальної політики - включення людини з 

порушеннями розвитку в усі аспекти життєдіяльності.  

Ця стратегія орієнтована на сім'ю і будується з урахуванням сімейних потреб і 

ресурсів соціального оточення.  

Питання 20. Створення спеціальних освітніх установ в дореволюційній 

Росії  

1. Аналіз історичних документів показує, що східні слов'яни виявляли терпіння 

і співчуття до людей з відхиленнями у розвитку. Це почуття знайшло 

відображення у християнській концепції діяльної любові до ближнього. У 996 

р. князь Володимир поклав функцію піклування на церкву.  

У XI ст. у Києво-Печерському монастирі преподобний Феодосії заснував першу 

лікарню-богадільню для калік і глухонімих. При єпархіях і парафіях 

влаштовувалися притулки, в яких утримувалися діти-сироти, хворі, каліки та 



жебраки. У "Повчанні Володимира Мономаха" (XII ст.) Була вперше 

обгрунтована ідея допомоги нужденним.  

2. Законодавчі акти XVI-XVII ст.  

"Стоглавий судебник" (1551) наказував глухонімих, одержимих бісом і 

позбавлених розуму перешкодити для утримання в монастирі. Закон 1676г. 

забороняв управління майном "глухим, сліпим, німим, п'яницям і дурним", тим 

самим визнаючи їх неповноцінними, недієздатними.  

Указ царя Федора Олексійовича (1682) про влаштування на казенний рахунок 

двох богаділень в Москві вперше вводив принцип державної соціальної 

добродійності у вигляді закритих закладів для осіб з фізичними і психічними 

відхиленнями.  

3. Законодавчі акти XVIIIв: Петровські укази (початок століття): засновували 

богадільні та сирітські будинки; забороняли умертвляти "аморальні" немовлят; 

забороняли жебракувати і подавати милостиню. У період царювання Катерини:  

• розробляється ряд законодавчих актів, спрямованих на подальший розвиток 

громадського піклування;  

• створюються державні структури для організації спеціальних установ та 

управління ними.  

Системі спеціальної освіти дітей з відхиленнями у розвитку зародилася і 1797 

р., коли було засновано відомство імператриці Марії Федоропни, об'єктом 

особливої уваги якого стали дитячі притулки.  

Французький тифлопедагог В. Гаюї, запрошений до Росії Олександром I, 

відкрив перші спеціальні навчально-виховні установи. Дослідне училище для 

12 глухонімих дітей (1806, Павловськ); школу для сліпих (1807).  

У Росії, як і в Європі, розвиваються такі напрямки допомоги дітям з 

відхиленнями у розвитку:  

християнсько-благотворітел'ное - притулки, богадільні, будинки піклування;  

лікувально-педагогічне - спеціальні відділення при лікарнях, школи-санаторії;  

педагогічне - дитячі ясла і сади, школи, колонії. За твердженням М.М. 

Мадофеева, у дореволюційній Росії не була оформлена система спеціальної 

освіти, але була створена тобто спеціальних освітніх установ Основа 
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фінансування установ спеціальної освіти - благодійні кошти.  

На початку XX ст. функціонувало близько 4,5 тис. благодійних організацій та 

6.5 тис. установ для соціальної підтримки дітей, у тому числі з відхиленнями у 

розвитку. Найбільш помітні:  

Піклування государині імператриці Марії Федорівни про глухонімих;  

Братство в ім'я Цариці Небесної, засноване Святійшим синодом і об'єднало на 

чолі з К.К.. Грачової ентузіастів у справі піклування, виховання, навчання дітей 

і підлітків з порушеннями розумового розвитку.  

До 1907 р. діяло 61 заклад для глухонімих: шкіл та училищ - 50; притулків - 7; 

установ сімейного типу (для піклування та навчання) - 4.  

У них навчалися 2226 чол., Працювали 343 педагога.  

У 40 закладах викладання велося російською мовою, в 6 - німецькою, у 6 - на 

фінському, в 9 - латинською, шведською, естонською, польською.  

До 1914 р. число притулків та навчальних закладів для незрячих - і близько 30.  

Ж 1917р. в багатьох регіонах Росії були організовані допоміжні школи, 

притулки, лікарсько-виховні заклади, в яких виховувалося близько 2 тис. дітей 

з різними розумовими вадами  

 

Питання 21. Розвиток радянської системи спеціальної освіти  

Головне завдання радянської влади - "перековування" неблагополучних дітей в 

корисних громадян.  

У 1917-1918гг. було оприлюднено близько 30 урядових документів, на підставі 

яких: Церква відокремлювалася від школи; заборонялася благодійна діяльність; 

скасовувалися всі благодійні організації. В кінці 1917 р. була організована 

Державна комісія по освіті, яка займалася створенням нової шкільної системи. 

50  

Спеціальні освітні установи перейшли під юрисдикцію Народного комісаріату 

освіти (Наркомосу), який очолював А.В. Луначарський:  

розумово відсталі діти "виховувалися у допоміжних школах;  

"Тілесно дефективні" (глухонімі, сліпі, каліки) - у спеціальних закладах.  

Модель закритого інтернату, в якому дета з відхиленнями у розвитку 



ізолювалися від суспільства, поступово стає основною. Постанова РНК РРФСР 

"Про закладах для глухонімих, сліпих та розумово відсталих дітей і підлітків" 

(1926) регламентувало навчально-виховний процес у закладах спеціальної 

освіти, число яких в перше 10-річчя радянської влади скоротилося в порівнянні 

з дореволюційним періодом.  

Оформлення нової системи відбулося в кінці 20-х рр.. Мета спеціальної освіти - 

"підготовка через школу і праця до суспільно корисної трудової діяльності". 

Наркомпросу доручено підготувати план введення загального навчання сліпих і 

глухонімих Держплан повинен створити мережу шкіл і класів для розумово 

відсталих дітей. М.М. Малофєєв відзначає, що принциповою відмінністю 

спеціальної освіти в СРСР є його цензовий характер. Постанова ЦК ВКП (б) 

"Про всеобуче" не містило окремої статті про дітей з відхиленнями у розвитку і 

відповідно поширювало на них нормативи навчання, призначені для нормально 

розвиваються дітей. Таким чином, був встановлений для всіх без винятку 

категорій дітей шкільного віку єдиний освітній ценз.  

Джерело фінансування системи спеціальної освіти - держбюджет.  

2. Особливості розвитку системи спеціальної освіти в 50-60-і рр..:  

диференціація установ спеціальної освіти - поява їх нових видів і типів;  

розширення їх мережі, чому сприяли шкільні реформи - введення обов'язкового 

8-річної освіти (1959), а потім і 10-річного (1966).  

3. Державна система спеціальної освіти у 80-х рр.. в СРСР:  

у масових школах почали відкриватися спеціальні класи для дітей із затримкою 

психічного розвитку;  

в кінці 80-х п. були організовані перші експериментальні класи для глибоко 

розумово відсталих.  

До 1990 р. загальна кількість спеціальних шкіл склало 2789 (близько 575 тис. 

учнів).  

Малося 8 видів спеціальних шкіл і 15 типів спеціального навчання.  

У дошкільних установах - понад 300 тис. дітей з відхиленнями у розвитку.  

Позитивні сторони спеціальної освіти я СРСР:  

структурний вдосконалення, диференціація, розширення охоплення 



спеціальним навчанням потребують ньому дітей;  

високий рівень розвитку методологічних, теоретичних і методичних основ 

спеціальної педагогіки.  

Недоліки системи:  

цензовий характер освіти аномальних дітей, що сприяло поділу даної категорії 

на "учнів" і "нездібних". відстороненню на другий план цілеспрямованого 

формування життєвої компетенції, соціально-емоційного розвитку дитини з 

обмеженими можливостями;  

структурне і змістовне однаковість;  

відсутність законодавчого права на спеціальну освіту всім категоріям 

потребуючих дітей:  

наявність практично непереборного бар'єру між дітьми, що містяться в умовах 

закритого типу, і оточуючим світом;  

недосконалість державної системи виявлення, діагностики та обліку дітей з 

відхиленнями у розвитку; відсутність соціальних програм підтримки сім'ї, яка 

виховує неповносправної дитини;  

неукомплектованість установ кадрами фахівців-дефектологів.  

Спеціальні освітні установи перейшли під юрисдикцію Народного комісаріату 

освіти (Наркомосу), який очолював А.В. Луначарський:  

• "розумово відсталі діти" виховувалися у допоміжних школах;  

• "тілесно дефективні" (глухонімі, сліпі, каліки) - у спеціальних закладах.  

Модель закритого інтернату, в якому діти з відхиленнями у розвитку 

ізолювалися від суспільства, поступово стає основною. Постанова РНК РРФСР 

"Про закладах для глухонімих, сліпих та розумово відсталих дітей і підлітків" 

(1926) регламентувало навчально-виховний процес у закладах спеціальної 

освіти, число яких в перше 10-річчя радянської влади скоротилося в порівнянні 

з дореволюційним періодом.  

Оформлення нової системи відбулося в кінці 20-х рр.. Мета спеціальної освіти - 

"підготовка через школу і праця до суспільно корисної трудової діяльності". 

Наркомпросу доручено підготувати план введення загального навчання сліпих і 

глухонімих. Держплан повинен створити мережу шкіл і класів для розумово 



відсталих дітей. М.М. Малофєєв відзначає, що принциповою відмінністю 

спеціальної освіти е СРСР є його цензовий характер. Постанова ЦК ВКП (б) 

"Про всеобуче" не містило окремої статті про дітей з відхиленнями у розвитку і 

відповідно поширювало на них нормативи навчання, призначені для нормально 

розвиваються дітей. Таким чином, був встановлений для всіх без винятку 

категорій дітей шкільного віку єдиний освітній ценз.  

Джерело фінансування системи спеціальної освіти - держбюджет.  

2. Особливості розвитку системи спеціальної освіти в 50 - 60-і рр..:  

• диференціація установі спеціальної освіти -* поява їх нових видів і типів;  

• розширення їх мережі, чому сприяли шкільні реформи-введення обов'язкового 

8-річної освіти (1959), а потім і 10-річного (1966).  

Державна система спеціальної освіти в 70 - 80-х рр.. в СРСР:  

у масових школах почали відкриватися спеціальні класи для дітей із затримкою 

психічного розвитку;  

в кінці 80-х рр.. були організовані перші експериментальні класи для глибоко 

розумово відсталих.  

До 1990 р. загальне число спеціальних шкіл склало 2789 (близько 575 тис. 

учнів).  

Малося 8 видів спеціальних шкіл і 15 типів спеціального навчання.  

У дошкільних установах - понад 300 тис. дітей з відхиленнями у розвитку.  

Позитивні сторони спеціальної освіти в СРСР:  

структурний вдосконалення, диференціація, розширення охоплення 

спеціальним навчанням потребують ньому дітей;  

високий рівень розвитку методологічних, теоретичних і методичних основ 

спеціальної педагогіки.  

Недоліки системи:  

цензовий характер освіти аномальних дітей, що сприяло поділу даної категорії 

на "учнів" і "нездібних", усуненню на другий план цілеспрямованого 

формування життєвої компетенції, особистісного, соціально-емоційного 

розвитку дитини з обмеженими можливостями;  

структурне і змістовне однаковість;  



відсутність законодавчого права на спеціальну освіту всім категоріям 

нужденних дітей;  

наявність практично непереборного бар'єру між дітьми, що містяться в умовах 

закритого типу, і оточуючим світом;  

недосконалість державної системи виявлення, діагностики та обліку дітей з 

відхиленнями у розвитку;  

відсутність соціальних програм підтримки сім'ї, яка виховує неповносправної 

дитини;  

неукомплектованість установ кадрами фахівців-дефектологів.  

 

Питання 22. Зміст спеціальної освіти  

За визначенням М.І. Єнікеєва, потреба - це випробовувана людиною 

необхідність усунення відхилень від параметрів життєдіяльності, оптимальних 

для нього як для біологічної істоти, індивіда й особистості. У зв'язку з цим 

особливі освітні потреби - це потреби в організації спеціального педагогічного 

процесу, що дозволяє долати наявні обмеження можливостей, оскільки дитина з 

відхиленнями у розвитку не готовий до засвоєння загальноосвітніх програм 

внаслідок обмеження можливостей  

Особливі освітні потреби мають соціогенні характер.  

2. Спеціальний освітній процес протікає в спеціальних освітніх умовах, які, як 

відзначає Н.М Назарова, включають в себе:  

• наявність сучасних спеціальних освітніх програм (загальноосвітніх та 

корекційно-развіваюшіх);  

• врахування особливостей розвитку кожної дитини, індивідуальний 

педагогічний підхід, що виявляється в особливій організації процесу, 

застосування спеціальних методів і засобів освіти, компенсації та корекції;  

• адекватну середовище життєдіяльності;  

• проведення корекційно-педагогічного процесу спеціальними педагогами та 

психологічний супровід освітнього процесу спеціальними психологами;  

• надання медичних, психологічних і соціальних послуг.  

3. Особи з особливими освітніми потребами можуть освоювати різні рівні 



освіти - це залежить:  

• від наявних інтелектуальних можливостей;  

• якості та своєчасності отримання спеціальних освітніх умов.  

Глибоко розумово відсталі діти освоюють в основному програми 

середовищного і соціального адаптація. Інші категорії осіб з відхиленнями у 

розвитку (слабочуючі, незрячі тощо) здатні отримати загальну середню освіту, 

середню і вищу професійну освіту.  

4. Зміст спеціальної освіти - педагогічно адаптована система умінь і навичок, 

досвіду творчої діяльності та ставлення до світу, засвоєння якої забезпечує 

розвиток дитини з особливими освітніми потреби.  

Зміст спеціальної освіти зумовлено специфікою відхилень і віковими 

особливостями.  

5. Спеціальний освітній стандарт (державний стандарт загальної освіти дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я-нормативний документ, що визначає і 

зміст спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами. На 

спеціальному освітньому стандарті грунтується розробка змісту спеціальної 

освіти. Він відображає вимоги до загальноосвітньої підготовки, корекційно-

розвиваючої, профілактикою та оздоровчої роботи, а також до трудової та 

початковій підготовці осіб з особливими освітніми потребами (Н. М. 

Назарова).  

Стандарт включає два компоненти  

• федеральний - обов'язковий мінімум змісту освітніх програм;  

• національно-регіональний - встановлює конкретні умови та особливості 

освіти.  

Стандарти спеціальної освіти розраховані на весь період соціалізації людини з 

обмеженими можливостями.  

При розробці вимог стандарту враховуються недоліки розвитку:  

• загальні для всіх категорій осіб з особливими освітніми потребами;  

• характерні для певної категорії даних осіб.  

Загальні порушення:  

уповільнене і обмежене сприйняття; недоліки розвитку моторики;  



недоліки мовного розвитку;  

недоліки розвитку розумової діяльності;  

недостатня пізнавальна активність;  

прогалини у знаннях і уявленнях про навколишній світ, міжособистісних 

відносинах;  

недоліки в розвитку особистості.  

Для подолання зазначених порушень розвитку передбачаються.  

зміни у змісті загальноосвітніх предметів;  

специфічні навчальні предмети (наприклад, для сліпих дітей - заняття з 

навчання орієнтуванні в просторі та розвитку мобільності та ін.)  

Питання 23. Принципи спеціальної освіти  

Принципи спеціальної освіти - це система найбільш загальних, істотних і 

стійких вимозі, які визначають характер та особливості організації корекційно-

освітнього процесу та управління пізнавальною діяльністю осіб з особливими 

освітніми потребами (визначення М. М. Назарової).  

2. Основні принципи спеціальної освіти (за М. М. Назарової): принцип 

педагогічного оптимізму - розкриття потенційних можливостей осіб з 

особливими освітніми потребами, опора на ідею Л.С. Виготського про "зону 

найближчого розвитку";  

ранньої педагогічної допомоги - забезпечення раннього виявлення та ранньої 

діагностики відхилення дитини для визначення його освітніх потреб; принцип 

корекційно-компенсуючої спрямованості освіти - вимагає гнучкого 

відповідності корекційно-педагогічних технологій та індивідуально-

диференційованого підходу до характеру порушень у дитини, їх структурі та 

вираженості;  

принцип соціально-адаптуючої спрямованості освіти-підпорядкованість 

спеціального виховання соціальному розвитку; принцип розвитку мислення, 

мови і комунікації як засобу спеціальної освіти - задоволення потреби ості в 

корекційно-педагогічної допомоги з розвитку мовлення, мислення та 

спілкування;  

принцип діяльнісного підходу в навчанні і вихованні - визначення підходів до 



змісту і побудови навчання з урахуванням провідною для кожного вікового 

періоду діяльності, в процесі якої з'являються психологічні новоутворення, що 

визначають особистісний розвиток дитини; принцип диференційованого та 

індивідуального підходу - організація спеціального освітнього процесу на 

основі 'обліку індивідуальних і специфічних особливостей дитини; принцип 

необхідності спеціального педагогічного керівництва - здійснення 

організаційно-управлінських функцій у спеціальному освітньому процесі 

високопрофесійними спеціальними педагогами.  

Питання 24. Методи і технології спеціальної освіти  

Метод навчання - система послідовних взаємопов'язаних дій вчителя та учнів, 

які забезпечують засвоєння змісту освіти (визначення І. Я. Лернера і М. М. 

Скаткін).  

Методи спеціальної освіти - це психолого-педагогічні способи допомоги у 

становленні та розвитку особистості людини з обмеженими можливостями (І. 

М. Назарова).  

Меголи навчання включають різноманітні прийоми, які є їхніми складовими 

частинами,  

За класифікацією Ю.К. Бабанського в процесі навчання дітей з відхиленнями у 

розвитку використовуються наступні методи:  

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;  

стимулювання і мотивації навчання; »/ контролю і самоконтролю.  

До методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

відносяться перспективні - передача і воелрія1ме навчальної інформації за 

допомогою почуттів; особливі - лекція, розповідь, бесіда;  

наочні - демонстрація, ілюстрація;  

практичні - вправи, досліди;  

логічні - індуктивні, дедуктивні, аналогії;  

гностичні - організація та здійснення розумових операцій - проблем но-по 

позовні, репродуктивні, дослідницькі;  

самоврядування навчальними діями - самостійна робота з книгою, приладами.  

Методи стимулювання і мотивація навчання:  



формування інтересу до навчання - пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

створення ситуацій цікавості, емоційних переживань;  

формування боргу і відповідальності в навчанні - заохочення, осуд і ін  

Методи контролю і самоконтролю - різні варіанти перевірки знань: усна, 

письмова та ін  

У практиці спеціальної освіти загальнопедагогічні методи використовуються у 

певному поєднанні один з одним. Ведучий на будь-якому етапі навчання метод 

доповнюється іншими способами взаємодії вчителя та учнів. Відбір методів 

спеціальної освіти повинен проводитися у відповідності з природою освітніх 

потреб дітей: на початковій стадії можуть бути провідними наочно-практичні 

методи з елементами словесного пояснення; словесні методи застосовуються на 

початкових етапах навчання лише в якості додаткових - внаслідок порушення 

розвитку мови при будь-яких відхиленнях. У ролі ведучих використовуються 

на більше пізніх етапах оволодіння матеріалом у поєднанні з наочними і 

практичними;  

логічні і гностичні методи використовуються обмежено - через переважання 

наочних видів мислення у дітей, що мають відхилення у розвитку;  

поєднання наочних і практичних методів підвищує ефективність роботи.  

Методи виховання - сукупність найбільш загальних способів розв'язання 

виховних завдань і здійснення виховних взаємодій.  

За А. С. Макаренка - "інструмент дотику до особистості".  

Прийом виховання - складова частина або окрема сторона методу -  

Методи і прийоми виховання тісно пов'язані між собою, але в залежності від 

педагогічної ситуації можуть виступати як самостійні методи і як методичні 

прийоми.  

Засоби виховання - доцільно організовані методичні шляхи вирішення тих чи 

інших виховних завдань.  

За класифікацією І. Щукіної виділяються наступні групи методів виховання:  

формування свідомості особистості ~ розповідь, пояснення, роз'яснення, лекція, 

естетична бесіда, умовляння, навіювання, інструктаж, диспут, доповідь, 

приклад;  



організація роботи і формування досвіду суспільної поведінки - вправа, 

привчання, педагогічне вимога, громадська думка, доручення, виховують 

ситуації:  

стимулювання поведінки і діяльності - змагання, заохочення, покарання.  

4. На практиці методи виховання виступають складному, а іноді і суперечливій 

взаємодії. Результат виховання залежить від умілого використання і поєднання 

методів, прийомів, засобів форм організації виховного процесу. Ефективність 

застосування методів виховання залежить також від того, наскільки вихователь 

враховує:  

закономірності та рушійні сили виховання;  

індивідуально-типологічні особливості і рівень вихованості дітей;  

природу конкретних педагогічних ситуацій, в яких опинився дитина.  

Метод виховання принесе успіх, якщо його застосування відповідає провідному 

типу діяльності дитини певного віку.  

Н.М. Назарова відзначає, що найбільш доступні для дітей з відхиленнями у 

розвитку (порушення інтелекту, затримка психічного розвитку, мовні і слухові 

недоліки) такі методи:  

• вправу; привчання;  

• виховують ситуації,  

• арттерапія (допомога засобами мистецтва).  

Привчання і вправу доцільно поєднувати з поясненням, бесідою, інструктажем, 

прикладом і т. п.  

Виховні можливості бесіди, розповіді, роз'яснення на початкових етапах 

спеціальної освіти мають обмежений характер в силу мовного недорозвинення, 

інтелектуальної недостатності, бідності соціального досвіду дітей, що мають 

відхилення у розвитку, У цьому випадку більш ефективним є метод прикладу.  

Методи стимулювання поведінки і діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами повинні застосовуватися обгрунтовано, відповідно до виховує 

ситуацією, з урахуванням гребованій індивідуально-диференційованого 

підходу до особистості дитини. Так, не слід зловживати заохоченням, в іншому 

випадку воно може породити зазнайство і самозаспокоєність.  



У підлітковому і юнацькому віці педагогічно доцільні методи формування 

свідомості особистості та методи стимулювання.  

Згідно зі ст. 15 Закону РФ "Про освіту" застосування методів фізичного і 

психічного насильства по відношенню до навчаються, вихованцям 

неприпустимо,  

5. Педагогічна технологія являє собою сукупність психолого-педагогічних 

установок, що визначають спеціальний добір і компонування форм, методів, 

способів, прийомів, виховних засобів (за Б. Т. Лихачову).  

Педагогічна технологія забезпечує можливість досягнення ефективного 

результату в засвоєнні учнями знань, умінь і навичок, розвитку їхніх 

особистісних властивостей і моральних якостей. Вона - організаційно-

методичний інструментарій педагогічного процесу і не існує у відриві від його 

загальної методології, цілей і змісту.  

Педагогічна технологія реалізується в конкретних технологічних процесах.  

Розробка оригінальних педагогічних технологій є в даний час одним з найбільш 

перспективних напрямів розвитку спеціальної педагогіки.  

Питання 25. Форми організації спеціального навчання  

Форми організації навчання (організаційні форми) - це зовнішнє вираження 

узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється в певному порядку і 

режимі.  

Вони мають соціальну обумовленість, виникають і удосконалюються у зв'язку з 

розвитком дидактичних систем.  

Основні види форм організації навчання;  

індивідуальна; групова; фронтальна; класно-урочна.  

Індивідуальна форма організації навчання містить в собі багато позитивних 

моментів: педагог має можливість визначати завдання, зміст, методи та засоби 

навчання, що відповідають рівню розвитку дитини, з урахуванням темпу 

засвоєння ним матеріалу, особливостей психічного процесу і т. п.  

Дана форма історично трансформувалася в індивідуально-групову.  

При груповій роботі навчальна група поділяється на кілька підгруп, які 

виконують однакові або різні завдання. Кількість учнів у групі залежить від 
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навчального предмета і поставленої задачі (зазвичай 3-5 чол.) - Обдумано 

застосовувана групова робота створює сприятливі виховні можливості, привчає 

дітей до колективних методів взаємодії.  

Може застосовуватися для різних цілей: розв'язання задач і вправ, виконання 

лабораторних і практичних робіт; вивчення нового матеріалу.  

Фронтальна форма організації навчання забезпечує спільну діяльність всього 

класу: вчитель викладає навчальний матеріал для всіх, ставить однакові 

завдання, а учні вирішують одну проблему, опановують обший темою.  

Така форма організації навчання забезпечує загальне просування учнів до 

певного рівня освіти. Разом з тим при її використанні недостатньо 

враховуються специфічні особливості, рівень розвитку кожного учня.  

3. Класно-урочна система - основна форма організації навчального процесу. На 

відміну від індивідуального навчання та його індивідуально-групового варіанта 

стверджує твердо регламентований режим навчально-виховної роботи:  

постійний склад учнів приблизно одного віку і рівня підготовленості (клас);  

класифікування (планування) навчання;  

здійснення навчального процесу у вигляді уроків;  

постійне чергування уроків;  

варіативність діяльності;  

педагогічне управління.  

Урок - ключовий компонент класно-урочної системи організації навчання, 

закінчений у смисловому, часовому й організаційному відношенні відрізок 

(ланка, етап, елемент) навчального процесу.  

За дидактичним цілям і місцем уроків у загальній системі виділяються уроки:  

комбіновані, або змішані;  

вивчення нового матеріалу;  

формування нових умінь;  

закріплення знань, умінь;  

узагальнення та систематизації;  

практичного застосування знань, умінь;  

контролю і корекції знань, умінь;  



інтегровані;  

нестандартні.  

4. Особливості застосовані організаційних форм спеціального навчання такі.  

Індивідуальна форма доцільна, коли:  

у дитини спостерігаються важкі і множинні порушення в розвитку і він вимагає 

постійної індивідуальної психолого-педагогічної підтримки, контролю, 

багатократності повторення;  

дитина потребує індивідуального психолого-педагогічної, логопедичної та 

іншої корекційної допомоги, яка доповнює фронтальні заняття;  

дитина навчається вдома.  

Оптимальна тривалість індивідуальних занять - 20-30 хвилин.  

Індивідуально-групова форма можлива при організації корекційних занять, 

розвитку мови, навичок самообслуговування, орієнтування у просторі та інших  

Дана форма навчання може застосовуватися у роботі з дітьми, які мають 

комбіновані порушення, важкі форми розумової відсталості.  

Комбіновані (змішані) уроки проводяться переважно на початкових етапах 

спеціального навчання.  

У середніх і старших класах уроки, як правило, традиційного типу.  

Групові форми навчальної роботи дітей з особливими освітніми потребами 

широко поширені в спеціальній школі.  

У необхідних випадках на уроці вчителі використовують 

индивидуализированную форму організації взаємодії з окремими учнями, 

відстаючими від інших.  

5. Додаткові форми організація педагогічного процесу в системі спеціальної 

освіти: екскурсії; самопідготовка; додаткові заняття і т.п.  

Допоміжні форми направлені на задоволення багатосторонніх інтересів та 

потреб дітей, що мають відхилення у розвитку:  

• факультативи;  

• гуртки;  

• клуби за інтересами і т. д.  

 



Питання 26. Засоби забезпечення корекційно-освітнього процесу  

Засоби навчання являють собою доцільно організовані методичні шляхи для 

вирішення тих чи інших освітніх завдань.  

До засобів навчання належать:  

живе слово вчителя; види мистецтва; наочні посібники, технічні засоби 

навчання; власна діяльність дітей; педагогічні ситуації; природне середовище; 

навколишнє оточення.  

Засоби навчання в корекційно-освітньому процесі повинні відповідати 

процесам спеціальної освіти. Ефективність використання того чи іншого засобу 

навчання залежить від цілого ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів.  

Виділяють такі функції засобів навчання.  

компенсаторну;  

адаптивну;  

інформативну;  

інтегративну:  

інструментальну.  

2. Слово вчителя - найважливіший засіб навчання і виховання дітей з 

особливими освітніми потребами, основною. інструмент виховує і навчального 

впливу учня для його особистісного, інтелектуального до діяльнісного 

розвитку.  

У спеціальній освіті використовуються такі засоби, як тактильна і жестова 

мова.  

Тактильна мова (за визначенням Т. І. Галішніковой) представляє собою 

спілкування за допомогою ручної азбуки, де кожна літера алфавіту 

зображується пальцями руки знака - складаються в цілісні мовленнєві одиниці. 

При передачі повідомлення глухонімого його рука накладається на руку, що 

говорив він з опорою на тактильні відчуття) "зчитує" передану інформацію.  

Жестова мова має два різновиди:  

розмовна - вживається як средетпо неофіційного міжособистісного 

спілкування;  

калькуются - кожен жест еквівалентний слову; порядок жестів такий же, як і 



порядок слів у реченні.  

Зорове сприйняття усного мовлення "" читання з лиця ", або читання з губ, - 

використовується в якості засобу, який спрощує процес сприйняття інформації.  

Піктографічне (символьне) лист виступає засобом) спілкування з липами, що 

мають важкі порушення опорно-рухового апарату, пов'язані з неможливістю 

мовленнєвої діяльності.  

3. Музика, живопис, декоративно-прикладне мистецтво - ефективні засоби 

забезпечення корекційно-освітнього процесу в спеціальній освіті.  

Напрямки в застосуванні різних видів мистецтва в корекційно-

педагогічному процесі (за Т. І. Галішніковой):  

психофізіологічний - корекція психосоматичних порушень;  

психотерапевтичне - вплив на когнітивну і емоційно-вольову сфери;  

регулятивна, комунікативна функції;  

соціально-педагогічне - розвиток естетичних потреб, розширення загального і 

художнього кругозору, активізація потенційних можливостей дитини у 

практичній художній діяльності і творчості.  

Реалізація цих напрямів здійснюється через певні методики, які 

використовуються в артпедагогіке і в арттерапії.  

4. Функцію засобу навчання виконує власна художня діяльність дітей:  

• художньо-мовленнєва;  

• театралізовано но-ігрова та ін  

Це допомагає:  

розвитку мовлення, спілкування;  

пізнання прекрасного;  

розкриттю творчого потенціалу особистості.  

Проектування змісту спеціальної освіти здійснюється в навчальній літературі, 

до якої належать підручники та навчальні посібники, призначені для 

використання в корекційно-освітньому процесі. Серед всіх видів навчальної 

літератури особливе місце займає шкільний підручник, який відповідає 

вимогам спеціального освітнього процесу. Він повинен містити (за 

визначенням Т. І. Галішніковой):  
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• пропедевтические або додаткові розділи, фрагменти навчального матеріалу 

для заповнення прогалин в знаннях про навколишній світ відповідно до 

характеру порушення розвитку:  

• засоби актуалізації знань та особистого досвіду, активізації пізнавальної 

діяльності та мотивації навчання;  

• кошти для розвитку мови і мислення дитини відповідно з особливостями його 

недоліків:  

• засоби для корекції та активізації сенсомоторного розвитку;  

• завдання, вправи для становлення навичок предметно-практичної діяльності;  

• вправи, спрямовані на формування компенсаторних 
1
 механізмів.  

6. У спеціальному навчанні особливу роль відіграють засоби наочності:  

• реальні об'єкти (предмети, явища, процеси);  

• їх зображення, за допомогою яких можна зробити зрозумілим для учнів події, 

явища, процеси, не доступні безпосередньому спостереженню;  

• моделі досліджуваних об'єктів і явищ.  

Дидактичний матеріал, який активно використовується в процесі, ділиться:  

на предметний;  

образотворчий;  

словесний.  

Дидактичний матеріал повинен бути складений і підібраний таким чином, щоб 

найбільш повно відповідати індивідуальним особливостям кожної дитини з 

особливими освітніми потребами.  

Засоби словесної наочності (записи на дошці, орфоепічні матеріали, словнички, 

схеми мовленнєвих висловлювань і т. п.) сприяють мовному розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Використання в корекційно-освітньому процесі моделювання значно збагачує 

сенсорний досвід учнів. Учитель повинен творчо застосовувати наочні засоби 

згідно поставленої дидактичної задачі, особливостям навчального матеріалу і 

конкретних умов навчання.  

7. Технічні засоби навчання (ТЗН) - необхідний, обов'язковий компонент 

корекційно-освітнього процесу  



ТСО включають прилади та пристрої, що служать для підвищення ефективності 

та якості навчання:  

• візуальні - діафільми, діапозитиви і діапроекціонная апаратура;  

• ауднальние - звукозаписна і звуковідтворююча апаратура та фонограми;  

• аудіовізуальні - відеозаписи, кінофільми, телепередачі, кіно-, відео-і 

телевізійна апаратура;  

• маніпуляційні - тренажери;  

• автоматичні - комп'ютерна техніка та матеріали.  

У сучасних умовах перспективним засобом забезпечення спеціального 

освітнього процесу є комп'ютер, за допомогою якого можна здійснювати 

діагностику.  

Корекцію і навчання дітей з відхиленнями у розвитку.  

Питання 27. Професійна діяльність і особистість педагога системи 

спеціальної освіти  

Початок професійної підготовки кадрів для спеціальної освіти;  

• перші курси підготовки вчителів для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, - відкриті в 1812 р. при Берлінської королівської школі глухонімих;  

• професійна підготовка вітчизняних фахівців (сурдопедагогів, логопедів) - 

почалася в 1892р. в Санкт-Петербурзі на основі річних курсів.  

2 - У США існує розвинута система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації професійних кадрів для спеціальної освіти. Для цього розроблені 

більше 230 програм.  

У країнах Західної Європи спеціальних психологів і педагогів готують в 

університетах. Також майбутні вчителі загальноосвітніх шкіл зобов'язані 

вивчити курс спеціальної педагогіки (мінімальний обсяг курсу 100 - 120 годин). 

У Росії педагогічні університети реалізують програми професійної підготовки 

за такими спеціальностями:  

• тифлопедагогіка - педагог сліпих і слабозорих (тифлопедагог);  

• сурдопедагогіка - педагог глухих та слабочуючих (сурдопедагог);  

• олігофренопедагогіка - педагог для роботи з особами, що мають різні види і 

форми порушень розумового розвитку від незначних до найважчих 



(олігофренопедагог);  

• логопедія - з отриманням кваліфікації логопеда; спеціальна дошкільна 

педагогіка ~ педагог для роботи з дітьми дошкільного віку з відхиленнями у 

розвитку. Психологічні факультети вищих навчальних закладів здійснюють 

підготовку випускників за напрямом "Спеціальна психологія".  

Професію вихователя дошкільного або шкільного спеціального освітнього 

закладу для дітей з особливими освітніми потребами можна отримати у 

педагогічних коледжах.  

В даний час в Росії з більш ніж 200 тис. педагогів, які працюють у вітчизняній 

системі спеціальної освіти, відповідні дипломи мають приблизно 10% (крім 

великих міст), тоді як у розвинених країнах дипломованих фахівців близько 95-

98%.  

