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 ДІАГНОСТУВАННЯ ГРДУ В ШКОЛІ 

Проблеми з поведінкою дитини дуже часто проявляються саме у школі. 

І тут можливі два варіанти виявлення розладу. Часами батьки вже є дещо 

підготованими та приходять до вчителя з розповіддю про порушення у 

поведінці дитини, повідомляють, де вони консультувалися, і пропонують 

своє бачення дитини у навчальному процесі. Але це, як правило, поодинокі 

винятки з огляду на кілька причин: 

- по-перше, батьки через загальну стигматизацію щодо осіб з 

психічними порушеннями у нашому суспільстві часто намагаються 

приховати від оточуючих сам факт консультування у психіатра і нерідко 

схильні до замовчування проблеми; 

- по-друге, батьки дуже часто не усвідомлюють своїх негараздів аж до 

досягнення шкільного віку, оскільки схильні списувати проблеми з 

поведінкою дитини у дошкільному віці на особливості характеру дитини; 

- третя, дуже суттєва причина ‒ це брак довіри та прозорості у 

стосунках між учителями та батьками, партнерство у стосунках учитель–

батьки лише починає культивуватися. 

Тому проблема найчастіше виявляється шляхом певних невдач у 

навчанні та проблем з поведінкою в класі, сигналізують про неї зазвичай 

саме вчителі молодшої школи. Вони відіграють у цьому процесі дуже 

важливу та відповідальну місію. Вчителі молодшої школи мають перш за все 

володіти прийомами позитивного спілкування з батьками, не бути 

налаштованими ворожо, а намагатися у позитивний спосіб повідомити 

батьків про проблему. Адже ніхто не зможе ефективно діагностувати та 

корегувати проблемну поведінку дитини з ГРДУ без згоди її батьків. Першим 

кроком у цьому керунку є заповнення опитувальника для вчителів, аби 

пересвідчитися в тому, що поведінкові проблеми дійсно наявні. Пізніше 

вчитель має провести дуже тактовну бесіду з батьками дитини, з метою 

мотивування їх до подальшого діагностування та застосування заходів щодо 

корекції та лікування розладу. Це може бути нелегким завданням з огляду на 
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стан батьків та ступінь їхньої довіри до вчителів та фахівців загалом. Тому 

вчитель має бути максимально тактовним і тут до справи можна долучити 

шкільного психолога та соціального педагога. Отже, до роботи долучається 

мультидисциплінарна команда шкільних фахівців, яка супроводжуватиме 

дитину протягом усього її навчання. Батькам можна пояснити імовірну 

проблему, дуже коректно, у позитивний спосіб, попросити їх заповнити 

опитувальник для батьків. Батьки не повинні відчути засудження з боку 

вчителя. Якщо вони відчуватимуть доброзичливе ставлення, тоді легше буде 

провести діагностику та визначитися з подальшими діями з корекції 

поведінки та успішності учня. Варто пам’ятати, що батьки дуже часто 

бувають у пригніченому стані, адже проблеми з поведінкою дитини не 

сприяють покращенню клімату у сім’ї. До того ж хтось із батьків також може 

мати ГРДУ та супутні з ними розлади, такі як депресія, особливо в матерів – 

27–32 %  проблеми з алкоголем, на фоні цього можуть відбуватися подружні 

конфлікти тощо. Це не означає, що фахівець повинен одразу ж дивитися на 

сім’ю гіперактивної дитини, як на проблемну, та в жодному разі не можна 

ставитися до людей зверхньо, оскільки вони й без того потерпають та 

почуваються некомфортно. Ми маємо також безліч прикладів, коли батьки 

гіперактивної дитини є дуже ресурсними, адекватно ставляться до своєї 

проблеми та здатні допомогти іншим сім’ям. Наявність дитини з ГРДУ 

необов’язково означає, що клімат у сім’ї несприятливий. Але сім’ям 

гіперактивних дітей та дітей з іншими психічними і поведінковими 

розладами все ще не просто у суспільстві. 

Після того, як за результатами опитувальників (зразки додаються 

нижче) та висновків шкільного психолога в дитини підозрюється ГРДУ, її 

варто скерувати на додаткове дослідження та з метою встановлення 

остаточного діагнозу до компетентного психіатра. Можливо, дитину 

необхідно буде скерувати до інших фахівців, неврологів, за потреби медиків 

іншої спеціалізації, психологів та педагогів, що мають додаткову 

спеціалізацію у діагностиці і терапії розладів розвитку у дітей. Як вже 
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зазначалося вище, діагноз повинен встановлюватися дуже ретельно, оскільки 

великою є вірогідність неточної діагностики, через високу варіабельність 

симптоматики та нехарактерність клінічної картини залежно від ситуації та 

загального стану дитини. Отже, остаточний діагноз встановлює психіатр. 

Після того, як діагноз встановлено, необхідно переходити до втручань з 

допомоги гіперактивній дитині. 

Стадії діагностичного процесу ГРДУ в школі охоплюють: 

 Виявлення проблемної поведінки батьками або вчителем; 

 Заповнювання опитувальників для батьків та вчителів; 

 Консультації мультидисциплінарної команди фахівців з приводу 

результатів попередніх шкільних досліджень. 

БАТЬКАМ 

Отож, спробуйте оцінити поведінку своєї дитини за нижчеподаною 

анкетою. Відзначте поміткою наявність у Вашої дитини основних симптомів 

ГРДУ. 

Моя дитина часто... 

 безперервно рухається, не може довго сидіти на одному місці, бігає 

чи лазить тоді, коли вимагається сидіти на місці; 

 багато говорить, перебиває інших, недоречно втручається в розмову 

інших; 

 не може витерпіти, коли треба чогось чекати (як-от, наприклад, своєї 

черги в грі чи у крамниці); 

 має проблеми з утриманням уваги на завданні, легко відволікається 

на сторонні подразники; 

 «відсутня», «десь літає в іншому світі», не чує, коли до неї говорять; 

 не зосереджується на деталях, робить ненавмисні помилки через 

неуважність у класних/домашніх завданнях; 

 діє «імпульсивно», не подумавши про наслідки чи правила; 

 не має страху, часто діє надто ризиковано; 
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 створює проблеми своєю поведінкою в сім’ї, у садочку/школі, у 

стосунках із ровесниками. 

Якщо Ви позитивно відповіли на більшість із цих запитань, то досить 

імовірно, що у Вашої дитини ГРДУ. Проте остаточний діагноз може 

встановити лише команда компетентних фахівців, які всебічно обстежать 

вашу дитину, зможуть відрізнити ГРДУ від інших причин, що призводять до 

схожих порушень поведінки, виявлять можливу наявність інших супутніх 

проблем – і лише тоді, представивши Вам повну інформацію обстеження, 

разом із Вами спланують та реалізують необхідну програму допомоги Вашій 

дитині. Таку програму складають індивідуально для кожної сім’ї та дитини. 

ВЧИТЕЛЯМ 

Якщо у Вашому класі є учень чи учениця, які мають проблеми зі 

шкільною успішністю, поведінкою та стосунками з учителями і ровесниками, 

нижченаведений перелік можливих проявів ГРДУ допоможе Вам запідозрити 

наявність у дитини цього розладу: 

 під час уроку багато рухається, вовтузиться на стільці, часто встає з 

місця; 

 має проблеми з утриманням уваги на завданні; під час уроків часто 

неуважний, легко відволікається на сторонні подразники; 

 не зосереджується на деталях, робить ненавмисні помилки через 

неуважність у класних/домашніх завданнях; 

 під час уроку часто «відсутній», «десь літає в іншому світі», не чує, 

коли до нього говорять; 

 часто відповідає на запитання вчителя, не піднімаючи руки/не 

отримавши дозволу; багато говорить, часто перебиває інших; 

 не може витерпіти, коли треба чогось чекати; 

 дуже емоційний, легко втрачає самовладання; 

 діє «імпульсивно», не подумавши про наслідки чи правила; 

 створює проблеми своєю поведінкою в сім’ї, у садочку/школі, у 

стосунках з ровесниками. 
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Якщо Ви позитивно відповіли на більшість із цих запитань, то досить 

імовірно, що у Вашого учня чи учениці ГРДУ. Проте остаточний діагноз 

може встановити лише команда компетентних фахівців – медиків, 

психологів, педагогів, які мають додаткову спеціалізацію у діагностиці та 

терапії розладів розвитку у дітей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТИНИ З ГРДУ В ШКОЛІ 

 

Хоча поведінкові проблеми гіперактивної дитини проявляються з перших 

років життя, часто до досягнення старшого дошкільного або молодшого 

шкільного віку, їх списують на особливості темпераменту або неналежне 

виховання дитини. При навчанні ж виявляються труднощі, які дедалі важче 

ігнорувати. Нагадуємо, що три основні проблеми при ГРДУ це дефіцит уваги, 

імпульсивність та надмірна моторна активність, рухливість. Імпульсивність та 

гіперактивність проявляються такими симптомами: дитина безперервно 

рухається, не може довго сидіти на одному місці, бігає чи лазить тоді, коли 

потрібно сидіти, багато говорить, перебиває інших, недоречно втручається в 

розмову, не може витерпіти, коли треба чогось чекати (як-от, наприклад, своєї 

черги в грі) діє, не подумавши про наслідки чи правила . Звичайно 

імпульсивність та надмірна активність не сприяють продуктивній успішності 

учня, але найбільші академічні труднощі пов’язані саме з неуважністю, вони 

проявляються так: 

Читання: 

 втрачає місце у тексті під час читання: 

 не може залишатися сфокусованим на тому, що читає 

(особливо якщо текст важкий, довгий або нудний), як наслідок 

пропускає слова, деталі, розуміння прочитаного епізодичне; 

 забуває прочитане та потребує перечитувати текст знову 

і знову. 

 

Письмо: 
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 труднощі з плануванням та організацією письмового 

завдання; відсутність систематичного виконання письмових вправ; 

 мінімальна продуктивність під час виконання 

письмових завдань; 

 повільніша в два–три рази швидкість виконання 

письмових завдань; 

 велика кількість механічних помилок при письмі (як 

результат неуважності до деталей). 

 

Математика: 

 велика кількість помилок при обчислюванні через 

неуважність до математичних знаків, таких як +/‒ та ін.; 

 низька продуктивність при вирішенні завдань та 

прикладів, через неспроможність сконцентруватися та 

розглянути усі аспекти завдання або зробити усі кроки 

послідовно при вирішенні математичного прикладу.  

До того ж діти з ГРДУ можуть мати супутні розлади, такі як дисграфія – 

часткове порушення навичок письма внаслідок вогнищевого ураження, 

недорозвинення або дисфункції кори головного мозку. Дислексія – порушення 

формування навичок читання. Дискалькулія – порушення навичок лічби, ці 

розлади також можуть спричиняти вищеназвані навчальні труднощі, або 

перегукуватися з ними.   

Якщо додати до цього загальні характеристики гіперактивної дитини, такі 

як: великий рівень емоційності (роздратування, пригнічення, вибухи гніву, 

підвищену реакційність), труднощі зі зміною діяльності, агресивну поведінку, 

проблеми з дисципліною, неможливість працювати задля досягнення віддаленої 

мети, постійну потребу у сильних заохоченнях та покараннях і занижену 

самооцінку, маємо типовий портрет дитини з ГРДУ у школі.  

Основні стратегії впливу на поведінку гіперактивної дитини в школі 

повинні бути спрямовані як на корекцію академічних навичок, так і на 
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покращення поведінки учня, зменшення моторного збудження. Доцільно 

враховувати, що діти з ГРДУ мають значний дефіцит виконавчих функції, що 

викликає такі труднощі, як: 

 фіксувати та систематизувати образи й епізоди, що 

пов’язані зі зовнішніми подіями в робочій пам’яті людини, щоб 

оперувати ними у майбутньому; 

 вміння повертатися до минулого у зв’язку з цими 

подіями; 

 уявляти гіпотетичне майбутнє на основі минулого 

досвіду; 

 встановлювати цілі та плани на майбутнє і послідовно 

виконувати їх; 

 ефективне протистояння бажанням та спокусам відійти 

від встановленого плану; 

 використання так званої внутрішньої мови, тобто 

здатності проговорювати ситуацію подумки, з метою досягнення 

поставленої мети та збільшення самоконтролю; 

 регулювання поведінки у відповідь на зовнішню 

ситуацію, дотримуючись поставленої мети 

 вміння відділити враження від реальної інформації, 

почуттів від фактів у процесі реагування на події; 

 аналіз та систематизування. 

За статистикою, близько 40 % дітей з ГРДУ мають академічні труднощі, 

які поділяються на власне труднощі академічних навичок, основні з яких було 

викладено вище, та проблеми з успішністю, що можуть бути як супутніми, так і 

виявлятися окремо. Навіть якщо дитина з ГРДУ немає виражених академічних 

труднощів, у неї все одно будуть проблеми з виконанням класних і домашніх 

завдань, переважно пов’язані з неможливістю дотримання часових меж. Це 

своєю чергою є наслідком знову ж таки проблем з увагою та імпульсивністю, 

дитині важко сфокусуватися на виконанні завдання. Через підвищене 
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реагування на сторонні стимули та неспроможність виконувати не надто цікаву 

роботу довго, дитина з ГРДУ потребує більше часу на виконання завдання, аніж 

її здоровий одноліток. Звичайно, проблеми у навчанні можуть бути ознакою не 

лише дітей з ГРДУ, але й учнів, що страждають на інші розлади. Так чи інакше, 

запропоновані нижче стратегії та методи впливу на гіперактивну дитину у 

школі, як і прийоми її оцінювання та диференційованого навчання, можуть 

бути здебільшого, успішно використані і для педагогічної корекції дітей, які 

мають труднощі у навчанні, пов’язані не лише з ГРДУ. 

