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Інклюзивна освіта як основа  пріоритетного  

освітнього розвитку  
 

Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї участі 

кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації 

(ООН,1993). Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з 

обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не лише 

відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення 

повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. 

Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання освіти в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання та створення необхідних 

умов для успішного навчання для всіх без виключення дітей, незалежно від 

їхніх індивідуальних особливостей, психічних та фізичних можливостей. 

Збільшення кількості народження дітей із порушеннями в розвитку не лише 

проблема українського, але глобального масштабу. Рівень підтримки, 

гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими потребами, 

можливість надати їм доступну та якісну освіту – показники ступеня розвитку 

суспільства, в якому вони живуть. Реалізація прав на освіту дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я розглядається як одне з найважливіших 

завдань державної політики в галузі корекційної освіти. Отримання такими 

дітьми якісної загальної та професійної освіти є одною з основних і 

невід'ємних умов їхньої успішної соціалізації, забезпечення повноцінної 

участі в житті суспільства, ефективної самореалізації в різних видах 

професійної і соціальної діяльності. Метою роботи з дітьми, які мають 

порушення психофізичного розвитку, є інтеграція у сучасну систему 

соціальних стосунків. Діти народжуються з великими потенціальними 

можливостями пізнавати світ у всій його красі, жити, розвиватись і творити в 

ньому. Спілкування є однією з основних людських потреб. Дитина з 

особливими потребами – не пасивний член суспільства, а особистість, яка має 

право на задоволення власних соціальних потреб, на працю, відпочинок, 

створення сім’ї, пенсійне забезпечення, доступ до культурних цінностей. 

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, 

що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. 



Дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в 

Україні понад 1 млн , що становить 12 % від загальної кількості дітей у країні. 

Окрім зростання кількості дітей з обмеженими можливостями, наголошується 

тенденція якісної зміни структури дефекту, комплексного характеру 

порушення у кожної окремої дитини. В основу інклюзивної освіти покладена 

ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує 

однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з 

особливими потребами. Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується 

на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від 

використання якої виграють усі діти. Вона передбачає, що різноманітність між 

людьми є природнім явищем. Через обмеження у спілкуванні, 

самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей значною мірою залежить 

від задоволення їхніх потреб іншими людьми, а це становить багатогранний 

процес соціально-педагогічної інтеграції та процесу інклюзії  зокрема. Освіта 

дітей з особливостями психофізичного  розвитку є однією із найважливіших 

завдань для країни. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, 

незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій 

потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. 

Водночас  наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, 

визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої парадигми 

на гуманістичну «освіта для всіх, школа для всіх». 

 

Командний підхід 

 

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна 

співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Усі спеціалісти з 

проблем розвитку дітей є важливими помічниками та партнерами вчителів.  

У школі створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та 

адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми 

потребами, мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, 

намагатися максимально використовувати місцеві ресурси для досягнення 

головної мети – реалізації дитиною її потенційних можливостей та підготовки 

її до незалежного існування. 

Команда – це група людей, у яких є спільна мета, які співпрацюють, щоб 

досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки.  

Характерні риси командної роботи з дитиною, яка має  особливі потреби: 

рішення стосовно методів роботи з дитиною приймаються колективно; члени 

команди несуть колективну відповідальність за результати,  батьки є 

рівноправними членами команди.  

Всі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково важливими. 

Знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час 

розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною.  

 

 

Співпраця з батьками 



Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини, ґрунтується 

на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше 

педагогів з повагою ставляться до навчального процесу, який відбувається 

вдома, і будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин.   

У процесі навчання таких учнів дуже важливо враховувати інтереси, 

пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку мають працювати в тісному контакті з учителями та іншими 

фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, 

організації навчального середовища тощо.  

   Принципи педагогічної діяльності, орієнтованої на інтереси сім’ї: 

  1. Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в 

той час як педагоги можуть весь час змінюватися. 

  2 Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями. 

  3. Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією 

стосовно їхніх дітей. 

  4. Запровадження в навчальному закладі політики та системи послуг, які 

забезпечують сім’ям необхідну емоційну та фінансову підтримку. 