3. Сфери професійної діяльності педагога системи спеціальної освіти:  

• профілактика;  

• діагностика і консультування;  

• педагогічна освіта;  

• участь у психологічної та психотерапевтичної допомоги;  

• освітня та соціально-педагогічна діяльність;  

• організація та керівництво освітою;  

• викладацька діяльність;  

• науково-дослідна діяльність.  

Педагоги-дефектологи виконують свої професійні обов'язки в різних освітніх 

установах як спеціальних, так і загального призначення, в дитячих будинках і 

школах-інтернатах, здійснюють індивідуальне навчання та виховання дітей з 

відхиленнями у розвитку на дому.  

4. Педагог системи спеціальної освіти повинен володіти такими якостями:  

• педагогічна спрямованість - збірне властивість особистості педагога, що 

представляє собою комплекс психологічних установок на роботу з дітьми, що 

мають відхилення у розвитку, професійних інтересів і особистісних якостей, а 

також професійна самосвідомість;  

• емпатія - здатність емоційно відгукуватися на переживання іншого, 
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співпереживати з ним у процесі взаємодії, спілкування;  

• педагогічний такт - почуття міри, що виявляється в умінні тримати себе 

належним чином. Тактовність педагога в тому, що він зберігає особисту 

гідність, не обмежує самолюбство дітей, їх батьків, колег по роботі;  

• педагогічна пильність - здатність педагога фіксувати суттєве в розвитку 

дитини, передбачити перспективи, динаміку в становленні особистості кожної 

дитини; педагогічний оптимізм грунтується на глибокій вірі педагога в сили, 

можливості кожної дитини з особливими освітніми потребами, в 

результативність спеціального освітнього процесу; культура професійного 

навчання - вміння організувати правильні стосунки з дітьми, їх батьками, 

колегами, педагогічна рефлексія - самоаналіз пророблених кроків, оцінка 

отриманих результатів, співвіднесення їх з поставленою метою.  

Майстерність педагога - це високий рівень творчого оволодіння сучасним 

арсеналом засобів психолого-педагогічного впливу; ефективне застосування їх 

в процесі всієї діяльності. Педагогічна техніка - необхідна складова частина 

педагогічної майстерності.  

Ф.А. Рау виділяє такі необхідні для педагога системи спеціальної освіти якості:  

• фізична витривалість;  

• опірність інфекційним захворюванням;  

• відсутність дефектів мови і значного зниження зору;  

• психічне здоров'я.  

Найважливіші риси професійного характеру за Н.М. Назарової:  

• доброта;  

• відповідальність;  

• терпіння;  

• здатність до емпатії; енергійність; захопленість своєю роботою;  

• повага і любов до своїх вихованців;  

• професійна чесність і порядність.  

Питання 28. Медико-соціально-педагогічний патронаж  

1. Патронаж - це особливий вид допомоги дитині, його батькам, педагогам у 

вирішенні складних проблем, пов'язаних з виживанням, відновним лікуванням, 
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спеціальним навчанням і вихованням, соціалізацією, зі становленням 

підростаючого людини як особистості з визначення Л.І Аксьонової).  

Медико-соціально-педагогічний патронаж (МСП-патронаж) передбачає 

широкий спектр довгострокових заходів комплексної реабілітаційної допомоги, 

орієнтованих на сім'ю дитину з відхиленнями у розвитку та здійснюваних у 

процесі узгодженої роботи фахівців різного профілю. МСП-патронаж як 

особливий вид допомоги включає:  

• діагностику;  

• інформаційний пошук;  

• допомога у виборі освітнього маршруту;  

• проектування індивідуальних реабілітаційних програм;  

• первинну допомогу в реалізації планів.  

2. МСП-патронаж здійснюється різними психолого-педагогічними медико-

соціальними установами і службами - як державними, так і недержавними 

(громадські об'єднання, асоціації, благодійні фонди).  

Базова основа - психолого-медико-педагогічні комісії, діагностичні та 

реабілітаційні центри, логопедичні пункти, служби раннього і надомного 

навчання. МСП-патронаж формується як частина системи спеціальної освіти, 

взаємодіючи з науково-методичними установами, освітніми структурами, 

закладами охорони здоров'я та соціальними службами.  

3. Основні напрями діяльності системи МСП патронажу (Л. І. Аксьонова):  

допомога у виборі індивідуального освітнього маршруту {з залученням 

можливостей державних і недержавних освітніх структур);  

розробка та реалізація корекційно-розвиваючих програм у роботі з дітьми, які 

перебувають поза освітнього простору;  

реалізація спеціальних програм для навчання батьків і включення їх в 

корекційно-педагогічний процес;  

забезпечення цілісного плі парного підходу до навчання і соціалізації дитини;  

сприяння розвитку освітніх систем в рамках спільних проектів (створення 

варіативних інноваційних форм навчання та соціалізації дітей);  

реалізація сучасних педагогічних технологій (у сфері спеціальної освіти);  



підтримка суспільно-педагогічних ініціатив (правове регулювання вільного 

розвитку дитини);  

співпраця із засобами масової інформації.  

Таким чином, МСП-патронаж у сучасних умовах являє собою нову модель 

комплексної підтримки аномальної дитини в умовах сім'ї.  

 

Питання 29. Медико-соціальна профілактика та рання комплексна 

допомога  

1. Стандартні правила ООН забезпечення рівних можливостей для інвалідів 

містять визначення профілактики: це здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на попередження виникнення фізичних, розумових, психічних та 

сенсорних дефектів (профілактика першого рівня) або на попередження 

переходу дефекту в постійне функціональне обмеження або інвалідність 

(профілактика другого рівня) .  

Проблема ранньої профілактики і ранньої допомоги вельми актуальна для 

сучасної корреціонной педагогіки. Рання діагностика і рання комплексна 

допомога - найважливіша складова процесу медико-соціально-педагогцнеского 

патронажу (на думку Л. І. Аксьонової).  

2. Зарубіжні програми ранньої допомоги:  

Коннектикутського тест "Обстеження розвитку новонароджених дітей до 3 

років";  

Каролінський навчальний план для дітей від народження до 5 років;  

Гавайський профіль раннього навчання;  

Мюнхенська функціональна діагностика;  

Програма ранньої педагогічної допомоги "Тандем" (Голландія);  

Програма ранньої педагогічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку 

"Маккуері" (Австралія) і ін  

Вітчизняна система ранньої діагностики і ранньої допомоги перебуває сьогодні 

у стадії становлення. Для її подальшого розвитку необхідно розробити, 

законодавчо обгрунтувати і практично реалізувати відповідну програму 

національного масштабу.  



Російські вчені - Є.М. Мастюкова, Е.А. Стребелеьа, К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхине, Е.Л. Фрухт та ін - розробили авторські програми, спрямовані на 

ранню діагностику та психолого-педагогічну допомогу дітям з відхиленнями і 

розвитку. В основі зазначених програм сформульоване Л.С. Виготським 

положення про зони найближчого і актуального розвитку дитини.  

Питання 30. Дошкільна освіта дітей з обмеженими можливостями 

спеціальної освіти  

Основи вітчизняного державного спеціальної освіти дошкільнят закладені в 20-

30-і рр.. минулого століття. До початку 70-х рр.. функціонували дошкільні 

заклади спеціального призначення:  

• ясла-садки;  

• дитячі садки;  

• дошкільні дитячі будинки;  

• дошкільні групи при яслах-садках, дитячих садах і дитячих будинках 

загального призначення, а також при спеціальних школах і школах-інтернатах.  

2. Комплектування дошкільних установі спеціального призначення 

здійснювалося за принципом провідного відхилення. Як зазначає Ю.В. 

Морозова, створювалися дошкільні установи (групи) для дітей з порушеннями:  

• слуху (глухих, слабочуючих);  

• зору (сліпих, слабозорих, для дітей з косоокістю і амбіопіей);  

• мови (для дітей із заїканням, загальним недорозвиненням мови, фонетико-

граматичним недорозвиненням);  

• інтелекту (розумово відсталих);  

• опорно-рухового апарату,  

Наповнюваність групи - до 15 вихованців.  

У штат спеціальних дошкільних установ були введені:  

• олігофренопедагогі;  

• сурдопедагоги;  

• тифлопедагоги;  

• логопеди;  

• додаткові медичні працівники.  



3. Освітній процес здійснювався у відповідності зі спеціальними комплексними 

програмами навчання і виховання для кожної категорії дітей з відхиленнями у 

розвитку. Його особливості:  

• перерозподіл видів занять між вихователями і дефектологами;  

• організація спеціальних занять (наприклад, розвиток слухового сприйняття, 

корекція звуковимови, лікувальна фізкультура тощо);  

• повне фінансування з держбюджету.  

4. Характерні ознаки радянської системи спеціальної освіти дошкільнят:  

• діти з відхиленнями у розвитку не приймалися в дошкільні заклади загального 

призначення;  

• діагностичні обмеження, виключали можливість отримання громадського 

дошкільної освіти (комбіновані, комплексні відхилення в розвитку, епілепсія, 

шизофренія, психопата подібна поведінка, розумова відсталість у ступені 

імбецильності і ідіотії, порушення опорно-рухового апарату). Діти з 

перерахованими вище відхиленнями у розвитку виховувалися в умовах 

сім'ї: або в одиничних спеціалізованих установах;  

• до 2-річного віку дитина практично не мав психолого-педагогічного 

супроводу (в ясла-садок приймали дітей 5 тільки з 2 років, у дитячий сад - з 3 

років); -,  

• закритість, ізольованість установ для дітей з відхиленнями у розвитку;  

• штучна відчуженість вихованців від нормально розвиваються однолітків і від 

суспільства.  

Тим не менш значні досягнення радянської системи спеціальної освіти 

дошкільнят складають фундаментальну основу сучасної спеціальної дошкільної 

педагогіка.  

Питання 31. Сучасне дошкільну освіту дітей з обмеженими можливостями  

1. Законодавчу та нормативну базу сучасної дошкільної освіти дітей з 

обмеженими можливостями складають:  

Закон РФ "Про утворені? ';  

Федеральний закон "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської 

Федерації" Про освіту "- введення нових державних принципів російської 



освіти, нова типологія освітніх установ, зміни деяких організаційно-правових 

аспектів спеціальної освіти. Дошкільні навчальні заклади у своїй діяльності 

керуються Типовим положенням про дошкільну освітньому установі (ДОП), 

затв. Постановою Уряду РФ від 01-07.95 № 677.  

Постанови Уряду РФ> інструктивні листи Міністерства освіти і науки РФ 

регулюють окремі питання функціонування дошкільних установ системи 

спеціальної освіти.  

2. Діти з відхиленнями у розвитку виховуються в дошкільних освітніх 

установах і в установах "Початкова школа - дитячий садок" наступних видів:  

компенсуючого - навчання дітей з тими чи іншими відхиленнями у розвитку;  

комбінованого - групи для нормально розвиваються дітей та групи 

компенсуючого виду;  

загальнорозвиваючого - в умовах інтегрованого (спільно з нормально 

розвиваються дітьми) навчання при обов'язковій корекційної підтримки дитини 

з відхиленнями у розвитку. Широке поширення інтегрованого навчання в 

дитячих садах загальнорозвиваючого виду в сучасних умовах не є можливим 

через відсутність необхідної для цього матеріально-технічної бази, кадрового 

забезпечення та ін Фахівці вважають, що моделі інтеграції сьогодні можуть 

бути реалізовані в загально розвиваючих групах дитячих садів комбінованого 

виду і в центрах розвитку дитини, де легше створити відповідні умови. Крім 

того, існують:  

групи короткотривалого перебування - для дошкільнят з відхиленнями у 

розвитку, які виховуються в домашніх умовах;  

освітні установи для дітей, які потребують психолого-педагогічної та медико-

соціальної допомоги оздоровчі освітні установи санаторного типу - для дітей, 

які потребують тривалого лікування; I установи додаткової освіти - центри 

додаткової освіти, дитячі оздоровчі центри різного профілю та ін  

Найбільш прийнятна організаційна форма для навчання і виховання дітей з 

відхиленнями у розвитку, які особливо важко переживають труднощі переходу 

до шкільного! навчання, - освітній заклад "Початкова школа ~ \ дитячий сад".  

Основна його мета - здійснення освітнього процесу шляхом забезпечення:  



наступності між дошкільною і початковою освітою;  

оптимальних умов для охорони та зміцнення здоров'я; фізичного і психічного 

розвитку дітей. Більшість дітей з відхиленнями у розвитку виховуються "в 

дитячих садах компенсуючого виду і у компенсаційних групах дитячих садів 

комбінованого (як зазначає Ю. В. Морозова). Навчання та виховання в цих 

установах здійснюється у відповідності з діючими корекційно-розвивальними 

програмами для кожної категорії дітей з відхиленнями у розвитку.  

Наповнюваність груп залежить від виду порушень та віку. За віком-дві вікові 

групи:  

• до 3 років;  

• старше 3 років.  

За видами порушень:  

• з важкими порушеннями мови - до 6 і 10 чол. (Тобто для першої групи - до 6 

чол., Для другої - до 10 чол.);  

• для часто хворіючих - до 10 і 15 чол.;  

• зі складними (комплексними) дефектами - до 5 чол. для обох вікових груп;  

• з іншими відхиленнями у розвитку - до 10 і 15 чол. (Відповідно) і т. п.  

5. Групи короткотривалого перебування призначені для дошкільнят з 

відхиленнями у розвитку, які виховуються в основному в домашніх умовах.  

У цих групах здійснюється:  

• психолого-педагогічна допомога дітям;  

• консультативно-методична підтримка батьків;  

• соціальна адаптація дітей;  

• формування передумов навчальної діяльності.  

Заняття проводяться індивідуально або підгрупами (2-3 дитини) у присутності 

батьків у зручний для них час. Тривалість занять - 5 годин на тиждень.  

6. Освітні установи для дітей, які потребують психолого-педагогічної та 

медико-соціальної допомоги, - центри:  

• діагностики та консультування;  

• психолого-медико-соціального супроводу;  

• психолого-педагогічної реабілітації та корекції та ін  



Обслуговують різні вікові категорії - від 3 до 18 років. У цих центрах 

перебувають діти:  

• з високим ступенем педагогічної занедбаності;  

• з порушеннями емоційно-вольової сфери;  

• зазнали насильства;  

• вимушені покинути сім'ю;  

• з родин біженців, вимушених переселенців. Основні напрями діяльності даних 

установ по відношенню до дошкільнятам:  

• діагностика рівня психофізичного розвитку та відхилень у поведінці;  

• освіта дітей відповідно до їх віковими та індивідуальними особливостями, зі 

станом соматичного і психічного здоров'я;  

• організація корекційно-розвивального та компенсуючого навчання;  

• психокорекційна та псіхопрофілатіческая робота;  

• проведення комплексу лікувально-оздоровчих заходів.  

7. Оздоровчі освітні установи санаторного типу: санаторні школи-інтернати;  

санаторно-лісові школи;  

санаторні дитячі будинки для дітей-сиріт і Дітей, які залишилися без 

піклування батьків.  

Призначені для дітей, які потребують тривалого лікування.  

8. Дошкільні відділення (групи) при спеціальних (коррекційних) школах і 

школах-інтернатах створюються для дітей з вираженими відхиленнями в 

розв'яжи.  

Освітні програми в цих відділеннях, як зазначає Ю.В. Морозова, розраховані на 

роки, протягом яких у дитини формуються передумови навчальної діяльності в 

необхідній корекційно-розвиваючої середовищі.  

9. Постійно діючі психолого-медико-педагогаческіе комісії (ПМПК) 

здійснюють комплектування дошкільних освітніх установ спеціального 

призначення, а також вирішують питання перекладу і направлення дитини в той 

чи інший заклад (групу).  

Питання 32. Основні види спеціальних шкіл для дітей з різними вадами 

розвитку  



1. Організацію навчання та виховання дітей шкільного віку з особливими 

освітніми потребами регулюють наступні документи:  

Закон України "Про освіту";  

Закон РФ "Про соціальний захист інвалідів";  

Сімейний кодекс РФ;  

Постанова Уряду РФ "Про затвердження Типового положення про спеціальний 

(коррекционном) освітньому закладі для учнів, вихованців з відхиленнями у 

розвитку";  

лист Міністерства освіти РФ "Про специфіку діяльності спеціальних 

(корекційних) освітніх закладів I-VIII видів".  

2. У нормативно-правових та офіційних документах ці школи називаються по їх 

видовому порядковим номером. Фінансування спеціальних (корекційних) 

освітніх установ здійснюється відповідним засновником. У нашій країні 

функціонують спеціальні освітні установи для інших категорії дітей, які мають 

обмежені можливості життєдіяльності.  

3. Особливості спеціальних шкіл:  

навчання у відповідності зі спеціальним освітнім стандартом;  

випускники (крім школи VIII виду - для дітей з розумовою відсталістю) 

отримують цензове освіту, що відповідає рівню освіти в масовій 

загальноосвітній школі;  

напрям дитини в спеціальну школу лише за згодою батьків і на підставі 

висновку ПМПК;  

для дітей зі складною структурою дефекту створюється спеціальний клас 

(група);  

для дітей з вираженими порушеннями в розумовому розвитку і супутніми 

іншими порушеннями відкриваються відповідні класи;  

забезпечення медичного та психологічного супроводу силами штатних 

фахівців, підтримують в школі охоронний режим та беруть участь у 

профконсультуванні;  

допомогу в процесі адаптації та інтеграції надає соціальний педагог;  

трудова перед професійна підготовка вихованців.  



Питання 33. Спеціальні школи I і II видів  

Особливості організації навчання.  

рівноправне вивчення мови словесної і жорстокою мовлення;  

в школах, що працюють на білінгвістичної основі, ведення навчального 

процесу на мові жестової мови;  

індивідуальні та групові заняття - розвиток слухового сприйняття, формування 

произносительной боку усного мовлення;  

класи для дітей зі складною структурою дефекту;  

наповнюваність класу (групи) - до 6 чол.  

У спеціальних школах для слабочуючих та дітей - школах II виду - 

організуються два відділення:  

перше - для дітей з легким недорозвитком мовлення, пов'язаним з порушенням 

слуху;  

друге - для дітей з глибоким недорозвитком мовлення, також пов'язаних з 

порушенням слуху.  

Особливості організації навчання в першому відділенні:  

навчання з 7 років;  

наповнюваність класу - до 10 чол.; початкова загальна освіта - 4-5 років; 

основна загальна освіта - 6 років; середня загальна освіта - 2 роки;  

Особливості організації навчання в старому відділення освіта:  

початкове - 5-6 років або 6-7;  

основне - 6 років;  

середнє - 2 роки;  

підготовчий клас (для дітей, які не мають дошкільної підготовки);  

наповнюваність класу - до 8 осіб;  

індивідуальні та групові заняття (з застосуванням слухових апаратів і 

звукозаписної апаратури) з розвитку слухового і слухозрітельного сприйняття; 

формування та корекція произносительной сторони мови;  

заняття фонетичної ритмікою з музичним супроводом,  

Питання 34. Спеціальні школи III і IV видів  

Спеціальні школи для незрячих дітей - школи Ш вигляд.  



Приймаються діти:  

незрячі;  

із залишковим зором (0,04 і нижче);  

з більш високою гостротою зору (0,08) при наявності сполучень порушень 

зорових функцій, з прогресуючим;  

очними хворобами.  

Особливості організації навчання:  

навчання ~ з 6-7 років (іноді з 8-9 років); класу - до 8 чол.; загальний термін 

навчання - 12 років.  

Спеціальні школи для слабозорих дітей - школи IV виду.  

Приймаються:  

слабозорі діти з гостротою зору від 0,05 до 0,4 на краще бачить оці з стерпної 

корекцією (враховуються: поле зору, гострота зору поблизу, форма і перебіг 

патології); діти з більш високою гостротою зору при прогресуючих, і часто 

рецидивуючих захворюваннях зору ; при наявності астенічних явищ, що 

виникають під час читання та письма на близькій відстані; діти з косоокістю і 

амбліопії (гострота зору понад 0,4).  

Особливості організації навчання:  

навчання - з 6-7 років; наповнюваність класу - до 12 чол.; тривалість загального 

навчання - 2 років.  

Через невеликий числа шкіл III і IV видів можливо спільне навчання незрячих і 

слабозорих дітей, а також дітей з косоокістю і амбліопії.  

Питання 35. Спеціальні школи V та VI видів  

1. Навчання школах для дітей з важкими порушеннями мови-школах У виду.  

Основна загальна освіта - 10-11 років.  

У 1-й клас приймаються діти у віці 7-9 років, у підготовчий - з 6-7 років.  

При усуненні мовного порушення (за висновком ПМПК) дитина переводиться у 

звичайну школу.  

Організовуються одне або два відділення:  

• перше - навчання дітей із загальним недорозвиненням мови важкого ступеня, 

а також із загальним недорозвиненням мови, супроводжується заїканням;  



• друге - для дітей, що мають важку форму заїкання при нормально розвиненої 

мови.  

У цих відділеннях можуть створюватися класи (групи) для вихованців з 

однорідними порушеннями мови.  

Особливості організації навчання:  

• спеціальна логопедична та педагогічна допомога в процесі навчання і 

виховання;  

• спеціальний мовний режим.  

2. Школа для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - шкала VI виду.  

• навчання у 1-му класі - з 7 років;  

• початкова загальна освіта - 4-5 років;  

• основна загальна освіта - 6 років;  

• середню загальну освіту - 2 роки, Особливості організації навчання:  

• є підготовчий клас;  

• наповнюваність у групі - до 10 чол;  

• спеціальний руховий режим;  

• навчання і виховання організовано в єдності з комплекс ної корекцією рухової 

сфери, мови і пізнавально діяльності дитини.  

Питання 36. Спеціальні школи VII і VIII видів  

Спеціальні школи для дітей з труднощами (з затримкою психічного розвитку) - 

школи VII види:  

початкова загальна освіта - 3-5 років; основна загальна освіта - 5 років.  

У міру корекції відхилень лети можуть переводитися  

звичайну школу.  

Особливості організації навчання:  

діти приймаються тільки в підготовчий, 1-й 2-й класи (як виняток - у 3-й кл.). 

наповнюваність навчальної групи - до 12 чол.; дитина при уточненні діагнозу 

навчається протягом року; індивідуальні та групові заняття; логопедичні 

заняття.  

Спеціальні школи для дітей з розумовою відсталістю ~ школи VIII виду.  

Особливості організації навчання:  
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підсумковий іспит - з трудового навчання;  

за станом здоров'я деякі випускники звільняють від іспиту;  

прийом у підготовчий або 1-й клас - з 7-8 років;  

у підготовчому класі - підготовка дитини до школи, уточнення діагнозу;  

наповнюваність - до 6-8 чол. (Підготовчий клас); до 12 чол. (В інших класах);  

терміни навчання - 8, 9, 10 років (9 і 10 років - з класом професійної 

підготовки);  

можлива поглиблена трудова підготовка (за наявності необхідної матеріальної 

бази).  

3. У ряді шкіл створюються спеціальні класи для дітей з глибокою розумовою 

відсталістю (5-6 чол.).  

Комплектування класів для дітей з важкою формою інтелектуального 

недорозвинення проводиться за трьома рівнями:  

• I - з 6 до 9 років;  

Додати в блог або на сайт 

 

 

 

Спеціальна дошкільна педагогіка та психологія 

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж 

використовувати. 

 

 

1. Визначення поняття "дефект" і "компенсація". Вроджені та набуті 

дефекти розвитку. Теоріякомпенсації 

Дефект - це фізичний або психічний недолік, що тягне за собою відхилення від 

нормального розвитку.  

За своїм походженням дефекти діляться на вроджені і набуті. Причини 
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виникнення дефектів, що викликають аномальний розвиток, дуже різноманітні.  

Вроджені дефекти можуть бути обумовлені несприятливими генетичними 

чинниками, хромосомноюпатологією (спадкові дефекти), різними негативними 

впливами на плід в період внутрішньоутробного розвитку і в момент 

народження (інтоксикація плоду, передпологові і родові травми, 

порушення харчуванняплода та ін.)  

Придбані дефекти можуть бути наслідком перенесених в постнатальний період 

інтоксикацій, травм і головним чином інфекційних захворювань 

(менінгіт, енцефаліт, грип, туберкульоз та інші).  

Сучасні дослідження психологів, фізіологів і офтальмологів свідчать про те, що 

в умовах спеціального навчання в тій чи іншій мірі компенсуються майже всі 

порушені функції, причому компенсація недостатності 

психічних функцій (наприклад, розвиток сприйняття) в ряді випадків тягне за 

собою фізіологічнукомпенсацію (наприклад, поліпшення зорових функцій). 

Будь-який дефект, тобто фізичний або психічний недолік, наслідком якого є 

порушення нормального розвитку, з неминучістю призводить до автоматичного 

включення біологічних компенсаторних функцій організму.  

Компенсація - це універсальна здатність організму в тій або іншій мірі 

відшкодовувати порушення або втрату певних функцій.  

Принципи і фізіологічні основи компенсації. В основі складного механізму 

компенсації лежить перебудова функцій організму, регульована центральною 

нервовою системою. Ця перебудова полягає у відновленні або заміщенні 

порушених або втрачених функцій незалежно від того, яка частина організму 

пошкоджена. Наприклад, видалення однієї легені тягне за собою зміну 

функцій дихання і кровообігу, ампутація будь-якої кінцівки - зміни в 

координації рухів,втрата зору або порушення діяльності будь-якого іншого 

аналізатора призводить до складної перебудові взаємодії збережених 

аналізаторів. Всі ці перебудови здійснюються автоматично.  

Чим важче дефект, тим більша кількість систем організму включається 

в процес компенсації. Найбільш складні функціональні перебудови 

спостерігаються при порушеннях центральної нервової системи, у тому числі і 
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аналізатора. Таким чином, ступінь складності механізмів компенсаторних явищ 

знаходиться в залежності від тяжкості дефекту.  

Формування механізмів компенсації підпорядковане законам вищої нервової 

діяльності. Сучасна теорія компенсації розглядає компенсаторні явища у світі 

рефлекторної теорії І.П. Павлова. Ця теорія, що базується на трьох основних 

принципах: причинність (детермінізм), єдність аналізу і синтезу і 

структурність, є природно-науковою основою тіфлопсіхологіі.  

2. Класифікація затримки психічного розвитку 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) у дітей є складним порушенням, при 

якому в різних дітей потерпають різні компоненти їх 

психічної, психологічної та фізичної діяльності.  

ЗПР відноситься до "прикордонної" формі порушення розвитку дитини. При 

ЗПР має місце нерівномірність формування різних психічних функцій, типовим 

є поєднання як пошкодження, так і недорозвинення окремих психічних функцій 

з зберіганню. При цьому глибина пошкоджень та / або ступінь незрілості може 

бути також різною.  

Класифікація ЗПР.  

У спеціальній літературі представлено декілька класифікацій затримки 

психічного розвитку.  

Останнім часом виділяють 4 основних типи ЗПР:  

1. затримка психічного розвитку конституційного генезу (спадково 

обумовлений психічний та психофізичний інфантилізм);  

2. затримка психічного розвитку соматогенного генезу (обумовлена 

інфекційними, соматичними захворюваннями дитини або хронічними 

захворюваннями матері);  

3. затримка психічного розвитку психогенного генезу (обумовлена 

несприятливими умовами виховання, частими психотравмуючими ситуаціями в 

житті дитини);  

4. затримка психічного розвитку церебрально-органічного генезу (при цьому 
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типі поєднуються ознаки незрілості нервової системи дитини та ознаки 

парціального порушення ряду психічних функцій).  

3. Розвиток дошкільників з порушеннями зору в різних видах діяльності 

До дітей з порушенням зору відносяться сліпі діти з повною відсутністю зору і 

діти із залишковим зором при якому його гострота дорівнює 0,05 і нижче на 

краще бачить оці.  

Слабозорі діти зі зниженням зору від 0,05 до 0,2 на краще бачить оці при 

можливості окулярної корекції.  

Діти з косоокістю і амбліопії.  

У дітей з порушенням зору можливе проведення корекційних заходів у різних 

видах діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

При цьому важливо враховувати провідний вид діяльності в рамках якого 

здійснюється найбільш адекватний розвиток дітей дошкільного віку.  

Дитячий вік - безпосереднє емоційне спілкування.  

Ранній вік - це предметно-маніпулятивна діяльність  

Дошкільний вік - ігрова деят-ть.  

Враховуючи, що при навчанні та вихованні дітей з порушеннями зору 

необхідний комплексний підхід, важливо говорити про всі види діяльності 

даної категорії дітей - це трудова деят., Образотворча, художньо - естетична 

деят., Пізнавальна, фізична деят.  

Гра - у грі діти з порушеннями зору набувають досвіду суспільної поведінки в 

середовищі однолітків і дорослих людей, практичне оволодіння нормами і 

правилами поведінки і долучаються до життя оточуючих дорослих. (Сюжетно-

рольові, рухливі, дидактичні та театральні)  

Програмою дошкільних установ передбачено проведення 

спеціальних пропедевтичних (попереджувальні) індивід. І групових занять з 

навчання грі. Основним завданням є формування дій з предметами та 

іграшками. Спеціальні спостереження за діяльністю дорослих, заняття з 

прийняття ролі, програвання окремих рольових ситуацій і об'єднанню їх в 

єдиний сюжет. У грі діти вчаться відображати життя дорослих, що допомагає їм 
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утвердитися серед однолітків. Трудова діяльність - відіграє велику роль у 

формуванні у дітей навичок самообслуговування. Тому в дошкільних установах 

важливо проводити систематичну роботу з виховання самостійності (розвиток 

навичок самообслуговування: одягання, роздягання, культурно-гігієнічні 

навички) для успішної соціалізації дітей використовується ручна праця, праця в 

природі та господарсько-побутової працю. З огляду на тяжкість зорової 

патології рекомендується постійне промовляти всі дії і відпрацьовувати їх на 

практиці. Пізнавальна діяльність. У процесі пізнавальної діяльності формується 

уявлення про предмети навколишньої дійсності, навички зорової просторової 

орієнтації, проводиться робота з розвитку мовлення дітей. Пізнавальна 

діяльність організується не тільки на спеціальних заняттях (разв. мови, 

ознакомл. З окр. Світом, формування елементарних математичними 

уявленнями), але і в повсякденній діяльності, що сприяє соціальній адаптації 

дітей. Художньо-естетична діяльність. (ІЗО, ліплення, аплікація, малювання) 

які сприяють формуванню у дітей реальних образів навколишнього світу. 

Музична діяльність - формується слухове сприйняття у дітей, розвивається 

музична сприйнятливість - все це сприяє подоланню негативних сприйнять 

обумовлених порушенням зору, при цьому використовується гра на музичних 

інструментах, спів, музично-ритмічні вправи і слухання музики. Фізична 

діяльність, тут проводиться робота щодо охорони і зміцнення здоров'я дітей, 

подоланні недоліків фізичного розвитку. Фізичні види діяльності дозволяють 

вирішити ряд спеціальних корекційних завдань:  

Досягнення відповідного віковим особливостям рівня розвитку основних рухів 

і фізичних якостей, а також орієнтування в просторі і координації руху.  

Це корекція здоров'я і фізичного розвитку, які сприяють 

підвищенню функціональних можливостей організму, зміцненню опорно-

рухового апарату, серцево-судинної та дихальних систем, розвиває і відновлює 

зір і зорово-рухову орієнтування.  

Відбувається прояв недостатності (скутості, малорухомості, невпевненості, 

страху простору) які виникають на тлі зорової патології при оволодінні рухом.  

Висновок: при здійсненні різних видів діяльності необхідно враховувати 
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індивідуальні та вікові особливості дітей, стан їхнього зору і 

психофізичного стану.  

4. Діяльність Л.С. Виготського. Еволюція поглядів Виготського на 

відхиляється розвиток дитини 

Лев Семенович Виготський (1896-1934)  

Виготський зумів визначити провідні тенденції у попередженні та подоланні 

аномального дитинства, виявити, систематизувати та ув'язати їх із загальними 

закономірностями розвитку особистості і суспільства. Їм були сформульовані 

нові завдання спеціальної педагогіки та спеціальної школи, основні теоретичні 

передумови для перебудови роботи в області аномального дитинства. Суть їх 

зводилася до того, щоб "зв'язати педагогіку дефективного дитинства (сурдо-, 

тіфло-, оліго - і т.п. педагогіку) з загальними принципами і методами 

соціального виховання, знайти таку систему, в якій вдалося б органічно 

поєднати спеціальну педагогіку з педагогікою нормального дитинства ".  

Ідея інтеграції, взаємозв'язку загальних і спеціальних психолого-педагогічних 

питань проходить через усю творчість вченого. Їм були виявлені і 

сформульовані основні закони психічного розвитку дитини: закон розвитку 

вищих психічних функцій, закон нерівномірності дитячого розвитку, 

законметаморфози в дитячому розвитку та ін Він висунув ідею своєрідності 

розвитку особистості аномальної дитини, яка формується, як і у звичайної 

дитини, в процесі взаємодії біологічного, соціального та педагогічного 

факторів.  

Л.С. Виготським були розроблені і науково обгрунтовані основи соціальної 

реабілітації аномальної дитини. На противагу лікувальної педагогіки, яка тоді 

спиралася на "психологічну ортопедію" і "сенсорне виховання", він розробив 

соціальну педагогіку, що знімає негативні соціальні нашарування у процесі 

формування особистості дитини в ігровій, навчальній, трудовій та інших видах 

діяльності.  

Їм було запропоновано динамічний підхід до дефекту. Він вважав, що симптом 

не ознака, не першопричина аномального розвитку дитини, а результат, 
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наслідок своєрідності його розвитку, за ним приховуються, як правило, 

складні патологічні процеси етіологічного та анатомо-клінічного характеру.  

Виготський розробив вчення про первинність і вторинність дефекту, про 

соціальну природу вторинного дефекту, обгрунтував ідею єдності інтелекту й 

афекту;мислення, так само як і дія, має мотиваційну основу і в абстрактних 

умовах розвиватися не може. Він сформулював поняття "зона найближчого і 

актуального розвитку дитини", виявивши взаємозв'язок психічного розвитку та 

навчання, де навчання служить рушійною силою розвитку.  

Їм активно розроблялася думка про компенсаторні можливості організму 

аномальної дитини. Вихідною точкою в корекційно-педагогічної роботи з 

аномальними дітьми він вважав сохранное, найменш піддалося аномалії або не 

порушене нею стан організму дитини. З опорою на здорове, позитивне і слід 

працювати з дитиною, - стверджував Л.С. Виготський.  

5. Диференціальна діагностика ЗПР від подібних станів 

У дітей із ЗПР у соматичному стані спостерігаються часті ознаки затримки 

фізичного розвитку (недорозвинення мускулатури, недостатність м'язового і 

судинного тонусу, затримка росту), запізнюється формування ходьби, мови, 

навичок охайності, етапів ігрової діяльності.  