Кожна дитина з ГРДУ у школі повинна пройти процедуру 

індивідуального оцінювання та щодо неї має бути складено індивідуальний 

навчальний план, який може бути використаний у звичайному класі у контексті 

диференційованого викладання, у важчих випадках, за серйозних 

інтелектуальних та поведінкових проблем, для індивідуального навчання. 

Доцільно пам’ятати, що у світлі сучасних тенденцій, інклюзивного навчання, 

кожна дитина повинна бути долучена до середовища здорових однолітків. За 

винятком незначної кількості надто важких випадків або у разі наполегливого 

бажання з боку батьків. 

Функціонально-поведінкове оцінювання (ФПО) гіперактивної 

дитини командою шкільних фахівців. План позитивного поведінкового 

втручання 

Функціонально-поведінкове оцінювання охоплює низку стратегій з 

оцінювання взаємодії між поведінкою та навколишнім середовищем з метою 

формування компетентної думки щодо цієї поведінки. Метою ФПО є 

збільшення ефективності заходів спрямованих на корекцію поведінки учнів з 

ГРДУ шляхом застосування необхідних втручань безпосередньо щодо цієї 

поведінки. 

На основі інформації, отриманої шляхом ФПО, складається план 

поведінкового втручання (ППВ). ФПО проводять командою шкільних фахівців 

для учнів, чия поведінка суттєво перешкоджає шкільній успішності. Загалом, 

ФПО та ППВ дуже дієві щодо потреб будь-якого учня з розладами поведінки, 
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які перешкоджають його успішності. ФПО є багатометодична стратегія. 

Стандартні компоненти ФПО охоплюють:  

 збір описової інформації (шляхом інтерв’ю, прямого 

спостереження, перегляду записів щоденника поведінки тощо) про 

поведінку та оточуючі події що її супроводжують; 

 формування гіпотези щодо функцій поведінки на основі 

зібраних даних; 

 на основі гіпотези командою шкільних фахівців формується 

індивідуальна програма втручань, які навчають соціально прийнятним 

навичкам, що покликані замінити проблемну поведінку; змінена 

поведінка має ту саму функцію для учня (наприклад, підняття руки для 

того, щоб привернути увагу, замість викриків з місця) у більш соціально 

прийнятний спосіб; 

 команда визначає ефективність втручання відстежуючи 

прогрес у поведінці учня. 

 

Приклад формування поведінкової гіпотези на основі ФПО 

Данило (учень 5класу загальноосвітньої школи) 

Умови: Під час групового завдання (група з трьох-чотирьох однолітків) 

Поведінка: Данило може залишати групу без дозволу або виявляє 

поведінку, що характеризується негативними коментарями у бік однолітків, 

також дитина розкидає або ховає навчальний матеріал  

Наслідки: Партнери по групі дозволяють Данилові займатися з 

матеріалом у прийнятний для нього спосіб. Іноді вчитель забирає Данила з 

групи, він сидить та працює самостійно, часто він неспроможний виконати 

групове завдання 

Гіпотеза: Можливо, Данило виявляє подібну поведінку з метою 

уникнути зусиль щодо виконання завдання або йому не подобається 

працювати в групі, можливо, метою є встановлення контролю та бажання 

домінувати в групі, або просто привернути увагу 
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ФПО призначене також для збору інформації, щоб встановити 

таке: 

 події (недостатній сон, забування прийняти ліки, зміни 

розпорядку дня, зміна помешкання) або щось, що може 

погіршити поведінкові проблеми; 

 умови (ситуації, події, вимоги, час, конкретні люди), що 

можуть спровокувати проблемну поведінку; 

 чіткий опис проблемної поведінки (частота, 

інтенсивність, тривалість); 

 де і коли ця поведінка з’являється (найбільша 

вірогідність появи); 

 бажана або прийнятна альтернатива проблемній 

поведінці; 

 негайні наслідки проблемної поведінки та чинники, які 

можуть їй сприяти (що, як правило, стається після епізоду 

проблемної поведінки, яка відповідь на цю поведінку з боку 

однолітків та дорослих); 

 гіпотетичне припущення причин проблемної поведінки 

(дитина хотіла уникнути важкого завдання, привернути увагу, 

тощо); 

 гіпотетичне припущення, як можна вирішити проблему 

(зменшити час завдання, пом’якшити вимоги та ін.). 

 

План позитивного поведінкового втручання (ППВ) 

Після того як проведено ФПО команда фахівців формує ППВ, 

що охоплює: 

 визначення прийнятної поведінки; 
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 стратегії зі створення умов, покликаних змінити 

певні причини проблемної поведінки (оточуюче середовище, 

розклад, тощо); 

 ідентифікація прийнятної поведінки, що команда 

фахівців очікує від дитини;  

 навчання будь-яким необхідним певній дитині 

навичкам (соціальним навичкам, прийомам вирішення 

конфліктів, контролювання гніву та агресії); 

 побудова прийнятної поведінки шляхом 

використання стратегій підкріплення поведінки 

(використання специфічних поведінкових програм та 

визначення підкріплень, що будуть дієвими та мотивуючими 

для конкретної дитини); 

 стратегії зменшення (визначення прийнятних 

наслідків, що можуть зменшувати проблемну поведінку, 

негативні заохочення); 

 будь-які додаткові можливості та стратегії впливу 

на поведінку дитини, що можуть її покращити у позитивний 

спосіб, через використання коректних засобів впливу. 

Пропонуємо вам орієнтовний перелік питань, які можуть бути 

використані командою шкільних фахівців задля проведення функціонально-

поведінкового оцінювання (ФПО). 

Перелік питань для поведінкового оцінювання: 

1. Ідентифікувати шкільний персонал, що працює з дитиною. 

2. Ідентифікувати інших осіб, які працюють з дитиною, медичні та 

реабілітаційні установи, тощо. 

3. Провести оцінювання домашнього/сімейного середовища. Визначити 

чинники в оточенні дитини, що можуть погіршити шкільну успішність. Яку 

підтримку надають дитині батьки? Хто саме проживає разом із дитиною? 

Як дитина проводить вихідні та свій вільний час? 
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4. Загальна інформація про учня, його хобі, інтереси. Чи наявні будь-які 

культурні аспекти, що можуть вплинути на академічну успішність та 

функціонування дитини у шкільному середовищі?  

5. Медичні аспекти та стан здоров’я дитини. Перенесені хвороби, 

оперативні втручання, госпіталізації. Медикаментозне лікування, дози та 

мету призначення медикаментів. Гігієна та картина сну. 

Можливі травматичні ситуації у житті дитини, що можуть 

справляти істотний вплив. 

6. Освітня інформація. Чи перебуває дитина на індивідуальному 

навчанні? Чи виключали дитину зі школи? Яку кількість шкіл відвідувала? 

Прогрес, що дитина виявляла у різних шкільних предметах. Описати: 

особливості спілкування, стиль навчання, можливість робити вибір, реакцію 

на виправлення та корегування, як загалом дитина почувається у шкільному 

середовищі.  

7. Соціальна інформація. Характер гри (краще грається з одним-двома 

однолітками, у великій групі, на самоті). Друзі: чи одного віку, статі, старші, 

молодші. Чи б’ється дитина з однолітками, як часто? Чи проявляє агресію 

по-іншому, періодичність? 

8. Як відбувається спілкування між персоналом школи та батьками? 

Хто є ініціатором, як часто, з яких причин? 

 

Після того, як уся інформація зібрана, з метою визначення подальших 

ефективних кроків з інклюзії дитини з поведінковими проблемами, шкільна 

команда повинна визначитися з наступним: 

- Чи вся команда бачить проблему однаково? 

- Чи необхідні додаткові дослідження? 

- Чи потрібні дитині та її родині додаткові послуги? 

- Що зроблено для покращення контакту з родиною та що ще 

можна зробити? 

- Як домашнє оточення впливає на дитину? 
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- Чи потрібне додаткове медичне втручання, консультації? 

- Чи потрібна подальша академічна модифікація? 

- Чи прийнятне класне середовище для потреб дитини та її 

навчального стилю? 

- Як можна покращити самооцінку дитини? Чи потребує 

дитина більше можливостей проявити лідерські якості? Чи потребує 

учень збільшення успішності? Чи потрібний учневі наставник, 

допомога у побудові дружніх стосунків, більше індивідуальної уваги, 

істотні заохочення, тренінг з вирішення конфліктних ситуацій? 

- Які три найважливіші питання для вирішення? 

 

Велика кількість дітей з ГРДУ та іншими поведінковими розладами 

потребує підвищеної уваги з боку дорослих. Особливо треба бути пильними у 

процесі навчання дитини, оскільки, школа це саме те середовище, де 

відбувається або ефективна соціалізація дитини, або збільшується та 

поглиблюється проблемна поведінка. Тому функціонально поведінкове 

оцінювання та адекватно складений на його основі план поведінкового 

втручання мають стати першими та винятково необхідними кроками у процесі 

шкільної адаптації дитини. 

Поведінка гіперактивної дитини в школі, це, можливо, найістотніший 

виклик для вчителя. Оскільки погана поведінка впливає негативно, як на 

успішність самої дитини, так і на загальний клімат у класі, на здатність 

колективу дітей та вчителя продуктивно працювати.  

Відомо, що неприйнятна поведінка може з’явитися, як реагування на 

умови зовнішнього середовища, тому змінити таку поведінку можна за 

допомогою корекції цих умов. Можна змінити розклад дитини, місце її у 

класній кімнаті, зменшити кількість подразників, що могли б її відволікти, 

змінити можна також стиль спілкування з дитиною, застосувати більше 

зовнішнього нагадування тощо. Друга основна причина неприйнятної 

поведінки криється у цілеспрямованому бажанні дитини досягти певної мети і 
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змінити щось. Наприклад, якщо дитині важко концентруватися довгий час на 

завданні, вона може почати поводитися в неприйнятний спосіб з метою 

привернути до себе увагу та уникнути неприємної нудної роботи. 

Поведінка це щось, що може бути досліджене та визначене. Наприклад, 

скільки разів упродовж уроків дитина залишала своє місце в класі тривалість 

часу, потрібного дитині на виконання завдання тощо. Тобто неприйнятна 

поведінка завжди має свої причини, якщо вчитель вчасно вживає запобіжні 

заходи, то в багатьох випадках неприйнятній поведінці можна запобігти. 

Наприклад, як вже зазначалося, шляхом змін в оточуючому середовищі можна 

змінити щось у структурі занять, зменшивши час та кількість завдань тощо. 

Загалом метод функціонально-поведінкового оцінювання, призначений 

визначити деталі неприйнятної поведінки та усі методи і стратегії впливу, які 

сприятимуть досягненню бажаної поведінки, варто використовувати в межах 

плану позитивного поведінкового втручання, який становить команда шкільних 

фахівців за результатами ФПО. 

Неприйнятна поведінка не повинна проходити непомітно, вона має мати 

наслідки, певні види покарання, наприклад, застосувати тайм-аут, вислати 

дитину з класу за неприйнятну поведінку та ін. Також варто застосовувати 

підкріплення бажаної поведінки.  

Бажана поведінка в класі. Розглянемо її основні зразки: 

o бути сконцентрованим на виконанні завдання; 

o співпраця та адекватна взаємодія з іншими. Тобто, 

ввічливе спілкування, уникання сварок і бійок з однолітками, 

спокійна робота та позакласне спілкування з ними, повага до 

дорослих; 

o виконання вказівок учителя, класних правил, правил гри 

на майданчику, без невдоволення та суперечок; 

o хороша готовність до уроку. Підготовані домашні 

завдання, наявність необхідного до роботи матеріалу, вчасна поява 

в класі; 
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o залишатися у необхідному місці під час занять. Тобто не 

полишати місце за партою або в робочій групі без дозволу; 

o контроль вербальних імпульсів. Чекати своєї черги не 

перебиваючи, не викрикувати з місця, піднімати руку перш ніж 

говорити. 

Це приблизний перелік елементів бажаної поведінки, який може 

варіювати відповідно до кожного конкретного випадку.  

Які стратегії з корекції поведінки не застосовував би вчитель у класній 

кімнаті, вони неодмінно повинні узгоджуватися з діями батьків по корекції 

поведінки дитини та бути невід’ємними одне від одного. Звичайно ідеальною 

є ситуація, коли вчитель та батьки безперервно співпрацюють одне з одним та 

бажана поведінка в класі заохочується також вдома. Тоді вплив є 

комплексним, а досягнення найповнішими. Батьки дитини можуть 

використовувати домашню систему заохочень або систему жетонів, коли 

прийнятну поведінку, в тому числі і в школі, заохочують на основі зібраних 

балів та дитина отримує регулярні позитивні підкріплення за прийнятну 

поведінку, кожного дня, раз на тиждень, місяць та одне дуже суттєве 

віддалене заохочення у випадку бажаної поведінки раз на три місяці або 

півроку. Добре, коли батьки отримують інформацію безпосередньо від 

учителя, а вчитель є в курсі домашніх поведінкових інтервенцій. Для старших 

дітей можна застосовувати метод домашнього поведінкового контракту. 

Детальніше про це йтиметься окремо. 

Розглянемо конкретні техніки корекції поведінки дитини з ГРДУ в 

класі. 