  5. Розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та 

інших програм. 

  6. Заохочення і створення умов для взаємної підтримки батьків. 

  7. Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів 

навчання та виховання дітей, що застосовуються батьками. 

  8. Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були 

комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали 

потребам кожної родини. 

 

Створення позитивної атмосфери в дитячому середовищі  

 У класі, де навчаються учні з різними рівнями розвитку та здібностей, 

педагоги мають підтримувати один одного у застосуванні найефективніших 

стратегій навчання. Якщо у школі створено доброзичливу, невимушену 

атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, і учнів) та 

підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність навчання. 

Школа, клас мають стати рідними для учнів та їхніх родин. Батьки 

почуватимуться спокійніше, якщо будуть також залучені до навчально-

виховного процесу. Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за 

різних обставин, в різних ситуаціях зближує учнів, виробляє емпатію, 

прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, 

відчуття захищеності. 

 

 

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ, ЯКІ НАВЧАЮТЬ 

У СВОЇХ КЛАСАХ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ   

(з легкою розумовою відсталістю) 

1. Підготувати дітей класу до того, що поряд з ними навчатиметься учень 

із особливими освітніми можливостями: 



 створити в класі демократичне середовище, налагоджувати між учнями 

дружні стосунки, щоб розумово відсталі діти відчули себе членами колективу; 

 привчати здорових дітей допомагати (за потреби), опікуватися розумово 

відсталими однолітками; 

 не припускати зневажливого ставлення до дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я. 

2. Перед тим, як прийняти до класу дитину з легкою розумовою 

відсталістю, детально ознайомитися з її анамнестичними даними. З цією 

метою поспілкуватися з батьками дитини; вивчити медичні довідки; 

усвідомити, у чому першопричина (пологова чи післяпологова травма, 

хвороба в ранній період, вплив медикаментів тощо) хвороби. 

3. Вивчити спеціальну медичну та педагогічну (дефектологічну) 

літературу з метою з’ясування впливу різних видів ушкоджень (пологові 

травми, хвороби, психічні захворювання тощо) на процеси навчання і 

розвитку. 

4. Детально вивчити особливості розвитку психічних процесів дитини з 

легкою розумовою відсталістю (стан пам’яті, уваги, мислення, працездатності, 

темп роботи, прояви поведінки, стан емоційно-вольової сфери тощо). 

5. Ознайомитися з сучасними педагогічними підходами і методиками, які 

застосовують у спеціальних школах під час навчання дітей з легкою 

розумовою відсталістю. Необхідно мати в школі навчальні програми 

спеціальних шкіл (відповідного класу), щоб мати уявлення, якими знаннями, 

уміннями та навичками повинні оволодіти розумово відсталі діти на кінець 

навчального року. 

6. На кожну дитину з обмеженими можливостями необхідно скласти 

індивідуальний навчальний план (враховуючи тяжкість дефекту). До процесу 

складання плану бажано залучити практичного психолога. 

7. Знаючи специфічні особливості психічних процесів розумово відсталих 

дітей, коригувати їх під час навчання; враховувати в плануванні діяльності: 

 Розумово відсталі діти мають (як правило) слабку, короткочасну 

пам’ять, тому матеріал треба подавати невеликими «дозами» і звертати увагу 

на багаторазове повторення вивченого матеріалу. З цією метою 

урізноманітнювати прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, 

застосовувати дидактичні ігри. І лише після засвоєння цього матеріалу давати 

більш складний новий матеріал. 

 У розумово відсталих дітей порушена активна увага. Треба 

застосовувати наочний матеріал для її активізації; чергувати види діяльності 

(більш складні завдання чергувати з більш легкими). 

 У цієї групи дітей переважає конкретно-наочне мислення. На нього і 

треба спиратись у викладанні навчального матеріалу. Для цього застосовувати 

зрозумілу яскраву наочність (предметні картинки, рахунковий матеріал, 

малюнок-схему до задачі тощо). 

