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сюжетно-рольової гри в різних аспектах, наприклад для збагачення 

словника [2, с. 80-83]. 

Ю. Гаркуша вважає за необхідне включення казкових персонажів в 

ігрову ситуацію для розвитку прийменникового управління у дітей із ЗНМ. 

Наприклад, у грі «Виправи помилки Незнайки» діти перебувають в ролі 

вчителів і виправляють помилки Незнайки, а у грі «Нагодуй Велетня» діти 

вправляються в утворенні іменників множини [1, с. 15-17]. 

Таким чином, аналіз наукових досліджень доводить, що багато 

аспектів психічного розвитку дітей із ЗНМ активно вивчаються і мають своє 

відображення у багатьох наукових працях. Найбільш вивченим є аспект 

особистісного розвитку дітей з порушеннями мовлення. Розробка цієї 

проблеми сприяє вдосконаленню системи психолого-педагогічного 

супроводу дитини з мовними порушеннями і передбачає професійну 

співпрацю педагогів, психологів і логопедів. Однак особливості сюжетно-

рольової гри у дітей із ЗНМ вивчені і досі недостатньо, практично не 

знайшли і відображення у науковій літературі особливості розвитку ігрової 

діяльності у дітей із ЗНМ в залежності від його рівнів та вікових 

особливостей дітей, не відпрацьований і розвиток монологічного і 

діалогічного мовлення у процесі сюжетно-рольової гри у дітей із ЗНМ,тому 

подальша розробка даної тематики і досі залишається актуальною для 

сучасних науковців. 
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З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Одним із важливих напрямів розвитку освітньої системи в Україні є 

впровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими 

освітніми потребами (ООП). У загальноосвітні навчальні заклади мають 
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зараховуватися всі діти, незалежно від їхніх фізичних, психічних 

особливостей, соціальних умов розвитку.  

Використання терміну «діти з особливими освітніми потребами» 

орієнтує суспільство на необхідність забезпечення додаткової підтримки в 

організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності при вступі їх у 

загальноосвітній заклад. Серед осіб з ООП найбільшою є група дітей і 

підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (у сучасних умовах 

відмічається тенденція зростання чисельності такого контингенту).  

Педагогам ЗДО і загальноосвітніх шкіл часто нелегко налаштуватися 

на роботу з дітьми з психофізичними особливостями.  Дійсно, кожна така 

дитина має своєрідний розвиток, який залежить від цілої низки факторів: 

характеру та ступеня тяжкості первинного дефекту, часу його виникнення, 

компенсаторних можливостей організму, соціальних чинників. Дітей і 

підлітків з інвалідністю, при якій порушення є вираженими і призводять до 

певних обмежень життєдіяльності, набагато менше у порівнянні з 

кількістю дітей із легкими за ступенем прояву відхиленнями у психічному 

та/або фізичному розвитку. Але необхідно зважати і на таке:при 

відсутності своєчасної спеціальної психолого-педагогічної допомоги у 

дітей з незначними порушеннями розвитку виникає ризик певного 

ускладнення в них структури дефекту.  

При підготовці майбутніх педагогів необхідно формувати в них 

цілісну систему знань і уявлень про порушення у дітей (сенсорні, 

інтелектуальні, мовленнєві, рухові, комплексні),про етіопатогенез, прояви 

та ступінь тяжкості зазначених розладів, про первинний і вторинні 

порушення у структурі дефекту. Подалі виключно важливим є чітке 

розуміння майбутніми вихователями і вчителями завдань навчально-

виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП, умов 

забезпечення наступності такої роботи в суміжних освітніх ланках. 

Надання освітніх послуг дітям і підліткам з ООП має включати: 

адаптацію та індивідуалізацію навчальних планів і програм з урахуванням 

можливостей кожної дитини; поєднання традиційних та інноваційних 

підходів до її розвитку; створення максимально сприятливих умов для її 

соціалізації, самовизначення, самореалізації, збереження та зміцнення її 

здоров’я (В. Бондар, А. Колупаєва, Ю. Найда, Д. Романовська, 

В. Синьов, С. Собкова, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.). 

Включення дітей із ООП в освітній процес закладів загальної освіти 

висуває серйозні вимоги щодо науково-методичного, матеріально-

технічного його забезпечення, оптимального використання дидактичних, 

просторових, предметних, організаційних, соціально-психологічних 

ресурсів. Ефективне використання зазначених ресурсів значної мірою буде 

залежати від того, який обсяг знань, умінь, навичок отримають майбутні 

педагоги під час навчання у виші.  