1. План досягнення бажаної поведінки або поведінковий план. Учень 

визначає одну ціль, над якою працюватиме день або тиждень. Наприклад, 

організація робочого місця, не битися, на лишати незавершене завдання, 

скажімо, з математики. Учень планує конкретні кроки, необхідні для 

досягнення мети. Вчитель вранці швидко обговорює план з учнем та 

конкретні кроки з його реалізації. У кінці дня або тижня вони зустрічаються 



16 

 

знову для підведення підсумків. План можна оформлювати на стандартних 

аркушах. Приклад: 

Поведінковий план учня 

 

Моя ціль на день/тиждень: 

 

 

 

 

Мій план досягнення цілі: 

 

1---------------------------------------------------------------------------------------- 

2----------------------------------------------------------------------------------------- 

3----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Моя винагорода, якщо я досягну цілі: 

 

 

 

Учень (їм’я) ----------------        Дата------------------------- 

 

           

2. Щоденне звітування про шкільну поведінку за допомогою поведінкових 

карток. Це ефективний метод корекції поведінки, спрямований на комунікацію 

між учителем та батьками дитини для встановлення комплексного впливу на 

дитину з ГРДУ. Коли батьки мають змогу повноцінно відстежувати 

поведінковий прогрес дитини в школі, вони можуть ефективніше застосовувати 

домашні програми корекції поведінки. Що своєю чергою є потужним стимулом 

для більш прийнятного поводження дитини в школі. Оскільки дитина розуміє, 

якщо поведінка в школі буде неприйнятною, вона навряд чи отримає відповідне 
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заохочення вдома та втратить бали, необхідні для отримання віддаленої 

винагороди. Також дитина може отримувати винагороду за прийнятну 

поведінку і в школі. Тож, бажану поведінку дитини заохочують на всіх рівнях і 

вдома, і в школі.  

Переважно, поведінкові картки охоплюють чітко визначену одну або 

більше поведінкових проблем, що підлягають корекції. Вчитель відповідає за 

щоденний моніторинг та оцінювання успіхів у корекції поведінки та відправляє 

поведінкову картку кожного дня з учнем для перегляду її батьками. Батьки 

відповідають за щоденний перегляд картки та винагороду бажаної поведінки 

або застосування штрафних санкцій за небажану. 

Шкільні винагороди можуть бути у вигляді додаткового часу для гри або 

використання комп’ютера. Дуже ефективним цей метод є у школах, обладнаних 

комп’ютерними класами, адже час, проведений за комп’ютером, є потужним 

стимулом бажаної поведінки. Особливо шкільні винагороди необхідні в тих 

випадках, коли батьки дитини не в змозі приділити багато уваги поведінковій 

корекції та регулярно відстежити прогрес дитини вдома. Важливо робити 

підсумкове винагородження або штрафування дитини в школі і вдома 

наприкінці кожного тижня. 

Як створювати поведінкові картки: є безліч варіантів оформлення 

поведінкової картки, ось основні вимоги: 

 чітко визначити цілі, яка поведінка має бути досягнута; 

 визначити не більше трьох напрямів корекції поведінки та 

чіткі критерії успіху (набрати 70 % від можливих балів за хорошу 

поведінку, до прикладу); 

 створити таблицю з поділками на час протягом дня або 

просто з комірками для дат та зразками бажаної поведінки, в оформленні 

можливі варіанти, зразки додаються; 

 у кожній комірці, де зазначено час, відмічати якість бажаної 

поведінки за допомогою знаків +/‒, позитивних та «зажурених» 

смайликів, або просто слів «так»/«ні»; 
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 підведення підсумків та підрахунок позитивних і негативних 

знаків у кінці кожного дня; 

 інформування батьків про результати досягнень дитини, 

кожного дня картку передають додому;  

 нагородження дитини вдома і в школі за результатами 

досягнень. 

Варто зазначити, що істотних результатів у поведінковій корекції може 

бути досягнуто лише за умови послідовних та постійних дій з оцінювання та 

винагородження поведінки дитини, як вже зазначалося вище, за умови 

налагодженої системи співпраці школа–дім.  

Картки щоденного оцінювання поведінки визнані ефективним методом 

корекції поведінки учнів у США, сподіваємося, що цей досвід стане у пригоді 

вчителям в Україні. Ефективність поведінкових карток обумовлена такими 

чинниками, як щільний контроль поведінки, часте та інтенсивне позитивне 

підкріплення, якого діти з ГРДУ особливо потребують для підтримки 

відповідного рівня мотивації. Також важливим є зміцнення контактів з 

батьками, оскільки цей метод потребує посиленої співпраці вчитель–батьки, та 

останнє, результати цього моніторингу поведінки можуть стати у великій 

пригоді для психологів та лікарів у разі подальшого дослідження дитини, 

призначенні ліків тощо. 

Зразки оформлення поведінкових карток: 

 

Ім’я_________________    Вчитель_________________ 

ПОВЕДІНКА понеділок вівторок  середа четвер п’ятниця 

 І 

половина 

дня 

ІІ 

половина 

дня 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

 

Залишається на 

місці 

 

 

+ 
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Використовує 

час, проведений у 

класі 

ефективно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставиться з 

повагою до 

дорослих та 

однолітків 

          

 

Підпис батьків____________                ______кількість плюсів за день 

                                                                 ______кількість плюсів за  

                                                                              тиждень 

 

 

 

Поведінкова картка учня____________________________________ 

Ціль---- 

 

 

 

 

лишається на  

місці 

 

 

 

 

займається 

старанно 

 

 

 

 

уважний до 

інструкцій 

учителя 

 

 

 ДАТА 

 

 

+                         ‒ 

 

+                      ‒ 

 

+                       ‒ 

 

 +                         ‒ 

 

+                      ‒ 

 

+                       ‒ 
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+                         ‒ 

 

+                      ‒ 

 

+                       ‒ 

 

 

 

+                         ‒ 

 

+                       ‒ 

 

+                       ‒ 

 

 

 

+                         ‒ +                       ‒ 

 

+                       ‒ 

 

ПІДСУМОК    

Різноманітність оформлення поведінкових карток не має меж. Можна 

просто записувати резюме про поведінку в звичайний щоденник після кожного 

уроку або в кінці дня. Можна завести окремий щоденник поведінки. Але 

важливо виховувати розуміння до особливих потреб дитини з ГРДУ у 

середовищі здорових однолітків. Діти не повинні дивитися на ці речі, як на 

щось принизливе. Прищепити повагу та толерантне ставлення до потреб дітей, 

що відрізняються, ‒ це нелегке завдання для вчителя. Тому вводити подібні 

методи треба дуже обережно і поступово, зважаючи на реакцію класу. 

Щодо винагород за хорошу поведінку до того, що вже було сказано, 

можемо додати, що чим більше дитина заробляє балів, тим більший відсоток 

винагороди вона може отримати з меню винагород. Наприклад, якщо дитина 

заробляє від 75 до 89 % з можливих плюсів або інших позитивних відміток, то 

вона може вибрати дві речі з меню винагород. Що більший відсоток, то 

пропорційно більша винагорода, що менший, то менша. З часом поріг 

винагород можна плавно збільшувати. Почати можна з меншого відсотка, 

оскільки дитина повинна отримувати негайне задоволення та підкріплення 

позитивної поведінки.  

3. Поведінковий контракт. Також у контракті можуть бути 

вказані негативні наслідки у разі невиконання угоди. Має бути також 

місце для підпису. 
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Приклад: Сашко, учень сьомого класу, що страждає на ГРДУ. Почав 

битися з однолітками на перерві. Вчитель уклав з ним контракт, у якому 

Сашко погоджується перестати битися на перерві. За кожен день без бійок 

Сашко буде винагороджений 20 хвилинами у комп’ютерному класі наприкінці 

робочого дня. 

Терміни дії контракту повинні бути обґрунтованими і реальними. Умови 

мають бути чіткими та обговорюватися з дитиною дуже ретельно. Контракт не 

повинен бути надто складним. Краще скласти кілька менших контрактів, ніж 

один надто великий та складний для виконання, складність контракту може 

пригнітити та спантеличити дитину. 

Представляємо зразок форми поведінкового контракту учня. 

 

 

 

ПОВЕДІНКОВИЙ КОНТРАКТ УЧНЯ 

 

 

Я _______________________, погоджуюся виконувати наступне 

(в тім числі критерії бажаної поведінки) 

 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Якщо я виконаю мою частину контракту, я отримаю таку 

винагороду:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Контракт діє від (дата)________________до (дата)______________ 
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Він буде переглядатися (щоденно_____щотижнево_____інше____) 

  

Затверджено: 

 

______________     _________________    _______________ 

учень                        вчитель                      батьки 

4. Використання системи жетонів. Це ефективна система миттєвого 

підкріплення бажаної поведінки. Коли дитина получає певну кількість жетонів, 

вони можуть бути виміняні на певну винагороду (солодощі, маленьку іграшку 

або можливість провести час у бажаний спосіб, наприклад, зіграти в футбол та 

ін.). У якості жетонів можуть бути використані маленькі іграшки, картки 

наклейки, календарики тощо. Для досягнення бажаної поведінки, варто 

використовуватися не більше кількох зразків поганої поведінки для зміни 

протягом певного періоду часу. Оскільки для дитини з ГРДУ необхідна чіткість 

та структурованість діяльності. Не можна намагатися змінити усі погані зразки 

за раз. Система є дуже ефективною і може використовуватись як вдома, так і в 

школі. Її перевагою щодо інших методів є те, що дитина отримує миттєву 

винагороду прийнятної поведінки у вигляді жетона, що дуже важливо для 

гіперактивної дитини та може досягати віддалених винагород у цікавий спосіб, 

особливо це доречно для дітей молодшого шкільного віку. 
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5. Використання системи пенальті. Система пенальті або штрафів також 

є доволі ефективним методом поведінкової корекції вдома і в класі. Може 

використовуватись у поєднанні зі системою жетонів. Цей метод фокусується на 

неприйнятній поведінці учнів на відміну від методів описаних вище. Дитина з 

ГРДУ отримує винагороду радше за зменшення частоти неприйнятної 

поведінки, ніж за демонстрацію прийнятної.  

Систему пенальті використовують протягом усього дня з метою 

зменшення кількості проявів неприйнятної поведінки. Можна дати дитині якусь 

кількість жетонів наперед з метою вилучення їх за неприйнятну поведінку. Для 

зменшення проявів поганої поведінки, кількість даних наперед жетонів повинна 

бути дещо меншою за звичайну кількість епізодів неприйнятної поведінки. 

Наприклад, якщо Марійка проявляє неприйнятну поведінку протягом уроку у 

вигляді вигукування з місця в середньому 10 разів, то вона повинна отримати 

не більше семи жетонів наперед. Учні мають розуміти, що кожен епізод 

неприйнятної поведінки призведе до втрати жетона, нагороду дитина отримає в 

тому випадку, якщо на кінець уроку, заняття тощо, в дитини залишається будь-

яка кількість жетонів.  

Варто пам’ятати, що дитина з ГРДУ має дуже тендітну емоційну систему, 

тому необхідно складати систему жетонів і пенальті так, щоб у дитини було 

більше можливостей заробити жетони, ніж втратити. Оскільки, якщо дитина 

дуже швидко витратить усі свої «заощадження», вона може розчаруватися та 

втратити будь-яку мотивацію надалі виправляти свою поведінку. 

Наведені методи корекції поведінки дитини в школі є досить потужним 

арсеналом, здатним зумовити суттєві зміни у поведінці дитини, наводимо також 

приблизне меню винагород дитини за прийнятну поведінку.  

Винагороди дитини в школі 

- сніданок або обід із вчителем (для Українських шкіл, 

щоправда, це не зовсім звична, але ефективна практика); 
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- вільний час, який можна проводити на свій розсуд (слухати 

музику, грати в ігри, малювати, виконувати додаткові спеціальні 

завдання); 

- вибрати щось із класного запасу цікавих речей для гри; 

- праця з особливими цікавими матеріалами; 

- отримання особливих привілеїв (догляд за тваринкою, 

допомога вчителеві); 

- наднормовий час у шкільному спортзалі, бібліотеці, 

комп’ютерному чи музичному кабінеті. 

Винагороди дитини вдома 

- бажані заняття з батьками; 

- дозвіл робити щось бажане/гроші; 

- час на гру в комп’ютерні ігри, користування Інтернетом, 

перегляд телепрограм, телефонні розмови з друзями; 

- перегляд нових фільмів; 

- покупка чогось бажаного; 

- обід з другом; 

- особлива гра; 

- подорожі, прогулянки; 

- поїздка на автомобілі; 

- їжа, десерт на вибір; 

- дозвіл не виконувати регулярної неприємної роботи. 

Загалом вибір винагороди може бути дуже широкий та залежатиме 

від фантазії батьків і вчителя, а також від особливостей відносин між 

дорослими та дитиною. 