 Діти з легкою розумовою відсталістю мають знижений темп роботи та 

працездатність. Тому  для них необхідно зменшити об'єм завдань та їх 

кількість, а складність повинна бути доступною. Для цього дітям можна 



давати індивідуальні картки із завданнями відповідної складності та 

перфокарти, у які треба лише вставити відповідну орфограму чи числову 

відповідь (і зовсім немає потреби переписувати це завдання в зошит, якщо 

дитина має слабкі чи недостатні навички письма). 

 Учні цієї категорії, як правило, не мають достатніх навичок самостійної 

роботи; потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання (щоб вони 

не відволікалися та не втрачали напряму діяльності). 

 Діти з обмеженими розумовими можливостями потребують 

неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи 

іншого завдання. Тому вчитель має переконатись, як і наскільки точно учень 

зрозумів, що від нього вимагають, і лише після цього дозволяти виконати 

завдання. У разі потреби необхідно надати учневі додаткові роз’яснення щодо 

виконання завдання. 

 Уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до 

пізнавальної діяльності; запобігати й адекватно реагувати на зміни в психічній 

діяльності, поведінці та загальному стані дитини. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМКІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 

  Психологічний супровід дітей із вадами в розвитку в умовах 

інтегрованого (інклюзивного) навчання необхідно розглядати як діяльність 

практичного психолога, яка спрямована на створення комплексної системи 

медико-психологічних, психолого-педагогічних та психотерапевтичних умов, 

які б сприяли їхній адаптації, реабілітації та особистісному зростанні в соціумі 

(школа, сім'я, група однолітків тощо). 

Психологічний супровід дітей з особливими потребами – це завжди 

пролонгований, динамічний процес, цілісна діяльність психолога, яка 

передбачає п'ять взаємопов'язаних компонентів: 

 систематичний моніторинг медико-психологічного і психолого-

педагогічного статусу дитини в динаміці її психічного розвитку; 

 створення соціально-психологічних умов для ефективного психічного 

розвитку дітей у соціумі; 

 систематична психологічна допомога дітям із порушеннями в розвитку 

у вигляді консультування, психокорекції, психологічної підтримки; 

 систематична психологічна допомога батькам дітей із проблемами в 

розвитку; 

 організація життєдіяльності дітей з особливими потребами в соціумі з 

урахуванням їхніх психічних та фізичних можливостей. 

Відстеження психологічного статусу – досить складний процес, який 

потребує тісної співпраці всіх фахівців, які беруть участь у життєдіяльності 

дитини з особливими потребами. Серед фахівців, які супроводжують дітей із 

порушеннями в розвитку, обов'язково мають бути психолог, відповідальний 

за процес психологічного супроводу, педагог-дефектолог, лікар-психіатр або 



лікар-невропатолог. Слід визначити основні етапи процесу психологічного 

супроводу інклюзивного навчання. 

Підготовчий етап передбачає такі завдання: 
 установлення контакту з усіма учасниками супроводу дитини; 

 визначення обсягу роботи та послідовності процесу психологічного 

супроводу; 

 підготовка необхідної документації; 

 складання графіка роботи. 

Психолог під час спілкування з іншими фахівцями має пояснити їм мету 

психологічного супроводу, розповісти про актуальний та потенціальний 

рівень розвитку дитини. Крім того, на цьому етапі психолог уточнює діагноз, 

отримує інформацію про лікування, навчання дитини, пропонує колегам 

висловити свої думки про дитину. Отримання такої додаткової інформації 

необхідне не тільки психологу. На підготовчому етапі лікарі та педагоги, 

контактуючи з психологом, також отримують від нього корисну інформацію, 

яка допомагає їм скласти більш об'єктивне уявлення про діагноз і характер 

клінічних проявів того чи іншого порушення. 

Орієнтовний етап передбачає такі завдання: 
 установлення контакту з батьками та родичами дитини; 

 установлення контакту з класом, у якому навчається дитина, з класним 

керівником; 

 ознайомлення фахівців із результатами психологічного обстеження; 

 обговорення з педагогами та іншими фахівцями особливостей 

психічного розвитку дитини. 

Етап планування передбачає: 
 створення індивідуальної програми супроводу дитини з особливими 

потребами; 

 затвердження цієї програми всіма фахівцями, які працюють із дитиною. 