У цих дітей відзначаються особливості емоційно-вольової сфери (її незрілість) і 

стійкі порушення в пізнавальній діяльності.  

Емоційно-вольова незрілість представлена органічним інфантилізмом. У дітей з 

ЗПР відсутня типова для здорової дитини жвавість 

і яскравість емоцій,характерні слабка воля і слабка зацікавленість в оцінці їх 

діяльності. Гра відрізняється бідністю уяви і творчості, монотонністю, 

одноманітністю. У цих дітей низька працездатність в результаті підвищеної 

истощаемости.  

У пізнавальній діяльності спостерігаються: слабка пам'ять, нестійкість уваги, 

повільність психічних процесів та їх знижена переключення. Для дитини з ЗПР 

необхідний більш тривалий період для прийому і переробки зорових, слухових 

і інших вражень.  
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Для дітей з ЗПР характерні обмежений (набагато біднішими, ніж у нормально 

розвиваються дітей того ж віку) запас загальних відомостей про навколишній, 

недостатньо сформовані просторові і часові уявлення, бідний словниковий 

запас, несформованість навичок інтелектуальної діяльності.  

Незрілість функціонального стану ЦНС служить однією з причин того, що діти 

з ЗПР не готові до шкільного навчання до 7 років. У них до цього часу, як 

правило, не сформовані основні розумові операції, вони не вміють 

орієнтуватися в завданнях, не планують свою діяльність. Така дитина з працею 

оволодіває навичками читання і письма, часто змішує літери, подібні по 

зображенню, відчуває труднощі при самостійному написанні тексту.  

В умовах масової школи діти з ЗПР, природно, потрапляють в категорію 

стабільно невстигаючих учнів, що ще більше травмує їхню психіку і викликає 

негативне ставлення до навчання. У даній ситуації особливо важливо вчасно 

направити дитину з такими проблемами на психолого-медико-педагогічну 

комісію з метою проведення кваліфікованої діагностики.  

Наведемо лише основні порівняльні характеристики, які допомагають фахівцям 

відрізнити дітей з ЗПР від нормально розвиваються дітей і від дітей з у. о. 

Найбільш характерна особливість цих дітей - невідповідність між рівнем 

наочно дієвих операцій і словесно-логічного мислення. Наприклад, при 

виконанні завдання на класифікацію, правильно згрупувавши предмети по 

родовій приналежності, вони часто не можуть назвати цю 

групу відповідним поняттям, не можуть пояснити принцип, за яким об'єднали 

їх. ("4-й зайвий")  

На відміну від розумово відсталих дітей, у дітей з ЗПР вище здатність до 

навчання. Вони краще використовують допомогу вчителя або старшого і здатні 

застосувати показаний спосіб дії при виконанні аналогічних завдань. Тому для 

правильної постановки діагнозу дуже важливо проводити обстеження дитини з 

підозрою на ЗПР у формі навчального експерименту.  

6. Трудове виховання як засіб реабілітації дошкільників з ДЦП 
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Діти з ДЦП відносяться до групи з порушеннями опорно-рухового 

апарату. Поняття "порушення функцій опорно-рухового апарату" носить 

збірний характер і включає в себе рухові розлади, що мають органічне 

центральне або периферичний походження.  

Причинами ДЦП:  

генетичні порушення, а також  

органічні ураження головного мозку  

травми опорно-рухового апарату.  

За ступенем тяжкості порушень рухових функцій і за сформованості рухових 

навичок діти розділяються на три групи.  

У першу групу входять діти з важкими порушеннями. У деяких з них не 

сформована ходьба, захоплення і утримання предметів, навички 

самообслуговування, інші ледве пересуваються за допомогою ортопедичних 

пристосувань, навички самообслуговування сформовані частково.  

У другу групу входять діти, що мають середній ступінь вираженості рухових 

порушень. Велика частина цих дітей може самостійно пересуватися, хоча і на 

обмежений відстань. Вони володіють навичками самообслуговування, які 

недостатньо автоматизовані.  

Третю групу складають діти, які мають легкі рухові порушення, - вони 

пересуваються самостійно, володіють навичками самообслуговування, однак 

деякі рухи виконують неправильно.  

Організація трудової діяльності дошкільників з ДЦП специфічна. Вона 

спрямована не стільки на одержання кінцевого результату, скільки на вчинення 

самогопроцесу. У дошкільному віці ця діяльність є важливою як засіб 

різнобічного розвитку дитини: збагачуються знання і уявлення дитини про 

навколишній світ, про властивості і якості предметів, встановлюються 

причинно-наслідкові зв'язки і взаємини, тобто в рамках даного виду діяльності 

розвиваються всі пізнавальні психічні процеси.  

Для дітей з ЗПР характерні обмежений (набагато біднішими, ніж у нормально 

розвиваються дітей того ж віку) запас загальних відомостей про навколишній, 

недостатньо сформовані просторові і часові уявлення, бідний словниковий 
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запас, несформованість навичок інтелектуальної діяльності.  

Незрілість функціонального стану ЦНС служить однією з причин того, що діти 

з ЗПР не готові до шкільного навчання до 7 років. У них до цього часу, як 

правило, не сформовані основні розумові операції, вони не вміють 

орієнтуватися в завданнях, не планують свою діяльність. Така дитина з працею 

оволодіває навичками читання і письма, часто змішує літери, подібні по 

зображенню, відчуває труднощі при самостійному написанні тексту.  

В умовах масової школи діти з ЗПР, природно, потрапляють в категорію 

стабільно невстигаючих учнів, що ще більше травмує їхню психіку і викликає 

негативне ставлення до навчання. Це в ряді випадків призводить 

до конфлікту між школою і родиною дитини. У даній ситуації особливо 

важливо вчасно направити дитину з такими проблемами на психолого-медико-

педагогічну комісію з метою проведення кваліфікованої діагностики.  

Найбільш характерна особливість цих дітей - невідповідність між рівнем 

наочно дієвих операцій і словесно-логічного мислення. Всі завдання, які 

вимагають залучення логічного мислення і пояснення, виконуються ними 

значно гірше, ніж нормально розвиваються дітьми. При виконанні того ж 

завдання по наочному зразком якість його виконання поліпшується, і дитина з 

ЗПР показує більш високий рівень розумової діяльності, ніж дитина з 

розумовою відсталістю.  

На відміну від розумово відсталих дітей, у дітей з ЗПР вище здатність до 

навчання. Вони краще використовують допомогу вчителя або старшого і здатні 

застосувати показаний спосіб дії при виконанні аналогічних завдань  

46. Принципи корекційно-педагогічного процесу 

Зміст і методи виховання і навчання будуються з урахуванням сучасних 

уявлень про сутність психічного розвитку, про роль психологічної цілісності 

інтелектуального і емоційного чинників у становленні особистості, про 

особливості та своєрідності становлення психіки дитини з порушеннями 

розвитку, а також провідну роль навчання в психічному розвитку людини. При 

розробці освітніх програм слід враховувати принципи як загальної, так і 
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корекційної дошкільної педагогіки. Основними принципами дошкільної 

педагогіки є: єдність виховного та освітнього процесів, науковість змісту 

навчання, врахування вікових можливостей дитини  , Доступність матеріалу, 

повторюваність матеріалу, концентричність матеріалу.  

Основними принципами корекційної дошкільної педагогіки є:  

принцип розвивального навчання, що грунтується на положенні про провідну 

роль навчання у розвитку дитини і формування "зони найближчого розвитку";  

принцип єдності діагностики та корекції відхилень у розвитку;  

принцип урахування співвідношення первинного порушення і вторинних 

відхилень у розвитку дитини;  

принцип генетичний, враховує загальні закономірності розвитку стосовно до 

виховання та навчання дітей з відхиленнями;  

принцип корекції і компенсації, що вимагає гнучкого відповідності корекційно-

педагогічних технологій та індивідуально-диференційованого підходу до 

характеру порушень у дитини, їх структурі та вираженості;  

діяльнісний принцип, що визначає підходи до змісту та побудови навчання з 

урахуванням провідною для кожного вікового періоду діяльності, в якій 

"визрівають" психологічні новоутворення, що 

визначають особистісний розвиток дитини;  

принцип раннього початку корекційно-педагогічного віз-непереборної.  

Побудова корекційно-розвиваючих програм відповідно до зазначених 

принципів має забезпечувати соціальну спрямованість педагогічних впливів 

ісоціалізацію дитини, так як найважливішим компонентом 

загальнорозвиваючих і корекційної роботи має бути подолання соціальної 
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недостатності дитини. Л.С. Виготський вважав, що "спеціальне виховання 

повинно бути підпорядковане соціальному розвитку ...". Соціалізацію дитини 

він розглядав як процес його "вростання" в цивілізацію, пов'язуючи це з 

оволодінням здатністю до знакової опосредованію, що відбувається, головним 

чином, у практичній та символіко-моделюючих видах діяльності і мови.  

Виходячи із спільності основних закономірностей розвитку в нормі та 

патології, в програмах визначаються базові напрямки педагогічної роботи, 

забезпечують максимально можливу цілісність, 

гармонійність особистісного розвитку дитини. Це здійснюється в процесі 

соціального розвитку, фізичного виховання, пізнавального розвитку, 

формування механізмів провідної діяльності, властивої певному періоду 

дитинства, продуктивних видів діяльності (малювання, ліплення, 

аплікації, конструювання, елементарного праці), естетичного виховання. У 

сукупності ці напрямки роботи забезпечують рішення загальнорозвиваючих 

завдань.  

 

 

47. Особливості пізнавальної діяльності дошкільників з вадами мовлення 

Діти з різними порушеннями мови - це особлива категорія дітей з порушенням 

звуковимови, розуміючи звернення мови, порушення фонематичного слуху і 

фонематичного сприйняття.  

Порушення мови бувають вроджені і набуті.  

З урахуванням тяжкості мовної патології у дітей можливий прояв вищих 

психічних функцій: пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, причому вони 

виникають як вторинні відхилення в розвитку.  

Найбільшою мірою страждає слухове сприйняття, що обумовлено незрілістю 

фонетико-фонематичних процесів, діти не розрізняють звуки мови, плутають 

слова близькі за звучанням, все це впливають на специфіку пам'яті даної 

категорії дітей. Діти відчувають труднощі при відборі слів для складання 

пропозицій і оповідань, обмеження словника і недостатній рівень розвитку 
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розумових операцій є основою труднощів узгодження слів у реченні. Затримка 

розвитку мови може з'явитися причиною затримки психічного розвитку у 

дітей.  

Як правило. у таких дітей відзначаються нестійкість уваги і пам'яті, особливо 

мовної. Низький рівень розуміння словесних інструкцій, недостатність 

регулюючої функції мови, низький рівень контролю за власною діяльністю, 

порушення пізнавальної діяльності, низька розумова працездатність.  

48. Інтегроване навчання дошк-в з наруш-ми у розвитку 

Дитина, з відхиленням у розвитку може навчатися як в умовах спеціалізованих 

(компенсуючого або корекційного виду), так і в умовах інтегрованого 

(спільного з нормально розвиваються дітьми) виховання. Інтеграція дошкільнят 

з відхиленнями у розвитку можлива при дотриманні наступних умов -

здійснення ранньої (з перших тижнів життя) корекції відхилень у розвитку і 

формування компенсаторних механізмів;  

забезпечення обов'язкової корекційної допомоги для кожної дитини, що 

виховується в умовах загальноосвітнього закладу; наявність медико-

педагогічних обгрунтувань при виборі тієї або іншої моделі інтегрованого 

виховання.  

Інтеграція не протиставляється системі спеціальної освіти, а виступає як одна з 

форм усередині системи. Інтеграція - модель спеціальної педагогіки; 

інтегрований в загальноосвітню середу дитина з відхиленням в розвитку 

залишається під її патронатом: він або виховується в спеціальній групі при 

дошкільному закладі комбінованого виду, або обов'язково отримує корекційну 

допомогу, виховуючись у групі разом з нормально розвиваються дітьми. 

Можна вважати, що інтеграція зближує дві освітні системи - загальну і 

спеціальну, роблячи проникними кордону між ними.  

В установах комбінованого види з урахуванням рівня розвитку та 

індивідуальних особливостей розвитку дітей інтеграція повинна здійснюватися 

в різних її формах: комбінована інтеграція. Діти з рівнем психофізичного і 

мовного розвитку, відповідним або близьким віковій нормі, самостійно себе 
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обслуговують, по 1-2 людини виховуються в масових групах, отримують 

систематичну корекційну допомогу вчителя-дефектолога та педагога -

 психолога; часткова інтеграція. Діти (1-2 людини), ще не здатні нарівні зі 

здоровими однолітками опановувати програмними вимогами, перебувають 

лише частину дня (наприклад, його другу половину) в групі нормально 

розвиваються однолітків; тимчасова інтеграція, при якій вихованці спеціальної 

групи незалежно від рівня психофізичного та мовного розвитку та навичок 

самообслуговування об'єднуються зі здоровими дітьми не рідше 1-2 разів 

на місяць для проведення різних заходів виховного характеру (ця модель 

інтеграції може і повинна реалізовуватися в освітніх установах компенсуючого 

типу, у дошкільних відділеннях (групах) спеціальних (корекційних) шкіл, шкіл 

-інтернатів, дитячих будинків).  

Реалізація всіх цих форм припускає обов'язкове 

керівництво процесом інтеграції з боку вчителя-дефектолога і педагога-

психолога, які допомагають в організації виховання і навчання дитини з 

відхиленням у розвитку в колективі здорових однолітків.  

Нерідко інтеграція носить характер вимушеної у зв'язку з відсутністю 

спеціального дошкільного закладу за місцем проживання дитини і не містить 

компонентів корекційного навчання. Така стихійна інтеграція без 

систематичної роботи батьків, спеціальної підготовки вихователів масових 

дошкільних установ, контролю за розвитком дошкільника з боку фахівців має в 

деяких випадках і негативні результати: діти відстають у розвитку в порівнянні 

з вихованцями спеціальних дошкільних установ, нерідко знаходяться в стороні 

від колективу звичайних дітей і гостро переживають свою відстороненість, 

виявляються непідготовленими ні до масової, ні до спеціальній школі.  

49. Виховання і розвиток дітей дошкільного віку з вадами розумового 

розвитку 

Робота представлена наступними напрямками:  

1. Формування співпраці дитини з дорослим і формування способів засвоєння 

соціокультурного досвіду.  
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* Емоційний, візуальний і тактильний контакт дорослого і дитини;  

* Постановка перед дитиною навчально-виховних завдань у доступній йому 

формі;  

* Підбір способів передачі дитині соціокультурного досвіду, 

що відповідають рівню його актуального розвитку.  

Виділяють такі способи засвоєння вихованцями суспільного досвіду:  

* Спільні дії дорослого і дитини;  

* Вказівні жести (вид стимулювання діяльності);  

* Наслідування дій дорослого;  

* Дії за зразком і мовної інструкції;  

* Пошукові способи орієнтовною пізнавальної діяльності (цілеспрямовані 

проби, практичне прімеріваніе, зорова орієнтування).  

2. Фізичне виховання і розвиток розумово відсталих дітей.  

охорона здоров'я дітей, загартовування їх організму;  

повноцінний розвиток основних рухів, рухових навичок, удосконалення 

моторики рук;  

виховання культурно-гігієнічних звичок.  

3. Формування ментальних процесів (розумове виховання):  

а) поліпшення і розвиток сенсорної сфери дітей з розумовою відсталістю;  

б) уточнення, розширення обсягу уявлень про навколишній;  

в) формування навичок розумової діяльності, розвиток мови.  

4. Формування ігрової діяльності дітей з розумовою відсталістю.  

Види ігор: рухливі, спортивні, дидактичні, сюжетно-рольові (творчі), 

діагностичні, корекційно - розвивальні, ігри-екскурсії, ігри-драматизації, ігри-

інсценівки. Зокрема, дидактична гра має дві мети: перша - навчальна, яку 

переслідує дорослий, а інша - ігрова, заради якої діє дитина.  

5. Трудове виховання і навчання розумово відсталих дітей:  

а) заняття ручною працею;  

б) виховання навичок самообслуговування;  

в) виховання поваги до праці дорослих.  

6. Моральне виховання дітей з розумовою відсталістю.  
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Завдання - формування первинних уявлень про етичні норми у дітей, 

оволодіння навичками правильної поведінки. Обов'язковою є формування в 

руслі морального виховання готовності до праці (працелюбність, потреба 

працювати, отримувати радість від праці).  

7. Естетичне виховання дітей з розумовою відсталістю.  

виховання у людини здатності бачити, правильно розуміти й цінувати 

прекрасне в мистецтві, життя;  

виховання потреби і здатності вносити прекрасне у життя своєю працею і 

поведінку;  

формування у дітей правильних естетичних побутових звичок;  

розвиток образотворчих художніх здібностей.  

8. Музичне виховання та розвиток ритмічних здібностей дітей.  

Заняття будуються за наступними напрямками: слухання музики, спів, танці, 

музично-дидактичні ігри, музично-ритмічні рухи.  

9. Нетрадиційні практики реабілітації дітей з обмеженими можливостями.  

Арт-і естетотерапія, керамічна міні-майстерня, сказко-і куклотерапия, гідро-і 

натуртерапія, фольклорні факультативи, гуртки флордізайна, прийом 

непрямого навіювання - бібліотерапія; хаготерапія - лікування легкими 

погладжуваннями; іпотерапія (лікувально-верхова їзда).  

 

 

50. Комплексний підхід до проблеми надання корекції. Допомоги дітям з 

вимк-ми у розвитку 

Надання ранньої корекційної допомоги можливе в системі спеціальних 

корекційних установ у рамках короткочасного перебування, індивідуальної 

допомоги або функціонування медико-психолого-консультативної допомоги.  

Беруть участь лікарі ортопеди, отоларингологи й офтальмологи, неврологи і 

психіатри, лікарі ЛФК, психологи, логопеди, дефектологи. Всі фахівці 

проводять діагностику патології з підбором лікувальних і корекційних заходів. 

Система корекційних заходів: медикаментозна терапія, лікувальний масаж і 
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лікувальнагімнастика, підбір ортопедичних виробів, підбір окулярів і аналіз 

ефективності застосування аклюзіі, підбір слухових апаратів та їх 

налаштування, навчання батьків доступним методам масажу, направлення у 

спеціальні санаторії, логопедична допомога, тіфлопедіческая допомогу дитині і 

інше. У рамках роботи з дітьми раннього віку проводиться програма по 

реалізації корекційно-розвивального або лікувально-оздоровить. пр.  

51. Особливості формування різних видів деят-ти дошк-в з наруш-ем 

інтелекту в спец. (Корекції) ДУ 8 виду 

Для навчання та виховання даної категорії дітей створено спец. корекції. 

освітні. Установи, спец. корекції. групи, може бути організовано інтегроване 

включення дітей у групах з дітьми ЗПР і дітьми з вадами інтелекту. У ДОП 

приймаються діти на основі укладання ПМПК. Приймаються діти з легким та 

середнім ступенем сниженности інтелекту. Діти з важкими порушеннями 

інтелекту можуть прийматися в тому випадку, якщо для них буде організовано 

навчання за спеціальною програмою. Не підлягають прийому діти з 

епісиндромом, з важкими сенсорними порушеннями, з несформованими 

навичками самообслуговування. Незалежно від віку дитина зараховується до 

групи першого року навчання. Рекомендоване Кількість осіб в групі 6-8год.  

Специфічною особливістю дітей з порушеннями інтелекту є охоронний 

педрежім, який включає в себе вимоги до 

стану клімату установи, характеромвзаємодії дорослих і дітей, вимоги до 

предметно-розвиваючої середовищі, вимоги до матеріально-технічного 

забезпечення, санітарно-технічним нормам.  

Трудова діяльність - використовується ручна праця, праця в природі, побутової 

працю.  

Пізнавальна діяльність - ознайомлення з навколишнім світом, формування 

елементарних математичних уявлень.  

Художньо-естетична діяльність - ліплення, аплікація, малювання.  

Музична діяльність - гра на муз. інструментах, прослуховування музики.  

Фізична діяльність - фізупражненія, загартовування.  
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58. Основні складові комплексного психологічного діагнозу  

Комплексне психологічне дослідження проводиться психологом.  

пізнавальна діяльність дітей.  

особливість інтелектуального розвитку  

емоційна сфера  

вольова  

міжособистісні відносини.  

особливості дитячо-батьківських взаємин.  

Здійснюється 3 рази на рік.  

Псих. діагноз відображає динаміку розвитку дитини (як протікало розвиток 

дитини до початку обстеження).  

Успішність виконання завдань дитиною в момент обстеження (зона 

актуального розвитку).  

Прогноз подальшого розвитку дитини, її здатність до навчання.  

Комплексний псих. діагноз включає в себе вивчення усіх сторін розвитку 

дитини.  

52. Організація та утримання кор. Роботи в ДУ компенсуючого виду для 

дітей з порушеннями слуху 

Освітні установи для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

"початкова школа - дитячий садок" компенсуючого виду для глухих або 

слабочуючих дітей. У структурі даного освітнього закладу можуть бути групи 

дітей дошкільного віку, дитячого саду, а також класи початкової школи для 

слабочуючих або для глухих дітей. В освітніх установах "початкова школа - 

дитячий садок" реалізуються дві освітні програми: дошкільної освіти та 

початкової шкільної освіти глухих або слабочуючих та позднооглохших дітей.  

Основними засобами забезпечення наступності в корекційній роботі 

є педагогічні технології безперервного корекційного виховання і навчання дітей 

з порушеннями слуху, побудовані з урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку дітей дошкільного або шкільного віку, провідних для кожного етапу 

видів діяльності, форм організації загальнорозвиваючих і корекційної роботи: 
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ігри, заняття, вільна діяльність дітей - в дошкільному закладі; уроки, позаурочні 

форми організації дітей - у школі.  

В даний час з метою надання систематичної корекційно-педагогічної 

допомоги, консультування батьків з питань виховання і навчання дітей з 

порушеннями слуху в дошкільних освітніх установах різних видів можуть бути 

організовані групи короткотривалого перебування. Они могут создаваться при 

детских садах компенсирующего вида для детей с нарушениями слуха, при 

детских садах комбинированного вида, в состав которых входят 

компенсирующие группы, а также при дошкольных отделениях при школах для 

глухих и слабослышащих. Группа является структурным подразделением 

дошкольного образовательного учреждения. Комплектование групп 

осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией.  

Обучение в условиях кратковременного пребывания рекомендуется для детей с 

нарушениями слуха младенческого и раннего возраста; для детей с легкой 

степенью тугоухости, воспитывающихся в общеразвивающих дошкольных 

учреждениях; для внезапно оглохших детей; для детей с комбинированными 

нарушениями, которые не могут посещать специальный детский сад, но 

нуждаются в коррекционной помощи; для детей, которым противопоказано 

посещение детского сада, а также для тех детей с нарушениями слуха, которые 

воспитываются дома и не посещают специальный детский сад. Основная 

организационная форма работы - индивидуальные занятия и занятия 

малыми группами (по 2-3 ребенка) при обязательном присутствии родителей. 

Занятия с учителем-дефектологом организуются, как правило, два раза в 

неделю, а при необходимости и по желанию родителей могут проводиться чаще 

или реже.  

52. Синдром дефицита внимания (СДВ) с гиперактивностью. 

Психологическая характеристика дошкольников с СДВ и 

гиперактивностью 

Детей такого типа невозможно не заметить, т.к они резко выделяются на фоне 

других своим поведением: чрезмерная активность ребенка, излишняя 
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подвижность, суетливость, невозможность длительного сосредоточения 

внимания на чем-либо. Все эти признаки характерны для детей с 

гиперактивным синдромом. В последнее время специалисты пришли к выводу, 

что гиперактивность выступает как одно из проявлений целого комплекса 

нарушений. Основной же дефект связан с недостаточностью механизмов 

внимания и тормозящего контроля. Поэтому подобные нарушения 

классифицируются как "синдром дефицита внимания".  

Специалисты выделяют следующие проявления СДВ у детей:  

Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, ребенок корчится, 

извивается.  

Неумение спокойно сидеть на одном месте, когда это требуется  

Легкая отвлекаемость на посторонние стимулы  

Нетерпение, неумение дожидаться своей очереди во время игр и в различных 

ситуациях, возникающих в коллективе (занятия, экскурсии)  

Неумение сосредоточиться  

Сложности при выполнении заданий  

С трудом сохраняемое внимание при выполнении заданий ли во время игр  

Частые переходы от одного незавершенного действия к другому  

Неумение играть тихо, спокойно  

Болтливость  

Мешает другим, пристает к окружающим  

Часто не слушает обращенную к нему речь  

Часто теряет вещи  

Может совершать опасные действия, не задумываясь о последствиях  

Эти основные нарушения сопровождаются вторичными нарушениями - слабая 

успеваемость в школе и затруднения в общении с другими людьми.  

53. Система оказания коррекционной помощи детям с нарушениями 

интеллекта в России 

В соответствии с характером и степенью выраженности 

нарушений дети воспитываются в специальных коррекционных учреждениях, 
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находящихся в ведении министерства образования, министерства 

здравоохранения, министерства социальной защиты.  

В системе министерства образования открыта сеть специальных 

(коррекционных д / с с круглосуточным пребыванием, специализированных 

детских домов, а также групп при специальных школах-интернатах). В них 

принимаются дети в возрасте от 3-4 до 7-8 лет.  

Решение о зачислении ребенка в специализированное ДОУ и о его выводе 

принимается ПМПК, в составе которой находятся специалисты различного 

профиля из департамента образования, здравоохранения и члены комиссии: 

олигофренопедагог, логопед, врач-психоневролог (детский психиатр). В ПМПК 

должны организовываться комиссии на основе решения областного или 

городского департамента образования.  

В структуре специализированного ДОУ предусматриваются различные 

возрастные группы, наполняемостью 10 детей, если со сложными нарушениями 

- то меньше. Младшая группа 3-4 года - первый год обучения, средняя группа 

4-5 лет - второй год обучения, старшая группа 6-7 лет - третий год обучения, 

подготовительная группа 7-8 лет - четвертый год обучения. Группы называются 

по годам обучения. Целью СДОУ (коррекционного воспитания) является 

создание условий для развития эмоционального, социального, 

интеллектуального потенциала ребенка, формирование его личностных качеств. 

Коррекционная работа должна быть направлена на преодоление и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии. ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ 

СДОУ яв-ся подготовка детей с нарушениями интеллекта к школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивиуальных возможностей 

каждого ребенка.  

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ - это привитие навыков самообслуживания, адекватного социального 

поведения, формирование элементарных навыков трудовой деятельности, 

формирование учебных навыков. В последнее время ио многих регионах стали 

открываться для детей инвалидов  

Реабилитационные центры с целью создания наиболее адекватных форм 
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воспитания и обучения данной категории детей.  

 

 

54. Познавательное развитие детей с нарушениями слуха раннего и 

дошкольного возраста 

Нарушение слухового анализатора ведет к существенным отклонениям в 

развитии речи, формирование устной речи, в общем развитии ребенка. 

Снижение или отсутствие слуха негативно отражается на его психическом 

развитии, ограничивает возможности познания окружающего мира, 

затормаживает процессовладения знаниями, умениями и навыками.  

Ознакомление с окружающим миром позволяет сформировать представления 

об окружающих ребенка предметах, их свойствах и назначении; явлениях 

живой природы (растениях, животных), временные представления. Важнейшее 

значение следует придавать наблюдениям за деятельностью людей, условиями 

их жизни, занятиям; обучению ориентированию в окружающей обстановке; 

знанию различных бытовых учреждений; усвоению норм поведения, 

активизации их в собственном опыте ребенка при общении с людьми.  

Ознакомление с окружающим миром является основой для формирования речи: 

усвоения значений слов, обозначающих предметы, свойства, действия; 

понимания фраз с этими словами; самостоятельного использования вопросов, 

побуждений, ответов на вопросы, сообщений в общении со взрослыми и 

детьми. Этому разделу отводится важная роль в социальном и познавательном 

развитии дошкольников с нарушениями слуха.  

Познавательное развитие ребенка также связано с проведением игр и 

упражнений по развитию зрительного восприятия (зрительное внимание, 

запоминание, формирование целостного образа предмета, развитие восприятия 

цвета, формы, величины, пространственных отношений), развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления, 

развитию воображения.  
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55. Виды планирования коррекционных занятий с детьми с нарушением 

речи 

Планирование логопедических занятий по форме может быть календарно-

тематическим, с указанием лексических тем, задач и сроков, преспективно-

тематическим, где предусматривается деление учебного материала на периоды, 

ежедневное планирование занятий учитывает содержание конкретного занятия, 

индивидуального планирования, с учетом занятий проводимых конкретно в 

данный день логопедом (фронтального, индивидуального и подгруппового)  

Типы планирования логопедических (фронтальных) занятий  

Планирование 1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка:  

а) занятия по формированию словарного запаса;  

б) занятия по формированию грамматического строя.  

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи; 

уточнение и расширение словарного запаса; формирование обобщающих 

понятий; формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения; умение употреблять простые распространённые предложения 

и некоторые виды сложных синтаксических структур.  

Планирование 2. Занятия по формированию звуковой стороны речи.  

Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за 

внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза.  

Планирование 3. Занятия по развитию связной речи.  

Основной задачей этих занятий является обучение детей самостоятельному 

высказыванию.  

На основе сформированных навыков использования различных типов 
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предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ-описание.  

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны включаться 

в непосредственное общение.  

Планирование Индивидуальных логопедических занятий.  

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных 

формой речевой аномалии (алалия, дизартрия, ринолалия и др.).  

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную 

динамику преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных 

этапах коррекционного обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для 

их преодоления (а иногда и предупреждения), а также последовательность в их 

устранении - одно из необходимых условий эффективности индивидуальных 

занятий.  

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс. 

подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях.  

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой.  

Важным стимулом для эффективного устранения недостатков произношения 

отдельных звуков является для детей возможность быстрее включиться в 

групповые занятия, проводимые в соответствии с программными 

требованиями.  
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56. Современные критерии нормального и отклоняющегося развития. 

Термінологія 

В настоящее время имеется несколько подходов к представлению о норме.  

Статистическая норма определяется как уровень психосоциального развития 

человека, который соответствует средним качественно-количественным 

показателям, полученным при обследовании представительной группы людей 

того же возрастного диапазона, пола, культуры и пр. Главной сложностью 

использования статистической нормы в оценке развития ребенка в нашей 

стране является то, что это требует поистине гигантских исследований, 

большого количества соответствующих учреждений, научно-

исследовательских институтов и пр. Подобные исследования необходимо 

проводить систематически (раз в два-пять лет), что в настоящий момент 

делается только в отдельных регионах и для отдельных групп детского 

населения (этнических, социальных, географических).  

В основе концепции функциональной нормы лежит представление о 

неповторимости пути развития каждого человека. Любое отклонение следует 

рассматривать только в сопоставлении с индивидуальной направленностью 

развития этого человека (Л.В. Кузнецова, 2002). Но в такой ситуации 

достаточно трудно организовать фронтальное обучение детей по 

определенным стандартам, а именно это и является основой нашего 

образования. Да и определить индивидуальную тенденцию, "сбалансированное 

взаимоотношение, гармоничный баланс между личностью и социумом" - в 

связи с отсутствием практических критериев такого баланса - тоже 

представляется сомнительным.  

Наиболее адекватным и практичным нам кажется использование в 

представлениях о норме понятия "социально-психологический норматив" 

(СПН), разрабатываемого в школе К.М. Гуревича. СПН можно определить как 

"систему требований, которые общество предъявляет к психическому и 

личностному развитию каждого из его членов. Требования, составляющие 

содержание СПН… являются идеальной моделью требований социальной 

общности к личности… закреплены в виде правил, норм, предписаний… Они 
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присутствуют в образовательных программах, в профессиональных и 

квалификационных характеристиках, общественном мнении учителей, 

воспитателей, родителей. Такие нормативы историчны, они меняются вместе с 

развитием общества" (Психологическая диагностика, 1997).  

Можно говорить и об идеальной норме - оптимальном развитии личности, 

реализуемом в оптимальных для нее социокультурных условиях.  

Идеальная норма служит исключительно целям теоретического описания 

развития. Она позволяет определить ту позицию, от которой будет 

"отсчитываться" индивидуальный вариант нормативного развития (условно-

нормативное развитие).  

Отсюда понятие "отклоняющееся развитие" можно сформулировать 

следующим образом:  

Отклонение формирования всей иерархической структуры психического 

развития или ее отдельных составляющих (психических функций, 

функциональных систем) за пределы социально-психологического норматива, 

определяемого для конкретной образовательной, социокультурной, этнической 

ситуации, вне зависимости от знака этого изменения (опережение или 

запаздывание), следует рассматривать как отклоняющееся развитие.  

Как уже отмечалось, часто встречается ситуация, когда одни показатели 

удовлетворяют статистической (или даже идеальной) норме, а другие выходят 

за ее пределы. Чем больше показателей оценивается и анализируется 

специалистом, тем большими могут быть подобные рассогласования. 

Противоречие может быть разрешено обращением к типологическому анализу 

и использованию типологической модели (О.Е. Грибова, 2001).  

57. Организация коррекционно-воспитательной работы в спец. (корр) ДОУ 

для детей с наруш. речи 

Детские сады для детей с наруш. речи оказывают массовую помощь детям с 

различными откл. речевого развития. Их основная задача - коррекция речевого 

нарушения и подготовка к обучению в общеобразовательных школах или в 

спец. школе для детей с тяжелыми наруш. речи. Выявление детей с наруш. речи 



и направление их на ПМПК осуществляется логопедами детских поликлиник, 

педиатрами, психоневрологами; из ДОУ - заведующими и воспитателями. В 

логопедических ДОУ осуществляется дифференцированное обучение и 

воспитание детей с различными формами наруш. речи, имеющих сохранный 

слух и интеллект с учетом их возраста. Функционируют следующие группы: 

для детей ОНР, для детей ФФН, для заикающихся детей, для детей с наруш. 

произношения отдельных звуков. При отборе детей осуществляется тщательная 

дифференциальная диагностика речевых нарушений от сходных состояний - 

наруш. речи при У. О, ЗПР, наруш. слуха, РДА и д. р.  

В ДОУ для детей с наруш. речи предусматривается чёткая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: своевременным обследованием 

детей; рациональным составлением расписания занятий; планированием 

индивид. работы с каждым ребёнком; наличием планов фронтальных занятий; 

оснащение их спец. оборудованием и наглядными пособиями; совместной 

работы логопеда с воспитателем и родителями.  

Проведение всего комплекса корр. обучения требует совмещения спец. занятий 

по исправления недостатков речи, с выполнением общих программных 

требований. Для дошколь. группы детей с наруш. речи разработан режим дня. 