 

Поради, як уникнути небажаної поведінки та як можна впоратися 

з «важкими дітьми». Запобігти небажаній поведінці значно легше, ніж 

боротися з її наслідками. Емоційний стан дитини з ГРДУ є дуже 

нестійким, отже, за перших ознак емоційної нестабільності дитини або 
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коли ситуація вже переростає в конфліктну, радимо батькам і вчителям 

виконувати таке: 

 застосувати заспокоюючий жест (м’яко покласти руку 

на плече дитині) або невербальну підказку, що треба заспокоїтися; 

 відвернути увагу дитини від подразника, можна дати 

невеличке доручення; 

 можна запропонувати використати розслаблюючу 

техніку, для попередньо ознайомленої дитини (глибоко дихати, 

рахувати, розслабити м’язи, тощо); 

 якщо дитина знайома з техніками саморегуляції, можна 

запропонувати їй проговорити до себе «Я спокійний, все під 

контролем. Я можу впоратися з цим», тощо; 

 нагадати дитині про наслідки (покарання, винагороди); 

 зробити паузу; 

 запропонуйте перерву; 

 використайте фізичні вправи для зменшення напруги; 

 стежте за своєю поведінкою і стилем спілкування 

(говоріть спокійно і повільно, використовуйте спокійну 

жестикуляцію, візуальні нагадування, завжди пропонуйте вибір). 

Спокійний стиль спілкування ‒ головна зброя взаємодії з 

неспокійним учнем; 

 занотовуйте причини неприйнятної поведінки та 

обставини, за яких вона з’являється; 

 уникайте емоційної реакції на неприйнятну поведінку; 

 обговорюйте проблемну поведінку та шляхи її 

вирішення й уникнення після того, як усі сторони заспокояться; 

 усвідомте, що ви не можете контролювати чиюсь 

поведінку, лише можете змінити щось у собі; 

 намагайтеся розслабитися фізично; 
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 не вв’язуйтесь у суперечку. Не читайте нотацій. 

Уникайте довгих пояснень. Намагайтеся виховувати дитину без 

свідків; 

 деколи ігноруйте неприйнятну поведінку, особливо, 

коли це сталося випадково, використовуйте цю техніку дозовано; 

 дайте дитині усвідомити, що ви розумієте її почуття та 

виразіть їй довіру; 

 уникайте питань, що починаються з «Чому?» «Чому ти 

це зробив?» тощо. Краще «Як ти думаєш, чому це сталося?»; 

 знайдіть час на те, щоб активно вислухати дитину; 

 показуйте свою турботу та співчуття; 

 намагайтеся зрозуміти підґрунтя поганої поведінки 

(можливо, це трапилося через академічні труднощі дитини, 

конфлікт з однолітком, тощо); 

 встановіть продуктивний зв’язок школа–дім; 

 вчіть дитину стратегіям вирішення проблем (виявлення 

проблеми, шляхи вирішення, за та проти кожного рішення і т. д.); 

 шукайте можливості залучення дитини до шкільного 

життя. Доручіть їй щось відповідальне, наприклад, асистувати 

молодшого учня. 

Це лише можливе меню засобів боротьби з неприйнятною 

поведінкою. Кожна людина, яка стикається з вихованням дитини з 

ГРДУ може з успіхом використовувати ці прийоми та додавати свої, 

враховуючи особливості дітей, з якими їй доводиться працювати.  

Вдале керування поведінкою дитини в класі – це однин із 

найважливіших чинників загальної шкільної успішності. Поведінка 

може бути досліджена та визначена, для її корекції використовують 

певні стратегії, описані в розділі. Один із найважливіших чинників 

корекції поведінки ‒ це тісна співпраця між учителем і батьками 



27 

 

дитини. Поведінкові стратегії, які застосовують у школі, повинні мати 

продовження вдома. 

Найбільш ефективними техніками корекції поведінки дитини з 

ГРДУ в класі є: 

 складання поведінкового плану; 

 ведення поведінкових карток, щоденників поведінки; 

 поведінковий контракт; 

 система жетонів і пенальті. 

  

ДИТИНА З ГРДУ В КОЛЕКТИВІ ОДНОЛІТКІВ.  

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК 

 

 

Одним із найважливіших аспектів у адаптації дитини до оточуючого 

середовища є її взаємодія з однолітками. Тут проявляються проблеми дитини, її 

обмеження, можливо, найболючіше. Адже для всіх нас необхідно бути 

прийнятим у середовищі собі подібних. Імпульсивна, агресивна та 

деструктивна поведінка аж ніяк не сприяє налагодженню контактів з іншими 

дітьми. Дефіцит в ефективному спілкуванні може спричиняти проблеми у 

майбутньому, у дитини, яка позбавлена продуктивного теплого спілкування, 

неминуче сформується дефект самооцінки у дорослому віці. А якщо ще 

зважити на те, що спілкування у сім’ї також часто є не таким приязним, як би 

мало бути, через знервованість, напружений темп життя та некомфортний 

клімат, через непросту поведінку дитини, сподіватися на формування 

позитивних комунікативних зразків у дитини з ГРДУ, без належної допомоги, 

малоймовірно. Тому стратегії, спрямовані на розвиток соціальної інтеграції, 

повинні бути багатовекторними та охоплювати як тренінг соціальних навичок 

безпосередньо у колективі, так і корекцію поведінки у сімейному середовищі, 

добре також відвідувати індивідуальні та групові заняття з психологом у школі 

або в спеціалізованій установі.  
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Загальні стратегії діяльності вчителя спрямовані на формування 

позитивної самооцінки учня, його ефективної соціальної інтеграції. 

Розвиток соціальних навичок дитини є одним із найважливіших пунктів 

плану позитивного поведінкового втручання (ППВ). Розвиток соціальних 

навичок не можна розглядати, як розділений процес, вдома, у школі, в 

оточуючому середовищі. Цей процес повинен бути узгодженим, адже вчитель 

навряд чи доб’ється успіху одноособово. Першим кроком з боку вчителя має 

бути ознайомлення батьків з позитивними зразками спілкування. Тут є 

беззаперечною допомога психолога, який після оцінювання дитини повинен 

зустрітися з її батьками та тактовно надати інформацію про дефіцити дитини у 

спілкуванні, побудові стосунків, вмінні вирішувати конфлікти, розумінні 

інших, здатності вирішувати проблеми, контролі агресії тощо. Також психолог 

визначає клімат у сім’ї. 

  

Типові дисфункційні взірці спілкування в сім’ї: 

 відсутність зорового контакту, невідповідна мова тіла; 

 негативна паравербальна складова спілкування (тон голосу, 

інтонації); 

 схильність не вислуховувати інших до кінця, перебивати; 

 неуважність; 

 відсутність зворотного зв’язку щодо того, як добре людину 

зрозуміли, чи правильно зрозуміли; 

 осудливі, звинувачувальні, негативні оцінки та коментарі; 

 невміння співпрацювати над пошуком оптимальних шляхів 

вирішення проблем, суперечливих питань, прийняття важливих рішень і 

т. д.; 

 непродуктивні способи вирішення конфліктів (агресія, 

тенденційні, односторонні звинувачення, ігнорування конфліктів, 

накопичення образ, відсутність прощення і т. д.); 

 беземоційне спілкування, приховування почуттів і т. д. 

 

Звичайно психологічні прийоми роботи зі сім’єю і дитиною, 

психоедукація батьків та конкретні психотерапевтичні дії спрямовані на 

корекцію сімейних стосунків у родині, де є дитина з ГРДУ, виходять за межі 

педагогічних стратегій. 
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Основні методи психоедукації: 

 презентація та роз’яснення батькам діагностичної інформації під час 

«круглого столу» з фахівцями; 

 презентація інформації про ГРДУ під час індивідуальних зустрічей; 

 лекції/семінари/конференції для батьків; 

 друковані матеріали (буклети, статті, книжки, історії інших сімей і т. п.); 

 відеоматеріали; 

 інтернет-ресурси (Романчук). 

Шкільний психолог може призначити низку зустрічей з родиною дитини 

та, за потреби, скерувати батьків, у відповідні реабілітаційні установи, з метою 

проведення психотерапії для батьків і дитини та створення підґрунтя для 

ефективної взаємодії дитини у шкільному колективі.    

Педагог повинен перебувати у постійний співпраці з психологом та 

соціальним педагогом з метою комплексного впливу на дитину. Ефект можуть 

дати лише послідовні дії. Вчитель має пам’ятати, що найважливішим є 

створення моделі повноцінної соціальної взаємодії у межах дитячого колективу. 

Основні складові такої взаємодії: 

1. Позитивний приклад з боку вчителя. 

2. Заохочення зразків здорового спілкування між учнями. 

3. Створення позитивних зразків командної співпраці між 

членами дитячого колективу. 

 

Що таке зразки здорового спілкування та соціальних навичок, що мають 

виявлятися з боку вчителя та учнів і культивуватися в дитини з ГРДУ, що може 

зробити вчитель для заохочення соціально прийнятної поведінки? 

1. Продуктивне спілкування та уміння будувати командні стосунки 

охоплює встановлення зорового контакту, вміння вислухати людину не 

перебиваючи її, ясно висловлюватися, переконуючись, що тебе зрозуміли, 

тобто практикуючи зворотній зв’язок. Сюди можемо віднести також такий 
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аспект, як уміння дружити, відрізняти справжніх друзів від тих, хто тебе 

використовує. Важливо усвідомлювати необхідність правил, дотримуватися 

своєї черги, ділитися, вболівати одне за одного, співпрацювати, поважати. 

Для заохочення продуктивного спілкування у школі вчитель, окрім власного 

прикладу, може застосовувати рольові ігри на уроці, заохочуючи відповідні 

зразки поведінки, це може відбуватися в межах навчального матеріалу. 

Тобто тему гри можна вибирати на основі шкільної програми, якщо це, 

наприклад, урок іноземної або рідної мови в школі можна використовувати 

розігрування якоїсь казочки, вимагаючи від дітей бажаної поведінки, 

правила якої обговорено попередньо, тобто – не перебивай, дивись в очі, 

чітко говори, запитай, чи тебе зрозуміли. Бажано, щоб діти, окрім засвоєння 

зразків бажаної поведінки, формували на такого роду заняттях навички 

взаємопідтримки, розуміння, що використовувати людей погано, значно 

легше жити у спільноті, де не потрібно увесь час конкурувати, а можна 

розраховувати на допомогу і підтримку. Тут можна запропонувати дітям 

зробити щось разом. Наприклад, оформити плакат або зробити проект. 

Завдання може не обмежуватися лише одним уроком. Можна дати дітям 

завдання з огляду на їхні здібності: хтось добре малює, хтось пише гарно, 

хтось складає вірші, хтось може підібрати додатковий матеріал. Варто 

вибрати кількох дітей. Треба хвалити дитину, яка старалася, дуже щедро, 

оскільки найтиповішою проблемою є завищені вимоги до дітей та критика, 

звинувачувальні інтонації з боку вчителя через несправджені очікування при 

виконанні роботи. Надзвичайно важливо відзначити позитивну роль 

кожного публічно перед усім класом, беручи до уваги не так результат 

роботи, як зусилля, що були витрачені на її виконання. Лише якщо дитина 

проігнорувала завдання, можна коректно зауважити це, часто лише щира 

похвала більш старанного однолітка є потужним стимулом дитині для 

подальшої роботи. Пам’ятаємо про здорову самооцінку дитини. 

Взаємодії, що ведуть до порушення формування у дитини здорової 

самооцінки: 
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o постійна критика дитини; 

o ідеалізація дитини; 

o відкинення дитини; 

o залякування; 

o надмірне звинувачування; 

o відсутність допомоги у подоланні труднощів. 

Взаємодії, що ведуть до формування у дитини здорової самооцінки: 

o безумовне прийняття дитини; 

o позитивне спілкування; 

o похвала дитини; 

o адекватна, коректна критика; 

o допомога у розумінні інших, вироблення позитивного ставлення до 

оточуючих, незважаючи на вади та чесноти; 

o розвиток здібностей дитини, допомога сприймати успіхи і невдачі у 

здоровий спосіб; 

o навчання дитини важливих життєвих навичок, допомога у 

подоланні труднощів. 

2. Розвиток позитивної самооцінки, саморозуміння, емоційна 

компетентність, самоорганізація. 

Отже, для розвитку позитивної самооцінки вчитель повинен 

допомогти дитині відчувати себе у позитивний спосіб, без ідеалізації чи 

навпаки самознецінення. Пам’ятаємо про те, що діти з ГРДУ є емоційно 

неврівноваженими, діють тут і тепер. Тому необхідно скеровувати їхні 

емоції у конструктивне русло. Навчити їх розпізнавати та називати свої 

почуття, коли потрібно дистанціюватися та заспокоюватися. Також сюди 

належить необхідність у самоорганізації, як вже говорилося, діти з ГРДУ 

через брак уваги й імпульсивність, мають труднощі з виконанням завдань, 

концентрацією на певному виді діяльності. Надто гамівна поведінка не 

сприяє покращенню загального клімату в класі та позитивного ставлення з 

боку однолітків, про покращення уваги та зменшення імпульсивності при 
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виконанні завдань ітиметься нижче. Доцільно зазначити, що для зменшення 

проблем зі самоорганізацією вчителеві варто використовувати зовнішні 

нагадування, навчити дитину планувати час, застосовувати заохочення 

послідовного виконання завдань, вербальні та у вигляді позитивних записів 

у щоденник. Позитивна самооцінка в дитини формуватиметься, коли вона 

отримуватиме позитивне підкріплення від середовища однолітків та від 

учителя. Дуже корисним є використання інтерактивних методик на уроці для 

покращення загального клімату у класі. Це допомагає наблизитися до учня, 

скоротити дистанцію та закріпити командні цінності. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної 

діяльності, яка має конкретну мету – створити комфортні умови навчання, 

за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Інтерактивна модель навчання передбачає передусім 

взаємодію тих, хто задіяний у навчально-виховному процесі та обов’язкову 

спільну діяльність. Це мотивує учнів до самоорганізації командної співпраці 

та підвищує самооцінку дітей у процесі вдалої взаємодії один з одним. Будь-

яка діяльність на уроці є інтерактивною вже тоді, коли до заняття 

долучається вчитель у якості рівноправного партнера. Це можуть бути 

звичайні рольові ігри на уроці, звичайні діалоги та запитання за участю 

вчителя. Також серйозніші методи, такі як дискусії, конференції тощо. 