Складання програми психологічного супроводу можливе тільки після 

ретельного психолого-медико-педагогічного обстеження кожної дитини. 

Етап реалізації індивідуальної програми передбачає такі завдання: 
 надання необхідної допомоги батькам дитини та педагогам щодо 

створення умов, необхідних дитині з особливими потребами для її 

повноцінного, здорового способу життя та успішного оволодіння 

навчальними програмами, з урахуванням її психічних та фізичних 

можливостей; 

 надання необхідної психологічної допомоги батькам дитини, її родичам, 

друзям із метою гармонізації міжособистісних взаємин з нею, оптимізації 

виховного процесу; 

 здійснення просвітницької та консультативної роботи з педагогами, 

педагогами-дефектологами, логопедами та іншими фахівцями, які працюють 

із дитиною. 

Заключний етап передбачає колективне обговорення з фахівцями 

ефективності виконаної роботи з рекомендаціями щодо подальшої діяльності 

дитини з особливими потребами. 



Пріоритетними завданнями практичного психолога, який здійснює 

психологічний супровід інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей з 

особливими потребами, є: 

 запобігання появі у хворої дитини психопатологічних рис під впливом 

особливих умов її розвитку; 

 запобігання затримці здобуття знань, розвитку особистості, запобігання 

інфантилізму; 

 заспокоєння дитини, зміцнення її вольових рис; 

 стимулювання позитивного ставлення до дефекту, віри в можливість 

його компенсації; 

 просвітницька робота з іншими дітьми та педагогами школи щодо 

особливостей контингенту; 

 оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами; 

 допомога дітям в опануванні системи стосунків зі світом і самим 

собою; 

 розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умови 

успішного навчання дітей з особливими потребами. 

Ці завдання реалізуються через такі основні напрями роботи 

практичного психолога, який здійснює супровід інклюзивного навчання: 

• психологічна діагностика; 

• психологічна корекція; 

• психологічне консультування; 

• психологічна реабілітація; 

• психологічна підтримка. 

        Головною метою психодіагностики є психологічне обстеження 

пізнавальної та особистісної сфери дитини для виявлення структури дефекту, 

встановлення збережених компонентів психічної діяльності, на які можна 

розраховувати в роботі з дитиною. Психодіагностика може бути спрямована 

і на батьків дитини для з'ясування стилю виховання та особливостей взаємин 

із дитиною. 

Основні методи обстеження (діагностування): 

 вивчення документації з метою накопичення анамнестичних даних 

та отримання уявлення про причини порушення в розвитку; 

 метод бесіди, за допомогою якого з'ясовують особливості психічних 

проявів дитини в процесі спілкування з її батьками, з її найближчим 

оточенням, із самою дитиною; 

 аналіз результатів діяльності дитини: дитячі малюнки, письмові та 

навчальні роботи, різні вироби тощо; 

 метод спостереження, який дає змогу робити висновок про різні прояви 

психіки дитини в умовах її безпосередньої діяльності за мінімального 

втручання з боку спостережника; 

 метод експерименту, який передбачає накопичення фактичного 

матеріалу в спеціально змодельованих умовах, які б забезпечували активний 

прояв досліджуваних явищ; 



 метод тестування, який використовують для оцінювання рівня розвитку 

здібностей, можливостей, розумового розвитку дитини; з цією метою можна 

застосовувати методики для дослідження пізнавальних процесів, 

інтелектуальної, особистісної сфери, методи профдіагностики. 

Психологічна корекція спрямована на розвиток певних психічних функцій 

дитини – пам'яті, уваги, мислення, які забезпечують навчальну діяльність, а 

також на систему взаємин дитини з батьками, друзями, однолітками. 

Психологічне консультування або просвітницько-консультативну 

діяльність здійснюють переважно стосовно педагогів школи та батьків дітей з 

особливими потребами, але можна здійснювати і стосовно самої дитини. 

Консультативна робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

спрямована на те, щоб за допомогою спеціально організованого процесу 

спілкування актуалізувати в дитині додаткові психологічні сили і здібності, що 

можуть забезпечити вихід із складної життєвої ситуації. За такого типу допомоги 

увага зосереджується не стільки на вадах розвитку, скільки на ресурсах 

особистості дитини, її можливостях. 

