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Богодущенко К.М. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

У статті представлено психолого-педагогічні умови організації 

інклюзивного навчання дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими 

порушеннями. Зазначено, що соціалізація і розвиток дітей дошкільного віку з 

тяжкими мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання будуть 

ефективніше, якщо вихователі будуть дотримуватися таких психолого-

педагогічних умов, як створення інклюзивного освітнього середовища, 

впровадження спеціальної адаптивної програми для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення та оптимізація міжособистісних відносин у дітей з 

ТПМ в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти засобами гри.  

Ключові слова: діти дошкільного віку, тяжкі мовленнєві порушення, 

інклюзивна освіта, психолого-педагогічні умови, соціалізація дитини. 

Постановка проблеми. Розробка нових підходів до розвитку дітей з 

обмеженими можливостями здоров’я є одним з пріоритетних завдань на 

сучасному етапі реформування освіти. Особливе місце в модернізації системи 

освіти посідає дошкільна освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку, 

адже сьогодні в нашій країні законодавчо визнано право кожної дитини на 

здобуття освіти. Тільки в інклюзивному суспільстві кожен має можливість 

особистісної самореалізації, незалежно від потреб і обставин, повністю 

реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним 

його членом. На особливу увагу заслуговують діти з тяжкими порушеннями 

мовлення, тому як мовлення грає велику роль в реалізації комунікативних 

потреб дитини і будь-які відхилення в мовленнєвому розвитку можуть привести 

до різних проблем в психічному житті особистості: труднощі у спілкуванні з 

іншими людьми, викривлення у пізнавальній діяльності дитини, перешкод у 

соціалізації і самореалізації особистості. Тому ця категорія дітей потребує 

особливого освітнього середовища. 
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Аналіз досліджень і публікацій. На даному етапі розвитку спеціальної 

освіти в Україні та інших країнах світу зростає роль досліджень, спрямованих 

на пошук ефективних шляхів організації і впровадження інтеграції дітей, які 

мають особливості психофізичного розвитку, зокрема тяжких порушень 

мовлення, в загальноосвітній простір (В. Бондар, Т. Волосевець, 

Е. Данілявічуте, Л. Дереча, В. Засенко, А. Колупаєва, А. Конопльова, 

С. Литовченко, Л. Лопаніна, М. Малофєєв, С. Миронова, Ю. Найда, 

Н. Назарова, К. Островська, Т. Сак, В. Синьов, Л. Трофименко В. Феоктістова, 

Л. Шипіцина, Н. Шматко та ін.). Однак, незважаючи на актуальність та 

проведені дослідження, проблема є недостатньо дослідженою.  

Мета статті полягає у пошуку шляхів організації інклюзивного навчання 

дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями. 

Виклад матеріалу дослідження. Інклюзивна освіта - процес розвитку 

загальної освіти, який має на увазі доступність освіти для всіх, в плані 

пристосування до різних потреб усіх дітей, що забезпечує доступ до освіти для 

дітей з обмеженими можливостями здоров'я. В основі практики інклюзивного 

навчання лежить ідея прийняття індивідуальності кожного окремого учня і 

організації навчання таким чином, щоб задовольнити особливі потреби кожної 

дитини. Є. Єкжанова [5] вказує, що інклюзивна освіта прагне розвинути 

методологію, спрямовану на дітей, і визнає, що всі діти - індивідууми з різними 

потребами в навчанні. 

Дитина з тяжкими порушеннями мовлення має труднощі в адаптації та 

соціалізації до навколишнього світу. Інклюзивна освіта покликана знаходити 

способи допомоги таким дітям у процесі оволодіння доступними знаннями та 

навичками.  

Виникає об’єктивна потреба в інших способах педагогічного впливу, 

тобто потреба в спеціально організованому освітньому просторі, який може 

забезпечити такій дитині необхідні умови для «вростання» в культуру, на 

реалізацію її права успадкування суспільно-історичного досвіду. 
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На нашу думку, соціалізація і розвиток дітей дошкільного віку з тяжкими 

мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання буде 

ефективнішим, якщо вихователі будуть дотримуватися таких психолого-

педагогічних умов, як створення інклюзивного освітнього середовища, 

впровадження спеціальної адаптивної програми для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення та оптимізація міжособистісних відносин у дітей з 

ТПМ в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти засобами гри.  