Результатом успішної підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти, учителів шкіл, психологів, соціальних педагогів до запровадження 
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інклюзивної форми навчання можна буде вважати спроможність фахівців 

на практиці розв’язувати завдання: 

 оптимального вибору та поєднання форм, методів, прийомів роботи з 

кожною дитиною з ООП у загальноосвітньому навчальному закладі; 

 ефективного використання технологічних засобів та обладнання 

навчальних кабінетів, класів, спортивних, ігрових залів та ін. для реалізації 

навчально-виховних, а також корекційно-розвивальних цілей такої роботи;  

 розробки рекомендацій щодо організації життєдіяльності, спілкування, 

дозвілля  дитини з ООПу родині, оздоровчому таборі, при відвідуванні нею 

культурно-розвивальних заходів та ін. 

В основу організації інклюзивного навчання покладено принцип 

врахування індивідуальних особливостей дітей з ООП. Індивідуальний 

підхід до дитини з ООП базується на результатах комплексного 

обстеження: врахування анамнестичних даних і результатів медичної, 

нейропсихологічної, психолого-педагогічної, логопедичної діагностики. 

Проведення з дитиною з ООП корекційно-розвиткової роботи 

здійснюється корекційним педагогом, але до участі у психолого-

педагогічному супроводі такої дитини мають бути підготовленими і 

психолог, і соціальний педагог, і шкільний вчитель (або вихователь ЗДО). 

Це потребує запровадження в педагогічних вишах інтегрованих 

навчальних курсів, які формуватимуть у майбутніх педагогів: необхідний 

рівень знань з фізіології і патофізіології нервової системи дитини; 

розуміння закономірностей і особливостей розвитку в дітей психічних 

функцій, в тому числі мовлення; уявлення про можливі відхилення в 

психічному, зокрема мовленнєвому розвитку дитини; розуміння сутності 

комплексного і системного підходів при корекції вад розвитку тощо. На 

цій підставі педагог закладу загальної середньої освіти має бути 

підготовлений до взаємодії з корекційним педагогом і спеціальним 

психологом, він має своєчасно включитися у командну роботу фахівців, 

які будуть надавати допомогу дитині з ООП. 

Навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного 

розвитку передбачає виважене поєднання індивідуальних і групових форм 

роботи. Педагоги мають враховувати вплив різних видів розладів і хвороб 

на стан дітей з ООП, відповідно, на цій підставі планувати й корегувати 

освітній процес. Наслідком такого підходу має стати можливість 

максимально повного задоволення особливих освітніх потреб зазначеної 

категорії дітей і підлітків. 

Слід підкреслити, що в умовах інклюзивного навчання зростає 

значущість організуючої, консультативної, просвітницької функцій 

педагога. Педагог має бути підготовлений до ефективного розв’язання 

конфліктних ситуацій та інших ситуацій проблемного характеру, має 

робити це виключно на правовій основі, відповідно до свого наукового 

світогляду, до етичних, деонтологічних норм і правил. Кожний педагог 

повинен будувати взаємовідносини з вихованцями на засадах гуманізму, 

попереджати випадки недбайливого ставлення до них.  
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Неухильне дотримання педагогом етичних і деонтологічних норм 

має бути результатом відповідної виховної роботи у педагогічному вузі. 

Важливо забезпечити формування у майбутніх педагогів позитивного 

ставлення до дитини з ООП. Діти з ООП стикаються як із труднощами 

опанування знань, так і з певними проблемами спілкування, адаптації у 

соціумі. Педагог має забезпечувати не тільки навчально-виховну та певну 

частку корекційно-розвиткової роботи, він має створювати найбільш 

комфортні умови для повноцінного проживання дитиною свого дитинства 

в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  

Треба зазначити, що спроможність педагога бути толерантним, 

спроможним створювати позитивно-емоційну атмосферу для успішної 

роботи й взаємодії всіх дітей, у тому числі дітей з ООП,є показником як 

його вихованості, так і професійної відповідності. 

Отже, освітні заклади виступають у ролі вагомих важелів та 

впливових інструментів вирішення однієї з основних проблем соціальної 

політики щодо дітей з ООП – налагодження ефективної соціальної 

реабілітації, адаптації та інтеграції цієї категорії дітей у соціум. Одним із 

шляхів вирішення завдання надання своєчасної та кваліфікованої допомоги 

дітям з ООП має бути цілеспрямована підготовка до такої роботи 

майбутніх педагогів на основі міждисциплінарного підходу, що включає 

знання про порушення в розвитку дітей, а також про методи і прийоми 

організації з ними навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи. 

Педагоги мають бути підготовленими до розбудови максимально 

комфортного корекційно-розвивального середовища для дітей з ООП. 
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ФОНЕМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА  

ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВИМОВИ 
 

Проблема формування фонематичних процесів у дітей із порушенням 

мовлення є однією з найважливіших у логопедії. Вона охоплює виховання 

культури мовленнєвого слуху, вироблення вмінь розпізнавати певний звук у 

слові, здійснювати аналіз звукового складу слова.  

Сформовані фонематичні процеси – це запорука чіткої вимови 

звуків, правильної складової структури, успішного вивчення правил. Якщо 