Предусмотрено проведение логопедом фронтальных, подгрупповых и индивид. 

занятий. Выделяются в вечернее время спец часы для работы воспитателя с 

подгруппами и отдельными детьми по корр. речи. Воспитатель планирует свою 

работу с учетом программных требований и речевых возможностей детей. Он 

должен знать индивид. отклонения в формирование речи ребёнка, слышать 

дефекты произношения и лексико-грамматические стороны речи, 

в процессе учебной и внеучебной деятельности, учитывать речевые 

возможности каждого ребёнка. Совместно с логопедом (в группах ОНР, ФФН) 

планируются занятия по разв. речи, ОЗОМ, подготовки к письму и т.д. 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя фиксируется в спец. тетради. 

Содержание обуч. и воспит. определяется спец. программами, разработанными 

для детей заиканием (С.А. Миронова), детей ФФН и ОНР (Г.В. Чиркина, Т.Б. 

Филиппова). В программах предусмотрено всесторонне разв-е детей, которое 
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обеспечивается следующими разделами: игра, труд, физич. и муз. воспит, 

ФЭМП, ОЗОМ, ИЗОД и конструирование, развития речи. Раздел разв. речи яв-

ся специальным, в нём отражается содержание коррек-предупредительной 

работы, направленной на устранение речевой недостаточности и вторичных 

проявлений дефекта. Задачи, содержание и методики этого раздела работы 

определяются в зависимости от специфики нарушения.  

Так как в структуре многих реч. нарушений выделяются два типа 

недостаточности: собственное наруш. речи и обусловленное им недоразвитие 

неречевых процессов, обеспечивающих речевую деятельность, 

реабилитационная программа предусматривает 2 направления работы:  

1) формирование реч. компонентов (произношение, фонетическое восприятие, 

темпо-ритмическая организация речи и т.д.);  

2) развитие познавательных способностей, внимания, памяти, речев. поведения 

и д. р.  

Характеристика типов программы.  

Конечной целью реабилитации ребёнка с реч. наруш. средствами образования 

яв-ся полноценная подготовка к обучению в массовой школе. Опыт работы 

спец. ДОУ доказал их их высокую эффективность. Около 80% выпускников 

ДДУ для детей с наруш. речи продолжают обучение в массовых школах, около 

20% - спец щколы для детей с наруш. речи.  

Деятельность спец. д\с обеспечена положением, программами, метод. 

рекомендациями к отбору и комплектованию, метод. лит-ой. Разработано 

достаточное количество методик и дидактических материалов и пособий для 

детей и родителей.  

По мере разв-я сети ДУ, обеспечивающих потребность в логопед. помощи, 

предусматривается дальнейшая дифференциация обуч. детей с различными 

речевыми отклонениями (заикание с нормой речев. разв-я, детей с легкой 

степенью дизартрии, детей с риолалией и д. р)  

58. Определение понятия "депривация". Депривация сенсорная, 

интеллектуальная, социальная 



Депривация - от лат. Deprivativo – лишение.  

Депривация - социальный процесс сокращения и / или лишения возможностей 

удовлетворения основных жизненных потребностей индивидов или групп.  

Виды депривации:  

Полнота информации об окружающем мире, получаемая по разным каналам: 

зрение, слух, осязание (прикосновения), обоняние - ее недостаток вызывает 

сенсорную (чувственную) депривацию. Этот вид депривации свойственен 

детям, которые с самого рождения попадают в детские учреждения, где они 

фактически лишены необходимых для развития стимулов - звуков, ощущений.  

Отсутствие удовлетворительных условий для обучения и приобретения 

различных навыков - ситуация, которая не позволяет понимать, предвосхищать 

и регулировать происходящее вокруг, вызывает когнитивную (познавательную) 

депривацию.  

Эмоциональные контакты со взрослыми, и прежде всего матерью, 

обеспечивающие формирование личности - их недостаточность ведет к 

эмоциональной депривации.  

Ограничение возможности усвоения социальных ролей, знакомства с нормами 

и правилами общества вызывает социальную депривацию.  

Следствием депривации почти всегда является более или менее выраженная 

задержка в развитии речи, освоении социальных и гигиенических навыков, 

развитии мелкой моторики. Для устранения последствий депривации 

необходимо не только устранение самой ситуации депривации, но специальная 

работа по коррекции уже возникших из-за неё проблем.  

59. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) у дітей є складним порушенням, при 

якому в різних дітей потерпають різні компоненти їх психічної, психологічної 

та фізичної діяльності.  

ЗПР відноситься до "прикордонної" формі порушення розвитку дитини. При 

ЗПР має місце нерівномірність формування різних психічних функцій, типовим 

є поєднання як пошкодження, так і недорозвинення окремих психічних функцій 



з зберіганню. При цьому глибина пошкоджень та / або ступінь незрілості може 

бути також різною.  

Дети с задержкой психического развития являются наиболее сложными в 

диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития.  

У дітей із ЗПР у соматичному стані спостерігаються часті ознаки затримки 

фізичного розвитку (недорозвинення мускулатури, недостатність м'язового і 

судинного тонусу, затримка росту), запізнюється формування ходьби, мови, 

навичок охайності, етапів ігрової діяльності. У цих дітей відзначаються 

особливості емоційно-вольової сфери (її незрілість) і стійкі порушення в 

пізнавальній діяльності. Эмоционально - волевая незрелость представлена 

органическим инфантилизмом. У дітей з ЗПР відсутня типова для здорової 

дитини жвавість і яскравість емоцій, характерні слабка воля і слабка 

зацікавленість в оцінці їх діяльності. Гра відрізняється бідністю уяви і 

творчості, монотонністю, одноманітністю. У цих дітей низька працездатність в 

результаті підвищеної истощаемости.  

У пізнавальній діяльності спостерігаються: слабка пам'ять, нестійкість уваги, 

повільність психічних процесів та їх знижена переключення. Для дитини з ЗПР 

необхідний більш тривалий період для прийому і переробки зорових, слухових 

і інших вражень.  

Для дітей з ЗПР характерні обмежений (набагато біднішими, ніж у нормально 

розвиваються дітей того ж віку) запас загальних відомостей про навколишній, 

недостатньо сформовані просторові і часові уявлення, бідний словниковий 

запас, несформованість навичок інтелектуальної діяльності.  

Незрілість функціонального стану ЦНС служить однією з причин того, що діти 

з ЗПР не готові до шкільного навчання до 7 років. У них до цього часу, як 

правило, не сформовані основні розумові операції, вони не вміють 

орієнтуватися в завданнях, не планують свою діяльність. Така дитина з працею 

оволодіває навичками читання і письма, часто змішує літери, подібні по 

зображенню, відчуває труднощі при самостійному написанні тексту.  

В умовах масової школи діти з ЗПР, природно, потрапляють в категорію 

стабільно невстигаючих учнів, що ще більше травмує їхню психіку і викликає 
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негативне ставлення до навчання.  

Наведемо лише основні порівняльні характеристики, які допомагають фахівцям 

відрізнити дітей з ЗПР від нормально розвиваються дітей і від дітей з у. о. 

Найбільш характерна особливість цих дітей - невідповідність між рівнем 

наочно дієвих операцій і словесно-логічного мислення. Все задания, которые 

требуют привлечения логического мышления и объяснения, выполняются ими 

значительно хуже, чем нормально развивающимися детьми. При выполнении 

того же задания по наглядному образцу качество его выполнения улучшается, и 

ребенок с ЗПР показывает более высокий уровень мыслительной деятельности, 

чем ребенок с умственной отсталостью. Наприклад, при виконанні завдання на 

класифікацію, правильно згрупувавши предмети по родовій приналежності, 

вони часто не можуть назвати цю групу відповідним поняттям, не можуть 

пояснити принцип, за яким об'єднали їх.  

На відміну від розумово відсталих дітей, у дітей з ЗПР вище здатність до 

навчання. Вони краще використовують допомогу вчителя або старшого і здатні 

застосувати показаний спосіб дії при виконанні аналогічних завдань. Тому для 

правильної постановки діагнозу дуже важливо проводити обстеження дитини з 

підозрою на ЗПР у формі навчального експерименту.  

60. Взаимосвязь в работе пед. і мед. специалистов в специальном (корр) 

дошк-м образоват-ом учр-ии для детей с наруш-ми зрения 

Діагностика і дослідження дітей з порушеннями зору передбачає комплексне їх 

вивчення різними спеціалістами: офтальмологами, психологами, педагогами. У 

ході вивчення дітей з відхиленнями у розвитку виявилося, що найбільш 

загальні закономірності розвитку нормальної дитини простежуються і у цих 

дітей. К ним относятся: определенная последовательность стадий развития 

психики; наличие сенситивных периодов в развитии психических функций; 

последовательность развития психических процессов; роль деятельности и речи 

в развитии. В процессе развития каждого ребенка с нарушениями зрения можно 

выделить три критических периода: осознание своего отличия от нормально 

видящих детей; переход от дошкольной системы воспитания к регулярному 
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систематическому школьному обучению; переход к обучению в средних 

классах общеобразовательной и специальной школы. В соответствии с 

указанными критическими периодами определяются и направления 

обследования детей с нарушениями зрения.  

Для того, чтобы определить степень и уровень возможности к саморегуляции, 

необходимо выяснить:  

Знание ребенком своих органов чувств  

Понимание пользы ношения очков, лечения, специальных занятий по развитию 

зрения  

Желание общаться с детьми и взрослыми, создавать свое личное окружение  

Появление интереса к своему личному виду, отношение к необходимости 

носить очки  

Осуществление самоконтроля за поведением.  

Для определения социальной адаптации ребенка психологу необходимо знать:  

Как у ребенка развивается процесс расширения знаний и представлений об 

обществе, о других людях  

Как он получает информацию от других людей и использует ее  

Предлагает ли свою помощь другим  

Использует ли зрительный контакт с людьми вне зависимости от остроты 

зрения.  

При наблюдении и обследовании детей надлежит внимание представлению 

ребенка об обществе, социальных службах:  

Расширяются ли у ребенка представления об обществе, какие общественные 

институты знает, профессии  

Может ли описать родителей  

Что знает о деньгах  

Имеет ли представление о времени.  

 

 

61. Принципы и виды классификаций нарушений в психическом развитии 
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Педагогическая классификация (М. Варнок, 1979)  

слабослышащие; позднооглохшие; незрячие; слабовидящие;  

лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  

лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; лица с нарушением 

интеллекта;  

дети с задержкой психического развития (труднообучаемые);  

лица с тяжелыми нарушениями речи;  

лица со сложными недостатками развития.  

обобщенная классификация, в основе которой лежит группировка указанных 

выше категорий нарушений в соответствии с локализацией нарушения в той 

или иной системе организма:  

тілесні (соматичні) порушення (опорно-руховий апарат, хронічні 

захворювання); сенсорні порушення (слух, зір);  

порушення діяльності мозку (розумова відсталість, порушення рухів, психічні і 

мовні порушення).  

В сфере социальной защиты, социально-трудового права значимой является 

классификация по причинам возникновения нарушения, недостатка. Это 

связано с особенностями предоставления материальной и иной социальной 

помощи, компенсационных выплат, льгот и др.:  

вроджене порушення розвитку;  

нещасний випадок, стихійне лихо;  

виробнича травма;  

профессиональное заболевание, приведшее к возникновению ограничения 

возможностей;  

дорожньо-транспортна пригода;  

участие в боевых действиях;  

экологические преступления;  

хвороба;  

прочие причины.  

Классификация детей с ЗПР на основе этиологического принципа (К.С. 

Лебединская), представленная четырьмя группами: задержки психического 
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развития  

Конституционального происхождения.  

Соматогенного происхождения.  

Психогенного происхождения.  

Церебрально-органического происхождения.  

62. Особенности различных видов деятельности в условиях органического 

поражения ЦНС 

В дошколь. возрасте у ребёнка в норме разв-ся: игровая, изобразительная, 

конструктивная, элементы трудовой деятельности. К концу дошколь. возраста 

начинают сказываться и элементы учебной деятельности. Из-за органического 

поражения ЦНС формирование всех видов деятельности позднее и 

неполноценное.  

Гра. В млад. дошколь. возраст представляет собой продолжение и разв-е 

предметной деятельности. Реб. использует предметы строго по назначению. В 

сред. дошколь. возрасте в норме возникает, а в старшем расцветает 

сравнительная игра. Дети имитирует отношения людей. Появление предметов - 

заменителей в игре - это шаг к абстракции и в дальнейшем к существенной 

составляющей мышления и речи - к слово - заменителю.  

Разв-е игры в млад. дошколь. возрасте у детей с нарушением интелл. яв-ся 

прямым продолжением предметной деятельности. Но у детей в этом возрасте 

фактически совсем не возникает предметная дея-ть. Их дей-я с предметами 

остаются на уровне манипуляции, но без спец. обучения из-за отсутствия 

интереса к окруж. світу. Интерес детей к предметам оказывается 

кратковременным, так как побуждает лишь внешним видом. После 5 лет у 

дошколь. с наруш. интелл. в игре в игрушками всё большое место начинает 

занимать процессуальные действия, но подлинной игры не возникает. Без спец. 

обучения ведущей деятельностью у детей с наруш. интелл. яв-ся не игровая, а 

предметная. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет элементов сюжета. Дети не используют предметы - 

заместители. Функция замещения в игре не возникает. Не разв-ся в игре и 
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функция речи: у них нет ни планирующей, ни сопровождающей.  

Продуктивная деят-ть. Возникает тоже в дошколь. возрасте в норме и может 

разв-ся лишь на базе достаточно высокоразвитого восприятия и представлений, 

т. е на высоком уровне сенсорного разв-я. Продуктивная деят-ть - способствует 

разв-ю восприятия: чтобы правильно нарисовать предмет, нужно правильно его 

увидеть и предстваить себе. Прод. деят-ть у детеё с наруш. интелл. вне 

обучения практически не возникает. У них не появляются конструктивные 

умения и не возникает предметный рисунок. В связи с недоразвитием 

зрительно - двигательных координаций и с моторными трудностями, техника 

ИЗОД у детей с наруш. интелл. весьма примитивна. Умеющие рисовать дети не 

используют в своих рисунках ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности, их рисунки простые каракули.  

Трудовая деят-ть базируется на освоении действий с предметами и на 

превращение из в навыки и умения. В норме у дошколь. появление элементов 

труд. дея-ти выражается в навыках самообслуживания. Затруднение детей - это 

усвоение последовательности операций и овладение каждой из них. Особое 

значение приобретает при этом организация ориентировочно - 

исследовательской фазы овладения навыками. Важно освоение реб-ом опыта 

действий с предметами, который способствует формированию зрительно-

двигательной координации, формированию ориентировки в окруж. предметном 

мире и оказывает огромное влияние на разв0е мелкой и крупной моторики, 

согласованности действий обеих рук. Овладение труд. навыками в быту, в 

самообслуживание создает ситуацию для разв-я наглядно-действенного 

мышления, так как оно основано на действиях со вспомогательными 

средствами и предметными орудиями. У детей с наруш. интелл. имеются 

особенности в разв-и элементов в трудовой деят-и. Некоторые родители - сами 

одевают, раздевают, кормят ребёнка, а некоторые - пытаются ставить перед 

ребёнком определенные требования и добиваются некоторых успехов. Поэтому 

у У.О. детей имеется разный уровень овладения навыками самообслуживания. 

У детей с наруш. интелл. движения при действиях по самообслуживанию 

неуверенные, нечёткие, часто замедленные или суетливые, недостаточно 
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целенаправленные. Сильна выражена несогласованность действий обеих рук В 

ряде случаев даже у старш. дошколь. нет понимания последовательности и 

логики всех действий, входящих навык (при умывание дети берут сухое мыло, 

не намочив руки кладут его на место, а затем открывают кран).  

Термин "У. О" в спец. педагогики обозначает стойко выраженное снижение 

познавательной деятельности реб-ка, возникшее на основе ограниченного 

поражения ЦНС. Степень поражения может быть различной по тяжести, 

локамуации и по времени наступления. Этиология патологического разв-я 

может быть разнообразной, а это вызывает индив. Особенности 

физиологического, эмоц-волев-го и интеллектуального разв-я ребенка с наруш. 

інтелекту.  

63. Ранняя диагностика и коррекция нарушений зрения у детей 

Международная классификация нарушений зрения основана на оценке двух 

зрительных сенсорных функций: остроты зрения и поля зрения.  

ЗРИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ - это острота зрения менее 0,3 на лучший глаз с 

коррекцией и / или поле зрения менее 15 угл. град. Определяя, что такое 

зрительное нарушение, мы одновременно определяем и круг лиц, 

нуждающихся в специальном образовании.  

Классификация зрительных нарушений.  

Розрізняють такі типи дітей з порушенням зору:  

слепые дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04),  

слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции 

от 0,05 до 0,2),  

дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3)  

Причины нарушений зрения.  

Врожденные:  

вызванные различными вирусными и инфекционными заболеваниями 

(грипп, токсоплазмоз и др.), нарушениями обмена веществ матери во время 

беременности;  

наследственная передача некоторых дефектов зрения (уменьшение размеров 
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глаз, катаракта и др.);  

иногда обусловленные врожденными доброкачественными мозговыми 

опухолями (такие нарушения проявляются не сразу).  

Приобретенные:  

внутричерепные и внутриглазные кровоизлияния, травмы головы во время 

родов и в раннем возрасте ребенка;  

в связи с повышением внутриглазного давления;  

на фоне общего соматического ослабления здоровья ребенка;  

недоношенные детей с ретинопатией (снижение чувствительности сетчатки), 

при которой часто наступает тотальная слепота.  

Причиною атрофії зорового нерва можуть бути як спадкові, так і придбані 

аномалії. Иногда факторов, обуславливающих снижение зрения, может быть 

несколько.  

Методы ранней диагностики.  

Очень важна ранняя диагностика детей группы риска.  

Существуют определенные тесты для проведения проверки зрения ребенка.  

1 тест - проверка на возможность прослеживания глазами за светящимся 

предметом (фонариком) или яркой игрушкой на расстоянии 10 - 15 см в любом 

направлении. Проводится в 4 - 4,5 мес.  

2 тест - для проверки остроты зрения. Предлагается выложить на светлый стол 

хлебные крошки диаметром 3, 1,5 и 0,5 мм. Ребенок в 6 мес. может увидеть 

крошки диаметром 0,5 мм.  

3 тест - на выверение остроты зрения для обоих глаз. Для проведения этого 

обследования ребенка нужно посадить на колени маме, а напротив них садится 

ассистент с яркой и интересной игрушкой в руках. Логопед из-за спины 

ребенка закрывает рукой вначале его правый, затем левый глаз. При попытке 

рассмотреть игрушку ребенок с нормальным зрением пытается убрать руку или 

наклонить голову.  

Особенности проявления нарушений зрения у детей.  

Оскільки при врожденной или ранней слепоте ребенок не получает никакого 

запаса зрительных представлений, у некоторых из них задерживается освоение 
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пространства и предметной деятельности. Їх уявлення і знання про предмети 

реального світу мізерні і схематичні.  

Мова часто формується із затримкою. Разом з тим, що 

сформувалася мова нерідко буває більш багатої за лексиці, ніж у зрячих. 

Відзначається схильність цих дітей до рассуждательству, але слова часто не 

висловлюють конкретного їх значення або використовуються неадекватно. 

Абстрактні поняття у сліпих дітей часто засвоюються легше, ніж конкретні. 

Для них характерний високий рівень розвитку вербальної (словесної) пам'яті. 

Мышление этих детей вязкое, обстоятельное, они склонны к детализации.  

Сліпота гальмує рухову активність дитини. Малорухливість, млявість, 

повільність і виникають на цьому фоні 

рухові стереотипії є характернимиособливостями психомоторики цих дітей.  

Формування навичок самообслуговування уповільнена, і вони часто не 

повністю сформовані навіть до періоду шкільного навчання.  

Основные этапы медико-педагогической коррекционной работы.  

1. Лечебные мероприятия:  

медикаментозне лікування;  

лазеротерапия;  

лечение на специальных аппаратах, тренажерах, выполнение упражнений для 

развития зрения;  

лечебная физкультура.  

Сенсорное воспитание:  

развитие зрительного восприятия и формирования предметных представлений,  

развитие слухового восприятия и внимания,  

развитие осязания.  

3. Розвиток мови.  

4. Формирование различных видов деятельности:  

предметной и игровой,  

мыслительной деятельности (укрепление взаимосвязи между действием, 

словом и образом, формирование элементов логического мышления),  

продуктивной (лепка, конструирование, ручной труд),  
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элементов трудовой деятельности.  

5. Физическое воспитание:  

различные физические упражнения на развитие основных движений, 

физических качеств (быстроты, точности, равновесия), координации 

движений;  

занятия по умению ориентироваться в пространстве,  

преодоления скованности, неуверенности, боязни пространства, возникающих 

на фоне зрительной патологии;  

спортивные и подвижные игры.  

6. Эстетическое развитие:  

музыкальное воспитание и ритмика,  

ознакомление с художественной литературой,  

театрализованная деятельность.  

7. Социальная адаптация:  

формирование умения ребенка сотрудничать со взрослыми и сверстниками,  

формирование представлений о самом себе,  

формирование навыков самообслуживания.  

64. Общие и специфические закономерности аномального развития 

АНОМАЛЬНЫЕ ДЕТИ - дети, имеющие значительные отклонения от 

нормального физического или психического развития и вследствие этого 

нуждающиеся в воспитании и обучении в специальных условиях, которые 

обеспечивают коррекцию и компенсацию недостатков развития.  

Наличие у ребенка того или иного нарушения (например, потеря слуха на одно 

ухо) еще не предопределяет аномального развития. В таких случаях физическое 

и психическое развитие детей не нарушается, и они не могут быть отнесены к 

категории аномальных.  

Нарушенное развитие имеет закономерности, характеризующие как отставание 

в формировании психики, так и возможную компенсацию нарушений.  

Общие закономерности, характерные для разных отклонений в развитии,  

трудности социальной адаптации,  
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нарушения взаимодействия с социальной средой,  

изменения в развитии личности ребенка,  

нарушение способности к приему и переработке информации,  

нарушение словесной регуляции деятельности.  

Специфические закономерности свойственны только некоторым типам 

нарушенного развития и не наблюдаются у детей других категорий. Именно 

наличие этих специфических закономерностей позволяет нам разграничивать 

категории детей между собой, то есть специфические закономерности 

выступают как дифференциально-диагностические категории. Однако 

Лубовский указывал, что специфических закономерностей установлено гораздо 

меньше, чем общих. Этот факт объясняет те трудности, которые возникают при 

дифференциальной диагностике нарушения развития у детей.  

65. Характеристика межличностных отношений и социального поведения 

детей с нарушениями речи разной степени тяжести 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

Наличие органического поражения мозга обуславливает то, что эти дети плохо 

переносят духоту, жару, езду в транспорте, долгое качание на качелях. Нередко 

они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения равновесия, координации 

движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений (т.е. несформированность общего и орального 

праксиса).  

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро 
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утомляются, причём это утомление накапливается в течении дня к вечеру, а 

также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребёнка, на 

его самочувствии. Это может проявляться в усилии головных болей. 

Расстройства сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость. Работоспособность и 

произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они 

проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу. 

Выбегают в коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не 

реагируют на замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на 

уроке.  

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и память, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функцией речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушения познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность.  

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учёбе.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и 

детей, их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив. Повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом 

состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами.  

66. Игра как средство коррекции дошк-в с отклонениями в развитии 
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Маленькие умственно отсталые дети, поступающие в специальные дошкольные 

учреждения, как правило, совсем не умеют играть. Они однообразно 

манипулируют игрушками независимо от их функционального назначения. Так, 

ребенок совершенно одинаково может длительно стучать кубиком, уткой, 

машинкой. Особо примечательным в этом случае является отношение к кукле, 

которая обычно воспринимается так же, как и все иные игрушки. Кукла не 

вызывает адекватных радостных эмоций и не воспринимается в качестве 

заместителя человека. По отношению к игрушкам-животным умственно 

отсталый дошкольник также не выказывает сколько-нибудь заинтересованного 

эмоционального отношения. Его действия с ними напоминают манипуляции с 

кубиками и машинами.  

Важно отметить, что среди необученных умственно отсталых дошкольников 

встречаются и такие дети, которые любят попробовать игрушку "на вкус". Они 

пытаются отгрызть кусочек от цветного кубика, облизывать матрешку, засунуть 

в рот колпачок пирамиды. Несомненно, такие действия с игрушками в 

основном характерны для детей, страдающих глубоким интеллектуальным 

нарушением, однако в ряде случаев они вызваны просто неумением 

действовать с игрушками, отсутствием опыта их использования в соответствии 

с функциональным назначением.  

У значительной части умственно отсталых дошкольников наряду с 

манипуляциями встречаются и так называемые процессуальные действия, когда 

ребенок беспрерывно повторяет один и тот же игровой процесс: снимает 

одежду и надевает ее на куклу, создает и разрушает постройку из кубиков, 

достает из буфета и ставит на место посуду.  

Отличительной особенностью игр необученных умственно отсталых 

дошкольников является наличие так называемых неадекватных действий. 

Например, действуя с маленькой машиной, ребенок ставит ее в ванну и 

пытается при этом двигать из стороны в сторону; играя с мелкими матрешками, 

он складывает их в кастрюлю и кладет в кузов машины; наполняет кузов 

грузовика посудой, не замечая строительного материала. Такие действия не 

диктуются ни логикой игры, ни функциональным назначением игрушки, их ни 
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в коем случае нельзя путать с использованием предметов-заместителей, 

которые часто наблюдаются в игре нормально развивающихся детей. Обычный 

дошкольник охотно использует палочку вместо ложки, кубик вместо мыла, 

шарик в качестве яблока для куклы. Такие действия обусловлены 

потребностями игры и говорят о высоком уровне ее развития. Но как раз таких 

действий - с использованием предметов-заместителей - никогда не встречается 

у умственно отсталых дошкольников при их поступлении в специальное 

дошкольное учреждение.  

Используя игру в коррекционной работе педагог имеет возможность научить 

ребенка взаимодействию с предметами, адекватному общению с другими 

людьми.  

67. Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

для детей с нарушением речи 

В нашей стране расширяется сеть дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями речи. В детских садах такого типа наряду с выполнением 

общеобразовательных и воспитательных задач предусматривается специальная 

работа по формированию у детей правильной речи.  

В психолого-педагогических исследованиях, проведенных Р.Е. Льовиній, В.І. 

Лубовским, Т.Б. Филичевой, Е.М. Мастюковой и другими авторами, показано, 

что у детей с нарушенным речевым развитием имеются специфические 

особенности общего психического развития. Это обусловило необходимость 

разработки и введения системы специальных заданий, упражнений и приемов 

коррекционно-педагогического воздействия, осуществляемого воспитателем в 

целях более полной нормализации речевой и других психических функций 

ребенка.  

Воспитатели должны создавать условия для развития речевой деятельности и 

речевого общения детей:  

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне 

занятий, побуждать внимательно слушать других детей и вслушиваться в 

содержание высказываний;  



создавать ситуацию общения;  

формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи;  

организовывать игры на развитие звуковой культуры речи;  

привлекать внимание к длительности звучания слова, последовательности и 

месту звуков в слове;  

проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля, словесной памяти;  

привлекать внимание к интонационной стороне речи.  

Воспитатель проводит занятия по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (познавательному развитию) по особой системе с учетом 

лексических тем; пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей, 

используя для этого режимные моменты; контролирует звукопроизношение и 

грамматическую правильность речи детей в течение всего времени общения с 

ними.  

Логопед на фронтальных занятиях формулирует темы и отрабатывает с детьми 

материал по произношению, звуковому анализу, обучает элементам грамоты, 

одновременно знакомит детей с определенными лексико-грамматическими 

категориями. Логопед руководит работой воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации словарного запаса, усвоению грамматических 

категорий, развитию связной речи. Воспитатель при планировании занятий по 

письму и формированию графических навыков также руководствуется 

методическими указаниями логопеда.  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что, кроме обучающих, развивающих, 

воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи.  

Воспитатель обязательно присутствует на всех фронтальных занятиях 

логопеда, делает записи; отдельные элементы логопедического занятия он 

включает в свои занятия по развитию речи и в вечернюю работу.  

Логопед учитывает особенности и способности детей. Если ребенок хорошо 

успевает по отдельным видам занятий, то логопед может по согласованию с 

воспитателем взять его на индивидуальное логопедическое занятие.  



Точно так же логопед старается брать детей с прогулки без ущерба для 

здоровья ребенка на 15-20 мин для индивидуальной работы.  

Во второй половине дня воспитатель работает, согласуясь со своей сеткой 

занятий, по закреплению произносительных навыков и развитию речи. 

Желательно планировать фронтальные занятия по развитию речи и 

познавательному развитию во второй половине дня.  

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу, 

значимость которой в том, что она предоставляет возможность практики 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в их 

жизнедеятельности.  

68. Понятие аномального развития. Определение понятий "дизонтогенез". 

Психологические параметры дизонтогенеза 

К аномальным (от греч. anomalos - неправильный) относятся дети, у которых 

физические или психические отклонения приводят к нарушению общего 

развития. Дефект (лат. defectus - недостаток) одной из функций нарушает 

развитие ребенка только при определенных обстоятельствах. Наличие того или 

иного дефекта еще не предопределяет аномального развития. Потеря слуха на 

одно ухо или поражение зрения на один глаз не обязательно ведет к дефекту 

развития, поскольку в этих случаях сохраняется возможность воспринимать 

звуковые и зрительные сигналы. Дефекты такого рода не нарушают общения с 

окружающими, не мешают овладению учебным материалом и обучению в 

массовой школе. Следовательно, эти дефекты не являются причиной 

аномального развития.  

Дизонтогенез (disontogenesis) - это нарушение развития организма на каком-

либо этапе онтогенеза. (Онтогенез - постепенное, протекающее этапами в виде 

количественных и качественных сдвигов изменение организма от менее к более 

совершенному его строению и функционированию. Онтогенез по существу 

этого понятия должен быть отнесен ко всему периоду жизни человека от 

рождения до смерти)  
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Термин дизонтогенез обозначает различные формы нарушения онтогенеза, 

включая и постнатальный, преимущественно ранний, ограниченный теми 

сроками развития, когда морфологические системы организма еще не достигли 

зрелости. Причины возникновения дизонтогений можно условно разделить на 

врожденные и приобретенные. К числу врожденных (биологических) можно 

отнести: пороки развития мозга, связанные с поражением генетического 

материала; внутриутробные нарушения; патологию родов; онкологические и 

инфекционные заболевания; ряд других факторов (вредностей), которые не 

оказывают на взрослого патогенного воздействия (из-за невысокой 

восприимчивости гематоэнцефалического барьера и др.) При этом большое 

значение имеет время повреждения (наиболее ранимый - период максимальной 

клеточной дифференциации), мозговая локализация процесса, степень его 

распространенности (наблюдается с одной стороны незрелость, а с другой - 

тенденция к росту и, следовательно, компенсации дефекта), а также 

интенсивность повреждения. Среди приобретенных (социальных) причин 

выделяют: микросоциально-педагогическую запущенность; 

патохарактерологическое формирование личности. В целом, ряд проявлений 

дизонтогенеза при этой этиологии менее выражен и груб.  

Основные характеристики (параметры) дизонтогенеза:  

1. связанный с функциональной локализацией нарушения, в зависимости от 

которого различают два вида дефектов (частный, обусловленный 

дефицитарностью отдельных функций гнозиса, праксиса, речи; общий, 

связанный с нарушением регуляторных систем, при дисфункции которых 

наблюдаются подкорковые (снижение уровня бодрствования, психической 

активности, патология влечений и др.) и корковые дефекты (нарушение 

сложных эмоциональных образований и интеллектуальной деятельности).  

2. связанный с временем поражения: чем раньше произошло поражение, тем 

более вероятно явление недоразвития и чем позднее возникло нарушение 

нервной системы, тем более характерны явления повреждения с распадом 

структуры психической функции. Повреждению чаще всего подвергаются 

функциональные системы с относительно коротким временным циклом 



развития (функции, имеющие подкорковую локализацию). В сенситивные 

периоды также увеличивается вероятность возникновения психических 

нарушений (в возрасте 0-3 года и 11-15 лет).  

3. характеризующий взаимоотношения между первичными (непосредственно 

вытекающие из биологического характера болезни; могут иметь характер 

недоразвития или / и повреждения) и вторичными дефектами (возникающие в 

процессе аномального социального развития; выражается в виде 

специфических недоразвития - слуха, речи, а также функции, которые 

находились в момент воздействия в сензитивном периоде; его направленность 

"снизу - вверх", т.е. от элементарных функций к более сложным).  

4. связанный с нарушением межфункциональных взаимодействий в процессе 

аномального системогенеза. В нормальном онтогенезе можно выделить 

следующие типы межфункциональных отношений·(явление независимости 

характерны для ранних этапов формирования и отдельных компонентов 

психических функций); ассоциативные связи также характерны для ранних 

этапов. При этом типе взаимодействия разномодальные чувственные 

впечатления объединяются в одно целое на основе временно-пространственной 

близости; психические функции, построенные по иерархическому принципу, 

формируются в процессе усложняющейся предметной деятельности и общения. 

Этот тип обладает высокой пластичностью и устойчивостью.  

 

 

69. Коррекционная направленность умственного, физического, трудового, 

эстетического, нравственного воспитания дошкольников с нарушениями 

интеллекта в специальных (коррекционных) дошкольных учреждениях 8 

вида 

Умственное воспитание ребёнка рассматривается не только как овладение им 

знаниями и способами мыслительной деятельности, но и как формирование 

определенных качеств личности. Умственное воспитание детей происходить в 

ходе общения со взрослыми, в играх со сверстниками, в процессе 
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систематического обучения. Корр-воспит работа по умственному воспит детей 

с наруш. интеллекта направлена на развития внимания и запоминания, 

формирование восприятия, мышления и речи, а также воспитание 

определенных качеств личности. Эта работа осуществляется в ДОУ - в 

повседневной жизни, при ОЗОМ, в процессе формирования всех видов детской 

деятельности и на спец. занятиях по раз-ю речи, формированию ЭМТ, по 

обучению игре, ИЗО деятельностью, навыкам самообслуживания.  

Физическое воспитание и физическое развитие детей с наруш. интел. должно 

быть направленно на решение общих для всех ДОУ задач и специфик задач, 

направленные на коррекцию, компенсацию и предупреждение отклонений в 

физич. разв-ии, обусловленных характером нарушений: создание спец. условий, 

стимулирующих физич. развитие в целом; профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний; осуществление системы корр - воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие и совершенствование основных 

двигательных, физических качеств и предупреждение вторичных отклонений в 

физич. разв-ии. Кор. направленность должна пронизывать всю работу по физич. 