Створення інклюзивного освітнього середовища передбачає 

універсальний дизайн у сфері освіти: дизайн предметів навколишнього 

середовища, освітніх програм і послуг. 

До підходів в організації освітнього середовища можна віднести численні 

(гнучкі) способи представлення навчального матеріалу; множинні способи 

представлення результату; врахування інтересів всіх дітей та їхніх 

індивідуальних потреб. 

Адаптація та модифікація навчальних програм, форм представлення 

завдань та навчального матеріалу, способів оцінювання тощо. 

Типову освітню програму або її компоненти, у тому числі очікувані 

результати навчання, можна варіювати індивідуально для кожної дитини через 

об’єднання, розширення, урізноманітнення і вилучення. 

З огляду на керівні принципи універсального дизайну для навчання будь-

яке завдання можна підлаштувати до можливостей та ООП дитини. 

Можна використовувати відповідні допоміжні технології – будь-які 

технологічні пристрої або програми. Наприклад, універсальний комп'ютерний 

комплекс (УКК) з корекційно-розвиваючою програмою "Живий звук" 

призначений для ефективного розвитку мовлення та когнітивних навичок 

дитини, що має сенсорні та інтелектуальні порушення. 

Комп’ютерні програми навчального призначення для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення: спеціальна комп’ютерна програма для вивчення 

елементів житла родини; спеціальна комп’ютерна програма для ознайомлення з 

професіями; спеціальна комп’ютерна програма для вивчення будови тіла 
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людини; спеціальна комп’ютерна програма для вивчення життя на Землі тощо 

[6]. 

Невід’ємною складовою сучасного освітнього простору із застосуванням 

принципів універсального дизайну є ресурсна кімната і медіатека. 

Отже, з метою організації інклюзивного освітнього середовища важливо 

створити відповідні умови у закладі дошкільної освіти, зокрема:  

• психологічний мікроклімат, сприятливий для навчання дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення як у дошкільному закладі освіти; 

• кадрові ресурси, тобто залучення до штату школи асистента вчителя, 

асистента дитини (у разі потреби), спеціальних учителів; відповідну підготовку 

варто пройти всім вихователям, які працюватимуть з дошкільником з тяжкими 

порушеннями мовлення в інклюзивній групі; 

• спеціально обладнані кабінети: психологічного розвантаження, 

лікувальної фізкультури, кімнати для логопедичних занять, ресурсна кімната, 

медіатека тощо; 

• спеціальне обладнання для навчання, відповідний дидактичний 

матеріал, наочні засоби, спеціальні підручники; 

• індивідуальна програма розвитку, розроблена КППС, розклад з 

урахуванням психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять [4, с. 28]. 

Впровадження спеціальної адаптивної програми для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

Спеціальна адаптивна програма забезпечує освітню діяльність в 

наступних групах освітніх організацій: 

- в групах компенсуючої спрямованості для дітей з особливими освітніми 

потребами з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та 

індивідуальних можливостей, де вона забезпечує роботу з корекції порушень 

розвитку та соціальну адаптацію вихованців з обмеженими можливостями 

здоров'я; 

 в групах комбінованої спрямованості (спільну освіту здорових дітей і 

дітей з особливими освітніми потребами) відповідно до освітньої програми 
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дошкільної освіти, адаптованої для дітей з важкими порушеннями мовлення з 

урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, індивідуальних 

можливостей, що забезпечує корекцію порушень розвитку і соціальну 

адаптацію вихованців з обмеженими можливостями здоров'я. 

В основі цієї адаптивної програми лежить психолінгвістичний підхід до 

мовленнєвої діяльності як до багатокомпонентної структури, що включає 

семантичний, синтаксичний, лексичний, морфологічний і фонетичний 

компоненти, які передбачають інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку і 

формування «почуття мовлення». 

У процесі реалізації цієї програми передбачається різнобічний розвиток 

дітей, корекція недоліків в їх мовленнєвому розвитку, а також профілактика 

вторинних порушень, розвиток особистості, мотивації і здібностей дітей в 

різних видах діяльності. 

Адаптивна програма включає наступні освітні області: соціально-

комунікативний розвиток; пізнавальний розвиток; мовленнєвий розвиток; 

художньо-естетичний розвиток; фізичний розвиток. 

Мета реалізації адаптивної програми - проектування моделі корекційно-

розвиваючої психолого-педагогічної роботи, яка максимально забезпечить 

створення умов для розвитку дитини з тяжкими мовленнєвими порушеннями, її 

позитивної соціалізації, особистісного розвитку, розвитку ініціативи і творчих 

здібностей на основі співпраці з дорослими і однолітками у відповідних віку 

видах діяльності. 