Мабуть самі інтерактивні прийоми і методи роботи треба описати окремо. 

Звичайно, позитивна самооцінка в дитини не сформується лише в класі. 

Вчитель повинен розглядати моніторинг сімейної ситуації у цьому керунку, 

як частину стратегії, та у співпраці зі шкільним психологом проводити 

зустрічі з батьками дитини і пересвідчитися, що принципи формування 

позитивної самооцінки, емоційної компетенції, самоорганізації мають своє 

продовження вдома. 

3. Уміння вирішувати проблеми і конфлікти, контроль агресії. 

Звичайно, уміння вирішувати проблеми і конфлікти ‒ це навички, які 

необхідні кожній людині, а не лише гіперактивній. Ці соціальні навички 
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тісно перегукаються з умінням працювати в команді та формуванням 

нормальної самооцінки.  

Діти з ГРДУ з огляду на фізіологічні особливості діють імпульсивно, 

це пов’язано з дефіцитом виконавчих функцій кори головного мозку та 

перешкоджає продуктивному вирішенню проблемних і конфліктних 

ситуацій. Дитина просто фізично не має часу на застосування основного 

принципу «зупинись‒подумай‒дій». Дуже важливою є роль особистості 

вчителя. Учитель повинен інструктувати дітей щодо конструктивного 

з’ясовування стосунків. 

На цю тему можна проводити класні години та інші позакласні заходи, 

на яких зі залученням шкільного психолога можна проводити мінітренінги 

на такі теми: «Позитивне вирішення конфлікту». Моделюється конфліктна 

ситуація, наприклад, під час вікторини на уроці одна команда програла і 

вважає, що несправедливо. Вони переконані, що відповідь на запитання була 

дана правильно, а вчитель і члени іншої команди, що ні. Ведучий тренінгу 

просить кожного висказати свою думку, не перебиваючи одне одного, даючи 

чіткі аргументи щодо своєї позиції. Коли з’ясовується правильна думка, ті, 

хто неправий спокійно погоджуються. Це така дуже приблизна модель. 

Основна мета ‒ спонукати дитину стримувати свої імпульси, вислуховувати 

інших до кінця та зрозуміти, що помилка не є чимось страшним і 

неприпустимим, що помилитися може кожен і кожен може програти. 

Важливо навчити дітей стримано реагувати на перемоги та програші. 

Звичайно вчитель повинен сам своїм прикладом показувати конструктивне 

вирішення конфліктів. Бути справедливим з дітьми, вирішувати конфлікти 

між ними у позитивний спосіб, даючи право голосу кожному, можливість 

відстояти свою позицію спокійно у позитивний спосіб. Важливо не 

заохочувати доноси в дитячому середовищі та не застосовувати покарання в 

образливий спосіб.  

Ті діти, які мають труднощі з агресивною поведінкою, повинні бути 

під особливим наглядом та опікою з боку вчителя. Зазвичай ці діти є 



34 

 

першими кандидатами на виключення зі школи. Тут потрібно більше 

терпіння та роз’яснення їхніх особливостей одноліткам. Звичайно вчитель 

лише своїми силами не зможе достатньо корегувати поведінку агресивної 

дитини. Тут необхідне залучення психологів, психотерапевтів та психіатрів. 

Оскільки найефективнішим методом редукції та контролю агресії є 

когнітивно-поведінкова терапія, сюди відносимо психоедукацію, 

усвідомлення наслідків агресивної поведінки та посилення мотивації до 

самоконтролю. Щодо мотивації тут у пригоді може стати загальне меню 

заохочень бажаної поведінки. Про цю стратегію йтиметься нижче. У 

складних випадках показана також фармакотерапія, як і за інших проявів 

розладу. 

4. Розвиток емпатії, розуміння інших. Асертивність, уміння 

протистояти негативному тискові групи. 

Діти з ГРДУ, як зазначалося вище, легко піддаються маніпулятивному 

впливові, тому навчити їх протистояти тискові групи, навчити розрізняти 

шкідливі маніпулятивні наміри оточуючих дуже важливо. Дитина повинна 

вміти реагувати спокійно, але водночас наполегливо з метою відстояти себе. 

Асертивність є протилежністю агресії, тому реагувати асертивно дуже 

важливо. У класі можна використовувати знову ж рольові ігри, навіть у 

молодшій школі. Наприклад, гра «Колобок», де на прикладі головних героїв 

можна показати асертивність Колобка, в ролі якого може бути дитина з 

поведінковими проблемами. Проводити такі ігри можна і треба у молодшій 

школі, щоб діти мали змогу перенести отримані позитивні зразки на свої 

подальші стосунки. Розвиток емпатії також надзвичайно важливий, це 

можливість подивитися на світ з позиції іншої людини, співчувати, не 

засуджувати її. Діти з ГРДУ часто схильні до «мальатрибуцій» ‒ 

приписування ворожих намірів іншим людям тоді, коли це не виправдано. 

Такий підхід призводить до агресії у відповідь і тут вже не до побудови 

продуктивної спільноти. Передусім учитель сам повинен становити зразок 

емпатійної особи. Не засуджувати учнів, ставитися з розумінням до їхніх 
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проблем. Тільки такий учитель у змозі надати адекватну допомогу 

гіперактивній дитині та загалом сформувати здоровий колектив, що 

ґрунтується на командних принципах. Щодо конкретних методів 

формування навичок емпатії та асертивності тут дуже корисно розповідати 

та читати дітям казки й історії з класичною перемогою добра над злом, 

роз’яснювати дію героїв та просити висловлювати свою думку щодо дій 

персонажів. Потім можна зробити невеличку постановку за мотивами 

казочки, з метою закріпити вивчені зразки поведінки.  

Допомога дитині з ГРДУ інтегруватися у середовище однолітків охоплює 

створення здорових міжособистісних стосунків, повинна відбуватися на фоні 

доброзичливого ставлення з боку вчителя з обов’язковим культивуванням 

моральних цінностей, таких як альтруїзм, взаємодопомога, вміння 

співпереживати. Програма допомоги дитині в адаптації охоплює: 

 тісну співпрацю з батьками дитини; 

 залучення до співпраці шкільних психологів та 

соціальних педагогів; 

 допомогу інших фахівців; 

 обов’язковий розвиток соціальних навичок: 

 продуктивне спілкування; 

 вміння працювати в команді; 

 формування позитивної самооцінки; 

 емоційної компетенції; 

 самоорганізація; 

 вміння вирішувати проблеми і конфлікти; 

 контроль агресії; 

 розвиток емпатії та асертивності; 

 позитивне налаштування дитячого колективу до потреб 

дитини з ГРДУ. 

Варто сказати, що усі вищеназвані соціальні навички не відірвані 

одна від одної, вони пов’язані і шляхом корекції, наприклад, командної 
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співпраці або збільшення емоційної компетенції чи навичок вирішення 

конфліктів, ми неодмінно збільшуємо самооцінку дитини, своєю чергою 

дитина з нормальною самооцінкою буде більш асертивною, 

організованою, менш агресивною. Загалом формування здорових 

стосунків у колективі ‒ це складний процес, однаково важливий і для 

дитини з ГРДУ і для всього колективу в цілому.  

 

 

 

СТРАТЕГІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ УВАЖНОСТІ 

УЧНЯ З ГРДУ 

 

Втримати увагу учня під час занять – це один із найбільш вагомих 

аспектів успіху для кожного вчителя, незалежно від того, яку аудиторію він 

навчає. Звичайно є універсальні прийоми та можливості утримування уваги під 

час занять, які будуть ефективними за будь-яких обставин. Це новизна та 

цікавість навчального матеріалу, велика кількість яскравої наочності, 

драматичний, сповнений натхнення стиль викладання, непересічна особистість 

вчителя, часта, а головне доречна зміна видів діяльності під час уроку. 

Звичайно, кожен урок не може і не повинен бути надто яскравим, учитель не 

може увесь час працювати на межі можливого. У шкільному житті є також 

місце звичайним, спокійним, рутинним урокам, матеріал для вивчення також не 

завжди буває надто цікавим, хоча при цьому він може бути дуже важливим.  

Якщо ж ми говоримо про дитину з ГРДУ, тут проблеми з увагою, які 

обумовлені розладом дитини, можуть значно ускладнити навчальний процес. 

В загальному, для досягнення концентрації уваги учнів протягом уроку, 

вчитель повинен дбати про структуру уроку, добре пояснення його цілей, новий 

матеріал має ґрунтуватися на попередньо отриманих знаннях, добре використати 

факти з реального життя, розказати історію, це підвищує зацікавленість. Добре 

дати кілька ключових завдань або питань на початку уроку, про які учні повинні 

думати протягом заняття, використовувати невимушений стиль спілкування, 
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гумор. Використання органів чуття дитини для збільшення уваги також є дуже 

дієвим, можна використовувати різні аудіосигнали для привернення уваги, 

наприклад, музичні інструменти, музичні іграшки або дзвоники, плескання в 

долоні, чіткі римовані вказівки, відповідний тон та паузи в голосі. Корисно 

пересвідчитися, чи взагалі учні чують вчителя добре, чи не заважають сторонні 

звуки батарей, кондиціонерів тощо. Дієвими також є візуальні сигнали. Для 

привернення уваги можна використовувати ліхтарики, просто підняти руку та 

тримати доки всі не заспокояться, корисно використовувати ілюстрації всього, 

про що йдеться під час презентації матеріалу, але при цьому стирати з дошки все, 

що не потрібно. Про використання указки простої і лазерної, про важливість 

візуалізованих правил вже йшлося в попередніх розділах. Важливим є зоровий 

контакт з учнем, не можна про це забувати, добре використовувати кольорові 

матеріали, оскільки зміна кольорів є потужним стимулом уважності.  

Варто пам’ятати, що проблеми з уважністю тісно пов’язані зі здатністю 

людини запам’ятовувати інформації. Відомо, що люди, в середньому 

запам’ятовують: 10 % того, що вони читають, 20 % того, що вони чують, 30 % 

того, що вони бачать, 50 % того, що вони бачать і чують, 70 % того, що вони 

говорять і пишуть, 90 % того, що вони говорять під час своєї діяльності.  

Ми повинні це враховувати при роботі з будь-якими дітьми, тим більше з 

гіперактивними. Отже, щоб привернути та втримати увагу учня навчання має 

бути активним!! 

Основні поради, як зберегти уважність у класі: 

 використовуйте велику кількість яскравого наочного матеріалу; 

 використовуйте тон голосу. Змінюйте інтонацію; 

 вчіть дітей конспектувати під час пояснень (це концентрує увагу та 

допомагає запам’ятовувати більше інформації); 

 дайте дітям відчути, що ви стежите за їхньою діяльністю. 

Практикуйте зворотній зв’язок якомога частіше; 

 використовуйте все навколо, щоб зробити презентацію матеріалу 

більш наочною; 
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 поводьтеся так, щоб за Вами було цікаво спостерігати. Будьте 

артистичні; 

 зробіть темп уроку жвавим, навчальну діяльність різноманітною; 

 використовуйте роздатковий матеріал. Попросіть учнів знайти і 

вставити слова або вирази, які базуються на тому, що ви говорите, це 

допоможе сконцентрувати увагу дітей; 

 заохочуйте дітей відповідати на запитання якомога повніше, 

запитайте, як дитина дійшла до того чи іншого висновку; 

 створіть атмосферу, в якій дитина не боятиметься брати активну 

участь у заняттях та бути незрозумілою чи помилитися. Заохочуйте 

активність; 

 будуйте урок так, щоб була можливість працювати в парах та 

групах, з найбільшим залученням усіх учнів. Використовуйте 

кооперативне навчання. Практикуйте чітку структурованість групових 

занять, невизначеність неприйнятна для дітей з ГРДУ; 

  використовуйте комп’ютерні технології та інші методи, як зокрема 

музика, драма, дизайн, метод проекту та ін., що допоможуть покращити 

мотивацію до навчання та втримати увагу; 

 використовуйте контракти, жетони та інші засоби заохочення 

уважності під час роботи; 

 можна застосовувати візуальне нагадування, невеличкі 

індивідуальні правила, що можна приклеїти на робочому місці дитини, та 

нагадувати про них час від часу, щось на зразок:  

Я маю:  

o тихо поводитися на уроці; 

o бути уважним; 

o сидіти спокійно; 

o слухати вчителя. 

При виконанні самостійних завдань у класі використовуйте 

наступне: 
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 чітко інструктуйте учнів перед початком виконання завдання, 

переконайтеся, що всі усе зрозуміли; 

 давайте таку кількість роботи, яку буде реально виконати у 

встановлений час, підготуйте спрощене завдання для непідготованих учнів, 

добре, щоб перед учнями був наявний зразок розв’язаного схожого 

завдання; 

 часто перевіряйте, чи ніхто не потребує допомоги, цікавтеся ходом 

виконання роботи, адже учні з ГРДУ потребують стимулу та частого 

заохочення; 

 застосовуйте таймер, добре, коли учні стежать за часом. 

Винагороджуйте дітей за кожну частину успішно виконаного завдання за 

певний попередньо встановлений період часу; 

 діліть великі завдання на менші частини, можна розрізати сторінку 

з великим завданням на частини, оскільки дитина може бути збентежена 

великим завданням, добре також винагороджувати дитину за кожну 

правильно виконану частину завдання. 

Уважність під час виконання завдань є одним із найважливіших 

чинників академічної успішності будь-якого учня. Збереження уваги на уроці 

є ключовим моментом при навчанні дитини з ГРДУ. Для збереження уваги в 

класі вчителеві варто використовувати таке: 

 залучати органи чуття дитини (візуальні, аудіосигнали); 

 намагатися зробити процес навчання якомога більш 

активним; 

 забезпечити постійний зворотній зв’язок; 

 

УСПІШНІСТЬ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ГРДУ. ОСНОВНІ 

ТРУДНОЩІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Стратегії діяльності вчителя спрямовані на покращення успішності 

дитини з ГРДУ, пов’язані з використанням усього спектру засобів корекції 

уваги та поведінки учня, оскільки прийнятна поведінка та уважність є 
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обов’язковими умовами хорошої академічної успішності. Про методи 

корекції поведінки та уваги йдеться в окремих підрозділах. У цьому 

підрозділі розглянемо стратегії діяльності вчителя, спрямованість на 

підвищення продуктивності учня у межах різних видів навчальної 

діяльності.  

Читання. Приблизно 25–60 % дітей з ГРДУ мають розлад навичок 

читання, відомий, як дислексія, учні, що страждають на дислексію можуть 

проявляти труднощі засвоєння інших мовленевих навичок, таких як 

правопис та усне мовлення, а також розуміння прочитаного. 

Як покращити результати читання? 

 Близько 50 % труднощів у читанні можна уникнути, якщо 

діти проходять належну підготовку у дитячому садку та відвідують 

підготовче навчання в школі; 

 багато дітей мають труднощі з ідентифікацією звуків, тож 

треба використовувати чимало фонетичних вправ; 

 для молодших школярів добре використовувати великі 

яскраві букви, багато наочності; 

 у деяких випадках, особливо під час підготовки до школи, 

корисною може також бути методика глобального читання, коли діти 

запам’ятовують цілі слова, для деяких дітей, особливо з мозаїчним 

(нерівномірним) типом розвитку вона є дуже дієвою, але це все дуже 

індивідуально; 

 під час читання, як і під час іншої діяльності дитину з ГРДУ 

краще посадити серед успішних спокійних учнів; 

 використовуйте кількаразове повторення прочитаних слів; 

 ефективним є хорове відпрацювання нових слів; 

 на пізнішому етапі навчання на перший план виходить 

розуміння прочитаного та швидкість читання, добре давати дитині 

перечитувати невеличкі відрізки тексту та задавати негайно питання 

по змісту; 
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 краще використовувати тексти, поділені на окремі частини, 

добре повертатися до змісту тексту протягом кількох уроків; 

 на всіх етапах навчання корисно використовувати тексти для 

читання, в яких наявний попередньо вивчений лексичний та змістовий 

матеріал; 

 заохочуйте учнів використовувати свою уяву, попросіть їх 

уявити те, що вони читають; 

 задайте ключове питання, відповідь на яке вони мають знайти 

протягом читання; 

 напишіть план, основні ідеї тексту на дошці та попросіть 

учнів знайти у тексті і зачитати речення, які ілюструють ці ідеї; 

 можна поділити текст на частинки та розподілити їх між 

групою учнів. Дайте час на вивчення тексту та попросіть 

прокоментувати у групі події за заздалегідь складеним планом, це 

мотивує учнів до запам’ятовування та ретельної роботи, оскільки вони 

несуть відповідальність не лише за себе, а за всю групу; 

 використовуйте техніки кооперативного навчання, дайте 

дитині напарника для читання, попросіть учнів прочитати текст, потім 

задати одне одному запитання щодо прочитаного; 

 використовуйте інтерактивні технології, рольові ігри за 

мотивами прочитаного, тощо; 

 дозвольте дитині, яка має труднощі, прочитати текст 

пошепки, це підвищить якість засвоєння матеріалу; 

 вчіть розрізняти головну ідею та другорядні деталі тексту; 

 після читання проведіть детальний аналіз тексту та 

обов’язково попросіть учнів зробити висновки. 

Це лише частина засобів, яка може бути використана для покращення навичок читання, кожен 

учитель, який стикається з проблемою навчання та розвитку продуктивного читання, має безліч своїх 

маленьких хитрощів, власних напрацювань, та, можливо, наведені вище поради також стануть у 

пригоді. 

Письмове мовлення. Діти з ГРДУ дуже часто відчувають значні 

труднощі в опануванні навичок письма. Дисграфія – це порушення 
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письмових навичок унаслідок ураження певних ділянок кори головного 

мозку. Почерк у таких дітей часто буває нерозбірливий, виконання 

завдань неакуратне. Через неспроможність концентруватися довший час 

діти з ГРДУ також часто не в змозі вкластися у часові межі під час 

виконання завдання. Вони, окрім того, мають проблеми з правописом ‒ 

роблять безліч помилок через неуважність, виконують завдання 

несистематично, часто не доводять роботу до кінця.  

Як покращити письмові навички? 

 Організуйте робоче місце дитини, письмові вправи 

треба виконуватися у тихому, затишному приміщенні; 

 встановіть часові межі виконання завдання, активно 

використовуйте систему заохочень для досягнення продуктивності 

при виконанні письмового завдання; 

 виконуйте цікаві вправи, які пов’язані з написанням 

складних слів. Наприклад, поділіть слово на склади та нехай діти 

вимовляють їх по черзі. Учень сам визначає наступного учасника. 

Це лише один із прийомів; 

 складіть словничок складних слів та нехай діти 

переглядають і прописують деякі з цих слів регулярно; 

 повторюйте написання найбільш непростих слів та 

виразів часто, можна виділити місце на дошці, де писати ці слова 

великими кольоровими літерами та залишати їх на певний період, 

поки діти не засвоять правопис; 

 організуйте діяльність учнів чітко, вони повинні знати, 

коли протягом уроку в них письмові вправи, краще в середині 

уроку, та виконувати їх старанно в спокійній обстановці; 

 за потреби зменшуйте обсяг завдання для гіперактивної 

дитини; 

 корегуйте кількість письмового домашнього завдання 

для гіперактивної дитини відповідно до її можливостей. 
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Математика. Математика – наука точна, тому не пробачає помилок. 

Діти з ГРДУ часто у процесі розв’язання математичних прикладів 

помиляються в знаках і тому отримують неправильний результат. Під час 

розв’язування задач гіперактивним дітям важко сконцентруватися та довести 

справу до кінця, вони забувають умову завдання дуже скоро, тому в них 

доволі часто бувають складності з математикою. Швидко пробіли у навчанні 

стають все більшими і діти з ГРДУ в результаті бувають зараховані до 

категорії учнів, неуспішних з математики. Мабуть, вироблення глибинних 

стратегій, спрямованих на покращення успішності з математики, справа 

фахівців математики, тож, дамо лише кілька загальних порад. 

Як покращити успішність з математики? 

 Використовуйте наочні матеріали, палички, кубики, 

рахівниці, елементи матеріалів за методикою Монтессорі (яка, до речі, 

дуже дієва саме для навчання математиці); 

 представляйте навчальний матеріал та завдання, 

використовуючи приклади та ситуації з реального життя (наприклад, 

розділити пакунок, у якому 42 печива, поділити його на 8 дітей, 

дорівнює 5 кожному та 2 залишиться); 

 проводити аналогії з якимись сталими величинами, 

наприклад, чотири чверті (по 25 коп.) складають гривню; 

 вчити дітей робити записи у процесі виконання роботи, 

малювати графіки діаграми, тощо, це допомагає зафіксувати 

проміжний момент у виконанні завдання; 

 дозволяти використання калькуляторів для перевірки, це 

може бути корисним, якщо у школі вони не заборонені; 

 використовуйте уяву та асоціації дитини для 

запам’ятовування фактів, кроків у вирішенні завдань та математичного 

лексикону; 

 можна використовувати маленькі віршики, пісеньки для 

запам’ятовування, наприклад, таблички множення; 
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 попросіть дітей носити зі собою таблички з математичними 

правилами та прикладами до них; 

 практикуйте постійне коротке повторення вже вивчених 

правил; 

 давайте можливість учневі змагатися зі самим собою, не з 

іншими у виконанні завдань, заведіть картку, на якій будете фіксувати 

прогрес учня, не показуйте її класу. Ця техніка може бути доволі 

мотивуючою; 

 повертайтеся до основних моментів вже вивченого матеріалу 

знову і знову. 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ В 

КЛАСНІЙ КІМНАТІ ПРИ НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ГРДУ 

Через проблеми з увагою і важкість протистояти імпульсам, діти з ГРДУ 

потребують чітко структурованого середовища класної кімнати. Ефективна 

робота в класі охоплює послідовні дії вчителя, наявність чітких правил 

поведінки, передбачуваність у організації середовища та стилі викладання, 

побудову позитивних стосунків з дитиною. Вчитель повинен бути розуміючим, 

«гнучким» і терплячим. 

Складові добре організованого класного середовища: 

 чітка структура (чіткий розклад, регулярність 

повсякденних подій, раціонально спланований робочий 

простір); 

 має чіткі правила та поведінкові вказівки; 

 тихе та передбачуване; 

 панує атмосфера поваги та взаємопідтримки; 

 достатньо гнучке для індивідуальних потреб 

учнів; 

 заохочує бажану поведінку; 

 заохочує співпрацю; 
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 тепле, гостинне, інклюзивне; 

 емоційно та фізично безпечне. 

Щодо організації фізичного простору в класній кімнаті, то найкращою є 

така організація, яка передбачає зменшення сторонніх подразників та 

допомагає зосередитися на виконанні завдань. Класна кімната повинна бути 

закритою, класичні чотири стіни і двері. Відкритий простір або скляні стіни аж 

ніяк не сприяють зосередженню дітей. У класі звичайно повинна бути 

наочність та класні правила на видному місці. Але тут важлива помірність, 

стіни мають бути нейтральних кольорів, без надмірних подразників, це ж 

стосується і підлоги. Корисно створити затишок за допомогою квітів на вікнах 

та картин, виконаних у нейтральних тонах. Оскільки занадто аскетична 

обстановка – це також крайність. Важливо правильно вибрати місце для 

гіперактивного учня, це має бути: 

o місце близьке до вчителя, для полегшення зорового 

контакту та інструктування учня; 

o в оточенні організованих, толерантних однолітків; 

o подалі від подразників, якщо можливо (проходів, вікон, 

дверей, батарей, кондиціонерів, тощо). 

Щодо вибору місця за партою, де буде сидіти дитина, найчастіше 

трапляється рекомендація посадити дитину за першу парту, бажано в центрі з 

більш успішним та спокійним однолітком. Але ми би радили вчителеві діяти на 

свій розсуд. Оскільки в такому підході є як переваги, так і недоліки. Сидячи за 

першою партою, дитина менше відволікається на подразники, за нею легше 

спостерігати і реагувати на її поведінку. Але якщо дитина занадто збуджена, 

або активна, то на певному етапі вчитель може посадити її і подалі, оскільки 

своєю активністю вона може відволікати інших учнів. Можливо, з часом, коли 

дитина більше організується, її можна буде посадити ближче. Вибір сусіда для 

гіперактивної дитини ‒ це також дуже індивідуальна річ. Однозначним є те, не 

можна садити разом двох гіперактивних дітей. Бажано вибрати сусіда, який 

справлятиме позитивний вплив на дитину та асистуватиме їй у навчанні. Але 
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допомога гіперактивній дитині не повинна негативно впливати на успішність та 

емоційний стан дитини-асистента. Наголошуємо, місце в класі та сусідство 

гіперактивної дитини ‒ це індивідуальний вибір конкретного вчителя у 

конкретному випадку. За потреби, можна залучити шкільного психолога. 

Щодо розміщення парт у класі, оптимальним вважається класичне 

розташування рядами. Це дає змогу зменшити відволікання дитини порівняно з 

розміщенням по колу, або коли кілька парт ставлять одну навпроти одної. 

Також прийнятним є більш незвичне для наших шкіл розміщення парт за 

офісним типом, коли дитина сидить за індивідуальною перегородкою. Це 

розміщення також має як переваги, так і недоліки. З одного боку, учень 

стикається з меншою кількістю подразників, з іншого ‒ утруднюється 

моніторинг його поведінки. 

Класні правила є однією з найважливіших складових ефективного 

навчального процесу та потужним засобом корекції поведінки учня. Як 

впроваджувати правила в класі: 

o виберіть кілька зрозумілих правил поведінки; 

o поясніть значення вибраних правил; 

o залучіть учнів до обговорення правил, зробіть остаточний 

вибір разом; 

o не використовуйте правил, що починаються з не…; 

o можна розіграти очікувану поведінку у вигляді рольової гри, 

щоб діти краще зрозуміли значення правил та закріпили бажану 

поведінку; 

o напишіть правила, можна у картинках, звертайтеся до них 

часто; 

o нагадуйте учням про правила, перш ніж почати заняття; 

o попросіть когось з учнів повторити правила; 

o чітко наголошуйте на встановлених правилах при контакті з 

батьками; 

o нагороджуйте учнів за прийнятну поведінку. 
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Зразок класних правил 

1. Завжди приходь готовим до уроку; 

2. Будь уважним; 

3. Піднімай руку перед тим, як говорити; 

4. Будь старанним. 

 

Ефективна організація навчального процесу неможлива без відповідного 

авторитетного стилю роботи вчителя, структурованого викладання та 

встановлення позитивних стосунків з учнями. 

Загальні рекомендації з організації ефективної роботи в класі для 

вчителів: 

o використовувати змістовні, цікаві види роботи; 

o уникати нудних, затягнутих видів діяльності; 

o добре планувати уроки, часто змінювати діяльність 

протягом уроку; 

o використовувати коректний стиль спілкування, тон 

голосу; 

o бути привітним до учнів; 

o стимулювати та підтримувати старання учнів; 

o знаходити час на індивідуальне спілкування з учнями; 

o бути чуйним до особливих потреб учнів; 

o заохочувати та використовувати гумор; 

o намагатися зробити навчальний процес невимушеним; 

o використовувати зворотній зв’язок; 

o підтримувати контакт зі сім’єю дитини; 

o уникати некоректної критики, не ображати. 

Отже, організація середовища дуже важлива для навчання дитини з 

ГРДУ, доцільно виділити такі невід’ємні складові організації ефективної 

роботи в класній кімнаті: 
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 організація фізичного простору (положення меблів, 

оформлення класу); 

 місце дитини з ГРДУ; 

 наявність чітких класних правил; 

 стиль роботи вчителя. 

 

 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ДИТИНИ 

 

Оцінювання успішності учня охоплює різні методи і прийоми, що 

допомагають скласти об’єктивну картину щодо можливостей дитини та 

перспектив застосування різних стратегій у межах індивідуального навчального 

плану, з метою повноцінної інклюзії дитини до умов шкільного колективу 

[269].  

Оцінювання успішності відбувається за допомогою різних видів 

тестування:  

 тести, що ґрунтуються на чітких критеріях. 

Підрахунок результатів відбувається на основі критеріїв 

складених учителем і затверджених адміністрацією навчального 

закладу. Це можуть бути тести з різних предметів та оцінювання 

успішності відбувається на загальних засадах з групою 

однолітків;  

 оцінювання навчального стилю дитини. Це оцінювання 

спрямоване на виявлення елементів, що впливають на 

навчальний стиль. Сюди відносимо стиль сприйняття інформації 

(візуально, на слух, тактильно) та інші індивідуальні 

характеристики дитини, її очікування від навчання; 

 динамічне оцінювання. Спрямоване на з’ясування 

природи навчального процесу конкретного учня. Виявляє зміни 

в динаміці навчального процесу. Може охоплювати  порівняльні 

тести з одного виду діяльності, що проводяться з інтервалами у 
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часі. З метою встановлення результату від застосування певних 

корекційних дій; 

 оцінювання успішності дитини згідно із програмою 

навчального курсу. Це пряме оцінювання успішності дитини у 

процесі навчання. Охоплює тести, контрольні роботи, 

передбачені програмою. Сюди доцільно віднести також 

завдання, лімітовані в часі; 

 оцінюванні на основі реальних ситуацій та вмінь 

дитини. Цей метод набуває все більшої популярності. Полягає в 

оцінюванні дитини у життєвих ситуаціях та подіях оточуючого 

світу. Сюди також входить оцінювання творчих робіт дитини;  

 метод портфоліо. Передбачає накопичення робіт 

дитини, що ілюструє її досягнення в одній чи кількох 

навчальних сферах. Портфоліо поділяються на такі, що 

складаються з усіх тестових робіт дитини з метою відстежування 

прогресу та з вибраних найкращих робіт, які дитина відбирає на 

свій розсуд. Портфоліо також можуть збирати вчитель та батьки. 

Це все є приблизним меню методів, що можуть бути використаними для 

оцінювання шкільної успішності дитини з ГРДУ, методами, що допомагають 

скласти об’єктивну думку щодо переваг та слабких сторін у засвоєнні матеріалу 

та функціонування дитини у навчальному середовищі. На основі них можна 

корегувати навчальні інтервенції стосовно конкретної дитини.  

Вищенаведені методи оцінювання підходять як для дітей з нормальним 

інтелектом, так і для дітей зі серйозними вадами, можуть з успіхом 

використовуватися в умовах інклюзивного навчання дітей з неповносправністю 

різного ступеня важкості. Зрештою інклюзивне навчання – це широке поняття і 

є доречним, коли ми говоримо про дітей неповносправних, повноцінних 

інтелектуально та, навіть обдарованих, адже кожен повинен віднайти своє місце 

в колективі. Наводимо нижче інклюзивні характеристики школи: 
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 сприятливе середовище для дітей з обмеженими 

можливостями; 

 наявність гнучкого розкладу, який дає змогу проводити 

індивідуальні заняття; 

 можливість обирати ті ж предмети для вивчення, які 

запропоновано іншим дітям; 

 спеціальний педагог і волонтери надають допомогу тільки 

тоді, коли вона потрібна; 

 можливості для занять з наставниками-однолітками, які діють 

у межах шкільних програм (формальне наставництво) та допомагають з 

власної ініціативи (неформальне наставництво); 

 позитивне ставлення персоналу до інклюзії; 

 позитивне спрямування, яке задає керівник; 

 у школі повинна заохочуватися атмосфера турботи і поваги до 

відмінностей між людьми; 

 до курикулуму – навчальної програми вносять необхідні 

модифікації; 

 підтримка з боку педагогів у формуванні дружніх стосунків; 

 застосування командного підходу до інклюзії; 

 залучення батьків у якості партнерів. 

 

Індивідуальне оцінювання учнів доцільно проводити регулярно, з метою 

корегування навчальних стратегій для дітей з ГРДУ на основі реальної картини 

їхньої успішності. Воно може відбуватися як у контексті загального класного 

оцінювання, так і додатково за потреби та на розсуд вчителя й адміністрації 

навчального закладу. Оцінювання дитини є необхідним елементом її інклюзії 

до середовища однолітків. Адже вчитель повинен розуміти реальну картину 

успішності дитини з особливими потребами відносно решти колективу. 
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ВКЛЮЧЕННЯ ГІПЕРАКТИВНОЇ ДИТИНИ ДО 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИТЯЧОГО САДКА ТА 

МОЛОДШОЇ ШКОЛИ 

Відомо, прояви ГРДУ, такі як імпульсивність, гіперактивність та дефіцит 

уваги, проявляються у дитини ще до досягнення шкільного віку, але їх часто 

схильні списувати на неналежне виховання або на вікові особливості, що 

дитина неодмінно «переросте». Коли ж ідеться про навчальну підготовку 

дитини в останній рік у дитячому садку або на першому році шкільного 

навчання, вихователі, вчителі і батьки, стикаючись з навчальними та 

поведінковими труднощами, починають розуміти, що мають справу з чимось 

більшим, ніж прості дитячі пустощі. Вчителі та вихователі починають бити на 

сполох і, відповідно, дитину часто обстежують та скеровують за остаточною 

діагностикою саме у період початку навчання. Часто дитина з ГРДУ має 

супутні труднощі в навчанні, часами проблеми і відставання в загальному 

розвитку – проблеми з мовою, розлади навичок дрібної та великої моторики, 

академічні труднощі, такі як труднощі в запам’ятовуванні цифр, алфавіту тощо.  

Наводимо список основних симптомів, що можуть бути приводом для 

підозри у дитини дошкільного віку можливих навчальних обмежень. Багато з 

цих симптомів є також безпосередніми індикаторами ГРДУ. 

Мова: 

 повільний розвиток мовлення;  

 проблеми з вимовою; 

 труднощі у вивченні нових слів; 

 труднощі у виконанні простих інструкцій; 

 труднощі у розумінні питань; 

 труднощі у вираженні своїх потреб і бажань; 

 труднощі у вивченні віршиків; 

 недостатній інтерес до казок і історій. 

Моторика: 

 незграбність; 
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 незбалансованість рухів; 

 труднощі у маніпулюванні дрібними об’єктами; 

 невпевненість при пробіжках, стрибанні та інших видах 

спортивної діяльності; 

 труднощі у таких навичках самообслуговування, як 

шнурування взуття, застібання ґудзиків тощо; 

 уникнення таких занять, як малювання. 

Пізнавальна діяльність: 

 важкість запам’ятовування алфавіту або днів тижня; 

 погана пам’ять на щоденні події; 

 погане розуміння причин та наслідків, труднощі в 

рахуванні; 

 труднощі в розумінні таких понять, як розмір, форма 

колір. 

Увага: 

 легке переключення уваги на сторонні подразники; 

 імпульсивна поведінка; 

 непосидючість (гіперактивність); 

 важкість у втриманні уваги на завданні; 

 труднощі у зміні діяльності; 

 постійне повторення одного і того ж, неможливість 

переключитися. 

Соціальні навички: 

 важкість у взаємодії з іншими дітьми, гра наодинці; 

 схильність до раптових та бурхливих змін настрою; 

 легке роздратування та пригнічення; 

 важкість в опануванні себе, раптові вибухи гніву, істерики. 

Якщо дитина виявляє подібні симптоми, батькам та вчителям необхідно 

ініціювати подальше обстеження дитини. Спочатку можна провести попереднє 

обговорення та діагностування поведінки дитини в середині команди фахівців 
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школи або дитячого садка, з обов’язковим скеруванням для постановки 

остаточного діагнозу до компетентних психологів та психіатрів. 

Що може зробити вчитель для досягнення успіху при навчанні 

дошкільнят та учнів молодшої школи: 

 організація навчального середовища. Середовище має 

бути гостинним, безпечним, зручним, структурованим, вільним. 

Діти повинні мати певну свободу, бути вільними у дослідженні 

середовища, взаємодії з предметами та навчальним матеріалом; 

 бути в постійному контакті з дитиною та її 

батьками. Створити свого роду спільноту, у якій відбуватиметься 

взаємодія між дитиною, вчителем та батьками, в якій поважають всі 

особливості дитини та її сім’ї, у тім числі культурні та національні; 

 вчити дитину основних соціальних навичок. Навчити 

дитину поводитися серед дітей, вироблення початкових навичок 

спілкування та взаємодії в колективі, як вміння організовано ходити 

в парі, гратися з дітьми, тощо; 

 чіткий розклад. Послідовні дії вчителя. Кожна дитина 

потребує чіткого розкладу, особливо це актуально, коли йдеться 

про дитину з ГРДУ. Коли щоденні події передбачувані, дитині 

значно легше функціонувати ефективно. У садочку важливо, щоб 

розклад занять та порядок дня були сталими, це організує дітей; 

 використовувати різні тактики втримання уваги. 

Учитель може використовувати ті ж прийоми, що і в старшому віці, 

основне це правильна організація середовища з мінімумом 

подразників, жвавий темп занять та постійний зворотній зв’язок; 

 досягнення бажаної поведінки. Поведінкові втручання 

мало відрізняються від таких у середній і старшій школі. 

Використання системи жетонів у співпраці з батьками, послідовне 

виховання, коли бажана та небажана поведінка обов’язково 

супроводжується відповідними наслідками; 
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 використання тимчасової ізоляції дитини та тайм-

ауту. Деколи корисно дати дитині відпочити від колективу. Коли 

ви бачите, що дитина занадто збудилася, її можна вивести на якийсь 

час із дитячого середовища. Цей прийом може мати як позитивне 

забарвлення, з метою дати дитині погратися наодинці та 

заспокоїтися, так і бути методом покарання. Тайм-аут – вилучення 

дитини на деякий час, без жодних іграшок і занять, є дієвим 

методом, який широко використовують у дошкільний період; 

 зробіть навчання веселим. Використовуйте цікаві 

історії, ігри, різні вистави, теми з мультфільмів і казок для занять. 

Це підвищує рівень мотивації. Коли діти задоволені, вони вчаться 

значно краще; 

 використовуйте фізкультхвилинки та заохочуйте 

дітей рухатися. Діти молодшого віку швидко втомлюються, тому 

важливо використовувати маленьку зарядку кожні півгодини, це 

дає змогу дитині переключитися та відновити сили. Також можна 

використовувати суттєвіші перерви, коли діти можуть побігати та 

«випустити пару»; 

 намагайтеся завоювати довіру дитини. Для цього треба 

намагатися бути якомога добрішим, уважнішим та справедливим до 

дитини; 

 вчити дітей вирішувати конфліктні ситуації. Дуже 

важливо навчити дітей продуктивному вирішенню конфліктів. Не 

заохочувати скарги одне на одного. Розглядати конфліктні ситуації 

справедливо. Вчити вибачатися та пробачати; 

 вміти розрізняти ознаки майбутньої поганої поведінки. 

Стежити за подіями, які бувають причинами або супутниками 

поганої поведінки, час, ситуація тощо. Намагатися запобігти 

небажаній поведінці [3]. 
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Старший дошкільний та молодший шкільний вік є часом, коли 

виявляється ГРДУ. Вчителі та вихователі мають бути обізнаними в 

проблемі та сприяти діагностуванню й корекції проблемної поведінки. 

Адекватне втручання у дитячому садочку та школі сприяє більш 

продуктивній реабілітації дитини у старшому віці. 

 

ДИТИНА З ГРДУ У СЕРЕДНІЙ І СТАРШІЙ ШКОЛІ 

Старша школа має свої додаткові труднощі для дитини з ГРДУ. І дуже 

важливо, наскільки дитина підготована з молодшої школи. Додаткові проблеми 

пов’язані зі: 

 зміною середовища. Дитина вже не сидить в одній аудиторії, а 

ходить по школі, змінюючи кабінети, це не сприяє зосередженню: 

 на зміну одному класоводу приходять кілька вчителів, це є 

джерелом додаткового стресу, адже тепер дитині доводиться 

налагоджувати стосунки з різними людьми. Це не дуже комфортно для 

гіперактивної дитини; 

 збільшення академічних вимог може стати досить болючою 

проблемою для дитини з ГРДУ; 

 перехідний вік та гормональні зміни, пов’язане з цим 

загострення стосунків у середині дитячого колективу, боротьба за 

лідерство; 

 бажання бути прийнятим, намагання покращити щось у собі, 

своїй зовнішності; 

 часами загострюються конфліктні ситуації з батьками. 

Тривожні знаки розладу навчальних навичок: 

 уникання читання та писання; 

 помилки у читанні та сприйнятті прочитаного; 

 труднощі з підведенням підсумків; 

 труднощі з розумінням умов завдання; 

 труднощі з відповідями на запитання; 
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 погана орфографія; 

 труднощі мислити абстрактно; 

 погані навички написаня творів; 

 труднощі у вивченні іноземної мови; 

 погане засвоєння матеріалу з математики; 

 важкість залишатися організованим; 

 труднощі у виконанні тестів, коли треба вибрати одну 

відповідь; 

 повільна робота в класі та при виконання тестів; 

 труднощі при перевірці роботи, уникає перевірки своєї 

роботи або перевіряє неправильно. 

Соціальна поведінка: 

 важко сприймає будь-яку критику; 

 труднощі зі встановленням зворотного зв’язку; 

 труднощі в розумінні та прийнятті інших людей; 

 труднощі чинити опір тискові однолітків. 

Підлітковий вік пов’язаний зі серйозними змінами в організмі дитини. Це 

також період формування особистості, тому необхідно проводити комплексні 

дії, спрямовані на соціалізацію дитини, бажано, щоб вони брали свій початок 

ще з молодшої школи. У підлітковий період дитина, маючи всі звичайні 

симптоми ГРДУ, через свою імпульсивність може мати проблеми зі законом, 

конфлікти з батьками, вчителями, ровесниками, вищий ніж середній ризик 

підліткової вагітності, проблеми з алкоголем і наркотиками також можуть 

траплятися. Але існують також суттєві переваги, які діти можуть 

демонструвати разом зі своїми обмеженнями. Отже, імпульсивність ‒ це не 

завжди погано.  

Позитивні якості підлітка з ГРДУ: 

 гіперактивні діти сприймають реальність загострено та 

можуть помічати більше, ніж інші; 
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 вони дуже творчі, винахідливі, здатні змінюватися та 

змінювати все навколо; 

 вони дуже наполегливі, якщо хочуть досягти своєї мети, вони 

не полишають спроб, не дивлячись на невдачі. Здатні повертатися до 

роботи знову і знову, доводячи улюблену справу до досконалого 

результату; 

 діти з ГРДУ є дуже енергійними та часто досягають успіху у 

цікавій їм діяльності; 

 їм необхідно, щоб їх хвалили, вони люблять радувати 

вчителів та батьків; 

 вони цікаві співрозмовники. 

Як діяти вчителеві, щоб досягти кращих результатів у навчання 

підлітків з ГРДУ: 

 чітка структура діяльності з правилами та адекватними 

очікуваними результатами здатна покращити успішність учня з ГРДУ; 

 використовувати методи поведінкового менеджменту, 

поведінковий контракт, система заохочень тощо, у тісній співпраці з 

батьками дитини; 

 дуже корисно призначити дитині наставника зі старшого 

класу, це дуже підвищує мотивацію до навчання. Наставник повинен 

бути авторитетним; 

 навчати дитину розуміння свого розладу, але обережно і 

авторитетно, роблячи акцент на позитивних сторонах, коректно 

пояснюючи обмеження та прийоми боротьби з ними; 

 заохочувати дитину до консультування у психолога, 

відвідування індивідуальних та групових психотерапевтичних занять; 

 бути позитивно налаштованим до дитини; 

 намагатися створити соціально прийнятну атмосферу в 

колективі. Вчити здорових дітей приймати тих, хто має обмеження; 



58 

 

 упроваджувати диференційований підхід до навчання дітей з 

ГРДУ, приділяти увагу кожному, корегувати навчальне навантаження 

відповідно до потреб дитини; 

 бути гнучким при оцінюванні та навантажуванні дитини; 

 виробляти авторитетний стиль викладання, намагатися 

завоювати довіру дитини; 

 не боятися зменшувати навантаження та давати роботу, що 

дитині найбільше до душі. 

Підлітковий вік пов’язаний із найбільшими ризиками для дитини, адже 

саме в цей час формується її особистість, вміння співіснувати з оточуючими. 

Для вчителя дуже важливо бути: 

 пильним, використовувати прийоми роботи, спрямовані на 

кращу соціалізацію дитини до колективу однолітків; 

 допомагати визначитися з майбутньою професією; 

 не навантажувати дитину нецікавою діяльністю, натомість 

дати більше часу на цікаву;  

 тісно співпрацювати з батьками дитини; 

 робити акцент на позитивних сторонах та особливих 

здібностях дитини.  

 

 

 

ОБДАРОВАНІ ДІТИ З ГРДУ. ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ ТА 

СКЛАДНОСТІ У НАВЧАННІ 

 

Діти з ГРДУ є дуже різними, їхня особливість, пов’язана з фізіологічними 

причинами, абсолютно не означає, що вони є гіршими за інших чи повинні 

мати проблеми з інтелектом. Серед дітей з ГРДУ є діти з нормальним, середнім, 

зниженим інтелектом, а також і значна кількість обдарованих дітей. Це діти з 

так званою «подвійною винятковістю». Їхніми основними характеристиками є: 

 високий рівень розвитку аналітичних навичок; 

 дивергентне мислення; 
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 широкий спектр зацікавлень; 

 здатність до цілісного сприйняття дійсності; 

 тонке почуття гумору; 

 нерівномірність розвитку навчальних навичок; 

 проблеми з академічною успішністю; 

 проблеми з дрібною та великою моторикою, поганий почерк, 

неакуратність при виконанні робіт; 

 труднощі з виконанням інструкцій; 

 неуважність; 

 емоційна лабільність; 

 імпульсивність; 

 недостатність організаційних навичок. 

Отже, як бачимо, дитина з подвійною винятковістю має риси, типові як 

для обдарованої дитини, так і для дитини з ГРДУ. На жаль, велика кількість 

таких дітей буває просто непоміченою, або незрозумілою. Прикро, що через 

свої нерівномірно розвинені здібності ці діти часто потрапляють у категорію 

слабких учнів.  

Завдяки своїм винятковим здібностям, обдаровані гіперактивні діти 

стають предметом високих очікувань з боку батьків і вчителів. Оточуючі 

думають, що ця дитина повинна постійно показувати неабиякі результати. Але 

з огляду на свою неповносправність, нездатність концентрувати увагу довший 

час, діти не виправдовують покладених на них очікувань, це призводить до 

розчарувань, сварок та непорозумінь між батьками дітьми та вчителями.  

Ми неодноразово спостерігали таких дітей, за неабияких здібностей, 

особливо з окремих предметів, де вони демонструють подекуди 

енциклопедичні знання, ці діти можуть абсолютно не встигати з інших. Сюди 

нашаровуються складності у спілкуванні з обдарованою гіперактивною 

дитиною. Дитина може демонструвати виклик щодо вчителя, особливо, коли 

вона багато знає, може ставити під сумнів думку та слова вчителя, а це аж ніяк 

не сприяє налагодженню стосунків учитель–учень. Батькам та вчителям важко 
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також сприйняти той факт, що дитина, маючи так званий мозаїчний тип 

розвитку, подекуди є безпорадною у таких банальних речах, як вчасне прибуття 

до школи, вчасне виконання завдань та організація навчальної діяльності. Часто 

відбувається взаємомаскування обдарованості ГРДУ та ГРДУ обдарованістю. 

Це означає, що дитина з високим інтелектом часами може приховати свої 

проблеми виробивши компенсаторну стратегію поведінки. Деколи навпаки, 

буває важко розрізнити особливі здібності дитини, приховані проблемною 

поведінкою та нездатністю довго концентруватися на завданні. Отже, 

обдарованим дітям з ГРДУ буває важко подужати навіть загальноосвітню 

шкільну програму, тим паче вони, як правило, неспроможні опанувати 

інтенсивну програму для обдарованих учнів. Оскільки такі програми 

орієнтовані на швидкість та кількість засвоєння матеріалу. А дитині з ГРДУ з 

огляду на фізіологічні властивості важко впоратися з великим об’ємом 

матеріалу у короткі строки. 

Хочеться відзначити, що діти з ГРДУ є надзвичайно творчими, вони часто 

знаходять дуже нестандартні вирішення проблем та завдань, бувають 

надзвичайно обдарованими в музиці, малюванні та інших творчих видах 

діяльності. Тому вчитель повинен з розумінням ставитися до захоплень дитини 

та давати змогу розвиватися її здібностям, адже відомо, що багато успішних 

художників, учених, музикантів та акторів мали проблеми з навчанням, деякі 

голлівудські актори відкрито говорять про свою неповносправність, як до 

прикладу Том Круз зізнається, що мав дислексію – розлад навичок читання. 

Отже, ми повинні підходити до процесу навчання обдарованих та й будь-яких 

дітей з ГРДУ дуже гнучко, не ускладнюючи завдання, коли вони не є під силу 

дитині та даючи свободу обирати діяльність, яка дитині до душі. Тут хочеться 

навести вислів видатного вченого Альберта Ейнштейна, який у школі не 

відрізнявся хорошою успішністю, але був обдарованим та випереджував 

програму з математики: «Все має бути зроблено настільки просто, наскільки 

це можливо, але не простіше» Це стосується й організації навчального процесу 

дітей з ГРДУ.  
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Кілька порад для ефективного навчання дітей з «подвійною 

винятковістю»: 

 зрозумійте, що якщо дитина виявляє виняткові здібності, це 

невипадково, навіть якщо за інших обставин вона не виправдовує Ваших 

очікувань; 

 будьте гнучкими у виборі завдань, давайте дитині змогу 

обирати, що їй більше до душі; 

 постійно підтримуйте контакт з батьками дитини, діліться з 

ними своїми спостереженнями; 

 заохочуйте дитину до активності, дайте змогу частіше 

висловлювати свою думку; 

 намагайтеся залучити дитину до факультативів або 

додаткових занять з предметів, які її найбільше цікавлять; 

 будьте поблажливими до виконання завдань, які не входять до 

кола зацікавлень дитини. Дайте можливість виконати менший об’єм 

нецікавого завдання, натомість дайте додаткове завдання з улюбленого 

предмета; 

 хваліть дитину навіть за найменший успіх, стимуляція 

бажання вчитися є дуже важливою; 

 стимулюйте приязне ставлення до дитини з подвійною 

винятковістю з боку однолітків, оскільки дитині, яка відрізняється 

здібностями та поведінкою часами непросто знайти своє місце в 

колективі. 

Ефективне залучення дитини з порушеннями психічного розвитку в 

освітнє середовище було і залишається одним із найбільших викликів сучасної 

педагогіки, психології і спеціальної освіти, з огляду на значне поширення 

порушень психічного розвитку серед дитячого та підліткового населення у 

світі.  

Україна, взявши курс на демократичний розвиток та євроінтеграцію, 

прийняла також і інклюзивні цінності у сфері освіти, соціального та правового 
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захисту осіб з особливостями психофізичного розвитку. Успішна інклюзія осіб 

з порушеннями психічного розвитку є одним із маркерів дотримання 

демократичних принципів розвитку Держави.  

Напрацювання теоретичних основ та втілення практичних засад інклюзії 

дітей з порушеннями психічного розвитку є завданням широкого кола 

науковців і практичних педагогічних працівників. Здебільшого, діти з 

найпоширенішим порушенням психічного розвитку – гіперактивним розладом 

із дефіцитом уваги, мають нормальний інтелект, але значні розлади поведінки, 

потрапляють у так звану «сіру» зону інклюзії, оскільки батьки нечасто 

звертаються по допомогу й отримують офіційне скерування на інклюзивну 

форму навчання. Тому розроблення практичного інструменту педагогічної 

підтримки такої дитини в освітньому середовищі є надзвичайно важливим 

завданням. Ми пропонуємо такий інструмент. Мультидисциплінарна команда 

шкільних фахівців може проводити функціонально-поведінкове оцінювання 

дитини та застосовувати техніки корекції поведінки, описані у монографії, 

навіть для тих дітей, у кого не встановлений діагноз, хто не перебуває офіційно 

на інклюзивній формі навчання, для кого не належить розробляти 

індивідуальну програму розвитку. Цей інструмент є універсальним, 

перевіреним на практиці і дієвим та підходить для широкого кола дітей з 

порушеннями психічного розвитку, в яких встановлено, або не встановлено 

діагноз. Загалом, ми повинні відходити від пострадянського нозологічного 

підходу до дитини з особливостями розвитку, бачити індивідуальні можливості 

дитини та демонструвати готовність допомогти дитині інтегруватися в освітнє і 

соціальне середовище згідно з її нагальними індивідуальними потребами, а не 

виписки з медичної карти, що підтверджується сучасними поглядами у сфері 

диференційованого підходу до дитини в освітньому процесі. 

Важливими елементами ефективної роботи з дітьми з порушеннями 

психічного розвитку є також систематична співпраця з родиною та відповідна 

підготовка працівників до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, що 
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обґрунтовано основними положеннями концепції універсального дизайну у 

навчанні. 

 

 