Основні форми консультативно-просвітницької роботи: 

 лекції (виступи) для педагогів та батьків; 

 семінари (психолого-педагогічні, семінари-практикуми); 

 складання пам'яток для батьків і педагогів з актуальних проблем дітей з 

особливими потребами; 

 розробка рекомендацій учителям щодо здійснення особистісно 

зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей; 

 бесіди з дітьми; 

 індивідуальні та групові консультації з батьками та вчителями. 

Психологічну реабілітацію слід розуміти як відновлення частково 

втрачених або ослаблених особливостей і функцій організму чи особистості 

дитини з метою повноцінного розвитку її індивідуальних можливостей. 

Психологічна реабілітація дитини з особливими потребами спрямована на 

розвиток її здатності до самостійного просування в житті, уміння жити в 

нових соціальних умовах, долаючи або компенсуючи особистісні 

обмеження. Стосовно школи, реабілітаційна діяльність передбачає внесення 

пропозицій в організацію навчально-виховного процесу з метою визначення 

оптимального навантаження дітей з особливими потребами, щоб 

уникнути неврозів, збільшити адаптаційний потенціал дитини. 

Психологічна підтримка є важливим видом психологічної допомоги 

дітям з порушеннями в розвитку. Вона має такі основні напрями: 

 психологічна підтримка батьків та інших родичів дитини; 

 психологічна підтримка вчителів, які працюють із такими дітьми; 

 психологічна підтримка самих дітей. 

Психологічну підтримку батьків слід розглядати як систему заходів, 

спрямованих на: 

 зниження в батьків емоційного дискомфорту у зв'язку із захворюванням 

дитини; 

 підтримку впевненості батьків у можливостях їхньої дитини; 



 формування в батьків адекватного ставлення до проблем дитини; 

 підтримку адекватних батьківсько-дитячих стосунків та стилів 

сімейного виховання.  

Процес реалізації психологічної підтримки батьків тривалий і потребує 

комплексного підходу, який передбачає участь не тільки психолога, а й усіх 

інших фахівців, які супроводжують дитину, – педагога-дефектолога, лікаря, 

соціального працівника та інших. 

Серед заходів, які забезпечують психологічну підтримку, досить 

ефективним є створення клубів для батьків дітей з порушеннями в розвитку. 

Спілкування батьків, які мають майже однакові проблеми, передбачає 

взаємопідтримку та обмін інформацією, що є важливим чинником 

пом'якшення наслідків психотравматичного стресу. 

Ефективність підтримки багато в чому залежить від активного залучення 

батьків у процес психологічної допомоги дитині, особливо батька. Саме 

чоловіки здатні більш конструктивно вирішувати проблеми дитини, і тому 

активне їх залучення до проблем дитини позитивно впливає не тільки на 

процес виховання, а й на психологічний клімат у сім'ї загалом. 

Може бути корисним і використання таких групових форм роботи 

психолога, як батьківські семінари та тренінгові заняття. Основною метою 

таких форм роботи є розширення знань батьків про психологічні особливості 

дітей з проблемами в розвитку, психології виховання та психології сімейних 

стосунків. Під час таких зустрічей підвищується не тільки поінформованість 

батьків про дитину, а й, що ще важливіше, відбуваються зміни в ставленні 

батьків до проблем дитини та до завдань її виховання. 

Психологічна підтримка батьків здійснюється не тільки у формі групового 

спілкування, а й під час індивідуальних бесід щодо проблем дитини, сімейних 

проблем. 

Важливу роль в ефективності психологічної підтримки батьків дитини з 

особливими потребами відіграє створення різноманітних форм групової, 

взаємодії батьків та інших членів сім'ї. Необхідно, щоб сам процес був 

неперервним, комплексним та мав творчий характер. 

Психологічна підтримка вчителів, які працюють із такими дітьми, 

спрямована на формування в них психологічної готовності до роботи з цими 

дітьми та на профілактику емоційного вигорання. Під час такої роботи 

вчителів необхідно навчати психотехнічних методів релаксації та зняття 

психоемоційного напруження. 

В системі корекційно-педагогічної роботи вагому роль відіграє практичний 

психолог. 

Психологічний супровід учнів з психофізичними порушеннями з метою 

створення оптимальних умов для їх розвитку та навчання в масовій школі 

передбачає реалізацію таких напрямів: 

 психопрофілактична та психокорекційна допомога дитині; 

 інформаційно-пояснювальна робота з педагогами і батьками; 

 психологічне консультування батьків; 



 організація соціального середовища через спеціальну підготовку 

педагога та учнів конкретного класу. 

Психокорекційна робота охоплює три складові:  

1) групова психокорекція;  

2) індивідуальна психокорекція;  

3) узгодження психологічного впливу з навчально-виховною роботою з 

метою перенесення результатів психокорекції у діяльність та поведінку 

дитини. 

У психологічному супроводі можна виділити такі періоди: 

 перший – інтенсивна корекція, що створює умови для соціально-

психологічної адаптації та забезпечує оптимізацію психічного розвитку учнів з 

психофізичними розладами в умовах інтегрованого навчання; 

 другий – закріплення і поглиблення досягнутих результатів; 

 третій – підтримка поступального психічного розвитку дитини, 

оптимальних умов її навчання та взаємодії із соціальним середовищем; 

профілактика можливих ускладнень у критичні періоди психічного 

онтогенезу. 

Найчастіше заняття треба проводити в першому періоді, у другому – їх 

кількість зменшується, а в третьому – заняття проводяться в разі потреби (як з 

ініціативи психолога, так і дитини). 

З метою надання психопрофілактичної та психокорекційної допомоги 

кожній дитині на основі результатів психологічного обстеження має 

розроблятись індивідуальна програма корекційного впливу, спрямована на 

підвищення рівня її адаптації та оптимізацію психічного розвитку. Водночас 

наявність спільних проблем соціальної адаптації учнів з психофізичними 

порушеннями в умовах інтегрованого навчання зумовлює можливість і 

необхідність організації групової психокорекції. Типові та індивідуальні 

особливості дітей мають враховуватися через реалізацію індивідуального та 

диференційованого підходу, а в разі потреби організовуються індивідуальні 

корекційні заняття. 

Слід визначити спільні напрями психокорекції для дітей з різними типами 

дизонтогенеза в умовах інтегрованого навчання: 

1. Корекція недостатності інтелектуального розвитку та парціальних 

порушень окремих пізнавальних функцій на основі розвитку 

усвідомленості та довільності психічних функцій. 

2. Підвищення соціального статусу за рахунок оптимізації емоційно-

вольової сфери, формування адекватної самооцінки, вироблення 

комунікативних навичок і вмінь конструктивно розв'язувати конфлікти. 

3. Подолання комплексу неповноцінності, внутрішніх конфліктних 

переживань, формування адекватних механізмів психологічного захисту на 

основі розвитку самопізнання, самосприйняття, саморегуляції, позитивної 

«Я-концепції». 

Значна увага має приділятися розвитку і підтримці мотивації щодо участі в 

корекційних заняттях, де враховуються інтереси дітей, добираються цікаві й 

доступні завдання, застосовуються прийоми позитивного заохочення, 



стимулюється прагнення до подолання труднощів і саморозвитку, 

підтримується віра у власні можливості. 

 

Успішність корекційної роботи залежить від таких умов: 
 підготовки учасників навчально-виховного процесу (учителів, батьків, 

учнів без відхилень у психофізичному розвитку) до інтеграції; 

 забезпечення тісної взаємодії психолога з учителями та логопедом щодо 

оптимізації психічного розвитку дітей з психофізичними порушеннями; 

 створення доброзичливої психологічної атмосфери; 

 встановлення особистого контакту психолога з кожною дитиною; 

 підтримки психічної активності дітей під час заняття; 

 урахування динаміки втомлюваності; 

 поєднання різних методів психокорекції на одному занятті; 

 додержання принципу системності в корекційній роботі за рахунок 

гармонійного поєднання усіх напрямів психокорекції на кожному занятті; 

 створення ситуації успіху для кожної дитини. 