Завдання адаптивної програми: 

1. Допомогти фахівцям дошкільної освіти в психолого-педагогічному 

вивченні дітей з мовленнєвми розладами; 

2. Сприяти загальному розвитку дошкільників з тяжкими 

порушеннями мовлення, корекції їх психофізичного розвитку, підготовку їх до 

навчання у школі; 

3. Створити сприятливі умови для розвитку дітей відповідно до їх 

вікових та індивідуальних особливостей і схильностей; 
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4. Забезпечити розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної 

дитини як суб'єкта відносин з самим собою, з іншими дітьми, дорослими і 

світом; 

5. Сприяти об'єднанню навчання і виховання у цілісний освітній 

процес. 

Оптимізація міжособистісних відносин у дітей з ТПМ в інклюзивних 

групах закладу дошкільної освіти засобами гри 

Одна із засад нового базового компонента дошкільної освіти — це 

надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування в 

дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними.  

Дошкільне дитинство – це початковий етап формування суб’єкта 

соціальних відносин.  

Значення цього вікового етапу (від 0 до 7 років) неможливо недооцінити. 

Він складається з накопичення основ людських знань і умінь, психічних 

якостей і властивостей, необхідних людині для ефективного співіснування в 

суспільстві надалі. Формування цілісної картини соціального світу в 

дошкільному періоді – це важливий змістовий компонент процесу соціалізації 

людини. Провідна роль у ньому належить систематичній освітньо-виховній 

діяльності, що націлена на введення дитини у світ того досвіду, що набуло 

суспільство. Портрет соціального світу формується у дошкільників в освітньо-

виховному просторі, і зміст виховання має сприяти створенню в них його 

цілісного образу [3].  

Дитину необхідно навчати орієнтуватися в різноманітному, постійно 

змінюваному світі, самоідентифікуватись у довкіллі (природі, культурі, 

суспільстві, сім’ї) [8]. 

У дітей із недоліком мовленнєвого розвитку в різній формі та різного 

ступеня виявляють порушення комунікативних здібностей. Усім дітям із 

тяжкими вадами мовлення властиві відсутність мотивації до спілкування, 

невміння орієнтуватися в ситуації взагалі або під час конкретних обставин з 

допомогою дорослого, розлади поведінки, труднощі в комунікації, підвищена 
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емоційна стомлюваність. Це вимагає цілеспрямованого процесу навчання, 

засобів спілкування й уміння їх застосовувати на практиці.  

Через наявність мовленнєвих вад і низьку пізнавальну активність, така 

дитина майже не ставить запитань. Зазвичай такі діти пасивні, повільні, з 

уповільненим мовленням. Є й інші, що, навпаки, ставлять запитання, але 

спрямовують їх на зовнішні, несуттєві ознаки предметів і явищ. Проте й на 

запитання, які тільки-но поставили, такі діти не чекають відповіді. Вони 

розгальмовані й багатослівні. Їхній словник обмежений, характеризується 

особливістю й взаємозумовленістю мовленнєвих і комунікативних умінь. 

Кількість дієслів в активному мовленні також замала [1].  

Висловлювання своєрідні. Такий набір порушень перешкоджає 

повноцінному спілкуванню дітей з однолітками й дорослими. У них виникає 

бажання уникнути спілкування. Це, своєю чергою, призводить до 

недорозвинення засобів комунікації – двох видів мовлення – діалогічного й 

монологічного. Для таких дітей характерний негативізм у висловлюваннях, 

вони незацікавлені в контакті, погано орієнтуються в ситуації спілкування [9].  

У контексті теми представленої роботи, необхідно зробити акцент на 

ігровому процесі - як методі формування міжособистісних відносин серед дітей 

дошкільного віку. 