воспитанию детей с наруш. интеллекта, в том числе приосуществление общих 

задач: укрепление здоровья ребёнка; обеспечение развития гармоничного его 

телосложения, правильная осанка; закрепление потребности в разных видах 

двигательной деятельности; развитие движений, двигательных качеств, физич. 

и умст. работоспособности; тренировка сердечно - сосудистых и дыхательных 

систем; закаливание организма. Физич. восп-е проводится в повседневной 

жизни и на спец. занятиях. В режиме дня выделены спец. мероприятия, 

направленные на физич. восп-е детей в режиме питания и сна, утренняя 

гимнастика, прогулка, закаливание, гигиенические процедуры. В "Программе 

воспитания и обучения У.О. детей дошколь. возврата" (1991) предусмотрены 

спец. занятия по физич. восп-ю, которые проводятся 3 раза в неделю во всех 

возрастных группах. В коррекционной физич. раз-ии детей с наруш. интеллекта 

важную роль играет создание режима двигательной активности. Сюда входит 

проведение утренней гимнастики, исполнение подвижных видов работы на 

всех занятиях у учителя - дефектолога и воспитателя (физ. минутки, двигаться 



не за столом, пальчиковая гимнастика). Основной формой воспитательно-

образовательно работы по физич. восп-ю яв-ся занятия. Специфика работы с 

детьми с наруш. интеллекта состоит в снижение уровня возрастных требований 

к физич. упражнениям, кратоковременности выполнения каждого отдельного 

движения по сравнению с нормально развивающимися детьми. В каждое 

занятие включается спец. работа по коррек-и функции равновесия, укрепления 

мышц, формирование правильной осанки, и мышц свода стоп, развитие 

дыхательной мускулатуры и нормализации двигательной активности.  

Опыт работы с детьми с наруш. интеллекта показывает, что при достаточно 

раннем начале и правильной системе проведения физич. восп-я с включением 

системы корр-восстановительных мероприятий можно добиться существенных 

продвижений. При правильной постановки обучения физич. восп-е 

способствует развитию личностных качеств детей с наруш. интеллекта, 

произвольного внимания, умение преодолевать трудности, контролировать 

себя: раз - тию целеустремленности, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности, смелости, правильному отношению к оценки своих 

действий, и положительному отношению к своим сверстникам.  

Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в усвоение У.О. 

ребёнком опыта действий с предметами, способствует пониманию роли 

каждого отдельного действия и его логической последовательности. 

Формирование элементов трудовой деятельности осуществляется на спец. 

занятиях и в быту, и ведется в двух направлениях. С одной стороны дети 

знакомятся с трудом взрослых, с ролью труда в жизни всего общества, 

воспитывают уважение к труду взрослых. С другой стороны, трудовое 

воспитание ведется при организации практической деятельности детей - при 

формирование навыков самообслуживания, на занятиях: пот ручному труду. в 

процессе хозяйственно - бытового труда и труда в природе. Обучение труду 

играет большую роль во всем психическом развитии ребёнка, в его умственном 

и нравственном воспитание. Дети приобретают определенные навыки и умения, 

овладевают орудийными действиями, это способствует развитию мышления. 

Учатся действовать по образцу, подражанию и словесной инструкции, которая 



помогает формированию словесной регуляции действий. В труде находим 

возможности для того, что бы планировать свои действия, это позволяет 

добиться появлений элементов самоконтроля к каждому дошколь. возрасту. 

Коллективный труд - основа для воспитания взаимопомощи и отзывчивости, 

для организации поведения детей в целом.  

В плане эстетического восп-я детей с наруш. интеллекта существенные 

значения имеет занятия по ИЗО деятельность, музыкально - ритмические 

занятия, ознакомление с худ. лит - ой и театрализованная деятельность. На 

занятиях по ИЗО у детей развиваются элементы личностного отношения к 

воспринимаемому произведения искусства, к создаваемому им самим 

изображению. Цель: ознакомление детей с произведениями изобразительного 

искусства, развитие элементов воображения и творчества. Занятия по ИЗО 

помогают воспитанию по усидчивости, внимания, умение доводить начатое до 

конца. В процессе муз. ритмических занятий происходить развитие слухового 

восприятия и слухового внимания, развитие голоса, ритмичных движений и 

ориентировки в схеме собственного тела и в пространстве. Воспитываются 

положительные эмоциональные отношение и интерес к музыке, расширяется 

музыкальные впечатления, словами музыки воспитываются эстетическое 

отношение к окружающему, к родной природе. В процессе ознакомление детей 

с худ. лит начинается формирование восприятия худ текста. Дети учатся 

различать литературные жанры, эмоционально откликаться на поступки героев, 

сопереживать им. Включение приемов театрализации в повседневной жизни 

детей делает её более яркой, динамичной, насыщает положительными 

эмоциями, даёт ребёнку возможность приобрести малый опыт вхождения в ту 

или иную ситуацию, вживания в определенную роль, взаимоотношение с 

партнером. Это всё способствует развитию у детей познавательных процессов: 

восприятия, памяти, мышления, речи, элементов воображения, формирует 

навыки позитивного поведения в обществе.  

Создание единой гос-ной системы раннего выявления и соц. Помощи детям с 

отклонениями в развитии  

появилась необходимость решения проблемы раннего выявления и коррекции 



отклонений в развитии у детей и возможность создания для этого единой 

системы, работающей на федеральном уровне и предполагающей:  

максимально раннее выявление и диагностику особых нужд и особых 

образовательных потребностей ребенка;  

устранение разрыва между моментом определения первичного отклонения в 

развитии ребенка и началом целенаправленного обучения;  

расширение временных границ специального образования: нижняя граница - 

первые месяцы жизни; верхняя граница - вся жизнь;  

непрерывность процесса обучения и его выход за рамки школьного возраста с 

включением специальных мероприятий в дошкольном и даже раннем возрасте;  

выделение комплекса специальных коррекционно-развивающих задач (которые 

не включаются в содержание образования нормально развивающегося ребенка 

того же возраста);  

построение системы необходимых "обходных путей" обучения, использование 

специфических методов, приемов, средств обучения;  

более дифференцированное, пошаговое обучение, которое в большинстве 

случаев не требуется в образовании нормально развивающегося ребенка;  

значительно более глубокую, чем в массовом образовании, дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, особую организацию образовательной среды;  

обязательное включение родителей в коррекционный и образовательный 

процесс и их особую целенаправленную подготовку силами специалистов.  

Создание условий для овладения речью глухими и слабослышащими детьми  

Несформированность речи приводит к задержке интеллектуального развития.  

Необходимым условием для овладения ребенком с нарушением слуха речью 

является создание в детском учреждении речевой среды. Необходимый для 

усвоения ребенком речевой материал должен постоянно использоваться 

взрослыми в сходных ситуациях, и, как следствие, повторяться детьми.  

Первоначально слова и фразы даются воспитателями в условиях бытовой 

деятельности. В дальнейшем те же слова и фразы употребляются на занятиях.  

Исследования показали, что наиболее эффективно устная речь у детей с 

нарушением слуха развивается во время сюжетно-ролевых игр. С этой целью на 



занятиях по развитию речи проводятся инсценировки известных детям сказок, 

сюжетно-ролевые игры, где дети действуют и общаются друг с другом в 

соответствии со своей ролью. Большое внимание уделяется формированию 

естественного темпа, ритмической структуры слова, интонации. Именно 

поэтому речь воспитателей и педагогов должна быть тоже естественной, 

обычного тембра и интонации.  

Работа по развитию речи на занятиях осуществляется в трех направлениях:  

♦ усвоение и закрепление речевого материала, разбитого по темам;  

♦ формирование различных видов речевой деятельности (устная речь, чтение, 

письмо, слухо-зрительное восприятие, дактилирование, слушание);  

♦ специальные языковые наблюдения в целях усвоения значения слов, 

звукобуквенный анализ слова или отработка грамматических форм слова в 

структуре целых предложений.  

Формирование произношения у детей с нарушенным слухом имеет общие  

закономерности со слышащими детьми:  

физиологическую основу формирования речевых умений и навыков составляет 

формирование условно-рефлекторных связей в результате многократного 

повторения речевого действия;  

формирование произношения в своем становлении проходит ряд этапов от 

восприятия до самостоятельного произношения, где огромное значение имеет 

способность детей к подражанию и их потребность в общении.  

На первом году обучения детям с нарушениями слуха положено знать не менее 

230 слов. К семи годам словарь должен увеличиться до 2000-2300 слов.  

70. Характеристика типовой программы развития и коррекционного 

обучения дошкольников с ЗПР 

Цель программы - подготовить детей с ЗПР к обучению к школе. Решаются 

задачи коррекции специфических отклонений в развитии познавательной 

деятельности детей, их мышления (анализа, синтеза, сравнения и обобщения), 

речи, элементарных языковых и математических знаний, представлений об 

окружающем мире.  
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Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в 

последствии продолжить обучение в специальной школе (классы 

выравнивания), а при компенсированном состоянии - в первом классе 

семилетних детей в массовой школе.  

Предлагаемый проект программы рассчитан только для обучения на занятиях. 

Воспитание в повседневной жизни осуществляется по программе 

подготовительной к школе группы д / сада общего типа.  

Содержание программы ориентировано на старший дошкольный возраст (6- 7 

лет).  

Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Первоначальное обучение грамоте  

2. Ознакомление с окружающим миром развитие речи  

3. Развитие элементарных математических представлений  

4. Трудовое воспитание  

5. Образотворче мистецтво  

6. Ритміка  

Занятия проводятся в соответствии с представленным ниже учебным планом  

№  Вид заняття  Количество занятий 

в неделю  

1  Первоначальное обучение грамоте и 

развитию речи 

6 занятий  

2  Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  

2 занятия  

3  Развитие элементарных математических 

представлений  

4 занятия  

4  Трудовое воспитание (включая лепку и 

аппликацию)  

2 занятия  

5  Образотворче мистецтво  2 занятия  

6  Ритміка  2 занятия  

7  Фізична культура  2 занятия  
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8  Музика  2 занятия  

 

Итого: 22 занятия.  

По физической культуре (2 занятия) и музыке (2 занятия) используется 

программа подготовительной к школе группы д / сада общего типа.  

Занятия с детьми проводятся педагогами-дефектологами. Воспитателями и 

музыкальными руководителем. Продолжительность занятий в начале года - 25 

минут, в конце года - 35 минут.  

Первоначально обучение грамоте детей с ЗПР предусматривает:  

уточнение и обогащение словарного запаса в связи с расширением 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности в связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи;  

формирование приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

грамотой;  

Перед обучением труду детей с ЗПР в условиях д / сада наряду с общими 

задачами трудового обучения и воспитания стоят также специфические, 

вытекающие из особенностей развития этих детей и направленные на 

коррекцию недостатков их мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности, на формирование учебной 

деятельности. В процессе обучения труду должны компенсироваться 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы детей, формироваться такие 

личностные качества, как наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность. Специальными задачами должны стать развитие мелкой 

моторики рук и совершенствование пространственных представлений. Большое 

внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

воспитанников в плане трудовой деятельности, ознакомлению их с трудом 

взрослых. Важным также является максимальное привлечение к занятиям по 

обучению труду знаний и практических умений детей, приобретаемых на 



других занятиях, т.к. дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного 

и того же материала в различных аспектах, в неоднократном его закреплении.  

Решение поставленных задач осуществляется в процессе практической 

деятельности детей, направленной на изготовление общественно полезных 

изделий.  

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются 

воспитание у детей чувства прекрасного, понимания красоты в окружающей 

жизни, формирование потребности в изображении предметов и явлений 

окружающей действительности, развитие изобразительных навыков, 

основанных на использовании различных средств выразительности - цвета, 

линии, формы.  

При формировании изобразительной деятельности у дошкольников с ЗПР 

необходимо учитывать особенности их психики и эмоциональной сферы. В 

детских работах появляются недостаточная дифференцированность 

восприятия, слабая сформированность сенсорных эталонов. Бедность сферы 

образов - представлений, легкие формы двигательных нарушений. В 

изобразительной деятельности сказывается характерная для детей с ЗПР 

неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность. Наблюдается 

сниженный интерес, а у некоторых его отсутствие, к процессу и результатам 

деятельности.  

91. Возрастная восприимчивость к различным патогенным воздействиям 

В ходе индивидуального развития ребенка постоянно идет борьба между 

незрелостью его структур и фондом роста или развития. В зависимости от 

преобладания первого или второго фактора при одних и тех же условиях в 

одних случаях можно ожидать более устойчивые патологические изменения, а 

в других - более легкие и поддающиеся коррекционно-педагогическому 

воздействию(Л.С. ВЫГОТСКИЙ, Г.Е. СУХАРЕВА, Г. ГЕЛЬНИЦ). Наиболее 

уязвимыми периодами детства яв-ся период "первичной незрелости" организма 

в период до трех лет, а также период перестройки организма в период 

пубертата, когда уже гармонически сформировавшиеся системы детского 
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организма вновь утрачивают состояние равновесия, перестраиваясь на 

"взрослое" функционирование.  

Согласно клинико-педагогическим материалам, наиболее грубое недоразвитие 

психических функций возникает вследствие воздействия повреждающих 

вредностей в период интенсивной клеточной дифференциации структур 

головног мозга, т.е. на ранних этапах эмбриогенеза, в первой трети 

беременности.  

В период дошкольного и младшего школьного возраста (3-11 лет) детский 

организм представляет собой систему, более устойчивую к стойким 

необратимым отклонениям.  

Каждый возраст накладывает свой отпечаток на характер реагирования в случае 

патогенного воздействия. Это так называемые уровни нервно-психического 

реагирования детей и подростков на различные патогенные воздействия:  

СОМАТО-ВЕГЕТАТИВНЫЙ (от 0до 3 лет) - на фоне незрелости всех систем 

организм в этом возрасте на любое патогенное воздействие реагирует 

комплексом сомато-вегетативных реакций, таких как общая и вегетативная 

возбудимость, повышение температуры тела, нарушение сна, аппетита, 

желудочно-кишечные расстройства;  

ПСИХО-МОТОРНЫЙ (4-7 лет) - интенсивное формирование корковых 

отделов двигательного анализатора, и в частности лобных отделов головного 

мозга, делает данную систему предрасположенной к гипердинамическим 

расстройствам различного генеза (психомоторная возбудимость, тики, 

заикание, страхи). Возрастает роль психогенных факторов - неблагоприятных 

травмирующих отношений в семье, реакций на привыкание к ДОУ, 

неблагоприятных межличностных отношений;  

АФФЕКТИВНЫЙ (7-12 лет) - на любую вредность ребенок реагирует с 

заметным аффективным компонентом - от выраженной аутизации до 

аффективной возбудимости с явлениями негативизма, агрессии, 

невротическими реакциями;  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИДЕАТОРНЫЙ (12-16 лет) - ведущий в препубертатном и 

пубертатном возрасте. Характеризуется патологическим фантазированием, 
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сверхценными увлечениями, сверхценными ипохондрическими идеями, такими 

как идеи мнимого уродства (дисморфофобия, нервная анорексия), 

психогенными реакциями протеста, оппозиции, эмансипации.  

Преимущественная симптоматика каждого возрастного уровня реагирования не 

исключает симптомов предыдущих уровней, но отводит им менее заметное 

место в картине дизонтогении.  

Трудовая деятельность рассматривается как источник развития личности: она 

формирует волевые качества, мотивационно-потребностную сферу личности, 

такие черты характера, как трудолюбие, настойчивость, аккуратность и др. 

Труд является мощным источником нравственного развития. Трудовая 

деятельность обычно носит коллективный характер, и в ее процессе 

развиваются коммуникативные навыки детей, умение взаимодействовать, 

вырабатывать коллективное решение, распределять обязанности, совместно 

планировать деятельность.  

Виды трудовой деятельности дошкольников:  

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. В 

связи с двигательной патологией, имеющейся у детей с ДЦП, особую 

актуальность в дошкольном возрасте приобретает освоение навыков 

самообслуживания. Формирование этих навыков у дошкольников с ДЦП 

является частью подготовки их к школе и к самостоятельной жизни.  

Трудности развития этих навыков связаны с особенностями заболевания. У 

многих детей отмечается апраксия, т.е. неумение выполнять целенаправленные 

практические действия. Такие дети с особым трудом осваивают навыки 

одевания, раздевания, застегивания пуговиц, зашнуровывания ботинок; они 

долго не могут научиться застилать кровать,  

затрудняются в письме, в конструировании из кубиков, палочек и т.д. 

Целенаправленные практические действия (праксис) развиваются в процессе 

манипулятивной деятельности, поэтому, когда родители, жалея ребенка, 

стараются все сделать за него, лишая его возможности овладеть практическим 

опытом, отмечается задержка в формировании праксиса - так называемая 

вторичная апраксия. Явления апраксии негативно влияют на становление не 
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только навыков самообслуживания, но и на развитие различных видов 

деятельности.  

7. Специальная психология как отрасль психологии. Определение понятия 

"спец. псих". Задачи, методы и категории спец. псих 

Психология аномального детского развития - наука о закономерностях 

психического дисонтогенеза. Дисонтогенез - любое отклонение от нормального 

психического онтогенетического развития.  

Объект психологии аномального развития - психическое развитие ребенка.  

Предмет - законы психического дисонтогенеза.  

Методологические основы психологии аномального развития были заложены 

Л.С. Выготским, сформулировавшим принципы отражающие законы 

психического онтогенеза.  

Прижизненное опосредованное и произвольное формирование высших 

психических функций.  

Зависимость строения психических процессов от способов их формирования: 

разные пути формирования ВПФ, в зависимости от характера повреждения 

функции, возможность формирования обходным путем.  

Механизмы направления психической деятельности при дисонтогенезе 

подобны механизмам формирования психики в норме.  

Психический дефект, формирующийся в процессе дисонтогенеза имеет 

сложное многоуровневое строение и охватывает все стороны психической 

жизни. Задачи, стоящие перед психологией аномального развития: 

Теоретические:  

Проблема нормы и патологии. Общепсихологические задачи. Выработка 

критериев для разграничения нормы и патологии. Кроме того, предполагается 

описание психологической структуры нормы. Изучая возможные дисциплины 

возможно описание психологической структуры нормы, это возможно через 

отрицание отклонений. Но это до сих пор актуальная задача. Задача 

трансформации критериев, дифференциации нормального и аномального 

онтогенеза и построение психологической структуры нормального развития.  
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Выделение специфических законов, механизмов формирования нарушений 

психики. Существуют единые законы развития для аномального и нормального 

развития, но есть специфичные закономерности для аномалий развития. Общие 

механизмы: нарушение функций общения, нарушение процесса социализации, 

нарушение усвоения универсальных социальных знаний. Общие 

закономерности действуют при всех типах дисонтогенеза. Есть специфические 

закономерности, характерные для определенного вида дисонтогенеза.  

Выявление структуры дефекта и механизмов его формирования при 

различных вариантах дисонтогенеза. В структуре дефекта выяснение 

соотношения первичных и вторичных составляющих.  

Практические:  

Клинико-диагностическая - описание структуры дефекта зависит от 

использования диагностических методик.  

Воздействие - коррекция отклонений в развитии.  

Экспертная оценка, оценка уровня развития ребенка с помощью 

количественных методик.  

8. Игровая и продуктивная деятельность дошкольников с нарушениями 

зрения 

К детям с нарушениями зрения относятся слепые дети, с полным отсутствием 

зрения и дети с остаточным зрением при остроте зрения 0,05 и ниже на лучше 

видящим глазу. Слабовидящие дети со снижением зрения от 0.05 до 0,2 на 

лучше видящим глазу при возможности очковой коррекции. Дети с 

косоглазием и амбриопией.  

У детей с нарушением зрения возможно проведение коррекционных 

мероприятий в различных видах деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка. При цьому важливо враховувати 

провідний вид діяльності в рамках якого здійснюється найбільш адекватний 

розвиток дітей дошкільного віку.  

Младенческий возраст - это эмоциональное общение; ранний возраст - это 

предметно манипулятивная деятельность. Дошкольный возраст - это игровая 
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деятельность.  

В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного поведения 

среди сверстников и взрослых людей. Практически овладевают нормами и 

правилами поведения и приобщаются к жизни окружающих и взрослых.  

Существуют несколько видов игр: сюжетно - ролевые, подвижные, 

дидактические, театральные.  

Программой детского сада предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и подгрупповых) занятий по обучению 

детей игре в задачу которых входят формирование действий с предметами и 

игрушками, использовать их по назначению; специальные наблюдения за 

деятельностью взрослых; занятия по принятию роли; проигрывание отдельных 

ролевых ситуаций и объединение в единый сюжет. В игре дети учатся 

отображать жизнь взрослых, что помогает им утвердится среди сверстников.  

Воспитатель и тифлопедагог руководи игрой учат детей с нарушениями зрения 

видеть окружающие и отображать увиденное в играх. Игра служить для 

педагога эффективным средством преодоления недостатков развития личности 

ребёнка с нарушением зрения. Необходимым условием возникновения 

самодеятельных форм детской игры является педагогическая помощь, 

направленная на формирование предметных представлений, игровых умений и 

способов совместного взаимодействия в игре.  

Существенное место отводит педагог работе по формированию и обогащению 

сюжета ролевых игр путем наблюдения за жизнью и действиями взрослых, 

путем чтения художественной литературы, разыгрывания небольших 

инсценировок, сделанных по сказкам или на основе жизненных наблюдений.  

Важная роль отводится дидактическим играм как средству развития 

зрительного восприятия, формирования полисенсорных взаимосвязей, 

умственного, нравственного воспитания детей с нарушением зрения.  

9. Современные психолого-педагогические технологии помощи аутичным 

детям 



РДА - это отрыв от реальностей, уход в себя, пассивность и легко ранимость в 

контакте со средой. Современные психолого-педагогические технологии 

помощи аутичным детям:  

Оперантное обучение(поведенческая терапия), достаточно широко 

распространена в США. Метод предполагает создание внешних условий, 

формирующих желаемое поведение в самых различных аспектах: социально-

бытовом развитии, речи, овладении учебными предметами и 

производственными навыками. Обучение проводится индивидуально. 

Формально эффективность метода достаточно высока: до 50-60% 

воспитанников становятся способными овладевать программой массовой 

школы, получают возможность работать достаточно успешно для того, чтобы 

обеспечить своё существование, а в отдельных случаях даже поступают в 

колледжи и университеты. Вместе с тем полученные в ходе обучения навыки с 

трудом переносятся в другие условия, носят ригидный характер, в большей и 

меньшей степени механический, и желаемый уровень гибкой адаптации к 

жизни в обществе, как правило, не достигается, а если это и происходит, то не 

только благодаря, но и в значительной степени и вопреки использованному 

методу.  

ТЕАССН (американская программа). Программа ТЕАССН разработана в США. 

Развитие социальных умений и навыков на основе индивидуального возраста и 

психофизических особенностей детей. По мнению сторонников программы, 

следует направлять усилия не на адаптацию ребенка к миру, а на создание 

соответствующих его особенностям условий существования. Усилия 

направляются на развитие невербальных форм коммуникации, на 

формирование простых бытовых навыков. ТЕАССН - программа практически 

никогда не обеспечивает достаточно высокого уровня адаптации к реальной 

жизни, но она позволяет довольно быстро достичь положительных устойчивых 

изменений в работе даже с очень тяжелыми случаями аутизма. Цель - добиться 

возможности жить " независимо и самостоятельно" достигается, но только в 

особых, ограниченных или искусственно созданных условиях.  

Помимо оперантной терапии и программы ТЕАССН на Западе 
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используются холдинг - терапия (М. Уэлш), терапия "ежедневной жизнью" (К 

Китара), терапия "оптимальными условиями" (Б, и С. Кауфманы).  

Из отечественных подходов к коррекции аутизма наиболее известна 

предложенная К.С. Лебединской и О, С, Никольской методика комплексной 

медико-психолого-педагогической коррекции, основанная на представлении об 

аутизме прежде всего как об аффективном расстройстве. В отличии от 

зарубежных методов большое значение отводится комплексности - 

постоянному взаимодействию педагогов, психологов и врачей - психиатров. 

Основные усилия направляются на коррекцию эмоциональной сферы, на 

эмоциональное тонизирование ребенка. Метод эффективен при работе с 

относительно легкими формами РДА, применение же его для случаев с 

глубокими аутистическими расстройствами представляется весьма 

проблематичным.  

Одним из вариантов обучения аутичных детей и подростков в государственных 

учреждениях образования является создание специальных классов для 

аутичных детей в массовых школах и специальных школах других типов.  

Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.  

10. Закономерности детского развития 

• цикличность. Периоды подъема и интенсивного развития сменяются 

периодами замедления, затухания. Возраст является стадией развития и 

представляет собой цикл с особым темпом и содержанием;  

• неравномерность развития. Личность, ее психические функции развиваются 

неравномерно. В раннем возрасте появляется первоначальная структура 

сознания. Каждый новый возрастной период характеризуется сменой 

доминирующей функции. Перестройка старой системы на новую является 

основным путем развития психических функций;  

• метаморфозы в детском возрасте. Развитие не является только 

количественным изменением. Это качественное изменение, превращение одних 

форм в другие. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ факторы:  
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Все наше развитие, его темп, предел определяет наследственность человека. 

Наследственность является важной особенностью биологического фактора. 

Здесь важно сказать, что нет единого мнения по поводу того, что именно 

генетически обусловлено в психике человека. Отечественные психологи 

полагают, что наследуются прежде всего два момента - темперамент и задатки 

способностей.  

СОЦИАЛЬНЫЕ факторы:  

Среда является вторым фактором развития человека. Природная среда влияет 

на психическое развитие опосредованно - через существующие в данной среде 

виды трудовой деятельности и культуру. Они определяют систему воспитания 

детей. Социальная среда тоже является важным источником влияния. К 

социальной среде можно отнести общество, традиции, идеологию, религию. 

Вне социальной среды ребенок развиваться не может, т.е. он не может стать 

полноценной личностью.  

11. Динамика проявления минимальной мозговой дисфункции (ММД) на 

протяжении онтогенеза ребенка 

Онтогенез - (ontogeny) - развитие индивидуума от момента оплодотворения 

яйцеклетки до наступления смерти.  

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) у детей представляют собой 

наиболее распространенную форму нервно-психических нарушений 

в детскомвозрасте. По данным отечественных и зарубежных исследований, 

частота встречаемости ММД среди детей дошкольного и школьного возраста 

достигает 5-20%.  

В настоящее время ММД рассматриваются, как последствия ранних локальных 

повреждений головного мозга, выражающиеся в возрастной незрелости 

отдельных высших психических функций и их дисгармоничном развитии. При 

ММД наблюдается задержка в темпах развития функциональных систем мозга, 

обеспечивающих такие сложные интегративные функции, как речь, внимание, 

память, восприятие и другие формы высшей психической деятельности. По 

общему интеллектуальному развитию дети с ММД находятся на уровне нормы, 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


но при этом испытывают значительные трудности в школьном обучении и 

социальной адаптации. Вследствие очагового поражения, недоразвития 

или дисфункции тех или иных отделов коры больших полушарий мозга, ММД 

удетей проявляются в виде нарушений двигательного и речевого развития, 

формирования навыков письма (дисграфия), чтения (дислексия), счета 

(дискалькулия). По-видимому, наиболее распространенным вариантом ММД 

является синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Возрастная 

динамика ММД Изучение анамнеза показывает, что в раннем возрасте у 

многих детей с ММД обнаруживается синдром гипервозбудимости. 

Проявления гипервозбудимости возникают чаще в первые месяцы жизни, в 

20% случаев они отставлены на более поздние сроки (старше 6-8 месяцев). 

Несмотря на правильный режим и уход, достаточное количество пищи, дети 

беспокойны, у них отмечается беспричинный крик. Он сопровождается 

избыточной двигательной активностью, вегетативными реакциями в виде 

покраснения или мраморности кожных покровов, усиленной потливости, 

тахикардии, учащения дыхания. Во время крика можно наблюдать повышение 

мышечного тонуса, тремор подбородка, рук. Также характерны нарушения сна, 

трудности с кормлением и желудочно-кишечные нарушения. Наряду с 

нарушением сосания отмечается предрасположенность к срыгиванию, рвота. 

Поносы нередко чередуются с запорами. В возрасте от одного года до трех лет 

детей с ММД отличают повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, 

нарушения сна и аппетита, слабая прибавка в массе тела, некоторое отставание 

в психоречевом и двигательном развитии. К трем годам обращают на себя 

внимание такие особенности, как моторная неловкость, повышенная 

утомляемость, отвлекаемость, двигательная гиперактивность, импульсивность, 

упрямство и негативизм. В младшем возрасте у них нередко наблюдаются 

задержка в формировании навыков опрятности (энурез, энкопрез).  

Как правило, нарастание симптомов ММД приурочено к началу посещения 

детского сада (в возрасте 3-х лет) или школы (6-7 лет). Подобная 

закономерность может быть объяснена неспособностью ЦНС справляться с 

новыми требованиями, предъявляемыми ребенку в условиях увеличения 
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психических и физических нагрузок. Увеличение нагрузок на ЦНС в этом 

возрасте могут приводить к нарушениям поведения в виде упрямства, 

непослушания, негативизма, а также к невротическим расстройствам, 

замедлению психоречевого развития.  

Если в дошкольном возрасте среди детей с ММД преобладают 

гипервозбудимость, двигательная расторможенность или, наоборот, 

медлительность, а также моторная неловкость, рассеянность, отвлекаемость, 

непоседливость, повышенная утомляемость, особенности поведения 

(незрелость, инфантилизм, импульсивность), то у школьников на первый план 

выступают трудности в обучении и нарушения поведения. Детям с ММД 

свойственны слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, 

неуверенность в себе, заниженная самооценка. Нередко у них также 

наблюдаются простые и социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, 

оппозиционное и агрессивное поведение. В подростковом возрасте у ряда детей 

с ММД нарастают нарушения поведения, агрессивность, трудности во 

взаимоотношениях в семье и школе, ухудшается успеваемость, появляется тяга 

к употреблению алкоголя инаркотиков. Поэтому усилия специалистов должны 

быть направлены на своевр. виявлено. и коррекцию ММД.  

12. Семейное воспитание в системе реабилитационной работы с детьми 

имеющими нарушения и отклонения в развитии 

Семейное воспитание - это воспитание детей осуществляемое родителями или 

лицами их заменяющими (родственники, опекуны).  

Семей. восп-е детей с наруш. слуху. Наиболее тяжелое последствие полной или 

частичной потери слуха - отсутствие или недоразвитие речи. Поэтому если 

глухой или слабослышащий ребёнок восп-ся в семье, особое внимание следует 

уделять формированию у него словесной речи - учить его понимать 

обращенную к нему речь, выражать свои желания, просьбы и т.п. Работу по 

формированию словесной речи надо начинать сразу же после того, как будет 

установлена что самостоятельно речь не развивается. Для того чтобы понять 

ребёнку что все предметы имеют своё название, из названия пишут на табличке 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


крупными печатными буквами и прикрепляют их к соответствующим 

предметам. Для понимание речи окружающих, ребёнка приучают смотреть в 

лицо говорящего "читать с губ". Ребёнок подражает движениям губ говорящего 

- отраженно повторяет обращенную к нему речь. С помощью спец. приёмов 

родители могут сами учить детей произносить звуки, слова, фразы. Для 

получения необходимых указаний следует обратиться к специалистам - 

сурдопедагогам и логопедам. Для развития остатков слуха надо использовать 

звучащие и музыкальные игрушки, а при обращение к ребёнку громко говорить 

ему на ухо. Полезно проводить с ребёнком занятия по развитию речи, счёту, по 

развитию и использованию остатков слуха несколько раз в день по 10-15 мин. 

Дети должны заниматься лепкой, рисовать, конструировать и т.д. необходимо 

приучать детей лазать, прыгать, бегать, ходить по начерченным линиям, так как 

у детей с наруш. слуха часто нарушена моторика. Одна из особенностей 

воспит-я глухого ребёнка приучения его к бесшумным действиям: умение без 

стука закрывать дверь, ставить стулья, тихо выходить из-за стола, ходить не 

шоркая ногами и т.д. Очень важно чтоб такой ребёнок не был изолирован от 

своих слышащих сверстников. Для этого нужна помочь ребёнку войти в 

коллектив нормально слышащих детей, рассказать им как надо разговаривать с 

глухими, предотвратить возможные конфликты из-за неправильного отношения 

к ребёнку с наруш. слуху.  

Семей. восп-е детей с наруш. зрения. Как только слепой ребёнок научиться 

ходить не следует оберегать его от самостоятельных движений. Нужно 

приучать его ходить и бегать по комнате, ориентироваться на голос человека 

и звук погремушки. Чтобы не ушибся надо убрать мебель. Затем ребёнок 

знакомится с расположением комнат в доме, с устройством двора и приучается 

самостоятельно передвигаться по комнате, во дворе и на ближайшей улице. 

Сначала он ходить держась за руку взрослого, затем рядом или впереди 

взрослого. Слепой ребёнок как и зрячий постоянно стремится к движению, 

выполнению какой - либо деятельности, но отсутствие зрения не позволяет ему 

видеть движения других людей, и естественная потребность двигаться начинает 

проявляться в раскачивание туловища, махание руками, подпрыгивание на 
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одном месте и т.д. замедленность движений слепого прививает ему навыки 

ориентировки и самообслуживания, развивать органы чувств, расширяет его 

представления об окружающим. Познание окружающего мира осуществляется 

при правильном воспитание органов чувств. Можно научить слепого 

разбираться с помощью слуха определять по звуку различные виды транспорта, 

различать голоса птиц и животных, журчание ручья и д. р. звуки. Руки 

заменяют слепому глаза. Поэтому для развития осязания нужно научить 

слепого ощупывать предметы называя их части. Речь слепого развивается в 

процессе нормального общения с окружающими, слепому ребёнку надо 

рассказывать сказки, он должен слушать детские передачи по радио; 

необходимо учить ребёнка правильно отвечать на вопросы, пересказывать 

прочитанное в слух. Встречающее в тексте новые слова следует объяснять 

ребёнку при одновременном осязание им соответствующего предмета. Ребёнка 

учат рассказывать о знакомых ему предметах, о своих играх, выполненных 

заданиях. При такой конкретной основе его речь станет богаче, 

последовательнее и точнее. Кругозор и знания слепого ребёнка расширяется 

при целенаправленном знакомстве с сезонными изменениями в природе. 

Особое значение для его развития и познания им действительности имеют 

игрушки при подборе которых нужно обращать внимание на то, чтобы в них не 

было деталей искажающих форму предмета, выделялись типичные признаки 

предмета. Полезно применять озвученные игрушки, а для детей с остаточным 

зрением - цветные игрушки. Представление, память, внимание ребёнка 

развивается в сравнительных играх. Большую пользу приносят лепка, 

конструирование, аппликация, так как они служат средством развития руки, 

осязание и уточнения представлений о форме и пропорциях.  

Семей. восп-е У.О. детей, должно в основном опираться на трудовое 

воспитание, которое начинается с решения самых простых задач 

самообслуживания, помощи другим членам семьи. Не менее важно и 

систематическое развитие основных гигиенических навыков, а также 

вежливого, культурного поведения в семье, на улице, в общественных местах. 

Большое значение имеет регулярное занятие с ребёнком, развивающие его 
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познавательную деятельность: наблюдение за предметами и явлениями 

окружающей природы, рисование, лепка, чтение доступных книг, упражнения 

по развитию речи. Родителям У.О. детей необходимо постоянно поддерживать 

связь с врачами (психоневрологом) по поводу проведения оздоровительных 

мероприятий. С момента поступления У.О. ребёнка в школу необходимо 

проводить в семье работу по закреплению знаний и навыков, полученных в 

школе.  

Восп-е аномального ребёнка раннего возраста осуществляется главным образом 

в процессе ухода за ним. Родители приучают его к самостоятельности, 

руководят развитием его движений и речи. Восп-е ребёнка дошколь. возраста - 

это физическое, умственное, нравственное, эстетическое восп-е. очень важно 

подготовка дошкольника к школе, необходимо чтоб он имел известные навыки 

самообслуживания, умел вести себя в коллективе, выполнять требования 

старших, приобрёл определенный круг представлений. Если ребёнок посещает 

спец. д\с необходимо соблюдать единые требования в семье и в ДОУ. Семей. 

восп-е школьного возраста осуществляется в тесном контакте со школой.  

 

 

13. Структура дефекту. Первично обусловленные нарушения развития, 

вторичное отклонение в развитии 

Дефект - це фізичний або психічний недолік, що тягне за собою відхилення від 

нормального розвитку.  

За своїм походженням дефекти діляться на вроджені і набуті. Причини 

виникнення дефектів, що викликають аномальний розвиток, дуже різноманітні.  

Поняття про первинному і вторинному дефектах було введено Л.С. 

Виготським.  

Первинні дефекти виникають в результаті органічного пошкодження або 

недорозвинення будь-якої біологічної системи (аналізаторів, вищих відділів 

головного мозку та ін) внаслідок дії патогенних факторів.  

Вторинні - мають характер психічного недорозвинення і порушень соціальної 
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поведінки, безпосередньо не випливають з первинного дефекту, але 

обумовлених їм (порушення мови у глухих, порушення сприйняття і 

просторового орієнтування у сліпих та ін.) Чим далі наявне порушення 

відстоїть від біологічної основи, тим успішніше воно піддається психолого-

педагогічної корекції.  

У процесі розвитку змінюється ієрархія між первинними і вторинними, 

біологічними і соціально обумовленими порушеннями. Если на начальных 

этапах основным препятствием к обучению и воспитанию является 

органический дефект, т.е. направление вторичного недоразвития "снизу вверх", 

то затем, в случае несвоевременно начатой коррекционно-педагогической 

работы или при ее отсутствии, вторично возникшие явления психического 

недоразвития, а также неадекватные личностные установки, вызванные 

неудачами в различных видах деятельности, нередко начинают занимать 

ведущее место в формировании негативного отношения к себе, социальному 

окружению и основным видам деятельности. Поширюючись на все більш 

широке коло психологічних проблем, вторинне недорозвинення починає 

чинити негативний вплив на більш елементарні психічні функції, тобто 

направление патогенного влияния начинает идти "сверху вниз".  

14. Характеристика развития психических процессов у дошк-в с нар-ми 

интеллекта 

Термином "умственная отсталость" в отечественной коррекционной педагогике 

обозначается стойко выраженное снижение познавательной деятельности 

ребенка, возникшее на основе органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Степень поражения ЦНС может быть различной по тяжести, 

локализации и по времени наступления.  

Структура психики умственно отсталого ребенка чрезвычайно сложна. 

Первичный дефект приводит к возникновению многих других вторичных и 

третичных отклонений. Недостаточная познавательная активность, слабость 

ориентировочной деятельности - это симптомы, прямо вытекающие из 

особенностей протекания нейрофизиологических процессов в коре головного 
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мозга у умственно отсталых детей. Умственно отсталые дошкольники 

характеризуются сниженностью интереса к ближайшему предметному 

окружению. Возбудимые дети хватают все, что попадает в поле их зрения, не 

задумываясь о том, можно ли это делать. Однако ими руководит не интерес, а 

свойственная им импульсивность. Они тут же бросают взятое, поскольку 

предмет сам по себе им не нужен. Ничто не привлекает их внимания. Дети с 

сохранным поведением ведут себя несколько более адекватно. Они с 

удовольствием берут в руки ярко окрашенные или новые для них предметы, 

некоторое время смотрят на них. Однако дети не задают взрослым вопросов, не 

пытаются об этих предметах узнать что-то новое самостоятельно. Вольова 

сфера розумово відсталих дошкільників знаходиться на початкових етапах 

формування. Ее становление непосредственно связано с появлением речи, 

которая позволяет ребенку понять необходимость того или иного способа 

действия. Наблюдаются нарушения целенаправленности деятельности, 

проявляющиеся в неправильной ориентировке в задании, в ошибочном и 

фрагментарном его выполнении, в неадекватном отношении к возникающим 

трудностям, в некритичности к получаемым результатам: ученики приступают 

к выполнению задания без должной предварительной ориентировки в нем, без 

его анализа, без активной мыслительной работы над планом и выбором средств 

достижения намеченной цели. В ходе деятельности способы действия ученика 

не изменяются даже в тех случаях, когда они оказываются явно ошибочными, 

не приводящими к нужному результату. Кроме того, дети склонны переносить 

в неизменном виде элементы прошлого опыта на решение новой задачи.  

Встречаясь с трудностями, школьники "соскальзывают" с правильных действий 

на ошибочные ("соскальзывание" в данном контексте обозначает такое явление, 

когда ребенок как бы не удерживается в русле сложного для него задания и 

заменяет его более простым, тем самым непроизвольно облегчая свою 

умственную деятельность). Учні недостатньо критичні до результатів своєї 

діяльності.  

Виконуючи завдання, діти зазвичай керуються близькими мотивами, 

спрямованими на здійснення окремих операцій і дій, а не завданням у цілому, 
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що не сприяє досягненню далеких цілей. То обстоятельство, что работа будет 

оценена (получит оценку), не всегда влияет на деятельность учащихся.  

15. Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

дошкольников с нарушением слуха 

Целью работы по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

является формирование у глухих дошкольников навыков восприятия (на слухо-

зрительной и слуховой основе) и воспроизведения устной речи. В процессе 

работы формируется и развивается как речевой слух детей, так и восприятие 

ими неречевых звучаний (включая музыкальные).  

За период обучения в детском саду дети должны овладеть навыками устного 

общения, умением произносить речевой материал внятно и естественно.  

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению ведется 

при широком использовании звукоусиливающей аппаратуры стационарного 

типа и индивидуальных слуховых аппаратов, которые используются в течение 

всего дня, начиная с первого года обучения. Параллельно с этим детей следует 

тренировать и в восприятии материала на слух без аппаратуры.  

Успех работы по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения в большей мере определяется качеством речи взрослых, 

являющейся для детей образцом для подражания. Произношение взрослых 

должно быть естественным, так как любое утрирование приводит к 

неправильному произношению у детей, и, кроме того, привыкнув к таком у 

восприятию речи, дети не смогут понимать обычную естественную речь.  

Весь речевой материал должен произноситься голосом разговорной громкости, 

в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблюдением 

норм орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально 

окрашенной.  

Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения 

должна проводиться в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на 

занятиях педагога, воспитателей, музыкального работника (а по возможности - 

и родителей), при проведении режимных моментов, в играх, в повседневном 



общении. При этом весь речевой материал дети воспринимают слухо-зрительно 

(т.е. видят губы педагога, а при необходимости - табличку или дактилирующую 

руку и слушают, что он говорит), а часть материала - только на слух.  

Специальная работа проводится на занятиях: фронтальных и индивидуальных. 

Время занятий делится поровну между работой по развитию слухового 

восприятия и формированием произношения. Кроме этого, педагог ежедневно 

проводит фонетическую зарядку, ей отводится 3 - 5 мин. фронтального занятия 

по любому разделу программы.  

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ.  

Дошкольный период является диагностическим по отношению к выявлению 

слуховых возможностей глухих детей: уточняется состояние тонального слуха 

дошкольников, их возможностей в восприятии на слух речи и неречевых 

звучаний.  

В процессе развития слухового восприятия глухие дошкольники учатся 

реагировать на разнообразные звуки (неречевые и речевые), т.е. обнаруживать 

наличие звука.  

Одновременно с обучением реагировать на разнообразные звуки дети учатся 

различать на слух звучание игрушек, слов, словосочетаний, фраз. Различение 

звучаний происходит при непосредственном зрительном выборе объектов. Так, 

перед ребенком ставят либо игрушки, звучание которых нужно определить 

(например, при выборе из двух: барабан, дудка), либо предметы, картинки, 

таблички, соответствующие словам, фразам, различаемым ребенком на слух 

(например, при выборе из трех: дом, собака, рыба).  

После того как глухие дошкольники научатся различать на слух первые слова и 

фразы, они обучаются их опознаванию на слух; в отличие от различения, 

никакой зрительной опоры не дается. Ребенок повторяет воспринятое на слух 

слово (словосочетание, фразу, текст), воспроизводит его как услышал, и лишь 

затем педагог подкрепляет сказанное картинкой (предметом, табличкой). При 

этом сурдопедагог должен быть уверен, что ребенок правильно соотносит свое 

проговаривание с тем или иным предметом, действием, фразой. Весь новый 

речевой материал глухие сначала учатся различать на слух, а затем - опознавать 
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на слух.  

На третьем-четвертом годах обучения педагог начинает учить детей 

распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой материал, воспроизводя 

услышанное слово (словосочетание, фразу) точно, приближенно или говоря 

отдельные элементы речевого задания.  

Содержанием работы по развитию слухового восприятия являются: выработка 

условно-двигательной реакции на звук; различение на слух неречевых и 

речевых сигналов; обучение восприятию на слух речевого материала.  

16. Развитие спец. пед. за рубежом 

Эпоха Возрождения(XV-XVII вв) в Европе. В это время зарождаются 

гуманистические тенденции в области медицины, когда врачи посещают 

монастыри и тюрьмы, ведут наблюдение за душевнобольными, пытаясь 

осмыслить и оценить это психическое состояние человека. Так, в начале XVII 

столетия профессор медицины Феликс Платтер (1537-1614) в г. Базеле впервые 

осуществляет классификацию душевнобольных, в основе которой 

характеристика различных нарушений интеллекта, эмоций, физического 

состояния больных.  

Педагог, философ, славянский ученый Ян Амос Коменский (1592-1670) 

впервые с педагогической точки зрения рассматривает взаимосвязь 

интеллектуального развития ребенка и его поведения. Он выделил шесть типов 

детей, отличающихся друг от друга степенью умственного развития и 

особенностями характера. Он считал, что ученики с острым умом и 

стремлениями к знаниям, но необузданные и упрямые, которых в школе 

считают безнадежными, и ученики тупые, с извращенной и злобной натурой, 

которые с трудом поддаются педагогическому воздействию, - все они 

имеют право на обучение, Я.А. Коменский глубоко был убежден в 

животворящей силе образования, в преобразующей силе воспитания, какая бы 

аномалия в развитии и поведении ребенка ни существовала.  

Медико-клиническая линия характеристики отклонений в умственном развитии 

ребенка представлена исследованиями врачей-психиатров. 
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Французский врачФилипп Пинель (1745-1826) дает классификацию душевных 

болезней, на основе которой тупоумие и идиотия стали рассматриваться как две 

особые формыпсихоза. Он выделяет и две клинические формы слабоумия: 

врожденную и приобретенную.  

Медицинскую линию изучения природы и сущности слабоумия продолжил 

Жан-Этьен-Доминик Эскироль (1772-1840), ученик и последователь Ф. Пинеля. 

Он ввел в оборот понятия "имбецилизм", "идиотия", "умственная отсталость". 

Он создал симптоматическую классификацию умственно отсталых детей, 

определив в качестве ведущего показателя состояние речи слабоумных. После 

его изучения слабоумие стало самостоятельной психиатрической, а затем и 

психолого-педагогической областью исследования.  

Вторая половина XIX и начало XX в. ознаменовались тем, что наряду с 

клиническим изучением глубоких форм умственной отсталости стали обращать 

внимание и на легкие формы слабоумия. С расширением сети школьного 

образования все острее вставала проблема неуспеваемости учащихся с 

отклонениями в умственном развитии, так как они не справлялись с 

программами народных школ. Учеников отчисляли из школы, они оказывались 

на улице, пополняли ряды антисоциальных элементов. Поэтому изучение 

слабоумных детей рассматривается не только как медицинская, но и как 

социальная проблема, как средство предупреждения социальной запущенности 

молодежи.  

Вопросами изучения этиологии и анатомо-физиологической сущности 

слабоумия детей на рубеже веков занимаются В. Айрленд, Б. Морель, Д. 

Бурневиль, Э. Крепелин, Ж. Демор и др. Наибольший вклад в разработку 

проблем слабоумия в этом направлении внес немецкий психиатр Эмиль 

Крепелин (1856-1926), который объединил все формы слабоумия в одну группу 

под общим названием "задержка психического развития", ввел термин 

"олигофрения" (греч. малоумие) для обозначения группы врожденных 

болезненных состояний.  

Бельгийский психиатр Жан Демор (1867-1941) впервые отграничивает причины 

умственного отставания по патологическим признакам нарушения развития 
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организма ребенка от причин внешних (социально-педагогических), зависящих 

от условий воспитания ребенка. По этиологии он разделяет отсталых детей на 

детей медицински и педагогически отсталых. К медицински отсталым он 

относит тех, чье отставание в развитии связано с патологическими факторами 

(проявившимися в утробном периоде или раннем детстве). К педагогически 

отсталым относит тех, кто в раннем детстве не получил должного воспитания в 

семье, кто перенес какие-либо болезни в раннем возрасте или стал жертвой 

плохих методов воспитания в школе.  

Педагогический подход в деле помощи детям с недостатками в развитии и 

поведении, в деле обучения и воспитания детей с аномалиями в развитии 

интеллекта формируется в конце XVIII - начале XIX в. За его реализацию 

выступают как педагоги, так и врачи, общественные деятели.  

Первые попытки обучения детей с легкими формами отсталости в специальных 

учебных заведениях принадлежат Иоганну Генриху Песталоцци (1746-1827), 

известному швейцарскому педагогу. В 1774 г. в швейцарском городе Нейгофе 

он организовал приют для детей, который назвал "Учреждение для бедных". Им 

были обоснованы принципы работы с "тупоумными": посильность в обучении, 

использование дидактических материалов, сочетание умственного и 

физического труда, соединение обучения с производительным трудом.  

Сторонником медико-педагогического подхода в обучении и воспитании 

умственно отсталых детей выступил известный французский психиатр Жан 

Итар (1775-1838), который с помощью методов, основанных на развитии чувств 

(физиологическое обучение), попытался из одичавшего мальчика (авейронский 

дикарь) воспитать человека. Итару не удалось добиться желаемых результатов, 

но он определил путь развития глубоко умственно отсталых детей - развитие с 

помощью тренировочных упражнений органов чувств и моторики.  

В связи с необходимостью дифференциации содержания обучения в 

зависимости от психических возможностей и способностей детей выделяется 

психолого-педагогическое направление в работе с аномальными детьми. У 

першій чверті XX ст. французский педагог Жан Филипп и врач Поль Гонкур, 

изучая школьников с психическими аномалиями, пришли к выводу, что 



критерием их ненормальности является неспособность обучаться обычным 

образом. Они разделяли таких детей на две группы: неизлечимых или 

малоизлечимых детей, чья жизнь в обществе невозможна без опеки, и 

излечимых детей, у которых умственная отсталость обусловливается 

отставанием в развитии от нормальных сверстников. Эти дети не считаются 

психически ненормальными, они нуждаются лишь в благоприятных 

педагогических средствах воздействия.  

На рубеже веков известный итальянский педагог Мария Монтессори (1870-

1952) создает ортофеническую школу для отсталых детей, где применяет 

систему сенсомоторного воспитания слабоумных детей как основу лечебной 

педагогики. В разработке основ новой научной педагогики М. Монтессори 

опиралась на сочетание ее с антропологией, психологией и медициной.  

До початку XX ст. в медицине, педагогике, психологии был накоплен 

обширный опыт по характеристике умственно отсталых детей, по 

классификации различных ее проявлений, которые отличались 

неоднозначностью, разноплановостью, многообразием подходов и трактовок. 

Требовалась унификация в решении проблемы, поиск ведущего признака 

умственного развития ребенка, который можно было бы выразить с помощью 

числовых показателей. Так появилось психометрическое направление в 

изучении интеллектуальной недостаточности - система измерения умственных 

и других способностей ребенка с помощью метода тестов.  

Французский психолог Альфред Бине (1857-1911) и врач-психиатр Томас 

Симон разработали тестовый метод, в основу которого положили состояние 

коммуникативной функции речи. В дальнейшем, совершенствуя метод тестов, 

они пытались соотнести умственное развитие аномального ребенка с уровнем 

развития нормального, но более младшего возраста. Ими был предложен 

определенный набор заданий (задач, тестов), которые предъявлялись ребенку 

вербально и требовали от него выполнения определенных действий и устного 

ответа.  

Таким образом, история зарубежной дефектологии и олигофренопедагогики 

характеризует основные направления в развитии коррекционной педагогики, 
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показывает этапы ее становления, ведущие тенденции в разработке проблем 

выявления, предупреждения и преодоления отклонений в развитии и поведении 

детей и подростков, этиологию аномального развития ребенка, ее зависимость 

от социально-биологических условий и психобиологических причин, 

раскрывает картину титанической работы врачей, педагогов, психологов, 

общественных деятелей в разработке ведущих проблем коррекционной 

педагогики  

17. Влияние снижения слуха на психическое развитие ребенка 

Общеизвестно, что любые отклонения в физическом и психическом 

становлении ребенка приводит к нарушению его общего развития. Нарушение 

слухового анализатора ведет к существенным отклонениям в развитии речи, 

формирование устной речи, в общем развитии ребенка. Снижение или 

отсутствие слуха негативно отражается на его психическом развитии, 

ограничивает возможности познания окружающего мира, затормаживает 

процесс овладения знаниями, умениями и навыками.  

Глухие дети могут овладеть речью только в процессе специально обучения.  

Недостаточное развитие речи и плохое овладение ею мешает, в свою очередь, 

ее восприятию на слух даже с помощью звукоусиливающей аппаратуры, 

затрудняет ее понимание, осмысление и передачу в процессе общения хотя бы 

в элементарной форме. Отсюда недостаточно развитая речь или ее отсутствие 

является препятствием для обучения, т.к усвоение содержания обучения тесно 

связано со словесным оформлением и осмыслением речи.  

Речь, недоступная детям без специального обучения, влияет на их умственное, 

нравственное развитие, на овладение различными видами деятельности 

(познавательной, трудовой игровой, художественной, спортивной и т.д.) Речь и 

умственная деятельность - ведущие условия в ориентировании человека в 

жизни. Умственная деятельность отображается в речи, предвосхищает процесс 

и результат практической материальной деятельности.  

Процесс обучения связан с общением. Благодаря общению происходит 

управляемое познание, усвоения опыта предыдущего опыта людей, 



воспроизведение конкретной деятельности. У детей с остаточным и сниженным 

слухом процесс речевого общения нарушен. препятствием к речевому общению 

являются нарушенный слух и недоразвитие речи-все это мешает его общению. 

Отсюда возникают комплексы в общении с другими людьми, замкнутость, 

неуверенность и др.  

18. Индивидуальный и дифференцированный подход в процессе оказания 

коррекционной помощи дошк-кам с ЗПР 

Затримка психічного розвитку (ЗПР) у дітей є складним порушенням, при 

якому в різних дітей потерпають різні компоненти їх психічної, психологічної 

та фізичної діяльності.  

ЗПР відноситься до "прикордонної" формі порушення розвитку дитини. При 

ЗПР має місце нерівномірність формування різних психічних функцій, типовим 

є поєднання як пошкодження, так і недорозвинення окремих психічних функцій 

з зберіганню. При цьому глибина пошкоджень та / або ступінь незрілості може 

бути також різною.  

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированнго 

подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 

учитывающих как инд-ые особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности. Темперамента и соответственности характера, и др.), так 

и его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией 

нарушения развития. Дифференцированный подход к детям и подросткам с 

особыми образовательными потребностями в условиях коллективными 

учебного процесса обусловлено наличием вариантных типологических 

особенностей даже в рамках одной категории нарушений. Так, в одном и том 

же классе или группе могут обучаться умственно отсталые дети с различными 

особенностями проявлениями этого нарушения, с возможными 

дополнительными отклонениями в развитии. Они будут отличатся между собой 

по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

по специфике корр-но-образовательный процесс дифференцированно, исходя 

из наличия в классе однородных по своим характеристикам микрогрупп, через 
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различные для каждой из них содержание организации учебно-корр-ой работы, 

её темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы 

контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на микрогруппы условно 

и непостоянно: по мере продвижении вперёд дети могут переходить в 

микрогруппу боле высокого уровня.  

Дети с ЗПР требуют особого подхода к ним, многие из них нуждаются в 

коррекционном обучении, которое необходимо сочетать с лечебно-

оздоровительными мероприятиями.  

Необходимо помнить, что ребенок с такой патологией часто нуждается в 

помощи взрослого при выполнении заданий. Если родители не могут сами 

оказать такой помощи, целесообразно поместить ребенка в специальное 

учреждение, где ему будет предоставлена необходимая квалифицированная 

помощь, или пригласить специалиста-дефектолога для домашнего обучения 

ребенка.  

Реализуя принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учебные 

программы и учебники системы специального образования указывают 

вариативные возможности освоения программного материала, 

предусматривают разные уровни трудности с учетом разных групп, 

обучающихся внутри класса и групп.  

19. Определение понятия "сложные нарушения развития". Возможные 

сочетания дефектов развития у дошк-в 

Сложными нарушениями развития называют наличие двух или более 

выраженных первичных нарушений у одного ребенка. При этом первичные 

нарушения, входящие в состав сложного дефекта, связаны с повреждением 

разных систем организма. Так могут сочетаться выраженные нарушения зрения 

и ДЦП, слуха и ДЦП, зрения и слуха, зрения и речи и тд.  

В настоящее время выделяются группы детей со сложным дефектом:  

умственно отсталые глухие или слабослышащие;  

умственно отсталые слабовидящие или слепые (частично-видящие);  

слепоглухонемые;  



глухие слабослышащие.  

В случае сложного нарушения развития, когда у ребенка имеется два 

первичных дефекта, можно рассматривать шесть разных нозологических 

вариантов:  

1) первый дефект имеет генетическое, а второй экзогенное происхождение;  

2) первый дефект имеет экзогенное, а второй генетическое происхождение;  

3) оба дефекта обусловлены разными генетическими факторами, 

действующими независимо друг от друга;  

4) оба дефекта обусловлены разными экзогенными факторами, действующими 

независимо;  

5) оба дефекта представляют собой разные симптомы одного и того же 

наследственного синдрома или заболевания;  

6) оба дефекта возникли в результате действия одного и того же экзогенного 

фактора.  

Процесс обучения значительно усложняется, когда дело качается ребёнка со 

сложным дефектом. Сложный дефект - это не просто сумма двух (а иногда и 

более) дефектов; он является качественно своеобразным и имеет свою 

структуру, отличную от составляющих сложный дефект аномалии.  

20. Предметная, игровая и продуктивные виды деятельности и их 

своеобразие у глухих и слабослышащих детей дошк-в 

Нарушение слухового анализатора ведет к существенным отклонениям в 

развитии речи, формирование устной речи, в общем развитии ребенка. 

Снижение или отсутствие слуха негативно отражается на его психическом 

развитии, ограничивает возможности познания окружающего мира, 

затормаживает процесс овладения знаниями, умениями и навыками.  

Ознакомление с окружающим миром позволяет сформировать представления 

об окружающих ребенка предметах, их свойствах и назначении; явлениях 

живой природы (растениях, животных), временные представления. Важнейшее 

значение следует придавать наблюдениям за деятельностью людей, условиями 

их жизни, занятиям; обучению ориентированию в окружающей обстановке; 



знанию различных бытовых учреждений; усвоению норм поведения, 

активизации их в собственном опыте ребенка при общении с людьми. 

Ознакомление с окружающим миром является основой для формирования речи: 

усвоения значений слов, обозначающих предметы, свойства, действия; 

понимания фраз с этими словами; самостоятельного использования вопросов, 

побуждений, ответов на вопросы, сообщений в общении со взрослыми и 

детьми.  

Познавательное развитие ребенка также связано с проведением игр и 

упражнений по развитию зрительного восприятия (зрительное внимание, 

запоминание, формирование целостного образа предмета, развитие восприятия 

цвета, формы, величины, пространственных отношений), развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления, 

развитию воображения.  

Формирование элементарных математических представлений дошкольников: 

дети должны уметь считать в пределах двадцати; освоить прямой и обратный 

счет, счет группами; знать состав числа в пределах десяти; уметь решать 

примеры в пределах десяти; понимать и решать простые задачи при условии 

наглядно представленного условия. Математические знания ребенка 

используются в различных бытовых ситуациях, в играх, в связи с познаванием 

окружающего мира, когда возникает потребность использовать различное 

количество предметов, убирать часть их, добавлять, распределять между 

участниками и т.д.  

Игровая деятельность ребенка направлена на формирование сюжетно-ролевой 

игры, участие ребенка в ней наряду с другими детьми, изготовление атрибутов 

и элементов костюмов. Важно учить детей передавать свои впечатления в 

играх, отражать отношения между людьми и взрослыми, использовать 

предметы-заместители, воображаемые ситуации и др. Как и в других видах 

деятельности, важное значение придается игре как средству развития речи: 

обозначению атрибутов игры, называнию ролей и определению сюжета, 

общению с другими детьми в процессе игры.  

Развитие изобразительной деятельности дошкольников связано с обучением 



рисованию, лепке, аппликации, которое было начато на предыдущих этапах 

развития ребенка. Обучение рисованию направлено на умение передавать в 

рисунке свои впечатления; уметь обследовать предметы сначала с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; отражать свойства предметов; умение 

радоваться рисункам и лепным поделкам. Важнейшим элементом работы по 

рисованию является формирование замысла рисунка, развитие сюжетного 

рисования, лепки, конструирования, соотнесение с реальными предметами, 

людьми, событиями. Важное значение придается развитию творчества в 

процессе рисования, аппликации, конструирования.  

Все виды деятельности ребенка носят развивающий характер и являются 

основой для формирования речи: накопления словаря, уточнения значений слов 

и фраз, понимания и развития самостоятельной речи. Весь речевой материал 

используется в общении со взрослыми и другими детьми в связи с 

наблюдениями за предметами и явлениями, играми и упражнениями, 

различными видами изобразительной деятельности и конструирования.  

21. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям с 

нарушениями поведения 

К детям с нарушением поведения относятся дети испытывающие трудности в 

адаптации к разным жизненным ситуациям, поведенческие особенности детей 

являются предметом изучения педагогов, соц. работников и мед. персоналу.  

Виды нарушения поведения:: агрессивность, тревожность, страхи и 

гиперактивность.  

С точки зрения психологической поддержки с детьми проводятся 

психокоррекционные мероприятия с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, определяются критерии оценки в поведении детей:  

1. это нормативы соответствующие возрастным особенностям и половой 

принадлежности детей;  

2. длительность сохранения расстройств;  

3. жизненные обстоятельства (рождение младших детей, смерть близкого 

человека, развод родителей);  



4. социокультурное окружение;  

5. степень нарушения;  

6. тяжесть и частота симптомов;  

7. ситуационная специфичность симптома.  

Дети с нарушением поведения нуждаются в специально организованной 

помощи:  

проведение психо-коррекционных занятий, способствующие релаксации, 

нормализации поведения детей в различных жизненных ситуациях, проведение 

консультаций с педагогами и родителями, принимающими участие в 

воспитании этой категории детей.  

педагогическая поддержка - это создание условий для воспитания и обучения 

этой категории детей.  

в наиболее сложных случаях детям рекомендуется консультации врача - 

невролога, психиатра по итогам которых назначается физиотерапевтическое, 

медико-ментозное и водолечение стимулирующие и успокаивающие 

деятельность центральной нервной системы.  

22. Отечественные научные исследования в области спец. пед 

История российской дефектологической науки и практики тесно связана с 

именем Екатерины Константиновны Грачевой (1866-1934), которая стояла у 

истоков создания новых в России учреждений для умственно отсталых детей, 

ей принадлежит издание первых руководств по работе с глубоко отсталыми 

детьми. Делу обучения, развития и воспитания глубоко отсталых детей она 

отдала почти сорок лет своей жизни.  

Всеволод Петрович Кащенко (1870-1943) - известный педагог, талантливый 

организатор научных исследований в области дефектологии и 

дефектологического образования. Им была создана школа-санаторий для 

дефективных детей, которая переросла в Научно-исследовательский институт 

дефектологии Академиипедагогических наук (1943), а затем в Институт 

коррекционной педагогики РАО. Его книга "Педагогическая коррекция", 

изданная в 20-е годы, является и в настоящее время практическим 
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руководством в коррекционной педагогике.  

В России, так же как и за рубежом, был период увлечения психометрией - 

изучением личности ребенка с помощью тестов. Григорий Иванович Россолимо 

(1860-1928), известный невропатолог, в начале века предложил свой 

оригинальный метод, который получил название "метод психологических 

профилей", по которому в отличие от европейских психометрических методик 

предлагалось исследовать восемь основных способностей ребенка: стойкость 

памяти, быстроту запоминания, толкование рисунков, обнаружение нелепостей, 

способность комбинировать, состояние моторики, воображение, 

наблюдательность. Методика была интересной, давала богатый материал для 

педагогов и психологов, но как любой метод тестов имела недостатки: 

искусственность условий проведения, статичность, громоздкость в подведении 

итогов исследования.  

Большой вклад в отграничение форм психического недоразвития от 

детских неврозов и психозов, от тех форм ненормальности, которые являются 

следствием соматической ослабленности ребенка или неблагоприятных 

условий жизни и их воспитания внес известный психиатр Георгий Яковлевич 

Трошин (1874-1938). Он в своих взглядах на слабоумие исходил из того, что 

законы развития детей как нормальных, так и ненормальных идентичны, имеют 

одну и ту же природу. В то же время исследователи как в России, так и за 

рубежом все более убеждались в том, что типологию слабоумия дать только на 

основе этиологических и анатомо-физиологических показателей становится все 

сложнее. Большинство ученых сходилось на мысли, что классификация должна 

быть характерологической, когда в ней дается описание качественного 

своеобразия различных типов отклонений у детей.  

Советская дефектологическая наука попыталась найти комплексное решение 

проблемы отклоняющегося развития и поведения детей и подростков. На одном 

из первых Всероссийских съездов деятелей по борьбе с детской 

дефективностью, беспризорностью и преступностью (1920) ставились задачи: 

вскрыть причины дефективности, наметить меры борьбы с ней, определить 

типы учреждений для аномальных детей и характер обучения и воспитания 
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детей в них, решить вопрос о судьбе выпускников специальных учреждений, 

определить пути подготовки кадров дефектологов. В работе съезда приняли 

участие многие специалисты, занимавшиеся проблемой аномального детства в 

дореволюционной России. Несмотря на экономические трудности в стране, 

съезд дал ощутимый импульс в активизации работы по данной проблеме, 

обозначив ее как общегосударственную, общенародную.  

Вместе с тем в 60-70-е гг. нашего столетия в дефектологии (коррекционной 

педагогике), как и во многих других отраслях научных знаний, были сделаны 

существенные шаги по активизации специальных исследований, разработке 

новых подходов в современной коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми и подростками с недостатками в развитии и отклонениями в поведении.  

Психоневрологи Г.Е. Сухарева и М.С. Певзнер провели глубокое клиническое 

исследование умственно отсталых детей. Г.Є. Сухарева (1892-1981) 

разработала систематику олигофрении, которая учитывала время и причины 

повреждения нервной системы. В рамках дифференциальной диагностики 

олигофрении ею было проведено отграничение олигофрении от задержек темпа 

развития, от патологий речи и иных состояний, которые характерны для 

нарушений не олигофренического характера.  

М.С. Певзнер (1901-1991) разработала классификацию олигофрении по 

показателям недоразвития познавательной деятельности, по степени 

подвижности и уравновешенности процессов торможения и возбуждения. Она 

отмечала, что группа генетически обусловленных олигофрении не осложнена 

нарушениями поведения, зато все остальные формы выступают как 

осложненные, сочетающиеся с нарушениями поведения, со снижением 

работоспособности, с локальными западениями слухоречевых функций, с 

грубыми нарушениями личности, психопатоподобным поведением.  

В последние годы проблема коррекционной педагогики значительно 

расширилась, захватив сферу не только специальных школ, но и специальных 

классов, отдельных групп детей в общеобразовательной школе. Проблеме 

неуспевающих и недисциплинированных детей и индивидуальному подходу 

были посвящены исследования психолога Л.С. Славиной (начало 60-х годов). 



Проблема дифференциации обучения аномальных детей и выделения среди них 

неуспевающих учащихся массовой школы с задержкой психического развития 

послужила предметом глубоких научных исследований Т.А. Власової. Сегодня 

в связи с функционированием в общеобразовательных школах классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения встал вопрос о 

дифференциации содержания обучения и характере воспитания учащихся этих 

классов (Г.Ф. Кумарина, С.Г. Шевченко).  

Не менее глубоко прорабатываются вопросы школьной дезадаптации детей и 

подростков, отклоняющегося поведения несовершеннолетних, что вызывает 

необходимость не только диагностировать это явление, но и искать пути его 

предупреждения и психолого-педагогической коррекции недостатков в 

развитии и поведении детей и подростков (С.А. Беличева, С.А. Бадмаев).  

Таким образом, коррекционная педагогика наряду с сугубо 

дефектологическими проблемами, связанными с ярко выраженными 

аномалиями и дефектами, все чаще обращается к вопросам на стыке нормы и 

патологии, к тем детям, которые входят в группу риска, которые уже как бы не 

являются объектом общей педагогики и психологии, но еще не стали и 

объектом специальной психологии и педагогики.  

 

 

23. Проблемы дифференциальной диагностики синдрома раннего детского 

аутизма (РДА) от сходных состояний 

РДА - это отрыв от реальностей, уход в себя, пассивность и легко ранимость в 

контакте со средой. РДА - наиболее тяжелая форма эмоциональных 

нарушений.  

Замечено, что аутизм встречается в 4 раза чаще у мальчиков, чем у девочек.  

В некоторых случаях аутизм проявляется в первые годы или месяцы жизни, что 

оказывает тяжелое отрицательное воздействие на психическое развитие 

ребенка. Это называют синдромом раннего детского аутизма (РДА). По 

критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


аутистических расстройствах личности отмечаются:  

Качественные нарушения в социальной сфере;  

Качественные нарушения способности к общению;  

Ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и 

видов деятельности.  

первые признаки аутизма заметны в первый год жизни, а наиболее выражены в 

3-5 лет. Они проявляются в нарушении эмоционального контакта ребенка, в его 

замкнутости, в избегании сверстников. Такой ребенок боится взглядов другого 

человека, всегда находится в тревоге и напряженности.  

Ребенок предпочитает одну и ту же пищу, привязан к одной и той же одежде, 

обуви, игрушкам, интересы бедны и относительно 

постоянны. Моторикавычурна. Игра однообразна, любит манипулировать с 

неигровыми предметами: ватой, ключами, играет один. Воображение почти не 

развито, либо сильно оторвано от действительности. Внимание неустойчиво. 

Границы интеллектуального развития широки: от умственной отсталости до 

одаренности в какой-либо из отраслей знаний. Речь невыразительна, 

монотонна. Большое количество слов-штампов.  

 

 

24. Содержание, задачи и средства физвоспитания дошк-в с ДЦП 

Основной задачей физического воспитания детей с ДЦП является развитие и 

нормализация движений. Неправильное двигательное развитие ребенка с ДЦП 

начинается с неправильного положения его головы, шеи и спины. Поэтому при 

развитии двигательных функций у ребенка необходимо, прежде всего 

осуществлять контроль за положением общих частей тела. Ребенок с 

церебральным параличом во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Ребенок не должен сидеть в течение 

длительного времени с опущенной головой, согнутой спиной и согнутыми 

ногами. В течение дня полезно несколько раз выкладывать его на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. С целью 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


формирования предпосылок произвольных движений у детей первых лет жизни 

крайне важным является использование специальных приспособлений в виде 

больших пляжных мячей, валиков, качалок, поручней и так далее.  

Ведущую роль в развитии движений у детей с ДЦП играет лечебная 

гимнастика. С учетом специфики двигательных нарушений при ДЦП лечебная 

гимнастика имеет следующие основные задачи:  

Развитие выпрямления и равновесия, то есть так называемого постурального 

механизма, обеспечивающего правильный контроль головы в пространстве и по 

отношению к туловищу.  

Развитие функции руки и предметно-манипулятивной деятельности.  

Развитие зрительно-моторной координации.  

Торможение и преодоление неправильных поз и положений.  

Предупреждение формирования вторичного двигательного стереотипа.  

Под влиянием лечебной гимнастики в мышцах ребенка с ДЦП возникают 

адекватные двигательные ощущения. В процессе лечебной гимнастики 

нормализуются позы и положения конечностей, снижается мышечный тонус, 

уменьшаются или преодолеваются насильственные движения. Ребенок 

начинает правильно ощущать позы и движения, что является мощным 

стимулом к развитию и совершенствованию его двигательных функций и 

навыков.  

Положительное влияние на развитие двигательных функций оказывает 

использование комплексных афферентных стимулов: зрительных (большинство 

упражнений проводится перед зеркалом), тактильных (поглаживание 

конечностей; опора ног и рук на поверхность, покрытую различными видами 

материи, что усиливает тактильные ощущения; ходьба босиком по песку и так 

далее), проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, 

чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами). При выполнении 

упражнений широко используются звуковые и речевые стимулы. Многие 

упражнения, особенно при наличие насильственных движений, полезно 

проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 

инструкция, которая нормализует психическую деятельность ребенка, 



развивает целенаправленность, улучшает понимание речи, обогащает словарь. 

Таким путем у ребенка формируются различные связи 

с двигательным анализатором, что является мощным фактором всего 

психического развития.  

В настоящее время для формирования правильной осанки, развития тазового 

пояса и нижних конечностей придается плаванию. Во время плавания 

уменьшается давление веса тела на опорно-двигательный аппарат и на 

неокрепший позвоночник ребенка; ритмичные движения ног, создают 

благоприятные условия для формирования и укрепления опоры нижних 

конечностей, а динамическая работа ног в безопорном положении способствует 

развитию стопы и предупреждает плоскостопие. При повышенной склонности 

к судорожным припадкам обучение плаванию противопоказано.  

Особенно полезна лечебная гимнастика в воде в период начального 

формирования активных движений. С помощью водолечения 

нормализуются процессывозбуждения и торможения, снижается мышечный 

тонус, улучшается кровоснабжение органов и тканей. Обычно лечебные ванны 

сочетаются с пассивными и активными движениями.  

Широко используется лечебный массаж для развития движений детей с ДЦП. 

Под влиянием массажа с кожи по нервным путям идут потоки импульсов в 

центральную нервную систему, особенно в двигательные зоны КГМ, что 

стимулирует их функционирование и созревание. Чем младше ребенок, тем 

большее значение для стимулирования его нервно-психической деятельности 

имеет тактильный раздражитель. Массаж оказывает разностороннее 

воздействие на организм ребенка. Он нормализует работу нервной системы, 

ускоряет ток лимфы, способствуя таким путем более быстрому освобождению 

тканей от продуктов обмена, то есть отдыху мышц, улучшает кровоснабжение 

мышц, замедляет их атрофию. Приемы массажа зависят от форм ДЦП и 

состояния отдельных групп мышц.  

Дети с церебральным параличом отличаются повышенной восприимчивостью к 

простудным и инфекционным заболеваниям, особенно к болезням верхних 

дыхательных путей. Это связано как с общим снижением реактивности 
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организма в связи с поражением ЦНС, так и с малой двигательной активностью 

ребенка, а также с частыми нарушениями дыхательной функции. Для 

укрепления здоровья важное значение имеет закаливание организма ребенка с 

ДЦП, которое необходимо начинать с самого раннего возраста. Выбор способа 

закаливания зависит от тяжести заболевания, возраста, индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливание детей в первые годы жизни, а детей с 

тяжелыми формами заболевания и в последующие годы осуществляется 

главным образом в процессе повседневного ухода.  

Физическое воспитание детей с церебральным параличом основывается на 

теоретической концепции поэтапного формирования двигательных функций 

как у здорового ребенка, так и у ребенка с ДЦП.  

В ходе физического воспитания следует учитывать не только качественные 

особенности двигательных нарушений, возраст ребенка, но в первую очередь - 

уровень его моторного развития, учет психологических особенностей ребенка  

25. Россия на пути к интеграции. Модели интегрированного обучения 

детей с отклонениями в развитии 

Многолетняя опытно-экспериментальная работа доказала, что наиболее 

адекватными условиями для проведения целенаправленной работы по 

интеграции детей с отклонениями в развитии располагают комбинированные 

образовательные учреждения - учреждения, в состав которых входят как 

обычные, так и специальные дошкольные группы и школьные классы. В этих 

условиях становится возможным эффективно осуществлять интеграцию всех 

детей с отклонениями в развитии, учитывая при этом уровень развития каждого 

ребенка, выбирая полезную и возможную для него "долю" интеграции, т.е. одну 

из ее моделей. Рассмотрим функционирование моделей интегрированного 

воспитания и обучения на примере дошкольного учреждения 

комбинированного типа, где могут быть созданы:  

Обычные группы, где абсолютное большинство нормально развивающихся 

детей.  

Специальные группы, где воспитываются и обучаются только дети с 
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отклонением в развитии (наполняемость группы от 6 до 10 детей в зависимости 

от возраста, характера нарушения, степени его выраженности, наличия детей со 

сложной структурой дефекта).  

Смешанные группы, где одновременно воспитываются и обучаются нормально 

развивающиеся дети (две трети) и дети с определенным отклонением в 

развитии (не более одной трети). При этом общая наполняемость группы 

сокращается до 12-15 человек, а педагогом смешанной группы обязательно 

является дефектолог.  

В обычной группе дошкольного учреждении и комбинированного типа могут 

воспитываться и обучаться 1 - максимум 2 ребенка, имеющих 

диагностированные первичные нарушения в развитии (нарушения слуха, или 

зрения, или опорно-двигательного аппарата), но достигшие к моменту 

поступления в группу уровня развития близкого к возрастной норме, или 

соответствующего ей. Педагогом может быть специалист в области обучения 

нормально развивающихся детей. Учитель же дефектолог (из специальной 

группы того же учреждения) оказывает специализированную помощь 

интегрированным детям, а также консультативную помощь воспитателям 

группы, которые не являются дефектологами. В специальных группах, где 

воспитываются и обучаются только дети с отклонением в развитии, становится 

возможным найти каждому ребенку полезную и возможную для него степень 

интеграции, выбирая частичную или временную интеграцию. Рассмотрим, что 

такое частичная и временная интеграция.  

При частичной интеграции дети с отклонением в развитии специальной 

группы, еще не способные наравне со своими нормально развивающимися 

сверстниками овладевать необходимыми умениями и навыками, вливаются в 

обычные группы по 1-2 человека на часть дня (например, на вторую половину) 

или на отдельные занятия. Смыслом такой, интеграции является расширение 

общения детей с нарушением в развитии с их нормально развивающимися 

сверстниками. Иными словами, частичная интеграция - это попытка 

целенаправленного расширения уже имеющихся, но еще относительно малых 

возможностей детей в области социальной интеграции.  
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Объединяются со своими нормально развивающимися сверстниками. Это 

происходит не реже 2х раз в месяц для проведения совместных мероприятий 

воспитательного характера. Основным смыслом временной интеграции 

является создание условий для приобретения начального опыта общения с 

нормально развивающимися сверстниками.  

В смешанных группах создаются специальные условия для ранней, 

полноценной социальной и образовательной интеграции значительного числа 

детей с нарушениями в развитии. Кроме того, в смешанных группах могут 

получить необходимую специальную педагогическую поддержку дети, не 

имеющие выраженных первичных отклонений в развитии, но испытывающие 

стойкие трудности в обучении в силу других причин.  

Подчеркнем, что в дошкольном учреждении комбинированного типа в 

обычных группах работают воспитатели массового детского сада, а в 

смешанной и специальной - учитель-дефектолог и воспитатели. При этом 

учитель-дефектолог специальной группы дополнительно оказывает помощь 

детям с отклонениями в развитии из обычной группы.  

Таким образом, описываемая модель комбинированного учреждения позволяет 

обеспечить детей специальной помощью и дать возможность интеграции всем 

детям с выраженными отклонениями в развитии. При этом каждый ребенок 

получает ту "долю" интеграции, которая ему полезна и доступна на данном 

этапе его развития (системы же массового и специального обучения, 

безусловно, обладая своими преимуществами, не могут обеспечить такую 

индивидуально дозированную интеграцию каждому ребенку).  

Не менее важно, что в учреждении комбинированного типа и обычные 

нормально развивающиеся дети, с ранних лет интегрируясь с детьми, на них 

непохожими, постепенно осознают, что мир представляет собой единое 

сообщество людей, включающее и тех, кто нуждается в особой поддержке, в 

помощи с их стороны.  

26. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы 



Категория детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы крайне 

неоднородна. Основной особенностью таких детей является нарушение или 

задержка в развитии высших социализированных форм поведения, 

предполагающих взаимодействие с другим человеком, учет его мыслей, чувств, 

поведенческих реакций. При этом деятельность, не опосредованная 

социальным взаимодействием (игра, конструирование, фантазирование, 

решение интеллектуальных задач в одиночестве и т.п.), может протекать на 

высоком уровне.  

Согласно распространенной классификации нарушений поведения у детей и 

подростков Р. Дженкинса, выделяются следующие типы нарушения поведения: 

гиперкинетическая реакция,  

тревога,  

уход по аутистическому типу,  

бегство,  

несоциализированная агрессивность,  

групповые правонарушения.  

Различные формы переживания, чувств (эмоции, аффекты, настроения, 

стрессы, страсти) образуют в совокупности эмоциональную сферу человека. 

Неполнота эмоциональной жизни вызывает у детей различные психические 

расстройства и нарушения социальной адаптации: у одних это тенденция к 

понижению активности, ведущая к апатии и большему интересу к вещам, чем к 

людям, у других - гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную 

деятельность.  

тенденция к понижению активности, ведущая к апатии и большему интересу к 

вещам, чем к людям (аутизм)  

гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность.  

дети с различными видами депривации (материнской, социальной, сенсорной), 

что влечет за собой различные эмоциональные расстройства в структуре 

личности.  

неуверенность в себе, снижение целеустремленности, нарушение социального 

взаимодействия, недостаточное развитие самостоятельности, неадекватность 
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самооценки.  

Нарушения подобного рода проявляются чаще всего в повышенной 

тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, неготовности преодолевать трудности, снижении 

потребности в достижении успеха, повышенной агрессивности, недоверии к 

окружающим, чрезмерной импульсивности, эмоциональной холодности, 

нарушении эмоциональных контактов с окружающими.  

27. Специальные дошкольные учреждения для детей с детским 

церебральным параличом. Принципы построения коррекционно-

педагогического и лечебно-восстановит. процесу 

Детский церебральный паралич это не прогрессирующие заболевание 

проявляется в нарушении двигательной сферы, которое возникает в результате 

поражения двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. При ДЦП происходит недостаток или отсутствие контроля со стороны 

нервной системы за функциями мышц.  

Дошкольные образовательные учреждения принимаются дети не имеющие 

олигофрении которые передвигаются самостоятельно или с помощью 

приспособлений, частично себя могут обслуживать или имеют двигательные 

возможности для формирования навыков.  

дошкольные учреждений специального назначения:  

ясли-сады;  

детские сады;  

дошкольные детские дома;  

дошкольные группы при яслях-садах, д / с, и детских домах общего назначения, 

а также при специальных школах и школах-интернатах.  

Вся работа в СДОУ подчинена единой цели - помочь семьям в воспитании 

проблемных детей, реализовав их потенциальные возможности. В соответствии 

с Типовым положением о ДОУ, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.95 №677, ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Дети с 



отклонением в развитии принимаются в ДОУ любого вида при наличии 

условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения ПМПК  

1. ДОУ должны быть созданы условия которые позволяют осуществлять учет 

закономерности детей.  

2. Обеспечивать общие разносторонние развитие детей ДЦП на основе 

возрастных психо-физические возможности к максимальной адаптаций к 

окружающий среде.  

3. Организация специальной коррекционной помощи с учетом структуры 

интеллектуального и двигательного дефекта.  

4. Проведение всех возможных коррекционных образовательных, медицинских 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций.  

5. ДОУ в основном дети набираются по возрастному признаку, однако наиболее 

сложных случаях, возможно пребывание в группе с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

ДОУ работа строится по двум направлениям:  

1) коррекционно-развивающая (которая проводится учителем дефектологом, 

логопедом, воспитателем и работа направлена на преодоление задержки психо-

физического развития детей.  

2) коррекционно-реабилитационная работа проводится врачом - неврологом, 

психиатром, ортопедом, инструктором ЛФК, массажистом. Так же применяется 

медикоментозное лечение, сегментарной точечный массаж, закаливание, по 

этапное гипсование, дорожки Гросса, костюмы Адели.  

Наполняемость групп - до 6-8 человек.  

Для детей с отклонениями в развитии, которые по разным причинам не могут 

посещать ДОУ в обычном режиме, в ДОУ организуются группы 

кратковременного пребывания. Занятия проводятся преимущественно индив-но 

или небольшими подгруппами по 2-3 ребенка в присутствии родителей в 

удобное для них время.  

Психолого-педагогич. Коррекция отклонений в психическом развитии у детей с 

нарушениями опор-двиг. Аппарата должна соответствовать нескольким 
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принципам:  

Комплексный характер - т. е в ней должны участвовать специалисты 

различного профиля, что обеспечит коррекцию и развитие ребенка во всех 

направлениях  

Актуальным яв-ся принцип раннего начала психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей работы, учитывающей возрастные и 

индивидуальные особенности развития реб-ка с нарушениями функций опорно-

двигат. апарату.  

Работа по коррекции отклонений в психическом развитии у детей с 

нарушениями опорно-двиг. Аппарата должна носить систематический, 

организованный характер. Только при соблюдении всех перечисленных 

принципов возможно достижение максимальных результатов в коррекции 

имеющихся у ребенка нарушений в развитии.  

Ранняя псих-пед. помощь семье ребенка с нарушениями в развитии.  

Семьи, воспитывающие детей с нарушением психического развития, 

характеризуются определенными признаками:  

• родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, 

усталость, напряжение, тревогу и неуверенность в отношении будущего 

ребенка;  

• личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям 

родителей, и, как следствие, вызывают у них раздражение, горечь, 

неудовлетворенность;  

• сімейні взаємини порушуються й спотворюються;  

• социальный статус семьи снижается - возникающие проблемы затрагивают не 

только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к изменениям в ее 

ближайшем окружении; родители стараются скрыть факт нарушения 

психического развития у ребенка и наблюдения его психиатром от друзей и 

знакомых, соответственно круг внесемейного функционирования сужается.  

• "особый психологический конфликт" возникает в семье как результат 

столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оценивающим 

усилия родителей по воспитанию и лечению такого ребенка.  



Программы ранней помощи:  

Опыт разных стран показывает, что одним из наиболее эффективных способов 

помощи ребенку с нарушениями развития и его семье является ранняя помощь 

или, как еще принято называть, раннее вмешательство. Программы ранней 

помощи направлены на помощь семьям детей инвалидов и детей с высоким 

риском возникновения нарушений. Раннее вмешательство не только 

способствует успешному развитию ребенка, но и помогает ему и его родителям 

адаптироваться к жизни в обществе.  

Программы ранней помощи комплексны и многогранны. Они включают в себя 

следующее:  

Многопрофильный подход к оценке состояния ребенка и работе с ним. С 

ребенком и его семьей работают профессионалы разных специальностей: 

детские психологи, педагоги, логопеды, врачи-педиатры, невропатологи и 

физические терапевты;  

Выработка индивидуальной программы в соответствии с потребностями 

конкретного ребенка и его семьи, при этом особое внимание уделяется 

эмоциональному развитию малыша и созданию благоприятного 

психологического климата в семье;  

Психологическая помощь и консультирование членов семьи как 

индивидуально, так и в группах поддержки;  

Содействие интеграции ребенка в обычную образовательную среду и 

общество.  

Особое внимание в программах ранней помощи уделяется работе с семьей как с 

единым целым. Все основные решения принимаются родителями ребенка или 

другими людьми, имеющими с ним близкий контакт. При подходе, 

вовлекающем в работу с ребенком всю семью, происходит более равномерное 

распределение эмоциональной и физической нагрузки между ее членами, а 

значит, они могут лучше справляться с трудностями, возникающими при 

воспитании ребенка с нарушениями развития, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на его эмоциональном состоянии.  

29. Психокоррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями ОДА 



В широком смысле психологическая коррекция - это комплекс медико-

психолого-педагогических воздействий, направленных на устранение 

имеющихся у детей недостатков в развитии психических функций и 

личностных свойств. В узком смысле психологическая коррекция 

рассматривается как метод психологического воздействия, направленный на 

оптимизацию развития психических процессов и функций и на гармонизацию 

развития личностных свойств.  

Основными направлениями психо-коррекционной работы при ДЦП в раннем и 

дошкольном возрасте являются:  

развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и игрового 

общения с окружающими;  

стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия и стереогноза), формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений;  

развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (внимания, памяти, 

воображения);  

развитие зрительно-моторной координации и функциональных возможностей 

кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом.  

Для детей с нарушениями ОДА характерны разнообразные эмоциональные 

расстройства. Это проявляется в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости, повышенной чувствительности к обычным раздражителям 

окружающей среды, склонности к колебаниям настроения. Нередко 

возбудимость сопровождается страхами. Страх нередко возникает даже при 

простых тактильных раздражениях, при изменении положения тела, 

окружающей обстановки. Некоторые дети боятся высоты, закрытых дверей, 

темноты, новых игрушек, новых людей.  

Наиболее часто наблюдаются диспропорциональный вариант развития 

личности. Это проявляется в том, что интеллектуальное достаточное развитие 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной 

внушаемостью. У ребенка формируется иждивенческие установки, 

неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности т.к 
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ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго не осваивает навыки 

самообслуживания.  

У многих детей, прошедших курс психо-коррекционных занятий, 

вырабатываются положительные черты характера, им становится легче 

общаться со сверстниками, они лучше понимают чувства, эмоции других и 

легче выражают свои. У детей формируется чувство сотрудничества, 

самоуважения, уверенности в своих силах и в себе, повышается самооценка.  

Проблемы детей с двигательными нарушениями при ДЦП исчезают, конечно 

же, не сразу, даже после проведенного курса психо-коррекционных занятий. 

Необходима ежедневная работа с детьми. Желательно осуществлять работу 

совместно с медицинскими работниками, воспитателями, логопедом, 

родителями.  

Результативность, эффективность программы можно выявить путем 

обследования, проводимого 2 раза в год. До начала психо-коррекционной 

программы и после ее прохождения  

 

 

30. Реализация индивидуального и дифференцированного подходов в 

процессе оказания коррекционной помощи детям с отклонениями в 

развитии 

Дифференцированный подход к обучению и воспитанию предусматривает 

использование предназначенных именно для этих детей образовательных 

программ, методов, необходимых технических средств обучения, работу 

специально подготовленных педагогов, психологов и других специалистов, 

сочетание обучения с необходимыми медицинскими профилактическими и 

лечебными мероприятиями, определенные социальные услуги, материально-

техническую базу специальных образовательных учреждений и их научно-

методическое обеспечение. Дифференцированный подход к детям и 

подросткам с особыми образовательными потребностями в условиях 

коллективными учебного процесса обусловлено наличием вариантных 
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типологических особенностей даже в рамках одной категории нарушений. Так, 

в одном и том же классе или группе могут обучатся умственно отсталые дети с 

различными особенностями проявлениями этого нарушения, с возможными 

дополнительными отклонениями в развитии. Они будут отличатся между собой 

по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

по специфике корр-но-образовательный процесс дифференцированно, исходя 

из наличия в классе однородных по своим характеристикам микрогрупп, через 

различные для каждой из них содержание организации учебно-корр-ой работы, 

её темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы 

контроля и мотивации учения. Деление обучающихся на микрогруппы условно 

и непостоянно: по мере продвижении вперёд дети могут переходить в 

микрогруппу боле высокого уровня.  

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированнго 

подхода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, 

учитывающих как инд-ые особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности. Темперамента и соответственности характера, и др.), так 

и его специфические особенности, свойственные детям с данной категорией 

нарушения развития.  

Реализуя принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учебные 

программы и учебники системы специального образования указывают 

вариативные возможности освоения программного материала, 

предусматривают разные уровни трудности с учетом разных групп, 

обучающихся внутри класса и групп.  

31. Профессиональная деятельность и личность учителя - дефектолога 

Как и обычные дети ребёнок с особыми образовательными потребностями 

имеет право на получение квалифицированной пед. помощи, которую может 

оказывать только специально подготовленный учитель - дефектолог. 

Профессиональная деятельность учителя - дефектолога выходить за рамки 

традиционной учительской деятельности, тесно взаимодействует с различными 

видами соц.-пед., реабилитационной, консультативно-диагностической, 



психотерапевтической, коррекционной и д. р. видами деятельности, 

направленной к одной цели - содействию человеку с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в его соц. адаптации и интеграции 

средствами спец. освіти.  

Педагогическое образование содержит широкий спектр пед. специальностей:  

Тифлопедагогика - с получением квалификации педагога слеп. и слабовид. 

(тифлопедагог).  

Сурдопедагогика - с получ. Кваліф. и педагога глухих и слабослыш. 

(сурдопедагог).  

Олигофренапед-ка - с получ. квалиф. педагога для работы с лицами имеющими 

различные виды наруш. умственного разв-я (олигофренопедагог).  

Логопедия - с получением квалификации логопеда;  

Спец. дошколь. пед-ка - с квалиф. педагога для работы с детьми дошколь. 

возраста с откл-ми.  

Спец. психология - психология обеспечивающая психологическое 

сопровождение лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности.  

Учитель-дефектолог работает в спец. образ. учреж-и, в психолого-медико-соц-

х, реабилитационных, консультативно - диагностических центрах, ПМПК, на 

логопунктах, а также в О.У. общего назначения, в дет. домах и школах-

интернатах для введения корр-пед работы с различными категориями 

обучающихся и воспитанников, они могут вести индивид. обучение и воспит-е 

детей с откл. в раз-ии в домаш. умовах.  

Учитель - дефектолога - это человек с особым складом души, деятельный, 

инициативный, энергичный, уверенный в успешном результате своей 

профессиональной деятельности, доброжелательный и тактичный. Для него 

характерна гуманная оценка роли человека в современном мире, в том числе и 

человека с огран. Возможностями жизнедеятельности. Оптимизм 

профессионала прояв-ся в его социально активном отношении и к субъекту пед. 

воздействия (ребёнку или взрослому с огранич. возмож), и к нормальному 

большинству общества - среде, в которую должны включаться воспитанники 
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учителя - дефектолога, м к себе самому как активной личности и решающему 

фактору положительных перемен в жизни людей с проблемами.  

Проф. опыт учителя - дефектолога обеспечивает ему квалифицированную 

проф. деятельность в различных коллективах, соц. группах - учащихся, 

воспитанников, их родителей, студентов, коллеги т.д.  

Сферы проф. деловой компенсации уч-дефектолога: профилактическая работа, 

пед. диагностика, консультирование, спец. пед. просвещение, участие в 

психологической и психотерапевтической помощи; образовательная и соц-

педагогическая деятельность, организация и руководство образованием и т.д.  

Существует противопоказание к данной деятельности для тех кто имеет 

отклонения в состояние здоровья органов зрения, слуха, нервной, сердечно - 

сосудистой и иммунной системе так как деятельность уч-дефектолога 

оказывает влияние на состояние здоровья. Необходима и физич. выносливость, 

высокая сопротивляемость инфекционным заболеваниям, устойчивость 

психического здоровья. Необходимо иметь правильную речь бездефективное 

произношение звуков.  

Важнейшие черты профессионального уч. - дефектолога: доброта, 

ответственность, оптимизм, терпение, эмпатия, энергичность, верность 

жизненным интересам людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, уверенность в своей работе, уважение и любовь к своим 

воспитанникам, профессиональная честность и порядочность. Не должен 

распространять информацию о своих воспитанниках и их семьях, все должно 

быть конфиденциально.  

31. Профессиональная деятельность и личность педагога - дефектолога 

Профессиональная компетентность педагога-психолога выражает единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению своей 

деятельности и характеризует его профессионализм.  

Квалификационная характеристика - это свод обобщенных требований к 

педагогу-психологу на уровне его теоретического и практического опыта.  

Психолого-педагогическая готовность заключается в:  
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• Знании методологических основ и категорий педагогики и психологии;  

• Знании закономерностей социализации и развития личности;  

• Знании целей и технологий воспитания и обучения;  

• Законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития 

детей, подростков, юношества.  

Психолого-педагогическая готовность является основой гуманистически 

ориентированного мышления педагога-психолога.  

Педагогические умения - это совокупность последовательно развертывающихся 

действий, часть из которых может быть автоматизирована (навыки), 

основанных на теоретических знаниях и направленных на решение задач 

развития гармоничной личности. Структура профессиональной компетентности 

может быть раскрыта через педагогические умения.  

Модель профессиональной компетентности выступает как единство 

теоретической и практической готовности педагога-психолога. Педагогические 

умения здесь объединены в 4 группы:  

1. Умение ставить задачи.  

2. Умение построить педагогическую систему (планирование, обоснованный 

отбор содержания, оптимальный выбор форм, методов и средств его 

организации).  

3. Умение выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

факторами воспитания.  

4. Умение учета и оценки результатов психолого-педагогической 

деятельности:  

самоанализ, самоотчет и т.д.  

Содержание теоретической готовности:  

Аналитические умения - осмысление, диагностика, педагогическая задача 

(психологическая проблема) и способы их решения.  

Прогностические умения - прогнозирование результатов психолого-

педагогической деятельности.  

Проективные умения - учет при определении задач и отборе содержания 

деятельности; планирование развития воспитательной среды и связей с 
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родителями и общественностью...  

Рефлексивные умения - анализ собственных действий и состояний и т.п. 

Содержание практической готовности:  

Мобилизационные умения - создание специальных ситуаций, интерес к 

деятельности.  

Информационные умения - сбор информации, анализ источников и т.п. 

Развивающие умения предполагают определение ЗБР (Л.С. Выготский), 

стимулирование познавательной самостоятельности. Ориентационные умения - 

формирование научного мировоззрения. Перцептивные умения (Бодалев) - 

восприятие, понимание, оценка педагогами-психологами социальных объектов 

(группах людей, групп, самих себя). Умения педагогического общения - 

коммуникативная культура педагога-психолога  

32. Характеристика развития сенсорных навыков у дошк-в с ДЦП 

У детей с ДЦП имеет место своеобразное развитие зрительных и слуховых 

ориентировочных реакций. У ребенка с ДЦП на оптический и звуковой 

раздражитель возникает притормаживание общих действий. При этом 

отсутствует двигательный компонент ориентировочной реакции. У некоторых 

детей вместо ориентировочных реакций (поворота на звук или свет) возникают 

защитно-оборонительные реакции (плач, испуг).  

Зрительное сосредоточение появляется у детей с ДЦП после 4-8 мес. Оно 

характеризуется рядом патологических особенностей вызываемых косоглазием, 

нистагмом или влиянием позотонических рефлексов на мышцы глаз.  

Прослеживающая функция глаз при нормальном развитии формируется уже 

начиная с 1 мес. життя. К 3 мес. ребенок способен следить за разнообразными 

движениями игрушки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. 

Зрительное восприятие у детей с ДЦП формируется гораздо позже и 

характеризуется фрагментарностью, скачкообразностью и ограничением поля 

зрения.  

При нормальном развитии с 5-6 мес. особенно интенсивно начинают 

развиваться такие свойства восприятия как активность, предметность, 
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целостность, структурность. Все эти свойства начинают формироваться на 

основе активного перцептивного поведения. Ребенок погружается в 

предметный мир, активно осваивает пространство. Перцептивное поведение 

включает в себя активные зрительные "изучающие" действия и осязательные 

движения. Например, ребенок, знакомясь с игрушкой, осматривает ее и 

ощупывает. Такое зрительно-осязательное познание предмета иллюстрирует 

формирование образа восприятия. У детей с ДЦП перцептивная активность 

затруднена в силу двигательного дефекта: нарушения двигательных функций, а 

также мышечного аппарата глаз нарушают согласованные движения руки и 

глаза. У некоторых детей глазодвигательная реакция имеет рефлекторный, а не 

произвольный характер, что практически не активизирует моторную и 

психическую деятельность ребенка. Дети не в состоянии следить глазами за 

своими движениями, у них нарушена зрительно-моторная координация, нет 

единства поля зрения и поля действия, что негативно сказывается на 

формировании образа восприятия, препятствует выработке навыков 

самообслуживания, развитию предметной деятельности, пространственных 

представлений, наглядно-действенного мышления, конструирования, а в 

дальнейшем тормозит усвоение учебных навыков, развитие познавательной 

деятельности в целом.  

Зрительно-моторная координация у детей с ДЦП формируется примерно к 4 

годам. Недостаточность зрительно-осязательной интеграции отражается на 

всем ходе их психического развития.  

У детей с ДЦП нарушение зрительного восприятия (гнозиса) затрудняет 

узнавание усложненных вариантов предметных изображений (перечеркнутых, 

наложенных друг на друга). Существенные трудности наблюдаются в 

восприятии конфликтных составных фигур. Наблюдается нечеткость 

восприятия картинок. Возникают трудности в написании цифр и букв.  

Нарушения счета могут основываться на трудностях в восприятии количества, 

что выражается в невозможности узнать графическое изображение цифр, 

сосчитать предметы.  

Нарушение зрительного восприятия может быть связано с недостаточностью 



зрения, что нередко наблюдается у детей с ДЦП. Тяжелые нарушения зрения 

(слепота и слабовидение) встречаются примерно у 10% детей с ДЦП, а 

примерно 20-30% имеют косоглазие.  

У детей с ДЦП с умственной отсталостью наблюдаются более глубокие 

нарушения сенсорно-перцептивной и исполнительной деятельности, причем 

степень этих нарушений зависит от глубины интеллектуального дефекта. 

Важную роль в развитии обобщенности и осмысленности гаптических и 

зрительных образов восприятия играет уровень их речевого развития. У детей с 

ДЦП с сохранным интеллектом не наблюдалось устойчивой связи между 

словом и сенсорным образом, сто в значительной степени тормозило 

соотнесение усвоенных наименований с предметом в процессе решения 

перцептивных задач. У детей с ДЦП, осложненных легкой степенью 

умственной отсталости, трудности словесного отражения образов восприятия 

определялись низким уровнем анализа и синтеза сенсорных сигналов. У детей с 

ДЦП отмечается снижение слуха, что отрицательно влияет на становление и 

развитие слухового восприятия.  

Слабое ощущение своих движений и затруднения в ходе осуществления 

действий с предметами являются причинами недостаточности активного 

осязательного восприятия у детей с ДЦП, в том числе узнавании предметов на 

ощупь (стереогноза). По данным Мамайчук, у детей с атонически-астатической 

формой ДЦП на фоне глубокой задержки интеллектуального развития 

возникают наибольшие затруднения в формировании стереогноза.  

Недостаточность активного осязательного восприятия приводит к задержке 

формирования целостного представления о предметах, их свойствах, фактуре, 

что ведет к дефициту знаний и представлений об окружающем мире, 

препятствуя становлению различных видов деятельности.  

Восприятие пространства является необходимым условием ориентировки 

человека в окружающем мире. Пространственный анализ осуществляется 

целым комплексом анализаторов, хотя основная роль 

принадлежит двигательному анализатору. У детей с ДЦП многими авторами 

были обнаружены значительные нарушения пространственного восприятия.  
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При всех видах ДЦП наблюдается нарушение пространственного восприятия. 

При гемиплегии нарушена боковая ориентация, при диплегии - ориентация по 

вертикали, при тетраплегии - ориентация в направлении спереди назад 

(сагиттальная).  

Исследования Левченко И.Ю. показали, что недостаточность объемных 

представлений приводит к тому, что у парализованного ребенка возникает 

неправильное представление о форме и сущности окружающих его предметов.  

Данные этого исследования указывают на тесную связь развития объемных 

представлений и пространственного восприятия, а также на необходимость 

ранней работы по развитию пространственного восприятия у дошкольников с 

ДЦП. В детском возрасте развитие пространственно-временных отношений 

представляют собой сложный процесс. В дошкольном возрасте формирование 

представлений о времени связано с развитием понимания длительности, 

скорости, последовательности в изменениях явлений окружающей 

действительности. У детей с ДЦП могут страдать самые различные звенья 

пространственного и временного восприятия: чувственное восприятие, 

предметно-пространственная и временная ориентировка, пространственная 

организация двигательного акта, словесное обозначение пространственных и 

временных компонентов.  

В результате исследований, проведенных Н.В. Симоновой можно утверждать, 

что формирование пространственно-временных отношений у детей с ДЦП 

сопряжено с многочисленными трудностями. Особые трудности возникают в 

тех случаях, когда последовательность и длительность явлений определяются с 

помощью пространственных отношений.  

Причиной трудностей можно считать затруднения в правильном объяснении и 

ошибочном воспроизведении пространственных признаков, что указывает на 

недостаточность обобщенного понимания уже сложившихся словесных 

формулировок, на вербализацию пространственных отношений. При ДЦП это 

связано с освоением окружающего на основе максимально сохранных (и все же 

нарушенных) функций, например на основе речи.  

Для детей с ДЦП уже с первого года жизни характерно нарушение процесса 
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активного восприятия окружающего мира, что зачастую приводит к задержке 

психического развития даже при хороших потенциальных интеллектуальных 

возможностях.  

33. Готовность детей с нарушениями в развитии к школьному обучению 

К концу дошкольного возраста у умственно отсталых детей не формируется 

психологической готовности к школьному обучению, которая представляет 

собой систему мотивационно-волевых, познавательных и социальных 

предпосылок, необходимых для перехода ребенка к следующей ведущей 

деятельности - учебной.  

Поскольку психическое недоразвитие при умственной отсталости носит 

системный характер, к концу дошкольного возраста дети данной категории 

оказываются совершенно неготовыми к получению образования, если они были 

лишены специальной системы помощи, которая может быть реализована как в 

условиях специальных образовательных учреждений VIII вида, так и в рамках 

включенного (интегративного) образования - в зависимости от конкретных, 

имеющихся в данном регионе кадровых, социально-психологических и 

методических условий.  

Розумово відсталі дошкільники абсолютно недостатньо спрямовані на шкільне 

навчання. Если они живут в неблагополучных семьях, то к 7 годам мало что 

знают о школе и совершенно не готовы поступить в нее. Если посещают 

специальный детский сад или живут в заботливых семьях, где прилагаются 

усилия к тому, чтобы продвинуть их в плане общего развития, то у них 

оказываются сформированными некоторые, необходимые для школы умения и 

интересы. Однако, в силу недостаточности интеллектуальной и личностной 

сферы, они мало интересуются предстоящим поступлением в школу. А если и 

говорят об этой перспективе, то лишь эпизодически, в связи с возникшим 

разговором окружающих или по случайным ассоциациям. Перспектива 

школьного обучения не присутствует в жизни этих детей.  

Между тем поступление ребенка в школу - важное событие, к которому он 

должен быть подготовлен. До числа основних 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


компонентів особистісної готовності дитини до шкільного навчання, без яких 

не можна розраховувати на успіх, є його мотиваційна готовність. Вона 

формується у розумово відсталих дітей уповільнена і з певними труднощами.  

Следует заметить, что многие из таких детей приходят в специальную школу из 

массовой, где у них постоянно возникали стойкие неудачи в учебе, 

складывались неблагоприятные взаимоотношения с учителями и со 

сверстниками. Это, несомненно, способствует появлению у детей 

отрицательного отношения к школе и учению. Иногда сами родители вольно 

или невольно формируют такое отношение, чрезмерно завышая или занижая 

требования к ребенку.  

Развитие отношения к учению у младших школьников протекает замедленно. 

Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под влиянием ситуации 

успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со стороны 

педагога.  

На первом году пребывания ребенка в школе отношение к учению выступает 

как эмоционально окрашенные реакции на посещение школы. В младших 

классах отрицательное отношение к учению может быть обусловлено 

трудностями в овладении знаниями, в старших - отсутствием интереса к 

познавательной деятельности. Однако в старших классах обычно имеет место 

избирательное отношение к школьным предметам. Чаще всего самыми 

любимыми оказываются уроки труда.  

Среди факторов, способствующих формированию положительного отношения 

к учению, большое значение имеет педагогическая оценка, которая выполняет 

ориентирующую и стимулирующую функции. Младшие умственно отсталые 

школьники далеко не всегда понимают достоинство оценки, не умеют 

адекватно оценить свою работу и работу товарища. При безразличном или 

отрицательном отношении к оценке она не может являться стимулом учения.  

В развитии положительного отношения детей к учению значительную роль 

играет авторитет учителя, его доброжелательность, умение работать с 

коллективом. Существенное значение имеют также индивидуальные 
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особенности учащихся - их работоспособность, потребность в успехе, 

осознание и переживание его.  

34. Перспективы развития специального(коррекционного) 

образовательного учреждения 

Спец (корр) образов-е учр-я - это учр-е, созданное для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизни деятельности. Цель: всестороннее разв-е 

ребёнка в соответствии с его возможностями, максимальная адаптация к окруж. 

действительности с тем чтобы создать базу для дальнейшего школь. обучения 

(для ДОУ) Цель школьного обуч-я: обеспечение конституционного права на 

получение бесплатного образования в пределах спец. образовательного 

стандарта; обеспечение мед. и психологического сопровождения, соц. 

адаптации и интеграции в общество.  

Перспективы:  

ранняя диагностика и ранняя комплексная помощь. Грамотно организованная 

ранняя коррекция способна предупредить появление вторичных отклонений в 

разв-и. обеспечит мах-ю реализацию реабилитационного потенциала, а для 

значительной части детей обеспечить возможность включения в общий 

образовательный поток на более раннем этапе возрастного разв-я,.  

сотрудничество с семьёй. Важным условием корр. помощи детям становиться 

разработка пед. и организационных условий включения родителей в 

реализацию индивид. программ корр-разв. навчання. Существует несколько 

подходов коррекции семейной ситуации разв-я аномальных детей, выявлены 

важные аспекты профилактической работы с родителями проблемного ребёнка, 

позволяющие предотвратить ряд вторичных отклонений. Разработаны 

направления и организационные формы работы специалистов с семьёй, 

способствующие формированию у родителей "+" отношения к малышу и 

обеспечивающие освоение эффективных и доступных форм взаимодействия с 

реб-ом в бытовых, эмоциональных, игровых ситуациях. Формы помощи 

родителям: "Университет для родителей", при лаборатории дошколь. 

воспитания детей с проблемами в разв-и., псих-пед консультирования, помощь 



дефектолога, психолога в реаб. Центрах, визиты спец. служб - ПМПК, ПМС 

центры.  

интегрированное обучение. В системе образования интеграция означает - 

возможность выбора для лиц с особыми образовательными потребностями: 

получение образования в спец. (корр) образ. учреждение или с равными 

возможностями в образовании: учреждение общего назначения (ДОУ, школа и 

пр). В условиях российского дошколь. образования интегрированное обучение 

внедряется в практику медленно и осторожно, поскольку для его 

осуществления ДОУ общеразвивающего вида должны иметь массу условий - 

спец. кадровое и материально - техническое обеспечение для проведение корр - 

пед и леч-оздор-ой работы с детьми. Наиболее реальным применение интегрир. 

обучения по отношению к детям которые несмотря на наличие того или иного 

отклонения в разв-и, имеют близкий к возрастной норме уровень 

психофизическом разв-я, и психологическую готовность к совместному 

обучению с детьми норма. Такие условия легче создать: а) в общеразвивающих 

группах д / с комбинированного вида, где функционируют также и 

компенсирующие группы; б) в центрах разв-я ребёнка, где осуществляется 

корр. работа со всеми воспитателями ДОУ изначально должен быть заложен 

устав.  

Ранняя комплексная помощь - эта новая быстроразвивающая область 

междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и практические 

основы комплексного обслуживания детей первых месяцев и лет жизни из 

групп мед-го, генетического и соц. риска отставаний ав разв-и.  

Особенности разв-я ребёнка в раннем возрасте: пластичность ЦНС и 

способность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность 

ранней комплексной помощи, позволяющей путем целенаправленного 

воздействия исправлять первично нарушенные психические и моторные 

функции при обратимых дефектах и предупреждать возникновения вторичных 

отклонений в разв-и.  

В последние годы создаются специальные образовательные учреждения и 

для других категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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жизнедеятельности: с аутистическими чертами личности, с синдромом 

Дауна. Имеются также санаторные (лесные школы для хронически 

болеющих и ослабленных детей.  

35. Особенности формирования культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у дошк-в с ДЦП.  

Діти з ДЦП відносяться до групи з порушеннями опорно-рухового 

апарату. Поняття "порушення функцій опорно-рухового апарату" носить 

збірний характер і включає в себе рухові розлади, що мають органічне 

центральне або периферичний походження.  

Причинами ДЦП:  

генетичні порушення, а також  

органічні ураження головного мозку  

травми опорно-рухового апарату.  

Обычно выделяют следующие виды трудовой деятельности дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. В 

связи с двигательной патологией, имеющейся у детей с ДЦП, особую 

актуальность в дошкольном возрасте приобретает освоение навыков 

самообслуживания. Формирование этих навыков у дошкольников с ДЦП 

является частью подготовки их к школе и к самостоятельной жизни.  

Трудности развития этих навыков связаны с особенностями заболевания. У 

многих детей отмечается апраксия, т.е. неумение выполнять целенаправленные 

практические действия. Такие дети с особым трудом осваивают навыки 

одевания, раздевания, застегивания пуговиц, зашнуровывания ботинок; они 

долго не могут научиться застилать кровать,  

затрудняются в письме, в конструировании из кубиков, палочек и т.д. 

Целенаправленные практические действия (праксис) развиваются в процессе 

манипулятивной деятельности, поэтому, когда родители, жалея ребенка, 

стараются все сделать за него, лишая его возможности овладеть практическим 

опытом, отмечается задержка в формировании праксиса - так называемая 

вторичная апраксия. Явления апраксии негативно влияют на становление не 
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только навыков самообслуживания, но и на развитие различных видов 

деятельности.  

36. Система раннего выявления и психолого-педагогического 

сопровождения детей с синдромом РДА в раннем возрасте 

Под аутизмом понимают возникновение у ребенка явного отрыва от 

реальности, отгороженности от мира, проявляющейся в парадоксальной 

реакции его на внешние воздействия окружающего мира, в пассивности и 

сверхранимости от контактов со средой (К.С. Лебединская). Аутизм в 

настоящее время имеет тенденцию к росту и не зависит от национального, 

расового, географического и других факторов. Замечено, что аутизм 

встречается в 4 раза чаще у мальчиков, чем у девочек.  

В некоторых случаях аутизм проявляется в первые годы или месяцы жизни, что 

оказывает тяжелое отрицательное воздействие на психическое развитие 

ребенка. Это называют синдромом раннего детского аутизма (РДА). По 

критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

аутистических расстройствах личности отмечаются:  

Качественные нарушения в социальной сфере;  

Качественные нарушения способности к общению;  

Ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения, интересов и 

видов деятельности.  

первые признаки аутизма заметны в первый год жизни, а наиболее выражены в 

3-5 лет. Они проявляются в нарушении эмоционального контакта ребенка, в его 

замкнутости, в избегании сверстников. Такой ребенок боится взглядов другого 

человека, всегда находится в тревоге и напряженности.  

Ребенок предпочитает одну и ту же пищу, привязан к одной и той же одежде, 

обуви, игрушкам, интересы бедны и относительно постоянны. Моторика 

вычурна. Игра однообразна, любит манипулировать с неигровыми предметами: 

ватой, ключами, играет один. Воображение почти не развито, либо сильно 

оторвано от действительности. Внимание неустойчиво. Границы 

интеллектуального развития широки: от умственной отсталости до одаренности 



в какой-либо из отраслей знаний. Речь невыразительна, монотонна. Большое 

количество слов-штампов.  

В изучении аутичных детей особое внимание следует уделить организации 

обследования. Работа должна проводиться индивидуально с каждым ребенком.  

В начале работы специалист изучает историю развития ребенка, 

анамнестические данные, знакомится с творчеством ребенка, беседует с его 

близкими. Необходимо знать, как ребенок привыкал к режимным моментам, 

когда начал узнавать маму и т.д. также нужно узнать, возникали ли у ребенка 

двигательные стереотипии, навязчивость и агрессия. Следует уточнить 

сведения о характере речевого развития ребенка, нужно знать, чем увлекается 

ребенок.  

На следующем этапе специалист определяет тип аутистического дизонтогенеза 

ребенка. Это происходит во время наблюдения за поведением и спонтанной 

деятельностью ребенка (всего 4 типа: уровень полевой реактивности, уровень 

стереотипов, уровень экспансии, уровень эмоционального контакта).  

На третьем этапе выявляется уровень знаний и навыков детей и определяется 

программа обучения, адекватная их возможностям.  

37. система медико-педагогической помощи детям и подросткам в России 

Создание системы профилактики, ранней диагностики и коррекции отклонений 

в развитии детей предполагает анализ и оценку опыта, накопленного на 

протяжении 30 лет за рубежом, и первых шагов, сделанных Россией на этом 

пути в настоящее время.  

Уже в начале 70-х гг. XX ст. США и страны Европы перешли практике 

создания различных систем и программ ранней помощи младенцам и их 

семьям. Первые создаваемые программы с ориентированы на удовлетворение 

социальных потребностей нормально развивающихся детей и детей с риском 

отставания в развитии от рождения до 3 лет. Это позволило характеризовать их 

как социально-педагогические программы ранней помощи раннего 

вмешательства.  

У Росії при глибокому розумінні необхідності економічної та гуманістичної 



доцільності ранньої допомоги ще немає відповідної цілісної державної 

системи.  

На этом пути в специальном образовании сделаны первые шаги. "Первые 

совместно с медиками и специалистами по специальной  педагогике 

проведенные в 80-х гг. исследования позволившую единую государственную 

систему раннего выявления и специальной помощи для одной категории детей - 

детей с нарушенной слуховой функцией первых трех лет жизни.  

В рамках созданной системы проведение медико-психолого-педагогических 



коррекционных мероприятий начинается с момента диагностирования 

снижения слуха у малыша. Психолого-педагогическую помощь дети с 

нарушенным слухом получают в сурдологических кабинетах (отделениях, 

центрах), а также в создаваемых при специальных (коррекционных) 

образовательных дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих 

детей группах надомного обучения и кратковременного пребывания. В 

сурдологических кабинетах медико-психолого-педагогическая коррекция детей 

первого года жизни осуществляется, как правило, 1 раз в месяц. С года на 

ребенка, не посещающего специальное учреждение выделяется 1 ч в неделю 

для занятий с педагогом. В группах надомного обучения и кратковременного 

пребывания наблюдение за детьми до года осуществляется, по возможности, 

дома; с года дети могут посещать занятия специалиста 2-3 раза в неделю. Если 

родители живут далеко от учреждения, оказывающего ребенку помощь, то они 

могут приезжать 2-3 раза в год и в течение 1-2 недель посещать занятия 

ежедневно.  

Организация раннего выявления и ранней коррекционной помощи детям с 

нарушенным слухом может являться примерной моделью раннего 

вмешательства в развитие детей с другими отклонениями в развитии 

(интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными, двигательными, 

речевыми).  

Наиболее разработанной региональной моделью ранней помощи семье и детям 

группы риска с возможным отставанием в развитии может служить С. - 

Петербургская городская социальная программа "Абилитация младенцев" (Е.В. 

Кожевникова и дР-1995; Р.Ж. Мухамедрахимов, 1997).  

Сопоставление зарубежного и отечественного опыта убедительно доказывает, 

что необходимо создание единой государственной системы выявления детей с 

нарушениями в развитии и обеспечения ее методами комплексной помощи. 

При этом ни в коем случае не предполагается отказ от ранее созданных 

учреждений: они будут реконструированы и обогащены на основе 

государственной системы, а их работа будет поддержана на переходном этапе.  

Таким образом, первоочередной задачей сегодняшнего дня становится задача 



разработки стратегии и тактики создания единой государственной системы 

раннего выявления и специальной помощи детям с отклонениями в развитии и 

их семьям.  

Промежуточным результатом работы должен стать проект Программы 

внедрения разработанной единой системы раннего выявления и помощи детям 

с нарушениями в развитии на всей территории Российской Федерации.  

Необходимо подчеркнуть, что реализация такой программы как нового 

приоритетного направления развития системы образования на государственном 

уровне возможна только при скоординированном взаимодействии 

Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, других 

министерств, ведомств, различных структур, отдельных научно-

исследовательских институтов, высших учебных заведений, групп 

исследователей и разных категорий специалистов.  

Опорним структурним елементом державної системи мають стати регіональні, 

міські та муніципальні центри та установи, створювані на основі сімейно-

орієнтованого та міждисциплінарного підходів до організації діяльності. 

Регіональні центри повинні бути максимально наближені до місця проживання 

сім'ї та організовані з урахуванням регіональних економічних можливостей, 

місцевих умов і традицій. Ним має бути надано право широкого варіативного 

вибору місця розміщення: на базі загальноосвітнього або спеціалізованого 

дошкільного закладу, або установ охорони здоров'я (дитячих поліклінік або 

кабінетів з катамнезу при дитячих лікарнях), спеціалізованих центрів при 

психолого-медико-педагогічних комісіях.  

38. Влияние нарушений двигательной сферы на психическое развитие 

ребенка 

Нарушения двигательной сферы могут быть спровоцированными 

генетическими факторами, не грубая конституциональная 

недостаточность моторики(неуклюжесть). Влияние внутриутробного и 

постнатального поражения ЦНС и при раннем детском аутизме возникают 

двигательные нарушения, нарушения двигательной системы могут возникнуть 
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вследствие поражения спинного мозга инфекционной этиологии 

(полиомиелит).  

Нарушения психоэмоциональной сферы у детей с нарушениями двигательной 

сферы проявляются в виде синдрома раздражительной слабости. Этот синдром 

включает два основных компонента: с одной стороны, это повышенная 

истощаемость психических процессов, утомляемость, с другой - чрезвычайная 

раздражительность, плаксивость, капризность.  

Дети с нарушений двигательной сферы психически истощаемы, недостаточно 

работоспособны, не способны к длительному интеллектуальному напряжению. 

Синдром раздражительной слабости обычно сочетается у этих детей с 

повышенной чувствительностью к различным внешним раздражителям 

(громким звукам, яркому свету, различным прикосновениям и т.п.).  

Специфические нарушения деятельности, движений и общения при 

нарушениях двигательной сферы могут способствовать своеобразному 

формированию личности. Наиболее часто наблюдается диспропорциональный 

вариант развития личности. Это проявляется в том, что достаточное 

интеллектуальное развитие сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в эгоцентризме, наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. Причем, с возрастом эта диссоциация 

обычно увеличивается. У ребенка легко формируются иждивенческие 

установки, неспособность и нежелание к самостоятельной практической 

деятельности, так ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго не 

осваивает навыки самообслуживания.  

40. Специальное (коррекционное) дошкольное образовательное 

учреждение 

В России существует сеть дошкольных учреждений специального назначения:  

ясли-сады;  

детские сады;  

дошкольные детские дома;  



дошкольные группы при яслях-садах, детских садах и детских домах общего 

назначения, а также при специальных школах и школах-интернатах.  

Комплектование учреждений по принципу ведущего отклонения в развитии.  

Таким образом создавались дошкольные учреждения ля детей:  

нарушениями слуха (глухих, слабослышащих);  

нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, для детей с косоглазием и 

амблиопией);  

нарушениями речи (для детей с заиканием, общим недоразвитием речи, 

фонетико-фонематическим недоразвитием);  

нарушениями интеллекта (умственно отсталых);  

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Меньшая по сравнению с массовыми детскими садами наполняемость групп 

(до 15 воспитанников).  

Введение в штат специальных дошкольных учреждений таких специалистов - 

дефектологов, как олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, 

логопеды, а также дополнительных медицинских работников.  

Образовательный процесс в специализированных дошкольных учреждениях 

осуществляется в соответствии со специальными комплексными программами 

обучения и воспитания.  

Организация специальных видов занятий, таких, как развитие восприятия и 

коррекция звукопроизношения, развитие зрительного восприятия, лечебная 

физкультура и др. Подобные направления работы имеются и в обычных 

детских садах, где они включаются в содержание общеразвивающих занятий и, 

как правило, не выделяются структурно в сетке занятий.  

Бесплатность.  

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительством Российской 

Федерации от 01.07.95 № 677, ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дети с отклонениями в 

развитии принимаются в дошкольные образовательные учреждения любого 

вида при наличии условий для коррекционной работы только с согласия 



родителей (законных представителей) на основании заключения ПМПК.  

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от вида нарушений и 

возраста (две возрастные группы: до 3 лет и старше 3 лет) и составляет 

соответственно для детей:  

тяжелыми нарушениями речи - до 6 и 10 человек;  

с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 

лет - до 12 человек;  

глухих - до 6 человек для обеих возрастных групп;  

слабослышащих - до 6 и 8 человек;  

слепых - до 6 человек для обеих возрастных групп;  

слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием - до 6 и 10 человек;  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата - до 6 и 8 человек;  

с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) - до 6 и 10 человек;  

с задержкой психического развития - до 6 и 10 челок  

с глубокой умственной отсталостью только в возрасте старше 3 лет - до 8 

человек;  

с туберкулезной интоксикацией - до 10 и 15 человек;  

часто болеющих - до 10 и 15 человек;  

со сложными (комплексными) дефектами - до 5 человек для обеих возрастных 

групп;  

с иными отклонениями в развитии - до 10 и 15 человек.  

Для детей с отклонениями в развитии, которые по разным причинам не могут 

посещать дошкольные учреждения в обычном режиме, в ДОУ организуются 

группы кратковременного пребывания. В таких группах занятия проводятся 

преимущественно индивидуально или небольшими подгруппами (по 2-3 

ребенка) в присутствии родителей в удобное для них время. Эта новая 

организационная форма предполагает занятия с разными специалистами ДОУ, 

общая продолжительность которых ограничена пятью часами в неделю. 

(Основание: инструктивное письмо Минобразования России от 29.06.99 № 

129/23-16 "Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп 

кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии")  



В условиях российского дошкольного образования внедряется интегрированное 

обучение.  

а) в общеразвивающих группах детских садов комбинированного вида, где 

функционируют также и компенсирующие группы;  

б) в центрах развития ребенка, где осуществление коррекционной работы со 

всеми воспитанниками ДОУ изначально должно быть заложено в устав.  

"начальная школа - детский сад" может рассматриваться как наиболее 

комфортная организационная форма для обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. Ребенок имеет возможность начинать школьную 

жизнь в знакомой, привычной обстановке вместе с большинством тех детей, 

которые посещали одну дошкольную группу. Кроме того, учителя начальных 

классов, как вило, хорошо знакомы с воспитанниками подготовительных к 

школе групп и имеют возможность осуществлять индивидуально - 

дифференцированный подход к каждому "проблемному" первокласснику 

практически с первых дней школьного обучения.  

Нередки случаи, когда дети с отклонениями в развитии до 5-6-летнего возраста 

не воспитывались в дошкольном учреждении. Для подготовки таких детей к 

обучению в школе предусматривается ряд организационных форм. Для детей с 

выраженными отклонениями в развитии создаются дошкольные отделения 

(группы) при специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах. 

Образовательные программы в них рассчитаны на 1-2 года, в течение которых у 

ребенка формируют предпосылки учебной деятельности в необходимой 

коррекционно-развивающей среде. Контингент таких отделений (групп) 

составляют преимущественно дети, у которых поздно выявлено отклонение в 

развитии, или дети, не имевшие ранее возможности посещать 

специализированное образовательное учреждение (например, при отсутствии 

детского сада компенсирующего вида в месте проживания семьи).  

41. Классификация ДЦП и проявление нарушений ОДА у дошк-в 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это поражения головного мозга, 

которые дают о себе знать в детском возрасте. Это заболевание нельзя получить 



наследственным путём, к нему приводят какие-либо причины.  

Классификация ДЦП  

Перед тем как указать формы детского церебрального паралича, давайте 

немного разберёмся, какие бывают двигательные нарушения, именно они 

являются основными симптомами этого заболевания.  

спастичность - этот вид нарушения связан с повышенным тонусом мышц  

тремор - непроизвольное дрожание конечностей  

атетоз - непроизвольные движения  

атаксия - нарушение равновесия  

ригидность - чрезмерная напряженность мышц  

По локализации двигательных нарушений выделяют следующие формы:  

моноплегическая форма - двигательные нарушения наблюдаются только на 

одной конечности  

гемиплегическая форма - двигательные нарушения конечностей на одной 

стороне тела (симптомы проявляются частично или полностью на двух 

конечностях)  

диплегическая форма - двигательные нарушения на обеих верхних либо 

нижних конечностях  

квадриплегическая форма - двигательные нарушения наблюдаются на всех 

конечностях  

По классификации К.А. Семеновой выделяют следующие формы:  

спастическая диплегия - наблюдается преимущественное поражения ног  

двойная гемиплегия - это спастический тетрапарез, руки могут быть поражены 

несколько больше, чем ноги  

гемиплегия  

гиперкинетическая форма  

атонически-астатическая форма - понижение мышечного тонуса  

смешанная форма  

 

 



42. ПМПК (Психолого-медико - педагогический консилиум) и его роль в 

системе помощи детям с отклонениями в развитии 

В 90-е годы по инициативе педагогов и психологов городские и окружные 

управления образованием стали открывать в массовых школах психолого-

медико-педагогические консилиумы. В их функции входило обеспечение детям 

оптимальных условий обучения с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей развития.  

Основная цель ПМПК - это обеспечение в образовательном учреждении 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями в развитии, создание условий для их 

обучения и воспитания.  

ПМПК играет важную роль в системе помощи детям с отклонениями в 

развитии, так как:  

позволяет своевременно выявить и всесторонне обследовать ребенка  

определяет потенциальные возможности ребенка для оказания ему 

целенаправленной специальной помощи (вопрос о месте дальнейшего обучения 

и воспитания ребенка)  

разрабатывает комплексные целевые программы индивидуального развития 

детей  

прослеживает динамику развития ребенка  

ведет консультативную работу с родителями  

организует программно-методическое обеспечение психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения детей с проблемами в развитии.  

43. Становление специальной педагогики как науки в России 

История российской дефектологии имеет примеры самопожертвования, 

самоотверженного труда в деле преодоления психических и физических 

дефектов у ребенка, исправления аномалий в его развитии и поведении. 

Российская история коррекционной педагогики взаимосвязана с европейской 

дефектологической наукой, учитывает и использует ее обширный научный и 



практический опыт. В то же время в истории развития теории и практики 

коррекционной педагогической деятельности в России мы имеем некоторое 

своеобразие, отличительные особенности.  

Глубокое проникновение религии в жизнь и быт русского народа, специфика 

российского национального менталитета придают работе с аномальными 

детьми гуманистическую направленность, построенную на сострадании, 

милосердии, защите убогих и юродивых. Крестьянская природа Российского 

государства отражается в общинности в принятии решения по сложным 

проблемам, в преодолении жизненных трудностей "всем миром сообща". 

Различные общественные движения в России во второй половине XIX в. 

формируют в среде интеллигенции подвижников, людей, увлеченных идеей 

помощи страждущим и обездоленным.  

Забота и опека страждущих и обездоленных на Руси нашла свое место как в 

традициях и жизнедеятельности простого народа, так и в официальных 

действиях церкви и государственной власти. В Уставе о православной церкви, 

утвержденном киевским князем Владимиром Святославичем (996), вменялось в 

обязанность церкви заботиться об убогих, нищих и юродивых  

У XI ст. Киево-Печерская лавра становится прибежищем для калек и 

слабоумных, то же самое можно сказать о деятельности монастырей и церквей 

по всей Киевской Руси.  

На початку XII ст. киевский князь Владимир Мономах в поучении своим детям 

("Поучение князя Владимира Мономаха своим детям") указывал: "Всего паче 

убогих не забывайте, но елико могуше по силе кормите о подавайте сироте и 

вдовицу оправдайте сами, а не давайте сильным погубить человека".  

На Руси, так же как и в Европе, отношение к убогим, нищим, калекам было 

неоднозначным. Когда их становилось особенно много (после войн, 

экологических катастроф), передвижение их пытались ограничить. Для них при 

монастырях открывали богадельни, первые учреждения общественного 

призрения. В "Стоглавый судебник" (1551) при Иване Грозном была внесена 

статья о необходимости попечения больных и нищих, "кои одержимы бесом и 

лишены разума". Их рекомендовалось помещать в монастыри, чтобы они не 



были "пугалом для здоровых". На початку XVIII ст. Петром I был разработан 

указ о создании госпиталей для душевнобольных, в которые должны были 

помещаться ненормальные заброшенные дети. Но ему не дано было 

осуществиться. Зато Петр I вынужден был принять меры против направления в 

монастыри под видом "дураков" детей бояр, которые хотели спасти своих детей 

от государственной службы. Петр I повелел считать "дураками" только тех, кто 

"отповеди учинить не могут, не годятся ни в какую службу и науку; 

недвижимое к пустому приводят, беспутство расточают". Им было запрещено 

жениться и наследовать имущество.  

Изменения в государственной политике России в отношении душевнобольных 

произошли во второй половине XVIII в. в связи с изданием Екатериной II 

"Указа об учреждении Приказов общественного призрения" (1775), по 

которому в России создавались лечебные учреждения, благотворительные 

заведения и школы.  

Наивысший этап в истории российской педагогики и специального образования 

связан с периодом конца XIX - начала XX в. в связи с созданием обществ и 

общественных организаций по обучению и воспитанию анормальных детей. 

Вопросами обучения и воспитания умственно отсталых детей, исследованиями 

в области психологии аномального детства, проблемами педагогической 

коррекции недостатков развития и поведения занимались такие выдающиеся 

ученые-педагоги, психологи, медики, как Е.К. Грачева, В.П. Кащенко, Г.И. 

Россолимо, Г.Я. Трошин, А.Ф. Лазурский, А.В. Владимирский, Н.В. Чехов и 

др.  

 

 

44. Современная система образовательных услуг для лиц с нарушениями 

развития 

Своевременная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь 

дошкольникам с нарушениями в развитии, консультативно-методическая 

поддержка их родителей, социальная адаптация ребенка и формирование у него 



предпосылок к учебной деятельности осуществляются в системе образования, 

здравоохранения и социальной защиты.  

В системе образования педагогическая помощь этим детям реализуется в 

разных организационных формах.  

Дети с отклонениями в развитии воспитываются в дошкольных 

образовательных учреждениях и в учреждениях "Начальная школа - детский 

сад" трех видов: компенсирующего, предназначенного для обучения детей с 

теми или иными отклонениями в развитии; комбинированного, имеющего как 

группы (классы) для нормально развивающихся детей, так и группы (классы) 

компенсирующего вида; общеразвивающего вида в условиях интегрированного 

(совместного с нормально развивающимися детьми) обучения при 

обязательной коррекционной поддержке ребенка с отклонениями в развитии.  

Дошкольники с отклонениями в развитии, воспитывающиеся в домашних 

условиях, могут обучаться в группах кратковременного пребывания при 

учреждениях компенсирующего и комбинированного вида, при дошкольных 

отделениях (группах) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений.  

Коррекционная поддержка дошкольников с отклонениями в развитии 

осуществляется также: в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в. 

условиях разновозрастных воспитательных групп для детей дошкольного 

возраста в центрах диагностики и консультирования, психолого-медико-

социального сопровождения, психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции и др.; в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

групп для детей дошкольного возраста; в учреждениях дополнительного 

образования: центры дополнительного образования детей, детские 

оздоровительные центры различного профиля и др.  

Комплектование ДОУ (групп) компенсирующего вида и учреждений а так же 

вопросы перевода ребенка в то или иное учреждение (группу), осуществляется 

постоянно действующими психолого-медико-педагогическими комиссиями 



(ПМПК).  

В учреждения дополнительного образования дошкольники с отклонениями в 

развитии принимаются по желанию родителей и по рекомендации 

специалистов.  

Воспитание и обучение дошкольников с отклонениями в развитии 

осуществляются в соответствии со специальным учебным планом и 

программами, в том числе и лицензированными авторскими. В данных 

учреждениях создается предметно развивающая среда, отвечающая 

особенностям развития дошкольников с теми или иными отклонениями в 

развитии. Воспитание и обучение детей осуществляется специально 

подготовленными учителями - дефектологами, воспитателями, музыкальными 

руководителями и инструкторами по физическому воспитанию.  

Таким образом, ребенок с отклонением в развитии может обучаться как в 

условиях специализированных (компенсирующего или коррекционного вида), 

так и в условиях интегрированного (совместного с нормально развивающимися 

детьми) воспитания. Интеграция дошкольников с отклонениями в развитии 

возможна при соблюдении следующих условий: осуществление ранней (с 

первых недель жизни) коррекции отклонений в развитии и формирование 

компенсаторных механизмов; обеспечение обязательной коррекционной 

помощи каждому ребенку, воспитывающемуся в условиях 

общеобразовательного учреждения; наличие медико-педагогических 

обоснований при выборе той или иной модели интегрированного воспитания.  

Интеграция не противопоставляется системе специального образования, а 

выступает как одна из форм внутри системы. Интеграция - модель специальной 

педагогики; интегрированный в общеобразовательную среду ребенок с 

отклонением в развитии остается под ее патронатом: он либо воспитывается в 

специальной группе при дошкольном учреждении комбинированного вида, 

либо обязательно получает коррекционную помощь, воспитываясь в группе 

вместе с нормально развивающимися детьми.  

45. Специфические трудности обучения дошк-в с ЗПР 



У дітей із ЗПР у соматичному стані спостерігаються часті ознаки затримки 

фізичного розвитку (недорозвинення мускулатури, недостатність м'язового і 

судинного тонусу, затримка росту), запізнюється формування ходьби, мови, 

навичок охайності, етапів ігрової діяльності.  

У цих дітей відзначаються особливості емоційно-вольової сфери (її незрілість) і 

стійкі порушення в пізнавальній діяльності. Эмоционально - волевая незрелость 

представлена органическим инфантилизмом. У дітей з ЗПР відсутня типова для 

здорової дитини жвавість і яскравість емоцій, характерні слабка воля і слабка 

зацікавленість в оцінці їх діяльності. Гра відрізняється бідністю уяви і 

творчості, монотонністю, одноманітністю. У цих дітей низька працездатність в 

результаті підвищеної истощаемости.  

У пізнавальній діяльності спостерігаються: слабка пам'ять, нестійкість 

уваги, повільність психічних процесів та їх знижена переключення. Для дитини 

з ЗПР необхідний більш тривалий період для прийому і переробки зорових, 

слухових і інших вражень. 