Для забезпечення поступального психокорекційного впливу робота 

психолога має проводитися поетапно. 

На першому етапі створюється доброзичливий психологічний клімат, 

формується позитивна мотивація до занять, засвоюються правила участі в 

групі, впроваджуються групові традиції (зокрема  вітання і прощання), 

використовуються вправи для згуртування дітей і формування в них 

настанови на взаємопідтримку. 

Другий етап є, власне, формувальним і найбільш тривалим. На цьому етапі 

відбувається реалізація зазначених напрямів психокорекційного впливу. Темпи 

просування визначаються зоною найближчого розвитку дітей. Заняття мають 

організовуватись таким чином, щоб у кожної дитини щоразу було якесь 

досягнення і переживання успіху. 

Третій етап – завершальний, робота спрямовується на розвиток в учнів 

самостійності в поведінці, навчальній діяльності, у взаємодії з іншими 

людьми, на усвідомлення того, що вони вже не потребують постійної 

систематичної психологічної допомоги. 

Для проведення психокорекційної роботи доцільними будуть такі методи: 

вправи розвивального характеру; сюжетно-рольові ігри; арт-терапія; 

психогімнастика. 

 

Вправи розвивального характеру 

1. Корекція та розвиток мислення. 

Це завдання на розвиток операцій мислення (аналіз, порівняння, 

узагальнення, абстрагування), встановлення причинно-наслідкових зв'язків, 

просторового гнозису: складання розрізнених картинок, кубиків Кооса, 

класифікація вербального і невербального матеріалу за різними ознаками, 

порівняння предметів і понять між собою, підведення понять під загальну 

категорію, конструювання та аплікації за наочним зразком і уявленням, 

визначення послідовності в серії сюжетних малюнків, придумування та 



відгадування загадок, встановлення аналогій, визначення причин за наслідками 

подій. 

 

2. Формування довільної уваги, підвищення її стійкості. 

Навчання дітей контролювати свої дії порівнянням проміжних і кінцевого 

результатів зі зразком, знаходження і виправлення помилок, вправи: «Добери за 

формою», «Кодування», «Лабіринти», знаходження відмінностей і 

неточностей у зображеннях: «Нісенітниці», «Чотири стихії», «Метелик», 

«Вгадай, що заховано», виправлення помилок у тексті. 

3.  Розвиток логічної пам'яті, довільного запам'ятовування та 

відтворення, формування раціональних прийомів запам'ятовування. 

Навчання дітей застосовувати різні прийоми запам'ятовування залежно від 

структури матеріалу: використання різних аналізаторів для сприймання, 

об'єднання частин матеріалу асоціативними зв'язками, впорядкування 

матеріалу, його класифікація та узагальнення, встановлення логічних зв'язків, 

пов'язування матеріалу з образами, використання опор у вигляді малюнків, 

піктограм тощо. Ігри та вправи на запам'ятовування слів, речень, текстів, 

наочного матеріалу. 

 

4. Корекція зв’язного мовлення. 

 Ігри та вправи на розвиток  розуміння мовлення, уточнення та 

збагачення словника, формування навичок зв'язного висловлювання: 

словникова робота, опис предметів і малюнків, складання розповіді за серією 

сюжетних малюнків, відповіді на запитання, формулювання запитань 

дитиною з опорою на унаочнення і без нього, перекази текстів, складання 

розповідей на задану тему (одноосібно та колективно). Вправи та ігри для 

психокорекції мають відповідати таким вимогам: 

 використання різних рівнів виконання завдань: наочно-дійового, 

наочно-образного, вербального відповідно до концепції поетапного 

формування розумових дій (за П. Я. Гальперіним); 

 дотримання принципу поступового ускладнення завдань у межах зони 

найближчого розвитку дитини; 

 виконання корекційних вправ не лише на ігровому, а й на дидактичному 

матеріалі відповідно до програм певних предметів для перенесення 

сформованих пізнавальних операцій і дій у навчальну діяльність; 

 спонукання дітей застосовувати засвоєні прийоми пізнавальної 

діяльності на уроках і під час виконання домашніх завдань. 

 

Сюжетно-рольові ігри 

Сюжетно-рольові ігри сприяють інтенсивному розвитку наочно-образного 

мислення, довільності психічних процесів, створюють умови для 

формування ієрархії мотивів, усвідомлення власного соціального статусу, 

волі, підтримують мотивацію участі у корекційних заняттях. 

Доцільно використовувати сюжетно-рольову гру як форму організації 

дітей для виконання вправ і завдань розвивального характеру. Сюжетно-



рольова гра використовується також для відреагування різних емоційних 

станів, зокрема, тривожності, агресивності, радості, здивування; для пошуку 

способів конструктивного розв'язання конфліктів. У процесі гри відбувається 

засвоєння соціальних ролей дітьми, формування навичок соціальної взаємодії. 

Для корекції можуть використовуватися казкові ігрові сюжети (як 

загальновідомі, так і створені дітьми), відтворення реальних типових подій з 

учнівського життя. Ролі потрібно розподіляти з урахуванням діагнозу та 

проблем дитини. Гра організовується таким чином, щоб кожна дитина могла 

випробувати себе в різних ролях. Після закінчення гри необхідно провести 

групове обговорення, щоб діти висловили свої емоції та почуття, пережиті під 

час гри, проаналізували поведінку героїв та її наслідки, навіть якщо змінено 

стандартний сюжет, продумали інші сюжетні лінії, передбачили розгортання 

подій. 

Залежно від конкретної ситуації психолог є ініціатором гри, її 

організатором і учасником. 

 

Арт-терапія 

Психологічна корекція засобами мистецтва використовується для 

відреагування емоцій, зниження тривожності, агресивності, імпульсивності 

учнів, подолання страхів, підвищення самооцінки. Зокрема, на 

психокорекційних заняттях варто використовувати малюнок, музико - та 

казкотерапію. 

Для малювання слід використовувати різні матеріали (фарби, олівці, 

фломастери, крейду). Малювання олівцями сприяє подоланню імпульсивності і 

зниженню агресивності; малювання фарбами на великих аркушах паперу не 

лише пензликом, а й пальцями, долонями – зниженню тривожності, 

оптимізації самооцінки. Тематика малюнків має бути різноманітною, 

наприклад: «Малюємо музику», «Малюємо емоцію», «Домальовуємо до 

образу», «Моє майбутнє», «Автопортрет», «Портрет друга», «Моя улюблена 

іграшка». Важливим моментом, що підвищує корекційний ефект арт-терапїі, 

є подальший аналіз та обговорення малюнків, придумування історій за 

малюнками. Це сприяє розвитку самопізнання, емоційної децентрації, емпатії, 

усвідомленню власних емоційних станів, забезпечує групову підтримку. 

 



Висновки 

 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей:  всі діти – цінні й активні члени суспільства. Навчання в 

інклюзивних освітніх закладах корисне як для дітей з особливими освітніми 

потребами, так і для інших дітей, членів родин та суспільства в цілому. 

Взаємодія зі здоровими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, 

соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими освітніми 

потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють 

відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і 

мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і 

вмінь. Взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та іншими 

дітьми в інклюзивних класах сприяє налагодженню між ними дружніх 

стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і 

толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, 

готовими до взаємодопомоги. 

Інклюзивні підходи також корисні для сім'ї. В цьому випадку родини 

дітей з особливими освітніми потребами можуть отримувати підтримку з боку 

інших батьків, вони краще розуміють, у чому розвиток їхніх дітей типовий, а 

в чому атиповий, а також беруть активнішу участь у процесі навчання і 

виховання. 

Вчителі інклюзивних класів глибше розуміють індивідуальні відмінності 

й особливості дітей, а також ефективніше співпрацюють з батьками та іншими 

фахівцями (спеціалістами з лікувальної фізкультури, реабілітологами, 

логопедами, соціальними працівниками та ін.) Інклюзивна система освіти 

також корисна із суспільної точки зору, оскільки завдяки спільному навчанню 

діти змалку вчаться розуміти і толерантно ставитися до людських 

відмінностей. 
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