Досвід відносин з іншими членами людського суспільства зароджується і 

отримує найбільш інтенсивний розвиток у дитячому віці. Цей досвід є першим 

великим досвідом такого характеру, що з'являється в житті людини і те, яким 

він буде - не тільки стає фундаментом для подальшого розвитку особистості, а 

й, в істотному ступені, може визначати самосвідомість людини, ставлення до 

світу, особливості та звички поведінки, самопочуття у суспільстві. Питання 

зародження та становлення міжособистісних відносин неймовірно актуальне і 

його важливість складно переоцінити, оскільки безліч деструктивних явищ 

серед молодого покоління, які спостерігаються останнім часом (жорстокість, 

відчуженість, агресія) найчастіше можуть мати витоки саме в ранньому 

дошкільному дитинстві. 
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У зв'язку з тим, що ігровий процес для дітей дошкільного віку є найбільш 

природним способом проведення часу, поєднує в собі як розважальну, так і 

виховну, навчальну складову, важливо не випустити з поля зору гру - як 

інструмент, метод формування навичок міжособистісного спілкування у дітей. 

Оскільки, в процесах, що вибудовуються в ході більшості ігор діти, так чи 

інакше, змушені вибудовувати комунікаційні зв'язки один з одним, можна 

відзначити, що практично будь-які ігри впливають на формування 

міжособистісних відносин серед однолітків. В описаному контексті, що 

стосується відмінностей, слід говорити лише про ступінь впливу і значимості 

даного впливу у процесі розвитку дитини. 

Спілкування дитини з однолітками відбувається у процесі гри. У грі діти 

стверджують свої ділові та вольові якості, з радістю переживають успіхи і гірко 

страждають у разі невдач. У процесі спілкування дітей один з одним 

з'являються цілі, яких неодмінно слід досягати. Цього вимагають самі умови 

гри. Навчання дитини відбувається завдяки включення в гру, зосередження на 

предметах, присутніх в ігровій ситуації, на сюжеті розігруються дії. Якщо 

емоційно дитина не готова або не бажає бути уважною до вимог ігрової 

ситуації, якщо не готова приймати умови гри, вона виганяється однолітками. 

Потреба у спілкуванні з однолітками, в емоційному заохоченні з їх боку, 

змушує дитину до цілеспрямованого запам'ятовування і зосередження. 

Цілеспрямованість, здатність до зусиль волі - необхідні для розвитку 

особистісних якостей. У цей час закладається досвід як ігрових, так і реальних 

взаємин, в основу яких вкладається особлива властивість мислення, яке 

дозволятиме розглядати ситуацію з позиції іншої людини, передбачити її 

можливу поведінку і на цій основі вибудовувати власні дії. В даному випадку, 

мова йде про мислення рефлексії. 

У грі створюються можливості для контролю здійснення комунікативних 

зв'язків, що позитивно впливає на розвиток рефлексії дошкільнят. 

Це дозволяє зробити висновок, що тільки лише в ігрових об'єднаннях 

найбільшою мірою яскраво представлене життя «дитячого суспільства», яке 
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надає найбільш значущий вплив на формування комунікативних умінь дитини, 

а спілкування в них - є регулятором «ділової» співпраці дітей, де збагачення 

ігор комунікативним змістом сприятиме формуванню комунікативних умінь. 

Висновки і перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

На нашу думку, реалізація цих психолого-педагогічних умов буде сприяти не 

тільки корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, але й грати 

велику роль у реалізації комунікативних потреб дитини і допомагати їй долати 

труднощі у спілкуванні з іншими людьми, сприяти соціалізації і самореалізації 

особистості. Дитина буде відчувати себе повноцінним членом суспільства, а 

також організація інклюзивного навчання формуватиме толерантне відношення 

здорових однолітків до особливих дітей, які навчаються з ними поруч.  
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Борисенко У.В.  

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ КОРЕКЦІЇ 

ВТОРИННИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З ДЦП 

В даній статі проаналізовано наукові джерела на предмет використання 

інноваційних методів комплексної корекції вторинних порушень у дітей 

старшого дошкільного віку з ДЦП. Описано сучасні методи корекційної роботи 

з дітьми, що мають комплексні розлади психофізичного розвитку і які за своєю 

структурою можуть використовуватися у закладах дошкільної освіти.  

Ключові слова: ДЦП, інноваційні методи комплексної корекції, старший 

дошкільний вік. 

Постановка проблеми. Категорія дітей з особливими освітніми 

потребами, серед яких значну частину становлять діти з дитячим церебральним 

паралічем (ДЦП), є найбільш соціально незахищеною частиною суспільства. 

ДЦП за останні роки став одним із найбільш поширених захворювань 

центральної нервової системи в дитячому віці в усіх країнах світу. Тому, у наш 

час одним із найактуальніших питань є проблема ранньої діагностики, 

ефективного навчання та виховання дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату. 

https://lib.iitta.gov.ua/711574/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf

