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ЭНЖ создан на издательской платформе RAE Editorial System Российской 
Академии Естествознания, которая первой после развала СССР приступила 

к формированию единого научно-информационного пространства без границ. В 
журнале публикуются работы экспериментального, теоретического и учебно-
методического направления по различным отраслям педагогических, психологиче-
ских, социально-реабилитационных и других наук, входящих в программу высшего 
образования лиц с особыми потребностями Открытого международного универ-
ситета развития человека "Украина". Социальной задачей журнала является форми-
рование международного творческого коллектива из учѐных, молодых специали-
стов и активной части студенческого общества, который поднимает и решает про-
блемы высшего образования лиц с особыми потребностями (в том числе с инвалид-
ностью). Научно-методической задачей журнала является разработка и современная 
коррекция соответствующих учебно-образовательных программ, которые включа-
ют в себя два базовых направления: "Методология инклюзивного образования лиц с 
инвалидностью в условиях высшего учебного заведения" и "Экологическая паспор-
тизация здоровья студенческой молодежи и его функциональная реабилитация (Ге-
нофонд Нации) в условиях высшего учебного заведения".  

При поддержке Российской и Европейской Академий Естествознания, базовыми 
учредителями журнала выступают Винницкий социально-экономический институт 
Открытого Международного университета развития человека "Украина" и Винниц-
кий филиал Государственного предприятия НИИ медицины транспорта МЗ Украи-
ны (сотрудничающий центр ВОЗ). Экспертный совет журнала приглашает к творче-
скому сотрудничеству учѐных, диссертантов, практикующих специалистов и сту-
дентов старших курсов – всех, кому небезразлично решение поднимаемых проблем. 
Доступ к журналу свободный.  

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ. В журнале публикуются материалы экспериментальных 
исследований и репринты статей, имеющих отношение к проблемам высшего обра-
зования студентов с особыми потребностями.  

СТРУКТУРА СТАТЬИ. Цель статьи (аналитического обзора). Материалы и мето-
ды исследования (с обязательной литературной ссылкой). Результаты исследова-
ния и их анализ (материал должен быть достаточным для экспертного заключения; 
рисунки и графики вставляются в текст после первой ссылки). Выводы (приводятся 
в соответствии с изложенным анализом). Список литературы (в тексте даѐтся в 
квадратных скобках; в списке – в алфавитном порядке сначала подаются отечест-
венные источники, затем иностранные; давность литературного источника не 
должна превышать семилетний срок на время публикации).  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ. Объѐм статьи неограничен. Формат: лист А4; 
Times New Roman; кегль 12; интервал одинарный, отступ 0,5 см. В рукописи сооб-
щается УДК по таблицам Универсальной десятичной классификации. Статьи и их 
стандартные рефераты принимаются на украинском, русском и английском языках. 
В рефератах (до 15 строк) излагаются: УДК, ФИО автора, название статьи, место 
работы и контактная информация, краткая аннотация и ключевые слова (шрифт – 
курсив, кегль 12). Статья набирается на компьютере в программе Microsoft Office 
Word одним файлом. Редакция оставляет за собой право на еѐ сокращение без 
ущерба авторской идеологии. В редакцию по адресу ilinichsvit@ukr.net или 
dr.makats@yandex.ru в электронном формате направляются: материалы статьи, 
письмо с указанием предпочтительного раздела публикации (педагогика, психоло-
гия, социальная или функциональная реабилитация) и чѐрно-белая или цветная 
(3х4) фотография автора (-ов). В случае цикла статей, имеющих отношение к идео-
логии журнала, изложение проблемного материала должно быть взаимозависимым, 
с общим надзаглавием и текущей нумерацией информации. При необходимости ав-
тор может получить экспертное заключение. 

 
ЕНЖ створений на видавничій платформі RAE Editorial System Російської 
академії природознавства, яка першою після розвалу СРСР почала формува-

ти єдиний науково-інформаційний простір без кордонів. Журнал публікує роботи 
експериментального, теоретичного та навчально-методичного спрямування з різних 
галузей педагогічних, психологічних, соціально-реабілітаційних та інших наук, що 

2   ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  №1-1(2014) 

mailto:ilinichsvit@ukr.net
mailto:dr.makats@yandex.ru


 

 

входять у програму вищої освіти осіб з особливими потребами Відкритого міжна-
родного університету розвитку людини "Україна".  

Соціальним завданням журналу є формування міжнародного творчого колективу 
вчених, молодих фахівців і активної частини студентського товариства для пору-
шення і розв‟язання проблем вищої освіти осіб з особливими потребами (у т.ч. з ін-
валідністю). Науково-методичним завданням журналу є розробка і сучасна корекція 
відповідних навчально-освітніх програм, які включають в себе два базових напря-
ми: "Методологія інклюзивної освіти осіб із інвалідністю в умовах вищого навчаль-
ного закладу" та "Екологічна паспортизація здоров'я студентської молоді і його фу-
нкціональна реабілітація (Генофонд Нації) в умовах вищого навчального закладу".  

За підтримки Російської та Європейської академій природознавства, базовими за-
сновниками журналу виступають Вінницький соціально-економічний інститут Від-
критого міжнародного університету розвитку людини "Україна" та Вінницький фі-
ліал Державного підприємства НДІ медицини транспорту МОЗ України (співпра-
цює з центром ВООЗ). Експертна рада журналу запрошує до творчої співпраці вче-
них, дисертантів, фахівців-практиків і студентів старших курсів – усіх, кому небай-
дуже розв‟язання порушених проблем. Доступ до журналу вільний. 

ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ. У журналі публікуються матеріали експериментальних до-
сліджень і репринти наукових статей, що стосуються проблем вищої освіти студен-
тів з особливими потребами. 

СТРУКТУРА СТАТТІ. Мета статті (аналітичного огляду). Матеріали і методи 
дослідження (з обов'язковим покликанням на наукові джерела). Результати  
дослідження та їхній аналіз (матеріал повинен бути достатнім для експертного 
висновку; малюнки та графіки вставляються в текст після першого покликання).  
Висновки (наводяться згідно з викладеним аналізом). Список літератури (у тексті 
дається в квадратних дужках; у списку в алфавітному порядку спершу подають віт-
чизняні, потім іноземні джерела; давність літературного джерела не повинна пере-
вищувати семирічний термін на час публікації). 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ. Обсяг статті не обмежений. Формат: А4; Times 
New Roman; розмір шрифту 12; інтервал одинарний, відступ 0,5. Указується УДК за 
таблицями Універсальної десяткової класифікації. Статті та стандартні реферати 
приймаються українською, російською та англійською мовами. У рефератах (до 15 
рядків) викладають: УДК, прізвище автора, назва статті, місце роботи та контактна 
інформація автора, коротка анотація і ключові слова (шрифт – курсив, кегль 11).  
Статтю набирають на комп'ютері в програмі Microsoft Office Word одним файлом. 
Редакція залишає за собою право на її скорочення без шкоди авторській ідеології. У 
редакцію за адресою ilinichsvit@ukr.net або dr.makats@yandex.ru в електронному 
форматі направляють: матеріали статті, супровідний лист із зазначенням бажаного 
розділу публікації (педагогіка, психологія, соціальна або функціональна реабіліта-
ція) і чорно-біла або кольорова (3х4) фотографія автора (-ів). У разі циклу статей, 
що стосуються ідеології журналу, виклад матеріалу має бути взаємозалежним, су-
проводжуватися загальним надзаголовком та нумерацією інформації. За необхідно-
сті можна отримати експертний висновок за поданим матеріалом (на госпрозрахун-
ковій основі). 
 

The journal was created on RAE Editorial System publishing platform of the 
Russian Academy of Natural Sciences, which after the collapse of the USSR was 
the first to embark on the formation of a unified scientific and informational 

space without borders. The journal publishes works of experimental, theoretical and me-
thodological fields on various branches of pedagogical, psychological, social rehabilita-
tion and other sciences that are included in the program of higher education of individuals 
with special needs of Open International University of Human Development "Ukraine". 

Social task of the magazine is the formation of the international creative team of scien-
tists, young professionals and active part of the student society to initiate and resolve the 
problems of higher education of persons with special needs (including disability).  
Scientific and methodical task of the magazine is the development and modern correction 
of relevant educational programs that include two basic directions: "Methodology of  
Inclusive Education of Individuals with Disabilities in Terms of a Higher Education Insti-
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tution" and "Environmental Certification of the Health of Students, and its Functional Re-
habilitation (the gene pool of the Nation) in Conditions of a Higher Education Institution". 

With the support of the Russian and European Academies of Sciences, Vinnytsia Insti-
tute of Economics and Social Sciences of Open International University of Human  
Development "Ukraine" and Vinnytsia branch of the State enterprise scientific and re-
search Institute of transport medicine, Health Ministry of Ukraine (in collaboration with 
the centre) are the basic founders of the journal. The expert Council of the journal wel-
comes creative cooperation of scientists, candidates for a scientific degree, practitioners, 
advanced students and all those who are not indifferent to the solution of the scientific 
problems. Access to the journal is free.  

PUBLISHING RULE. The journal publishes the materials of experimental research and re-
prints of scientific articles related to the problems of higher education of students with 
special needs.  

THE STRUCTURE OF THE ARTICLE The purpose of the article (analytical review). Ma-
terials and methods of study (with obligatory literary reference). The results of re-
search and analysis (the amount of material should be sufficient to expert opinions,  
figures and graphics are inserted in the text after the first reference). Conclusions (given 
in accordance with the foregoing analysis). The list of literature (in the text is given in 
square brackets; the list is in alphabetical order,  first in the native ,then in the foreign lan-
guages). Note: literary source should not exceed seven-year term at the time of publica-
tion). 

RULES OF REGISTRATION OF THE ARTICLE. The article is not limited. Format: A4 sheet; 
Times New Roman; font size 12; spacing-single, indented 0.5 cm. In the manuscript UDC 
of Universal decimal classification tables is reported. Articles and their standard essays 
are accepted in Ukrainian, Russian and English languages. In abstracts (up to 15 lines) 
are: UDR, name of the author, article title, place of work and contact information, a brief 
abstract and key words (font – italic, type size 12). The article is typed on a computer in 
Microsoft Office Word program by a single file. Editors reserve the right to reduce it 
without compromising the author's ideology. The materials of the article, the cover letter 
indicating the desired section of the publication (pedagogy , psychology , social or func-
tional rehabilitation) and black and white or color ( 3x4) photo of the first author are  
e-mailed either to ilinichsvit@ukr.net or dr.makats @ yandex.ru. In case of a cycle of ar-
ticles concerning ideology of the journal, the presentation of the material should be con-
sistent, interdependent, accompanied by a general title and information numbering. If ne-
cessary, the expert council provides an expert opinion on the submitted material to the au-
thor (-s) ( at the author's request , on self-financing basis). 

 
 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА" 

ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ "ПСИХОЛОГІЯ"  

"ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ", "СОЦІАЛЬНА РОБОТА", "ФІНАНСИ І КРЕДИТ" ,  

"МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ", 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: З 01.07. ПО 30.07.2014  

КОНТАКТ: (0432) 67-69-89; (050) 529-33-10; (093) 88-92-570; (068) 79-52-260 
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СННВП "УКРАЇНА" ВІННИЦЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

ІНСТИТУТУ ОГОЛОШУЄ НАБІР ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

ТА СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

 ЗАКЛАДІВ НА КУРСИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ  

"ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА І РЕАБІЛІТАЦІЯ ВЕГЕТАТИВНИХ  

ПОРУШЕНЬ"  

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 0936596721, 0673395170. 
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РОЗДІЛ 1: ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

 

МИРОНОВА С.П. 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної 
педагогіки і психології Кам‟янець-Подільського національного  
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 
 

У травні 2013 року 66-та сесія  
Всесвітньої асамблеї охорони здоров‟я 
прийняла резолюцію WHA66.9, якою 
схвалюється Всесвітня доповідь про 
інвалідність, випущена ВООЗ та Все-
світнім банком у 2011 р. (до слова, за 
останні 40 років такий документ опуб-
ліковано вперше). У доповіді зазнача-
ється, що наразі у світі понад один мі-
льярд осіб є інвалідами, що складає 
близько 15% світового населення. За-
уважимо, що до цього часу прийнято 
було вважати, що кількість таких осіб 
у світі сягає не більше 10%. Однак чи-
сельність осіб з обмеженими можливо-
стями життєдіяльності повсякчас зрос-
тає, хоча часто такі люди є невидими-
ми у статистиках розвитку.  

Україна, як і все світове товариство, 
в останні роки приділяє велику увагу 
проблемам інтеграції осіб з особливос-
тями розвитку в систему суспільних 
стосунків. У "Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки" передбачено низку завдань, 
спрямованих на оптимізацію освіти ді-
тей з особливими потребами.  

Зокрема, розроблення методики 
раннього виявлення та проведення діа-
гностики дітей з особливими потреба-
ми; збереження і вдосконалення мере-
жі спеціальних навчальних закладів; 
створення нових моделей та форм ор-
ганізації освіти для осіб з особливими 
освітніми потребами; відкриття дошкі-
льних груп компенсативного типу для 
дітей з особливими потребами у сіль-
ській місцевості; розширення практики 
інклюзивного та інтегрованого на-
вчання у дошкільних, загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладах 
дітей та молоді з особливостями пси-
хофізичного розвитку; пріоритетне фі-
нансування та навчально-методичне і 
матеріально-технічне забезпечення на-
вчальних закладів, що надають освітні 
послуги таким особам; забезпечення 

архітектурної, транспортної та інфор-
маційної доступності освітніх закладів 
для навчання дітей цієї категорії. 

Розв‟язання поставлених завдань ве-
ликою мірою залежить від наукових 
досліджень, що здійснюються у корек-
ційній педагогіці та спеціальній пси-
хології. 

У постановах Міністерства освіти і 
науки України щодо затвердження пе-
реліку паспортів у галузі педагог-
гічних і психологічних наук визначені 
паспорти спеціальностей 13.00.03 – 
Корекційна педагогіка та 19.00.08 – 
Спеціальна психологія (http://lawua. 
info/jurdata/dir140/dk1403.htm). Відпо-
відно у постанові описані формули 
спеціальностей та актуальні напрями 
досліджень. Наведемо їх. 

Корекційна педагогіка – наука про 
закономірності та особливості освіти, 
навчання, виховання і підготовки до 
самостійного життя як умови успішної 
інтеграції в суспільство осіб з відхи-
леннями психофізичного розвитку. 

Напрями досліджень: 
1) сучасні технології та методики 

корекційного навчання осіб з пору-
шеннями психофізичного розвитку; 

2) особливості трудового, фізичного, 
естетичного, громадянського, право-
вого, морального виховання осіб з по-
рушеннями психофізичного розвитку; 

3) науково-теоретичні основи дифе-
ренційованого навчання дітей з пору-
шеннями психофізичного розвитку;  

4) педагогічна діагностика розвитку 
дітей з психофізичними вадами; 

5) загальнотрудове та професійно-
трудове навчання осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку;  

6) теоретичні та методичні засади  
інтегрованого навчання дітей з вадами 
психофізичного розвитку.    

7) педагогічне забезпечення процесу 
соціалізації осіб з порушеннями пси-
хофізичного розвитку; 
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8) педагогічне забезпечення процесу 
післяшкільної адаптації осіб з психо-
фізичними вадами до нових умов жит-
тєдіяльності; 

9) корекційне навчання та виховання 
дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку дошкільного віку; 

10) розробка нових моделей реабілі-
таційної допомоги дітям-інвалідам та 
дітям з особливостями психофізичного 
розвитку; 

11) педагогічні системи освітньо-
виховних закладів для осіб з порушен-
нями психофізичного розвитку; 

12) підготовка, перепідготовка, під-
вищення кваліфікації фахівців з на-
пряму «Корекційна освіта»; 

13) становлення та розвиток теорії 
та практики  навчання і виховання осіб 
з порушеннями психофізичного розви-
тку в Україні; 

14) компаративний аналіз станов-
лення, розвитку сучасного стану вітчи-
зняної та зарубіжної корекційної педа-
гогіки; 

15) проблеми корекційної андрагогі-
ки; 

16) педагогічна спадщина вітчизня-
них та зарубіжних вчених-дефектоло-
гів. 

Спеціальна психологія – наука, що 
вивчає закономірності та особливості 
психічного розвитку осіб з психофізи-
чними порушеннями на різних вікових 
етапах. 

Напрями досліджень: 
1) методологічні, теоретико-психо-

логічні та технологічні основи діагнос-
тики, прогностики та корекції психо-
соціального розвитку різних категорій 
осіб з обмеженими можливостями здо-
ров‟я (суттєві порушення зору, слуху, 
мовлення, пізнавальної та емоційно-
вольової сфери, опорно-рухового апа-
рату, соматики); 

2) вікові особливості психічного ро-
звитку осіб з психофізичними вадами 
різних нозологій; 

3) психологічні особливості основ-
них видів діяльності (гра, навчання, 
праця) та спілкування осіб з порушен-
нями у розвитку; 

4) психологічний супровід процесу 
формування особистості дитини з ва-
дами психофізичного розвитку у різ-
них виховних освітніх та реабілітацій-
них умовах (спеціальні та інтегровано-

інклюзивні освітні заклади, реабіліта-
ційні центри, сім‟я тощо);  

5) комплексна діагностика та психо-
корекція психічних станів осіб з обме-
женими можливостями здоров‟я;  

6) психологічні особливості діяль-
ності фахівців в галузі корекційної 
освіти та реабілітології, психопрофіла-
ктика їх професійного вигорання та 
деформації; 

7) формування спеціальної психоло-
гічної компетентності фахівців, які 
працюють з особами, що мають пору-
шення психофізичного розвитку (ко-
рекційні педагоги-дефектологи, реабі-
літологи, лікарі, соціальні працівники);  

8) підготовка, перепідготовка та під-
вищення кваліфікації психологів за 
спеціалізацією «Спеціальна та медич-
на психологія»; 

9) психологія порушень, профілак-
тики та корекції соціальної поведінки 
при вадах психофізичного розвитку 
особистості; 

10) психологія особистісно та ком-
петентнісно орієнтованої освіти осіб з 
обмеженими можливостями здоров‟я з 
урахуванням реальних перспектив їх 
соціальної адаптації; 

11) порівняльний аналіз стану спеці-
альної психології в Україні та зарубі-
жжі; 

12) історія розвитку спеціальної 
психології в Україні; 

13) проблеми спеціальної психології 
у спадщині видатних вітчизняних і за-
рубіжних вчених; 

14) соціальна психологія форму-
вання гуманного ставлення до осіб з 
вадами психофізичного розвитку; 

15) психологічні особливості розви-
тку творчого потенціалу, самоактуалі-
зації та самореалізації осіб з обмежен-
нями життєдіяльності.      

Пропонуємо авторам надавати у ро-
зділи журналу «Проблеми корекційної 
педагогіки та інклюзивної освіти», 
«Проблеми психології», «Проблеми 
соціальної реабілітації осіб з особли-
вими потребами» матеріали своїх нау-
кових досліджень, з урахуванням ви-
писаних напрямків. Матеріали можуть  
представляти такі галузі, як: корекцій-
на психопедагогіка, тифлопедагогіка, 
сурдопедагогіка, логопедія, ортопеда-
гогіка, педагогіка інклюзивної освіти, 
психологія дітей з вадами інтелекту та 

7 

6   ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  №1-1(2014) 



 

 

затримкою психічного розвитку, тиф-
лопсихологія, сурдопсихологія, орто-
психологія, логопсихологія, психоло-

гія інклюзивної освіти, психологія ді-
тей з порушеннями емоційно-вольової 
сфери. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМООБСЛУГОВУЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
 
У статті висвітлено результати дослідження рівнів сформованості та особливостей 

розвитку дій самообслуговування у розумово відсталих дошкільників-сиріт, які вихову-
ються у дитячому будинку. 

Ключові слова: розумова відсталість, дошкільники з вадами інтелекту, діти-сироти, 
навички самообслуговування, самообслуговуюча діяльність. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УМСТВЕННО 
ОТСТАЛЫХ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

В статье описаны результаты исследования уровней сформированности и особенно-
стей развития самообслуживающей деятельности у умственно отсталых дошкольни-
ков-сирот, воспитывающихся в детском доме. 

Ключевые слова: умственная отсталость, дошкольники с нарушениями интеллекта, 
дети-сироты, навыки самообслуживания, самообслуживающая деятельность. 

 
S. MYRONOVA  

PECULIARITY OF SELF-SERVICE ACTIVITY OF CHILDREN-ORPHANS UNDER 
SCHOOL AGE WITH INTELLECTUAL DEFECTS 

The article deals with the results of the research of standart forms of  self-service activity of 
children-orphans under school age with intellectual defects. 

Keywords: intellectual defects, children under school age with intellectual defects, children-
orphans, skills of self-service, self-service activity. 

 
Мета експериментального дослі-

дження. Самообслуговуюча діяльність 
набуває вагомого значення у все-
бічному розвитку особистості дошкіль-
ника і слугує фундаментом трудових 
дій у його подальшому житті (І. Бєля-
кова, О. Гаврилушкіна, Е. Гульянц, 
Є. Єкжанова, Д.Зайцев, О.Катаєва, 
В.Петрова, Н.Соколова, О.Стрєбєлєва 
та ін.). Формування навичок само-
обслуговування здійснюється за певни-
ми закономірностями й принципами, 
які враховують психологічні особливо-
сті дошкільного віку й зумовлюють ві-
дповідні педагогічні засоби впливу. 
Проте несприятливі біологічні та соціа-
льні фактори ускладнюють оволодіння 
самообслуговуючою діяльністю дошкі-
льниками-сиротами з вадами інтелекту. 

Метою дослідження було вивчення 
рівнів сформованості та особливостей 
розвитку дій самообслуговування у ро-
зумово відсталих вихованців дитячого 
будинку і можливостей їх урахування у 
корекційно-виховній роботі.  

Матеріали та методи досліджен-
ня. Констатувальний експеримент 
складався з трьох серій. 

У першій серії експерименту вивча-
лося ставлення дітей до праці, виявля-
лась наявність серед сформованих на-
вичок і предметних дій таких, що є 
складовими самообслуговування. Для 
реалізації цих завдань використовува-
лись: спостереження, бесіда з виховате-
лями,  бесіда з дітьми. 

У другій серії експерименту виявля-
ли особливості виконання дій самооб-
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слуговування дітьми, наявні в них тру-
днощі та невикористані потенційні мо-
жливості, ставлення до самообслуго-
вуючої діяльності. Методи: спостере-
ження на заняттях, у повсякденній дія-
льності дітей  та у спеціально створе-
них ситуаціях за наявністю та якістю 
виконання дітьми дій самообслугову-
вання відповідно до програми протягом 
дня. 

Рівень розвитку самообслуговуючих 
дій оцінювався за критеріями: само-
стійне цілеспрямоване і послідовне ви-
конання дії, поєднане із бажанням її 
виконувати; самостійне, але непослідо-
вне, охоче виконання дії шляхом спроб 
і помилок; виконання дії з допомогою 
дорослого при активній позитивній 
участі дитини; відсутність самостійного 
виконання дії і бажання оволодіти нею.  

У третій серії експерименту дослі-
джувалось дотримання дітьми поетап-
ності виконання дій самообслуговуван-
ня: 1) етап прийняття завдання; 2) оріє-
нтувальний етап; 3) операційно-вико-
навчий етап; 4) контрольно-оцінюваль-
ний етап), залежність якості дій від 
стимулювання самообслуговуючої дія-
льності. При визначенні загальних ре-
зультатів та рівнів виконання самообс-
луговуючих дій розумово відсталими 
дітьми-сиротами ми враховували такі 
критерії: 

- відповідність дій «Програмі вихо-
вання та навчання розумово відсталих 
дітей дошкільного віку»; 

- якість, самостійність, планомір-
ність, впевненість, послідовність дій; 

- наявність вміння коментувати свої 
дії під час виконання, розповідати про 
них; 

- сприймання допомоги; 
- самоконтроль послідовності та ре-

зультату виконаної дії; 
- наявність бажання самостійно себе 

обслуговувати; 
- одержання позитивних емоцій від 

виконання самообслуговуючої діяльно-
сті; 

- потреба у зовнішній стимуляції та 
контролі.  

Загальний аналіз результатів трьох 
серій констатувального експерименту 
за описаними вище критеріями дозво-
лив виділити чотири рівні розвитку дій 
самообслуговування у розумово від- 

 статалих дітей-сиріт. 
 Високий: дії самообслуговування 

виконуються дитиною якісно, само-
стійно, планомірно, впевнено, послідо-
вно; дитина вміє не лише спланувати й 
виконати дії, а й прокоментувати їх; ре-
зультат виконання дитина контролює 
самостійно; наявність сформованих ві-
дповідно до програми дій поєднується 
із бажанням дитини самостійно себе 
обслуговувати, допомагати іншим і 
одержанням від цього позитивних емо-
цій; у дитини відсутня потреба у зовні-
шньому стимулюванні й контролі. 

Достатній – дії самообслуговування 
виконуються дитиною самостійно шля-
хом спроб і помилок, але не завжди по-
слідовно й точно; наявні труднощі при 
виконанні складних дій;  при наявності 
труднощів дитина звертається за допо-
могою до дорослого і є активною у її 
використанні; бажання дитини само-
стійно себе обслуговувати потребує пе-
ріодичної стимуляції, але не потребує 
контролю.  

Низький – лише прості дії самооб-
слуговування виконуються дитиною 
правильно й самостійно, проте у біль-
шості випадків дитина потребує допо-
моги; якість дій значно покращується за 
наявності зразка і розгорнутої інструк-
ції; наявні серйозні труднощі у більшо-
сті дій, особливо щодо поетапності ви-
конання; бажання дитини самостійно 
себе обслуговувати потребує постійно-
го стимулювання різними формами та 
контролю з боку дорослого.  

Вихідний – жодна дія обслуговуван-
ня не сформована; допомога дорослого 
приймається пасивно; навіть най-
менший неуспіх призводить до відмови 
від дії; бажання оволодіти самообслу-
говуванням не сформоване; якість ви-
конання дій не залежить від форми 
стимулювання. 

Результати дослідження та їх 
аналіз. Дослідження проводилось на 
базі спеціальних груп Білгород-
Дністровського дитячого будинку змі-
шаного типу; Білгород-Дністровського 
спеціалізованого будинку дитини; Оде-
ського міського спеціалізованого буди-
нку дитини №1. Експериментом було 
охоплено 144 розумово відсталих до-
шкільників-сиріт з легким ступенем ро-
зумової відсталості (F 70). Для з‟ясу-
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вання своєрідності сформованості на-
вичок самообслуговування у експери-
мент було включено також розумово 
відсталих вихованців спеціальних ди-
тячих садків (груп), які ростуть у сім‟ї. 
У дослідженні брало участь 72 розумо-
во відсталих вихованці спеціальних 
дошкільних закладів для дітей з вадами 
розумового розвитку дитячого навча-
льного закладу №2 "Буратіно" комбіно-
ваного типу, м. Білгород-Дністров-
ського; спеціального ДНЗ №235 компе-
нсуючого типу для дітей з вадами пси-
хофізичного розвитку, м. Одеса; спеці-
ального дошкільного навчального за-
кладу №3 м. Кам‟янця-Подільського, 
Хмельницької області. 

Аналіз результатів першої серії екс-
перименту засвідчив, що у дітей, які 
виховуються у сім‟ях, сформованість 
уявлень про свої можливості та їх са-
мооцінка є залежною від умов вихован-
ня, оцінки батьками їхньої діяльності. 
Переважна більшість (68%) батьків 
опитаних розумово відсталих дітей 
вважають, що дитину ще рано залучати 
до господарсько-побутової праці через 
її «хворобу», а необхідно опікати; що 
необхідним вмінням її навчать у садоч-
ку, забуваючи при цьому закріплювати 
сформовані у дитини дії вдома. 

Діти-сироти на питання «Чи любиш 
ти працювати?» дали такі відповіді: 
52% опитаних – «так»; 28% – мовчали; 
20% відповідали незрозуміло. Відпові-
даючи на питання «Що ти любиш ро-
бити найбільше?», діти-сироти говори-
ли: «підмітати», «викидати сміття», 
«їсти», «спати», «тарілки збирати», 
«стелити постіль», «гуляти», «збира-
ти листочки», «вишивати»; найчасті-
ше ж відповідали: «допомагати», 
«гратися». Проте більшість відповідей 
діти давали формально, без акценту-
вання на праці.  

Аналіз відповідей в цілому засвідчує, 
що розумово відсталі діти-сироти не 
розуміють узагальнюючого значення 
слів «праця», «працювати»; не асоці-
юють слово «робити» з працею; не 
співвідносять свої вміння із трудовими 
навичками; є достатньо інфантильними 
у допомозі дорослим, що обумовлено 
інтернатністю закладів для дітей-сиріт. 

Отже, педагогам, які працюють з ро-
зумово відсталими дошкільниками, слід 

змінити тактику впливу в трудовому 
вихованні, оскільки первинне ставлен-
ня дітей до праці формується саме у 
дошкільному віці і є необхідною умо-
вою ефективності оволодіння нею.  

Друга серія констатувального експе-
рименту показала, що розумово відста-
лі діти-сироти 1-го року навчання не 
вміють виконувати дії самообслугову-
вання самостійно, цілеспрямовано й 
послідовно. Навіть ті дії, які викону-
ються з народження, не є автоматизо-
ваними. Лише 12% дітей-сиріт можуть 
охайно і вчасно здійснювати свій туа-
лет, не забуваючи користуватись туале-
тним папером і мити після цього руки; 
6% дітей-сиріт можуть самостійно й 
правильно вмиватись; мити руки перед 
їдою та після забруднення; витирають-
ся рушником; охайно їдять, тримаючи 
ложку в правій руці; п‟ють із чашки, не 
розливаючи рідину.  

Велика частина дітей-сиріт охоче ви-
конує окремі дії самостійно, проте ро-
бить це непослідовно, з помилками, ме-
тушнею, використовуючи багато спроб. 
Переважно ж розумово відсталі діти-
сироти цієї групи потребували допомо-
ги дорослого у вигляді заохочення, під-
казки, показу зразка, спільного вико-
нання. Ця схильність до опіки і емоцій-
ної взаємодії з педагогами поєднується 
у досліджуваних із позитивною налаш-
тованістю до співпраці. Отже, допомо-
ги дорослого 60% вихованців потребу-
ють при митті рук; 58% –у складанні 
одягу і використанні серветок після їжі; 
54% – для витирання рушником; 52% – 
у питті з чашки; 50% – в користуванні 
ложкою, одяганні й роздяганні; 46% – 
при розчісуванні; 42% – для вмивання. 
Серед розумово відсталих вихованців 
дитячого будинку велика кількість і 
тих, хто не хоче виконувати окремі дії, 
а пасивно чекає, що за нього це зроб-
лять дорослі. Найбільше це стосується 
використання носової хустинки і гребі-
нця – 58% і 36% відповідно; 36% дітей 
не хочуть складати та приводити до ла-
ду свій одяг; 32% – самостійно не одя-
гаються. Отже, підсумовування резуль-
татів виконання самообслуговуючих 
дій дітьми-сиротами 1-го року навчання 
свідчить про недостатню сформова-
ність у них самообслуговуючої діяль-
ності, велику залежність від дорослих 
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через виразну схильність до утриманст-
ва. 

Аналіз результатів виконання само-
обслуговуючих дій розумово відстали-
ми дітьми 1-го року навчання, які вихо-
вуються у сім‟ї, показав хоча й дещо 
вищий, але також недостатній рівень 
оволодіння цими навичками. Проте се-
ред цієї категорії досліджуваних значно 
більше було таких, хто виконує дії са-
мостійно, хоча й пошуковим шляхом, з 
порушенням поетапності та з помилка-
ми. Зокрема, таким чином 58% дітей 
вмиваються й здійснюють туалет; 48% 
– п‟ють із чашки; 46% – витираються; 
42% – їдять; 36% – користуються сер-
веткою; 32% – миють руки. Розумово 
відсталі діти з родин також потребують 
заохочення і різних форм допомоги до-
рослого при виконанні, зокрема, таких 
дій: 52% – миття рук; 46% – розчісу-
вання, складання одягу; 40% – одяган-
ня, роздягання, вживання їжі; 36% – ви-
тирання рушником. Така поведінка ді-
тей обумовлюється стилем виховання у 
окремих сім‟ях, де домінує опіка, від-
сутність привчання дітей до самостій-
ного самообслуговування. 

Були й серед цієї категорії досліджу-
ваних такі, що відмовлялись або не 
вміли виконувати окремі дії. Зауважи-
мо, що види таких дій у розумово відс-
талих дітей-сиріт і дітей з родини збіга-
лися. Це стосується використання но-
сової хустинки (50%), гребінця (34%), 
складання одягу (30%), одягання і роз-
дягання (28%). Вочевидь, що цим нави-
чкам у роботі з дітьми цього віку при-
діляється недостатня увага. Другою 
причиною є, безумовно, складність та-
ких дій, як одягання і роздягання. 

У обох категорій досліджуваних було 
виявлено пряму залежність між ступе-
нем сформованості дій і складністю 
клінічного діагнозу, що висуває необ-
хідність реалізації у корекційній роботі 
індивідуального та диференційованого 
підходу до дітей. 

Досліджувані 2-4 років навчання 
оволоділи певними діями із самообслу-
говування. Значно більше таких дітей 
серед розумово відсталих дітей із сімей, 
де продовжується робота, розпочата у 
дитячому садку. Найбільша різниця у 
рівнях виконання дітьми-сиротами і ді-
тьми з родин простежується у показни-

ках, що свідчать про самостійне, хоча й 
пошукове, непослідовне оволодіння ді-
ями та їх виконання з допомогою доро-
слого. 

Значна частина розумово відсталих 
дітей, що виховуються в сім‟ях, оволо-
діли повсякденною самообслуговую-
чою діяльністю на достатньому рівні, 
зокрема: 52% – миття рук, користуван-
ня милом; 48% – одягання; 46% – пиття 
з чашки, користування серветкою; 42% 
– розчісування, здійснення туалету; 
40% – користування рушником і столо-
вими приборами, полоскання рота; 38% 
– складання одягу, користування носо-
вою хустинкою. У той час, як розумово 
відсталі діти-сироти продовжують пот-
ребувати опіки навіть у діях, які мали б 
сформуватись ще на 1-му році навчан-
ня. Зокрема: 46% – користування серве-
ткою; 44% – пиття з чашки; 42% – одя-
гання і роздягання; 40% – витирання 
рушником, розчісування, користування 
носовичком; 38% – миття рук; 34% – 
вмивання обличчя, користування сто-
ловими приборами. Серед розумово ві-
дсталих дітей-сиріт середнього і стар-
шого дошкільного віку багато й таких, 
хто потребує допомоги у складних діях 
самообслуговування, зокрема: 54% – 
складання одягу до ладу; 52% – корис-
тування милом, полоскання рота; 44% – 
застібання ґудзиків; 42% – розміщення 
одягу в шафі. 

Серед обох категорій досліджуваних 
є такі, які не виявляють бажання себе 
обслуговувати і чекають цього від до-
рослих. Найбільше це стосується скла-
дних дій, які потребують від дітей мо-
торної зграбності, планомірності. Зок-
рема, не вміють навіть з допомогою до-
рослого вивертати одяг 52% розумово 
відсталих дітей-сиріт, 42% розумово 
відсталих дітей з родин; помічати і усу-
вати безлад в одязі або звертатися з ці-
єю проблемою до старших – 58% дітей-
сиріт, 36% дітей з родин; зав‟язувати 
шнурки на взутті – 52% дітей-сиріт, 
28% дітей з родин; застібати і розстіба-
ти ґудзики. Зауважимо, що серед розу-
мово відсталих дітей з родин значно 
менше тих, хто зовсім не володіє не-
складними навичками самообслугову-
вання. 

Дослідження, проведене з розумово 
відсталими дітьми, що живуть у сім‟ях, 
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показало, що у тих родинах, де вико-
нуються рекомендації спеціального ди-
тячого садка, рівень оволодіння дітьми 
само обслуговуючою діяльністю є зна-
чно вищим. Результати спостереження 
підтвердились і розв‟язанням розумово 
відсталими дітьми-сиротами спеціально 
створених ситуацій у повсякденному 
житті. У життєвому досвіді вихованців 
дитячого будинку навички самообслу-
говування не є автоматизованими. Діти-
сироти не проявляли ініціативи у необ-
хідності почистити зуби, привести до 
ладу волосся; їли другу страву ложкою, 
навіть не згадуючи про виделку. Лише 
6% вихованців 1-го і 36% – 2-4-го року 
навчання за звичкою вимили руки пе-
ред обідом та після туалету; 18% дітей 
– 2-4-го року навчання помітили відсу-
тність мила і попросили його у няні. 
Такі результати свідчать, що у 94% ді-
тей-сиріт 1-го року навчання і у 72%  
2-4-го років навчання стійкі динамічні 
стереотипи не сформувались. Це озна-
чає, що у подальшому самостійному 
житті розумово відсталі діти-сироти не 
користуватимуться навіть добре сфор-
мованими вміннями самостійної діяль-
ності, оскільки вони не засвоєні ними 
як звичка і не переросли у власну пот-
ребу. 

Отже, порівняльний аналіз динаміки 
сформованості самообслуговуючої дія-
льності у розумово відсталих дітей-
сиріт і дітей з родин засвідчив, що у ко-
рекційно-педагогічній роботі з дітьми-
сиротами слід враховувати не лише 
особливості їхнього інтелектуального 
розвитку, а й вплив соціальної депри-
вації на специфіку формування життє-
вого досвіду. Аналіз труднощів у само-
обслуговуванні (як і інших результатів) 
показує, що вони пов‟язані як з інтелек-
туальним недорозвитком розумово від-
сталих дітей-сиріт, так і сформованістю 
у них утриманської психології. 

Для остаточної перевірки попередніх 
висновків і встановлення конкретних 
причин у виявлених труднощах та осо-
бливостях самообслуговуючої діяльно-
сті було проведено третю серію конста-
тувального експерименту. 

У експерименті брало участь 72 ро-
зумово відсталих дітей-сиріт 1-го року 
навчання (3-5 рр.), які у подальшому 
склали експериментальну та контроль-

ну групи. Для дослідження було обрано 
дії самообслуговування, які набувають 
важливого значення для соціалізації 
дитини і оволодіння нею самостійною 
трудовою діяльністю. Зокрема: миття 
рук з милом; витирання рук рушником; 
самостійна користування під час їжі 
ложкою; одягання та роздягання. На 
етапі прийняття завдання дітям спочат-
ку надавали пряму вказівку, що треба 
виконати. У подальшому перевіряли, як 
на виконання дітьми тієї ж самої дії 
впливають різні форми стимулювання. 

Зацікавленість дітей викликали лише 
дії, пов‟язані з вживанням їжі. Інші дії, 
сформульовані як пряма вимога, 72% 
дітей виконували без особливої охоти. 
Вони виконували їх похапцем, не оріє-
нтуючись у завданні. 94% дітей не пла-
нували дії і не визначали умови, потрі-
бні для їх якісного виконання. Після 
почутого завдання вони відразу ж по-
чинали діяти. Окремі діти гралися з во-
дою або милом, маніпулювали ляль-
кою, втративши інструкцію про необ-
хідну дію. 

Інтерес до виконання завдання зрос-
тав у спільній з вихователем ігровій ді-
яльності, при використанні наочних по-
сібників, призів. Проте сталість емо-
ційної мотивації була дуже недовгою. 
Діти швидко втрачали мету діяльності 
або, не намагаючись правильно викона-
ти дію, говорили: «Давай подарунок». 
Аналіз результатів засвідчив, що якість 
виконання дій зовсім не залежить від 
форми стимулювання (таблиця 1). Єди-
не, на що впливало спеціальне заохо-
чення – це тривалість: завдання, що 
пропонувалось у цікавій формі й пе-
редбачало користування іграшками чи 
посібниками виконувалось в цілому на 
2-3 хвилини довше. Пропозиція спів-
праці з педагогом зацікавлювала дітей, 
проте вони відразу ж переходили на по-
зицію спостерігачів, що свідчить про 
формальність цієї мотивації та інфан-
тильність дій. Не виявлено було змін у 
бажанні виконувати дії залежно від 
змагання чи особистісної похвали. 

Найдієвішою формою стимулювання 
у досліджуваних є матеріальне заохо-
чення, значно менше їхнє бажання пра-
цювати залежить від  створення ігрової 
ситуації, залучення до співпраці з вихо-
вателем.
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Таблиця 1 
Залежність самообслуговуючої діяльності розумово відсталих дітей-сиріт  

1-го року навчання від форми стимулювання 
Форма стимулювання Бажання виконувати дію (у %)* 

Вимога 28 
створення ігрової ситуації 36 
використання соціального впливу 12 
використання прагнення до успіху 6 
залучення до співпраці з вихователем 26 
матеріальне заохочення  96 

* - результати в сумі не складають 100%, оскільки кожна дитина робила  
декілька виборів форми 

Недієвими виявились такі форми, 
як змагання і особистісна похвала, 
що свідчить про несформованість у 
цієї категорії дітей прагнення до ус-
піху, яка у роботі з нормальними 
дошкільниками слугує вагомою фо-
рмою стимулювання й мотивації ді-
яльності. Аналіз результатів показує, 
що у корекційній роботі з розумово 
відсталими дітьми-сиротами слід 
використовувати різні форми заохо-
чення, формуючи залежність їхньої 
діяльності від різних стимулів, по-
чинаючи з ігрових і орієнтуючись у 
подальшому на особистісні та соціа-
льні. 

Найбільші труднощі у трудових 
діях було виявлено на операційно-
виконавчому та контрольно-оціню-
вальному етапах.  

Слід сказати ще про одну яскраву 
особливість виконання дій розумово 
відсталими дітьми-сиротами. При 
виникненні труднощів більшість з 
них не намагались їх подолати, а на-
впаки – уникали, пропускали вико-
нання важкої дії, або звертались до 
дорослого «Зроби мені». Це ще раз 
підтверджує їхню схильність до 
надмірної опіки, яка має стати 
об‟єктом корекційної роботи. 

Зовсім не сформованим виявилось 
у досліджуваних уміння контролю-
вати свої дії і оцінювати якість їх 
виконання. Навіть після прохання 
оцінити себе, наприклад: «Подивись, 
чи правильно ти одягнула ляльку?», 
«Чи насухо в тебе витерті руки?», 
діти не оцінювали правильність ви-
конання, а відразу ж відповідали: 
«Так», «Все правильно». На прохан-
ня порівняти «Хто одягнувся найо-
хайніше?», не оглядаючи інших ді-
тей, викрикували:«Я!». Такі резуль-
тати свідчать про відсутність нави-

чок самоконтролю, критичності ми-
слення, несформованість операцій 
аналізу і порівняння, самооцінки. 

Аналіз результатів третьої серії 
експерименту підтвердив залежність 
особливостей оволодіння самооб-
слуговуючою діяльністю від клініч-
ного діагнозу дитини та її поперед-
нього досвіду. Так, найбільш безпо-
радними виявились діти, які при-
йшли до дитячого будинку з небла-
гополучних сімей. Ця категорія вихо-
ванців до того ж найчастіше реагу-
вала на потребу виконати дії негати-
візмом, відмовами. Найбільш зна-
чущим стимулом для них було мате-
ріальне заохочення у вигляді їжі. Це, 
безумовно, свідчить про негативний 
соціальний вплив, у якому знаходи-
лась дитина, необхідність у подаль-
шій корекційній роботі перебудови 
неправильно сформованих стереоти-
пів та шкідливих звичок. Діти ж, які 
перейшли з будинку малюка, прояв-
ляли схильність до опіки; позитивно 
ставлячись до самообслуговуючих 
дій, водночас були несамостійними. 
Проте ця категорія досліджуваних 
охоче йшла на контакт, для них важ-
ливими стимулами були ігрові ситу-
ації, наочні посібники. 

Вплив клінічного діагнозу виявля-
вся у  таких особливостях сформо-
ваності самообслуговуючих дій: 
темп діяльності, цілеспрямованість, 
втомлюваність, самоконтроль, само-
оцінка, точність виконання рухів, 
емоції, поведінка дитини.  Зокрема, 
діти-сироти з неускладненою оліго-
френією виконували доступні за-
вдання цілеспрямовано, їм хотілось 
сподобатись вихователю, їх найлег-
ше було зацікавити грою, посібни-
ками, соціальними стимулами.  

Діти-олігофрени, у яких процес  
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збудження переважає над процесом 
гальмування, при виконанні всіх за-
вдань були неорганізованими, пот-
ребували неодноразового повторен-
ня інструкції, пояснення, показу. 
Вони не орієнтувались у завданнях, 
виконували дії метушливо й імпуль-
сивно із великою кількістю зайвих 
рухів, не доводили розпочату дію до 
кінця, відволікались, були дуже не-
охайними; при цьому майже завжди 
вважали, що вони працюють най-
краще. Окремі з них проявляли впе-
ртість, нетерплячість, якщо експе-
риментатор наполягав на точному 
виконанні завдання. Проте їхні дії 
були більш якісними, якщо педагог 
керував ними поетапно; застосуван-
ня посібників та іграшок дозволяло 
підвищувати зосередженість дітей.  

Діти-олігофрени з переважанням 
гальмівного процесу виконували дії 
невпевнено, весь час повертаючись 
до дорослого і очікуючи схвалення; 
вони швидко втомлювались і обли-
шали завдання, плакали й говори-
ли:«Не можу», темп і якість їхніх 
дій не залежали від форми стимулю-
вання.  

Найбільш складно було виконува-
ти дії дітям-олігофренам з грубими 
порушеннями моторики: їхні дії й 
рухи були не автоматизованими, не-
точними (не могли потрапити рукою 
в рукав, проливали їжу з ложки).   

Діти-олігофрени з психопатопо-
дібним синдромом при найменших 
труднощах у завданнях розлючува-
лися, кидали мило,одяг, окремі з них 
намагались штовхнути педагога чи 
дитину, яка опинялась поруч.  

Діти з деменцією, яка виникла 
внаслідок нейроінфекції, не зосере-
джувались на завданнях, ухилялись 
від них при виникненні труднощів, 
неадекватно реагували на зауважен-
ня (сміялись, говорили:«Ну й що»); 
жодні з використаних прийомів сти-
муляції не виявились ефективними 
для цієї категорії досліджуваних.   

Діти з деменцією внаслідок трав-
ми головного мозку швидко висна-
жувались, особливо якщо їм пропо-
нували не одне, а декілька завдань 
відразу. При наявності труднощів 
відразу починали плакати, хоча ви-

користання ігрової стимуляції, до-
помога, підбадьорювання покращу-
вало їхню працездатність і довіль-
ність уваги.  

Діти з епілептичною деменцією 
виконували завдання повільно, на-
довго застрягаючи на якомусь русі; 
ображались, якщо їм робили заува-
ження. Неохайність, неуважність і 
безпорадність у всіх самообслуго-
вуючих діях виявляли діти з шизоф-
ренічною деменцією. Для цієї кате-
горії досліджуваних важко було пі-
дібрати форму стимулювання, вони 
слухали й не розуміли інструкцію, 
усі їхні дії були незграбними, неточ-
ними.  

Отже, виявлені у самообслугову-
ючій діяльності особливості зале-
жать від порушень пізнавальних 
процесів, поведінки, емоційно-
вольової сфери, соціального досвіду, 
що має бути врахованим як у колек-
тивній, так і індивідуальній корек-
ційно-виховній роботі з розумово 
відсталими дітьми-сиротами. 

Загальний аналіз та узагальнення 
результатів виконання дітьми за-
вдань трьох серій констатуального 
експерименту за критеріями, описа-
ними вище, дозволив визначити рів-
ні оволодіння самообслуговуючою 
діяльністю у розумово відсталих ді-
тей-сиріт 1-го року навчання (табли-
ця 2). 
     Як видно з таблиці, на високому 
рівні відповідно до «Програми вихо-
вання та навчання розумово відста-
лих дітей дошкільного віку» самооб-
слуговуючою діяльністю не оволодів 
ніхто з досліджуваних. Є певні дії, 
які окремі діти виконують самостій-
но, планомірно й якісно (наприклад, 
миття рук, умивання обличчя). Про-
те в цілому жодна дитина не вміє 
планувати всі передбачені програ-
мою дії, коментувати їх, виконувати 
послідовно, контролюючи і проміж-
ні, і кінцевий результат. Не було ви-
явлено й дітей, які б виконували всі 
дії без допомоги, зовнішнього сти-
мулювання. 
     У 30%  дітей експериментальної 
та 27% контрольної групи навички 
самообслуговування сформовані на 
достатньому рівні. 
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Таблиця 2 
Рівні сформованості самообслуговуючої діяльності у розумово відсталих  

дітей-сиріт 1-го року навчання (у %) 
№ 

з/п 
Рівень сформованості Експериментальна група Контрольна група 

1. Високий 0 0 
2. Достатній 30 27 
3. Низький 48 51 
4. Вихідний  22 22 
 
Ці діти більшість дій виконують 

самостійно, хоча й не завжди послі-
довно; для планування дії потребу-
ють додаткової інструкції, показу 
або стимулювання; намагаються се-
бе контролювати. При виконанні 
складних дій діти звертаються за до-
помогою, оскільки хочуть навчитися 
роботи все самостійно. Різні форми 
заохочення підвищують інтерес ді-
тей до роботи. 

48% дітей експериментальної та 
51% контрольної групи знаходяться 
на низькому рівні сформованості са-
мообслуговуючої діяльності. Ця ка-
тегорія досліджуваних потребує різ-
них видів допомоги дорослого, сти-
мулювання протягом усієї роботи. 
Найбільші труднощі виявляються у 
поетапності виконання дій, невмінні 
їх планувати. Контролювати себе й 
адекватно оцінювати свої дії діти не 
навчились.  

22% дітей експериментальної та 
контрольної групи зовсім не оволо-
діли усіма передбаченими програ-
мою навичками самообслуговуючої 
діяльності, тому їхній рівень оцінено 
як вихідний. Ні самі дії, ні бажання 
їх виконувати у цих дітей не сфор-
мовані; вони очікують допомоги до-
рослого, сприймаючи її пасивно. У 

трудовій діяльності самообслугову-
ючого характеру діти не відчувають 
потреби, тому на прохання її вико-
нання часто реагують плачем, від-
мовами, агресією. Використання рі-
зних форм допомоги та заохочення 
не стимулює цю групу досліджува-
них до діяльності. 

Висновки. Одержані результати 
переконливо засвідчили, що у біль-
шості розумово відсталих вихован-
ців дитячих будинків навички само-
обслуговування не відповідають ви-
могам «Програми виховання та на-
вчання розумово відсталих дітей 
дошкільного віку» і знаходяться пе-
реважно на низькому та вихідному 
рівнях (високого рівня виявлено не 
було). Причинами такого стану та 
виявлених особливостей є недостат-
нє урахування у педагогічному кері-
вництві впливу на трудову діяль-
ність розумово відсталих дітей-сиріт 
як порушень пізнавального, особис-
тісного розвитку, так і суб‟єктивних 
соціальних факторів. Це підтвер-
джує наше припущення про необ-
хідність спеціального корекційно 
спрямованого педагогічного керів-
ництва процесом самообслуговуван-
ня у розумово відсталих дошкільни-
ків в умовах дитячого будинку. 
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У статті розглянуті перспективи дослідження теоретично-методичних основ ор-
ганізації інклюзивного навчання в вищих навчальних закладах держав Європейського 
Союзу. Особлива увага приділяється вивченню перспектив, актуальності, пробле-
матики, мети, завданням теми дослідження.  
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The article considers the prospects of the study of theoretical and methodological basis of 
organization of inclusive education in higher educational institutions of the member 
States of the European Union. Special attention is given to studying of prospects, topicali-
ty, problems, objectives, tasks of the research topic.  
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Международные стандарты в облас-
ти прав человека основаны на идее 
участия каждого лица в общественной 
жизни на началах равенства и без дис-
криминации. Сегодня демографы ак-
тивно обсуждают тревожную тенден-
цию – активный рост количества лю-
дей с ограниченными функциональ-
ными возможностями. Так, общее чис-
ло  таких  людей  в мире составляет 
650 млн. человек, из них около 3 млн. 
являются жителями Украины. 

Независимо от причин, общей оцен-
ки и перспектив развития обозначен-
ного феномена сегодня стоит насущ-
ная необходимость поиска эффектив-
ных средств и форм интеграции людей 
с особыми потребностями в различные 
сферы жизни общества. 

В новых жизненных условиях базо-
вым принципом образования является 
широкая доступность. Сегодня прин-

цип доступности образования прирав-
нивают к одному из основных прав че-
ловека. Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 12 декабря 1997 г. 
приоритетной задачей определяет спо-
собствовать обеспечению равных воз-
можностей для лиц с ограниченными 
возможностями. Этот принцип предо-
пределяет перенесение акцентов с ме-
дицинских аспектов инвалидности на 
реформирование самого социума, где 
человек с функциональными ограни-
чениями имеет возможность беспре-
пятственно удовлетворять свои по-
требности, в том числе и прежде всего 
– потребность получить качественное 
образование. 

Целью статьи является определение 
базовых принципов и условий иссле-
дования организации инклюзивного 
обучения в высших учебных заведени-
ях стран Европейского Союза. 
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Материалы и методы исследова-
ния. Качественное образование пред-
полагает удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей каждого 
индивида, в том числе и для лиц с ог-
раниченными возможностями, без от-
рыва такого лица от привычного соци-
ального окружения, семьи, друзей. 

Принципы доступности и удовле-
творения особых образовательных по-
требностей лиц с ограниченными фун-
кциональными возможностями стали 
краеугольным камнем инклюзивного 
образования – образовательной систе-
мы, базирующейся на принципе обе-
спечения основного права детей учи-
ться в общеобразовательном учрежде-
нии по месту жительства с соответст-
вующим психолого-педагогическим 
сопровождением и коррекционно-реа-
билитационной поддержкой.  

На современном этапе страны Евро-
пейского Союза уже имеют налажен-
ную систему работы с лицами, имею-
щими функциональные нарушения. 
Эта система работы включает и систе-
му совместного обучения в интегриро-
ванных классах и учебных группах 
вместе со "здоровыми" с медицинской 
точки зрения учениками или студен-
тами лиц с различными функциональ-
ными расстройствами. 

Проблема интеграции лиц с ограни-
ченными функциональными возмож-
ностями с помощью образования и 
возможности доступа их к образова-
нию исследовалась в трудах отечест-
венных (О.Безпалько, В.Ильина, А.Ко-
лупаевой, Е.Мартынова, О.Мовчан, 
О.Полякова, Т.Самсонова, Н.Софий, 
Е.Столяренко, В.Синьова, П.Таланчу-
ка, Е.Тарасенка, Н.Шаповал, А.Шевцо-
ва и др.) и зарубежных (Ф.Амстронг, 
Н.Борисовой, Б.Барбера, Г.Беккер, 
П.Бурдье, Дж.Дэвиса, К.Дженкса, 
X.Кербо, М.Крозье, Ф.Кросби, П.Ро-
манова, В. Шмидт, К.Тейлора, О.Яр-
ской-Смирновой и др.) педагогов и 
психологов. 

Ученые анализировали различные 
аспекты обеспечения интеграции лиц с 
ограниченными функциональными 
возможностями в образовательную 
среду:  

- социальный, психолого-педагоги- 
ческое сопровождение и помощь та-
ким лицам в процессе образования 

(И.Зверева, Ю.Богинская, Н.Головко, 
И.Иванова, Е.Казакова, О.Купреева, 
Л.Шипицина, И.Лошакова, М.Тавака-
лова, И.Цимбалюк и др.); 

- социальная реабилитация, как со-
ставляяющая процесса интеграции 
(Н.Чайковский, Н.Морова); 

- особенности взаимоотношений 
между здоровыми учениками и учени-
ками с ограниченными функциональ-
ными возможностями, социально-пси-
хологические аспекты интеграции 
(Т.Добровольская, Н.Шабалина, Т.Ко-
мар и др.); 

- социально-педагогическая работа с 
детьми и учащейся молодежью (А.Бес-
палько, И.Зверева, А.Капская, Г.Лак-
тионова); 

- их социализация (И.Рогальская, 
С.Савченко); 

- содержание и направления соци-
альной работы (В.Бех, И.Лернер, 
М.Лукашевич, И. Мигович, О.Песоц-
кая, В.Полищук, Т.Семигина); 

- методика работы с различными ка-
тегориями населения и в разных со-
циумах (О.Вакуленко, О.Карпухин, 
Н.Комарова, И.Трубавина); 

- интеграция лиц с особыми потреб-
ностями в общество в медико-социа-
льном (И.Каткова, В.Кузнецов, С.Са-
ричева, О.Чабан, Т.Ярая) и социально-
психологическом (О.Асмолов, И.Ра-
сюк, М.Семаго, О.Усанова) аспектах; 

 - характеристика технологий соци-
альной работы (Ю.Богинська, Р.Вайно-
ла, Л.Завадська, Н.Заверико и др.);  

- изучение специфики процесса обу-
чения студентов с особыми потребно-
стями (В.Засенко, И.Иванова, К.Коль-
ченко, П.Таланчук). 

Указанные работы являются ценным 
вкладом в решение актуальной про-
блемы. Однако до сих пор не было 
осуществлено глубокого анализа тео-
ретико-методических основ организа-
ции инклюзивного обучения в высших 
учебных заведениях стран Европей-
ского Союза.  

В результате недостаточно выясне-
нными остаются нормативная база и 
концептуальные основы, на которых 
выстраивается инклюзивное обучение 
в системе высшего образования стран 
Европейского Союза; не определены 
 критерии его эффективности; отсутст-
вует компаративный анализ особенно-
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стей внедрения инклюзивного обуче-
ния в системе высшего образования 
стран Европейского Союза. 

Отсутствие исследования теоретико-
методических основ организации ин-
клюзивного обучения в высших учеб-
ных заведениях стран Европейского 
Союза отрицательно сказывается на 
осуществлении инклюзивного обуче-
ния в системе высшего образования в 
Украине. 

Цель исследования состоит в выяс-
нении теоретико-методических основ 
организации инклюзивного обучения в 
системе высшего образования стран 
Европейского Союза; разработке ме-
тодических рекомендаций эффектив-
ного трансфера основных достижений 
западноевропейской системы инклю-
зивного обучения в систему высшего 
образования Украины. 

Теоретическую основу исследова-
ния составляют положения психоло-
гии и педагогики  

- по становлению личности челове-
ка, его социального развития при взаи-
модействии с социальной средой 
(О.Андреев, Н. Андреенкова, В.Бех, 
Л.Выготский, П.Гальперин, В. Бочаро-
ва, И.Зимняя, И.Курляк, Н.Лавричен-
ко, М.Лукашевич, Т.Семигина, 
Н.Шмельова и др.), 

- взгляды на социальную среду и еѐ 
роль в развитии личности (А.Анохин, 
З.Борисенко, И.Бех, В.Кремень, В.Ма-
лахов, В.Сухомлинский и др.), 

- социально-педагогические законо-
мерности формирования личности 
(И.Зарубинська, И.Зверева, Н.Завери-
ко, Л.Коваль, Г.Лактионовых, Л.Ми-
щак, С.Савченко, С.Харченко и др.),  

- концепции психологического, со-
циального и социально-педагогиче-
ского сопровождения обучения детей 
и молодежи с особыми потребностями 
(О.Безпалько, О.Дроботун, Д.Дикова-
Фаворская, Т.Егорова, М.Живогляд, 
И.Зверева, О.Каминская, А.Капская, 
А.Колупаева, С.Пальчевський, О.Тара-
нченко, Ю.Найда, О.Третяк, О.Холо-
стова и др.), интеграции в них базовых 
принципов инклюзивного обучения. 

- особенности социализации людей с 
особыми потребностями (Н.Васильева, 
М. Галагузова, Т.Жулкова, И.Зверева, 
А.Ковалева, М.Реут, И.Родненко 
и др.). 

Нормативно-правовую базу иссле-
дования составляют международные 
конвенции, декларации, рекоменда-
ции, практические формы законов и 
нормативных актов стран Европейско-
го Союза. 

На разных этапах научного поиска 
предполагается использование таких 
взаимосвязанных теоретических и эм-
пирических методов исследования: 

1) теоретический анализ (историо-
графический, ретроспективный и сра-
внительный) с целью установления со-
временных тенденций внедрения инк-
люзивного образования в странах Ев-
ропейского Союза; 

2) прогнозирование (экспертные 
оценки, обобщение, моделирование) с 
целью обоснования организационной 
модели имплементации инклюзивного 
обучения в высших учебных заведени-
ях стран Европейского Союза; выясне-
ния основных достижений и ошибок 
на пути внедрения системных принци-
пов инклюзивного  обучения в образо-
вательные системы стран Европейско-
го Союза. 

3) сравнительный анализ с целью 
определения теоретико-методологиче-
ских основ инклюзивного обучения в 
этих странах на современном этапе; 
сопоставление нормативно-правовых 
параметров реализации инклюзивного 
обучения в странах Европейского Со-
юза; установление организационно-ме-
тодических основ организации инклю-
зивного образования на всех уровнях и 
уровнях образования в разных странах 
Европейского Союза. 

4) в отдельных случаях с целью кон-
статации достоверности результатов 
будут использованы методы матема-
тической обработки материалов. 

Эмпирической основой для запла-
нированного исследования выступают 
образовательные системы стран Евро-
пейского Союза с точки зрения степе-
ни интеграции в них базовых принци-
пов инклюзивного обучения. 

Научная новизна и теоретическое 
значение полученных результатов бу-
дет заключаться в том, что в исследо-
вании:  

 впервые будут выяснены основ-
ные принципы и подходы к определе-
нию содержания понятия «инклюзив-
ное обучение»; 
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 определены критерии «эффектив-
ности» интеграции принципов инклю-
зивного обучения для каждого уровня 
образования; 

 осуществлен ретроспективный 
анализ интеграции базовых принципов 
инклюзивного обучения в систему об-
разования стран Европейского Союза;  

 установлено нормативно-право-
вые параметры реализации инклюзив-
ного обучения в странах Европейского 
Союза; 

 проанализированы организацион-
но-методические основы организации 
инклюзивного образования на всех 
уровнях и уровнях образования в оп-
ределенных странах Европейского 
Союза; 

 определены основные достижения 
и проблемы на пути внедрения сис-
темных принципов инклюзивного обу-

чения в образовательную систему 
стран Европейского Союза; 

 построена модель эффективного 
трансфера основных достижений сис-
темы инклюзивного обучения иссле-
дуемых стран Европейского Союза в 
украинском образовательное простра-
нство; 

 спроектировано основные усло-
вия и возможные трудности реализа-
ции такого трансфера в украинский 
образовательное пространство и пер-
спективы его развития. 

 
Выводы. Разработанная в результа-

те исследования модель эффективного 
трансфера образовательных техноло-
гий призвана оптимизировать и интен-
сифицировать интеграцию основных 
достижений западноевропейской сис-
темы инклюзивного обучения в укра-
инском образовательное пространство. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ЧЕЛОВЕКУ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
В статье рассмотрены подходы к изучению истоков и современных аспектов вос-
питания у учащихся ценностного отношения к человеку, овладения навыками меж-
личностной толерантности. Определены и теоретически обоснованы педагогиче-
ские условия и предпосылки эффективной методики гуманистического воспитания 
учащихся с использованием активных форм и методов.  
Ключевые слова: ценностное отношение к человеку, педагогические условия вос-
питания межличностной толерантности, социальная межкультурная толерант-
ность.  

СТОЛЯРЕНКО О.В. 
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ: ВИТОКИ  

І СУЧАСНИЙ СТАН 
У статті розглянуті підходи до вивчення витоків і сучасних аспектів виховання у 
студентів та учнів ціннісного ставлення до людини, оволодіння навиками міжосо-
бистісної толерантності. Визначені і теоретично обґрунтовані педагогічні умови і 
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засади ефективної методики гуманістичного виховання з використанням активних 
форм і методів.  
Ключові слова: ціннісне ставлення до людини, педагогічні умови виховання міжо-
собистісної толерантності, соціальна міжкультурна толерантність. 

 
E. STOLIARENKO 

THE PROBLEM OF EDUCATION OF VALUE RELEVANCE TO MAN: THE ORIGINS AND 
PRESENT STATE 

 

The article deals with the approaches to the study of the sources and modern aspects of 
education of value relevance to man and mastery of interpersonal tolerance skills by our 
students. The pedagogical conditions and principles of the effective technique of students 
humanistic education using  active forms and methods are determined and theoretically 
grounded.  
Keywords: value  relevance  to man,  pedagogical conditions of education of interperson-
al tolerance, social and intercultural tolerance.  
 

Введение. В связи с глобальными, 
интеграционными, демократическими 
процессами в мире гуманистические 
ценности приобретают особую важ-
ность. Проблема ценностного отноше-
ния к человеку, формирования у вос-
питанников умений и навыков меж-
личностного толерантного взаимодей-
ствия в современных условиях являет-
ся чрезвычайно актуальной. Цель ста-
тьи – анализ подходов к изучению ис-
токов и современного состояния про-
цесса формирования ценностного от-
ношения к человеку, умений и навы-
ков толерантного поведения, обосно-
вание теоретических предпосылок и 
условий воспитания гуманной лично-
сти. 

Степень изученности проблемы. В 
процессе исследования проблемы на-
ми был проанализирован историче-
ский аспект изучения истоков, совре-
менного состояния и особенностей 
воспитания ценностного отношения к 
человеку, формирования у учащихся 
умений и навыков межличностной то-
лерантности. Нами было предложено 
считать, что предпосылками формиро-
вания выше названных нравственных 
качеств являются:  
 - гуманистический подход в опреде-
лении фундаментальных положений 
философии и психологии, рассматри-
вающие человека в качестве наивыс-
шей ценности, а важнейшим атрибу-
том его сущности – свободу, которая 
выражается в способности быть ответ-
ственным субъектом своей жизни, по-
знающим и преобразующим самого 
себя и мир в процессе деятельности и 
общения с другими (Ш. Амонашвили, 

Б.Ананьв, Б.Барулин, С.Братченко, 
В.Слободчиков);  
- комплекс идей, позволяющих рас-
сматривать использование ресурсов 
развивающегося воспитательного про-
странства всеми субъектами воспита-
тельной системы на основе партнѐрст-
ва и взаимной помощи (В.Басова, 
О.Газман, В.Гузеев, А.Мудрик, М.Ро-
жков, Н.Степанов);  
 - теории и концепции, раскрываю-
щие сущность и содержание аксиоло-
гического аспекта в обосновании вос-
питательного процесса (Е.Бонда-
ревская, И.Бех, В.Гершунский, В.Гине-
цинский, В.Зинченко, В.Караковский, 
Н.Никандров, В.Сластѐнин, Л.Степа-
шко, Г.Чижакова);  
 - концепции создания воспитатель-
ной системы школы (В. Басова, Л.Но-
викова, Н.Селиванова, А.Тубельский); 
 - работы по вопросам педагогиче-
ского общения, гуманных взаимоот-
ношений детей и взрослых в педагоги-
ческом процессе (Л.Байбородова, 
А.Белкин, И.Зимняя, В.Кан-Калик) 
и др. 
 - трансляция культурного наследия, 
культурно-исторического опыта (В.Би-
блер, С.Булдаков, Л.Жаров, Л. Коган, 
В.Кохановский).  

Изучая истоки развития ценностно-
го отношения к человеку, влияющие 
на современное видение воспитания у 
молодых людей навыков межличност-
ной толерантности, нами были опре-
делены методологические подходы 
решения проблемы в отечественной и 
зарубежной психолого-педагогической 
науке.  

В первую очередь, мы уточняли со-
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держание основных понятий (ценно-
сти, ценностное отношение к челове-
ку, толерантность, предпосылки их 
воспитания). В частности, ценностное 
отношение к человеку мы рассматри-
ваем как сложное, многоуровневое и 
многокомпонентное качество. 

Материал и результаты исследо-
вания. Проблемы воспитания гуман-
ной  личности, умеющей строить в 
ценностно-осознанной психической 
интра- и интерактивности, а также 
способности к осознанию как своего 
«Я», уважение собственной личности, 
так и признание, принятие другого как 
равноценно достойного, его права 
быть другим, мыслить иначе, понима-
ние его чувств, которое направлено на 
развитие продуктивного взаимодейст-
вия и диалога, и обеспечивается спо-
собностью к самоконтролю и эмоцио-
нальной устойчивости в процессе ак-
тивной жизнедеятельности, наполнен-
ной гуманистическим смыслом. Изу-
чаемый феномен мы рассматривали с 
позиций толерантного сознания, эмо-
ционального восприятия ситуации и 
конкретных поступков. 
 Понятие «толерантность» формиро-
валось в течении длительного периода. 
И этот процесс продолжается до наше-
го времени. Накапливая разносторон-
ние значения, термин стремится соот-
ветствовать действительности, в кото-
рой многообразные проявления нетер-
пимости требуют новых средств пре-
одоления. Согласно определению, 
данному в Декларации принципов то-
лерантности (подписана 16 ноября 
1995 года в Париже 185 государствами 
членами ЮНЕСКО), толерантность 
означает «уважение, принятие и пра-
вильное понимание всего много-
образия культур нашего мира, форм 
самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности». 

Это определение, наиболее мас-
штабное, подразумевает истинно цен-
ностное отношение к человеку, терпи-
мость по отношению к иным нацио-
нальностям, расам, цвету кожи, полу, 
сексуальной ориентации, возрасту, ин-
валидности, языку, религии, политиче-
ским или иным мнениям, националь-
ному или социальному происхожде-
нию.  
 На русский язык с английского Дек-

ларация была переведена как «Декла-
рация принципов терпимости». Но по-
нятие «терпимость» не только не от-
ражает полноты «толерантности», но и 
может быть прямо противоположно 
ему. Русский глагол «терпеть» имеет 
негативную окраску: терпение всегда 
пассивно и означает лишь внешнее 
сдерживание своего отношения. В 
Декларации же «толерантность» по-
нимают как «активное отношение, 
формируемое на основе признания 
универсальных прав и основных сво-
бод человека». В истории человечества 
нетерпимость присутствовала всегда, 
порождая войны, религиозные пресле-
дования и идеологические противо-
стояния. В повседневной жизни она  
выражается в фанатизме, стереотипах, 
оскорблениях, а в государственном 
масштабе – в расовой дискриминации, 
преследовании по национальному, ре-
лигиозному признаку, в нарушении 
важнейших демократических свобод. 

Понимание толерантности тяготеет 
к истории философской мысли, о чем в 
условиях сильной церковной цензуры 
писал Дж.Локк в «Очерках о терпимо-
сти» и «Письмах о терпимости». Упо-
минания об этом качестве мы находим 
в сочинениях П. Бейля. Как философ-
ская категория оно было сформулиро-
вано в связи с проблемой нетерпимо-
сти и первоначально воспринималось в 
контексте осмысления итогов Тридца-
тилетней войны, в ходе которой пред-
ставители враждующих религиозных 
конфессий почти поголовно истребили 
друг друга. 

Представитель философского кры-
ла в истолковании  понятия толерант-
ности, В. Лекторский предлагает че-
тыре возможных способа ее понима-
ния. Первый, «толерантность как без-
различие», предполагает существова-
ние мнений, истинность которых ни-
когда не может быть доказана (рели-
гиозные взгляды, специфические цен-
ности разных культур, особенные эт-
нические верования и убеждения). 
Второй, «толерантность как невоз-
можность взаимопонимания», ограни-
чивает проявление терпимости уваже-
нием к другому, которого, вместе с тем 
трудно понять, и с которым невозмож-
но взаимодействовать. «Толерантность 
как снисхождение» подразумевает 
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привилегированное в сознании чело-
века положение своей собственной 
культуры, поэтому все иные оценива-
ются как более слабые: их можно тер-
петь, но при этом одновременно и пре-
зирать. И наконец, «терпимость как 
расширение собственного опыта и 
критический диалог» позволяет не 
только уважать чужую позицию, но и 
изменять свою в результате критиче-
ского диалога. 
 На этот подход к толерантности и 
указывает автор в качестве желаемого 
для современной ситуации [1]. 
 Принципы толерантности как ос-
новные права и свободы закреплены в 
законных актах и провозглашены в 
международных декларациях. Базовым 
документом является Всеобщая декла-
рация прав человека, а также Между-
народный пакт о гражданских и поли-
тических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. В рамках Совета 
Европы действует Европейская Кон-
венция о защите прав человека и ос-
новных свобод. Недавно вступил в си-
лу 12-й протокол конвенции, который 
обязывает ратифицировавшие его го-
сударства гарантировать любые права 
без какой-либо дискриминации и пре-
дусматривает механизм наказания в 
случае невыполнения обязательств. 
Недопущение расизма и расовой дис-
криминации закреплены, прежде все-
го, в Международной конвенции о ли-
квидации всех форм расовой дискри-
минации, Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказа-
нии за него, Декларации о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам. Главный документ для 
широкого определения толерантности 
– Конституция.  

В области расизма и расовой дис-
криминации основными признаются 
ст. 136 Уголовного кодекса (Наруше-
ние равенства прав и свобод человека 
и гражданина) и 282 (Ответственность 
за действия, направленные на возбуж-
дение национальной и расовой враж-
ды, унижение национального достоин-
ства, пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их национальной 
или расовой принадлежности). 

 Глобализация экономики, быстрое 
развитие коммуникаций, урбанизация 
и интеграционные процессы делают 
любую эскалацию нетерпимости по-
тенциально опасной для всего мира. 
Осознание этой угрозы политиками и 
всемирной общественностью сделало 
одной из важных целей развития ми-
рового сообщества достижение всеоб-
щей толерантности. Декларируя ее 
принципы, различные правовые и ку-
льтурные организации демонстрируют 
обозначившийся кризис терпимости в 
современном обществе. ООН по ини-
циативе ЮНЕСКО объявила 1995 год 
(год 50-летия обеих организаций) Ме-
ждународным годом толерантности. 
На протяжении всего года вопросы 
терпимости, разнообразия культур, 
различия между людьми стали пред-
метом обсуждения более чем 50 ре-
гиональных и международных конфе-
ренций.  
 Итог года – принятие Декларации 
принципов толерантности. В 2001 году 
ЮНЕСКО было объявлено Междуна-
родное десятилетие культуры мира и 
ненасилия. О мобилизации междуна-
родных правозащитных сил свиде-
тельствуют организованные за послед-
нее время мероприятия по проблеме 
нетерпимости. Так, 11-13 октября 2000 
года в Страсбурге была проведена Ев-
ропейская конференция против расиз-
ма. Самое масштабное событие, к ко-
торому готовились 5 лет, состоялось 
31 августа – 7 сентября 2001 года в 
Дурбане (ЮАР) – Третья Всемирная 
конференция по борьбе против расиз-
ма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ней нетерпимости 
(ВКАР). В преддверии этого события 
15-16 января 2001 года в Женеве со-
стоялись неформальные консультации 
подготовительного комитета, в кото-
рых участвовали как представители 
правительства, так и неправительст-
венных организаций. Во всех странах, 
при МИДе и гражданском сообществе 
создавались рабочие группы по подго-
товке к конференции. В них входили 
Центр развития демократии и прав че-
ловека, «Гражданский контроль», Пра-
возащитный центр «Мемориал» и Ме-
ждународная лига прав человека. Изу-
чая проблему, мы обращали присталь-
ное внимание на роль третьего сектора 
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и участие в акциях милосердия уча-
щихся. 

 Необходимые шаги для преодоле-
ния нетерпимости в обществе опреде-
ляются соответствующей политикой 
государства, законодательной базой и 
правильным применением законов. В 
стране имеется достаточная правовая 
основа в виде международных догово-
ров и федерального законодательства 
для эффективной борьбы с проявле-
ниями расизма и расовой дискримина-
ции. И нужно использовать эти воз-
можности, ратифицировать междуна-
родные документы, вносить изменения 
в некоторые законы. Государство обя-
зано обеспечить равный доступ к ох-
ране здоровья, образованию, социаль-
ному обеспечению, реализации права 
на жилище для всех без какой-либо 
дискриминации, в том числе по при-
знаку наличия регистрации по месту 
жительства; регулировать проблемы 
миграции, приводящие к различным 
формам этнической дискриминации 
представителей меньшинств и мигран-
тов. СМИ должны освещать события 
так, чтобы репортажи отражали, по-
мимо прочего, точку зрения и мнение 
групп, которые являются или могут 
стать объектом национальной дискри-
минации. 

Мы анализировали психологические 
особенности воспитания школьников и 
руководствовались общей стратегией 
развития личности. Согласно структу-
ры исследуемого нравственного каче-
ства (толерантное сознание, гумани-
стические чувства, соотнесение собст-
венных поступков и своего поведения 
в повседневной жизни с принципами 
человеколюбия) определены критерии 
и показатели сформированности у 
учащихся ценностного отношения к 
человеку на основе толерантного соз-
нания, уважения человеческого досто-
инства любой личности:  

- когнитивный (знания об этом  ка-
честве, интраперсональность, интер-
персональность),  
 - эмоционально-волевой (относи-
тельно устойчивые чувства человека 
по отношению к другим социальным 
объектам, выражающиеся в способно-
сти к эмпатии, эмоциональной отзыв-
чивости и эмоциональной устойчиво-
сти),  

- практический (способность к со-
трудничеству и конструктивной ком-
муникации на основе техники толе-
рантного субъект-субъектного взаимо-
действия, ассертивности, ценностного 
отношения к человеку), которые по-
зволили определить уровни сформиро-
ванности изучаемого нравственного 
качества у школьников как высокий, 
средний и низкий [3]. 
 Теоретически обоснованы и экспе-
риментально проверены педагогиче-
ские условия воспитания ценностного 
отношения к человеку у учащихся об-
щеобразовательной школы, осознание 
его сущности как нравственной гума-
нистической ценности и развитие со-
ответствующей активной гражданской 
позиции; обеспечение личностно-ори-
ентированного межличностного су-
бъект-субъектного взаимодействия и 
создание обстановки коллективного 
сотрудничества и доверия; оптимиза-
ция взаимодействия за счет развития у 
воспитанников способности к понима-
нию и принятию собственной лично-
сти (рефлексивности) и устойчивости 
к внешним негативным воздействиям 
(эмоциональной стабильности); акти-
визация педагогических усилий, на-
правленных на развитие способности  
к принятию другого человека:  
 - эмпатии и ассертивности;  
 - использования психолого-педаго-
гических интерактивных методов, при-
емов, технологий, в частности семина-
ра-тренинга, способствующих овладе-
нию навыками и умениями толерант-
ного межличностного взаимодействия 
и активное их использование в повсе-
дневной жизни). 
 Вывод. В процессе работы нами бы-
ла раскрыта сущность одного из самих 
сложных феноменов нравственного 
воспитания. Также нами была разрабо-
тана и экспериментально проверена 
инновационная методика воспитания у 
школьников ценностного отношения к 
человеку с использованием активных 
форм, методов, специальных средств, в 
частности семинара-тренинга «Поток 
социальных умений толерантного 
взаимодействия на основе ценностного 
отношения к человеку», при помощи 
которых мы достигли повышения 
уровня готовности к толерантному 
межличностному взаимодействию: 
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осознание учениками сущности данно-
го феномена, овладение необходимы-
ми умениями и навыками, развитие 
которых предопределено структурой 
межличностной толерантности. Эф-
фективность внедренной модели под-
тверждена экспериментально: сравне-
ние результатов констатирующего и 
контрольного этапов эксперимента 

свидетельствует о положительной ди-
намике в воспитании толерантного 
ценностного отношения к человеку  у 
учащихся. Более детально о результа-
тах нашого экспериментального ис-
следования можно ознакомиться в 
многочисленных публикациях автора 
[2; 3; 4]. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

У статті розглядається роль соціально-педагогічного патронажу у системі соціа-
льних послуг для осіб з вадами психофізичного розвитку.  
Ключові слова: соціалізація, соціальні послуги, клієнт, особистісний потенціал, 
життєва ситуація, соціальний діагноз, патронажна служба. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ЛИЦ С НЕДОСТАТКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматривается роль социально-педагогического патронажа в системе 
социальных услуг для лиц с недостатками психофизического развития.  
Ключевые слова: социализация, социальные услуги, клиент, личностный потенциал, 
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I.SARANCHA 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL PATRONAGE IN SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE WITH  

IMPAIRED MENTAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT 
 

This paper considers the role of social and educational patronage in social services sys-
tem for persons with impaired mental and physical development.  
Keywords: socialization, social services, the client, personal potential, life situation, so-
cial diagnosis, the patronage service. 
 

За даними ООН у світі нараховуєть-
ся близько 450 мільйонів людей із по-
рушеннями психічного або фізичного 
розвитку, що становить 1/10 частину 
людства. Державна статистика МОЗ 
України констатує щорічне зростання 
кількості дітей, які мають порушення 
опорно-рухового апарату, у період з 
2003 р. по 2012 р. рівень загальної ін-
валідності дітей збільшився на 78%. 
Наразі ця цифра сягає 50 тисяч дітей з 
вадами психофізичного розвитку.  

Соціальна підтримка осіб з психофі-
зичними вадами є одним із важливих 
завдань в усьому світі, її необхідність 
відображена у найважливіших міжна-
родних правових документах. Україна 
також гарантує соціальний захист цим 
особам, зокрема, це відображено у За-
конах України «Про реабілітацію інва-
лідів в Україні» (2006 р.), «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» (1991 р.) та ін.  

Закон України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» дав поштовх сер-
йозним конструктивним змінам у за-
безпеченні дітей та дорослих осіб з ін-
валідністю правовими та конституцій-
ними гарантіями у сфері соціального 
захисту та реабілітації. 

Метою статті є з‟ясування особли-
востей соціально-педагогічного патро-
нажу як однієї із форм практичної реа-
лізації функції соціального захисту 
держави.  

Системна, комплексна реабілітація 
як найбільш ефективна форма реабілі-
таційно-корекційної роботи з особами 
з порушеннями психофізичного розви-
тку вимагає від фахівців соціальних 
служб та центрів соціальної реабіліта-
ції розуміння фахових питань різних 
суміжних галузей науки, зокрема, ме-
дицини, корекційної педагогіки, спеці-
альної психології, соціальної роботи, 
права тощо. Робота з батьками осіб з 
порушеннями опорно-рухового апара-
ту в контексті соціальної реабілітації є 

невід‟ємною складовою процесу соці-
алізації та адаптації осіб з вадами пси-
хофізичного розвитку. 

Одним з найважливіших факторів 
соціальної інтеграції осіб з порушен-
нями психофізичного розвитку є під-
готовка суспільства до адекватного 
сприйняття осіб з інвалідністю. Наразі 
в Україні велика увага науковців, гро-
мадських діячів та суспільства в ціло-
му спрямована на впровадження низки 
соціальних послуг для  осіб із вадами 
психофізичного розвитку. 

Метою цієї статті є представлення 
ролі соціально-педагогічного патро-
нажу у системі соціальних послуг для 
осіб з вадами психофізичного розвит-
ку. 

На сьогоднішній день в Україні зна-
чного розвитку набула соціальна сфе-
ра, яка покликана забезпечити макси-
мально повноцінну життєдіяльність 
кожної людини, а особливо людей з  
вадами психофізичного розвитку. Од-
ним із видів соціальних послуг, які на-
даються людям з вадами психофізич-
ного розвитку, є соціально-педагогіч-
ний патронаж. 

Патронаж (від фр. Рatrоnаgе – засту-
пництво) – вид соціального обслугову-
вання, переважно вдома, клієнтів гру-
пи ризику та осіб з вадами психофізи-
чними розвитку, який полягає в пос-
тійному соціальному нагляді, регуляр-
ному відвідуванні їхніх жител соціаль-
ними працівниками, наданні їм необ-
хідної соціально-психологічної, педа-
гогічної, матеріально-побутової допо-
моги, проведенні нескладних медич-
них маніпуляцій і т.д. [6, с.224].  

Патронаж – це індивідуальна діяль-
ність фахівця, завдяки якій клієнт, над 
яким встановлюється патронаж, отри-
мує конкретну допомогу та підтримку, 
покликану мобілізовувати і підвищу-
вати його адаптаційні можливості  
[1, с.19]. 
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Служба соціально-педагогічного па-
тронажу діє на основі таких принци-
пів: 

• системність: цей принцип передба-
чає побудову процесу соціального па-
тронажу як систему практичних дій, 
взаємопов'язаних у рамках єдиної про-
грами. При цьому проблеми клієнтів 
розглядаються не ізольовано, а в кон-
тексті соціальних взаємозв'язків та 
взаємовідносин всередині їхніх сімей; 

• комплексність: програма соціаль-
но-педагогічного патронажу форму-
ється і реалізується на основі підходу, 
який передбачає використання не роз-
різнених заходів, а їхнього комплексу, 
тобто всього необхідного спектру со-
ціальних та педагогічних послуг, які 
об'єктивно відповідають інтересам клі-
єнтів; 

• оптимальне використання потен-
ційно-позитивних резервів соціально-
го, виробничого та сімейного оточення 
клієнтів. Служба соціального патро-
нажу повинна виявляти в оточенні клі-
єнтів своїх потенційних союзників, 
оцінювати наявні у них і не викорис-
товувані (або які використовуються не 
повною мірою) творчі можливості, 
приводити ці можливості в дію, у своїй 
діяльності спиратися на підтримку ро-
дичів, друзів, колег, знайомих клієнтів, 
здатних внести позитивний внесок у 
вирішення їхніх життєвих проблем. 
Одночасно служба соціально-педаго-
гічного патронажу вживає зусилля з 
мобілізації потенціалу тих систем (ор-
ганів та установ), які можуть і зобов'я-
зані допомагати сім'ям і клієнтам у 
оволодінні новими знаннями, вміння-
ми та навичками, за допомогою яких 
вони мали б можливість здійснити са-
модопомогу, незалежно від зовнішньої 
підтримки вирішувати свої особисті та 
соціальні труднощі; 

• пріоритет профілактичної спрямо-
ваності у процесі соціально-педагогіч-
ного патронажу. Служба соціально-
педагогічного патронажу покликана 
якомога раніше виявляти небезпечні 
тенденції в соціальному здоров'ї клієн-
тів. Необхідно домагатися усунення 
факторів соціального ризику, здійсню-
вати превенцію кризових ситуацій в 
сім'ях та в дитячому середовищі; 

• повага автономності сім'ї та особи-
стості, яка отримує допомогу, її прав 

на вільний вибір свого шляху розвитку 
(якщо її спосіб життя не загрожує жит-
тю і здоров'ю дітей та найближчого 
оточення); 

• об'єктивна оцінка потреб сім'ї та 
особистості й надання допомоги в реа-
льно можливому обсязі, без прагнення 
до нездійснених цілей, ідеалам і штуч-
ним зразкам. Служба соціально-педа-
гогічного патронажу налаштовує кліє-
нтів на відповідальний підхід до вирі-
шення власних проблем, на прийняття 
відповідальності за своє життя. Фахів-
ці служби повинні ставити перед свої-
ми клієнтами реалістичні вимоги та 
завдання, які сприяють особистісному 
зростанню клієнтів; 

• диференційований підхід до клієн- 
тів, які представляють різні групи сі-
мей і дітей. У практичній діяльності 
служба соціально-педагогічного пат-
ронажу виходить  з того, які конкретні 
труднощі та проблеми клієнтів (інвалі-
дизація, соціально-педагогічна запу-
щеність, насильство, злидні, неготов-
ність до сімейного життя, алкоголізм, 
дитяча наркоманія, бездоглядність і 
т.п.), наскільки вони запущені чи небе-
зпечні та якою мірою склалася ситуа-
ція для сім'ї, дітей, найближчого ото-
чення і широкого соціуму; 

• адресний характер. Соціально-
педагогічний патронаж адресується і 
надається конкретним сім'ям та особам 
відповідно до характеру виникаючих у 
них педагогічних, соціальних і особис-
тісних проблем і особливостей соціа-
льної  ситуації; 

• взаємодія та сприяння, що полягає 
у створенні умов для усвідомлення 
клієнтами своєї позиції по відношенню 
до фахівців служби та спільної роботи 
з ними з коригування ситуації; 

• поділ відповідальності між клієн-
тами і фахівцями на вирішення кризо-
вої життєвої ситуації та поступова, але 
цілеспрямована, віднова їхньої макси-
мально повноцінної життєдіяльності;  

• створення умов для самостійного 
творчого освоєння клієнтами системи 
взаємовідносин з навколишнім світом і 
зі своїм найближчим середовищем, а 
також для здійснення особистісного 
вибору. 

Поряд з цими специфічними прин-
ципами, діяльність служби соціально-
педагогічного патронажу повинна бу-
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дуватися з урахуванням загальних 
принципів роботи соціальних служб, 
які мають універсальний характер. Це 
принципи служіння клієнту, урахуван-
ня його особистісних, психофізичних, 
гендерних, вікових та фізіологічних 
особливостей, конфіденційності, відк-
ритості для всіх потребуючих, своєча-
сності надання соціальних послуг та 
ряд інших. Дотримання цих принципів 
закономірно впливає на організацію та 
утримання всієї діяльності служби со-
ціально-педагогічного патронажу, під-
порядковує її єдиним правилам і зако-
номірностям, забезпечує ефективністю 
прийнятих зусиль.  

Холостова Є.І. розрізняє два напря-
мки соціального патронажу сім'ї осіб з  
вадами психофізичного розвитку. 

Перший напрямок ґрунтується на 
характері тих дій, які здійснюють соці-
альні служби стосовно сімей та дітей 
особливого ризику. Воно включає в 
себе такі види патронажу, як соціаль-
ний, медико-соціальний, соціально-пе-
дагогічний, соціально-психологічний, 
соціально-економічний, що виража-
ється у видачі посібників, продуктів, 
одягу і т.д. 

Другий напрямок ґрунтується на ха-
рактеристиці об'єктів патронажу. Вони 
класифікуються за віком (діти, підліт-
ки, літні люди), за статевою принале-
жністю (дівчатка, хлопчики, жінки, 
чоловіки), за медичними показаннями 
(інваліди, вагітні жінки і т.д.), за соці-
альним статусом (бездоглядні діти, 
жертви насильства), з сімейних про-
блем (неблагополучні сім'ї, діти бать-
ків-алкоголіків) і т.д. 

Соціально-психологічний патронаж 
реалізується в різних формах тривалої 
наданої психологічної та соціальної 
допомоги сім'ям, що переживають 
конфлікт або стресовий стан, а також 
мають проблеми у вихованні дітей, які 
у стані хронічної соціально-психо-
логічної дезадаптації та емоційної на-
пруги. 

Фахівці, які здійснюють психологі-
чний патронаж, проводять консульту-
вання, знаходять разом з клієнтами 
альтернативні шляхи виходу з конфлі-
ктних ситуацій, виконують посередни-
цькі функції між клієнтом та його ото-
ченням, допомагають знизити у клієн-
та почуття тривожності, при цьому 

фахівець повинен кваліфіковано залу-
чати членів сім'ї в процес запланова-
них змін роботи. 

Соціально-педагогічний патронаж 
включає в себе всебічну та дієву допо-
могу родині, яка має різні проблеми, 
силами фахівців соціальних служб та 
центрів реабілітації, що орієнтуються 
на власні педагогічні можливості, а та-
кож на ресурси соціально-педагогіч-
ного простору [8, с.524-527]. 

Служба соціально-педагогічного па-
тронажу виконує такі функції: 

• вивчення та аналіз життєвої ситуа-
ції потенційних і реальних клієнтів 
(сімей та дітей групи соціального ри-
зику);  

• комплексний та системний вплив 
на цю ситуацію і на клієнтів з метою 
соціального оздоровлення; 

• забезпечення подальшого соціаль-
ного контролю за життєдіяльністю клі-
єнтів для недопущення рецидивних 
явищ асоціального плану [2, с.51]. 

Стадії процесу соціального патро-
нажу за Пановим А.М.: 

• постановка соціального діагнозу – 
виявлення та оцінка ситуації клієнта як 
кризової, важкої або небезпечної, збір 
попередніх даних, аналіз інформації 
для розробки патронажної програми; 

• втручання патронажної служби та 
інших соціальних інституцій у  ситуа-
цію клієнта; 

• робота зі зміни мотивації клієнтів і 
найближчого оточення; 

• проблемний аналіз – спільна робо-
та з клієнтом та сім'єю з визначення 
причин їхнього неблагополуччя, хара-
ктеру проблем та їхнього впливу на 
життєдіяльність, а також з виявлення 
ресурсів та систем зв'язків, здатних 
брати участь в підтримці клієнта та сі-
м'ї; 

• розгляд всього діапазону можли-
вих рішень, способів їх досягнення та 
вибір найбільш ефективних, складання 
договору формального або неформа-
льного характеру, що визначає відпо-
відальність і обов'язки сторін, терміни 
роботи, час і місце зустрічей та інші 
моменти, що мають значення для ус-
пішної реалізації патронажної програ-
ми; 

• соціальна терапія – безпосереднє 
виконання дій, спрямованих на досяг-
нення запланованих перетворень з 
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урахуванням різних обставин і зобов'я-
зань учасників; 

• оцінка ефективності спільних дій і 
при необхідності звернення до інших, 
більш адекватних засобів досягнення 
поставлених цілей; 

• допомога клієнтам у прийнятті рі-
шення про доцільність використання 
постійної системи підтримки, інших 
шляхів і засобів при виникненні непе-
редбаченої ситуації [4, с.43]. 

Аналіз практики показує, що втру-
чання патронажних служб об'єктивно 
виправдано і відбувається в таких си-
туаціях: 

• важкі, травмуючі події, які станов- 
лять загрозу для життя, здатні призвес-
ти клієнтів до сильних емоційних роз-
ладів і гострих переживань екстрема-
льного характеру, до вибору саморуй-
нівних форм; 

• різкі зміни зовнішньої, соціальної 
ситуації, до яких клієнт не встиг підго-
туватися і реакція на які пригнічує йо-
го адаптативні механізми (звільнення з 
роботи або навчання, смерть близької 
людини, розлучення, хронічна хворо-
ба, отримання інвалідності і т.д.; у 
цьому ж ряду можна відзначити вагіт-
ність і народження дітей у неповноліт-
ньої матері), що загрожує розвитком 
гострої кризи або виснаженням захис-
них механізмів;  

• глибока вкоріненість сім'ї в кримі-
нальній, алкогольній субкультурі, не-
зворотні в принципі або без кваліфіко-
ваної допомоги поведінкові й особис-
тісні зміни у членів сім'ї, небезпечні 
для родичів (насамперед дітей) і ото-
чуючих. Практика показує, що біль-
шість клієнтів та сімей, які потребують 
соціального патронажу, є невмотиво-
ваними або слабомотивованими до ро-
боти з патронажними службами. Не-
бажання бути об'єктом чиєїсь допомо-
ги – нормальне і зрозуміле явище при 
запереченні наявності відповідних 
проблем. Але при такому переконанні 
клієнт ніколи не стане союзником пат-
ронажного працівника, а значить і ус-
піх всього патронатного процесу до-
сить сумнівний. 

Технологія соціально-педагогічного 
патронажу, як її подають у науково-
методичній літературі, не передбачає 
використання будь-яких спеціальних 
методів проведення роботи з мотивації 

клієнтів. Вважається достатнім вико-
ристовувати різні форми пропаганди 
соціальних та педагогічних послуг, що 
надаються патронажними службами, 
та соціальної реклами їхньої ефектив-
ності. 

Процедура соціально-педагогічного 
патронажу включає: 

а) вивчення ситуації соціального та 
психологічного стану клієнта при ви-
користанні засобів, що знижують рі-
вень тривоги і надають емоційну підт-
римку; 

б) надання конкретної (при необхід-
ності – оперативної та екстреної) до-
помоги, спрямованої на вирішення 
специфічних кризових проблем, при 
домінуванні прямого впливу і мобілі-
зації всіх наявних у клієнтів ресурсів 
для необхідних змін у життєдіяльності 
та досягнення оптимального функціо-
нування в соціальному, трудовому та 
сімейному середовищі; 

в) надання послуг профілактичної 
спрямованості, що мають на меті не 
тільки задоволення потреб клієнтів, 
пов'язаних з актуальною кризовою або 
критичною ситуацією, але і стабіліза-
цію сприятливих тенденцій і закріп-
лення успіхів, зменшення або усунен-
ня факторів ризику; 

г) об'єднання зусиль суб'єктів соціа-
льного патронажу, їх включення у ви-
рішення проблем клієнтів залежно від 
характеру цих проблем, забезпечення 
комплексного підходу в цьому процесі 
(поєднання паралельного вирішення 
економічних, культурно-освітніх, пси-
хосоціальних та інших проблем)  
[2, с.57]. 

Осипова І.І. пропонує наступний ал-
горитм  взаємодії фахівця служби со-
ціально-психологічного патронату з 
клієнтом – родиною:  

1.Спілкування з клієнтом, вміння 
слухати і чути, аналізувати, не прий-
мати сторону клієнта, не дати втягнути 
себе в конфлікт, бути об'єктивним, не-
залежним арбітром. 

2.Формування мотивації клієнта на 
отримання допомоги та згоди співпра-
ці з фахівцем і службою. 

3.Розробка спільного плану дій що-
до виходу з кризової ситуації. 

4.Контроль за виконанням угоди. 
5.Закріплення позитивних навичок 

виходу з кризи. 
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6.Підведення підсумків роботи. 
7.Обговорення питань, що стосу-

ються подальших відносин клієнта і 
фахівця. 

8.Прощання з клієнтом [3,с.56]. 
Алексєєва Л.С., Міняйло В.Ю. роз-

глядають процес соціально-педагогіч-
ного патронажу через застосування ря-
ду технологій (методів): 

1. Корекція. 
2.Психотерапія. 
3.Навчання. 
4.Моделювання. 
5. Спонукання.  
6.Рефлексія. 
7.Посередництво. 
8.Розвиток у клієнтів соціальних і 

особистісних навичок.  

9.Створення ситуацій, які допома-
гають знизити відчуття тривожності у 
клієнтів. 

10.Соціально-психолого-педагогіч-
ний супровід та ін. [2, с.57].  

Висновки. Отже, система соціаль-
но-педагогічного патронажу сімей з 
особливими потребами є незмінною і 
ключовою складовою соціального за-
хисту населення. Сучасний соціально-
педагогічний патронаж об‟єднує низку 
методів, прийомів та конкретних ме-
тодик роботи соціального працівника і 
проблемної сім‟ї чи особистості, ефек-
тивність яких безпосередньо залежить 
від рівня психолого-педагогічної та 
професійної компетенції працівника 
соціальної служби. 
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The article presents the results of study of the level of activity-behavioral component for-
mation of hard of hearing senior pupils’ legal consciousness.  
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Проблема підготовки підростаючого 

покоління до майбутнього дорослого 
життя – одна із найактуальніших у пе-
дагогіці. Відповідальність держави і 
суспільства зростає, коли йдеться про 
осіб із особливостями психофізичного 
розвитку, у тому числі, зі зниженим 
слухом. На сьогодні важливим завдан-
ням сучасної освіти є така підготовка 
слабочуючих школярів до майбутньо-
го дорослого життя, яка базувалася б 
на свідомому та відповідальному до-
триманні ними правових норм і правил 
міжособистісної людської взаємодії, 
що стало б запорукою їх успішної ін-
теграції у суспільство. Питання право-
вого виховання та формування право-
свідомості старшокласників зі зниже-
ним слухом є актуальними на сучас-
ному етапі становлення правової  
України. „У результаті різких соціаль-
но-економічних, політичних, світогля-
дно-культурних змін у нашій державі 
настав час падіння моральності, стрім-
ко знизилась виховна дія громадської 
думки та національних традицій” 
[1, с.19]. У даний час спостерігається 
„інтенсивна примітивізація свідомості 
дітей. Простежується зростання циніз-
му, егоїзму, грубості, жорстокості, аг-
ресивності, що викликають сьогодні 
особливе занепокоєння [Там же].  

Стає очевидною об‟єктивна потреба 
цілеспрямованої діяльності всіх соціа-
льних інститутів держави в галузі пра-
вового виховання і формуванні право-
свідомості учнівської молоді. Форму-
вання правосвідомості учнів зі зниже-
ним слухом обумовлює усвідомлення 
ними необхідності існування правових 
норм (як у суспільстві, так і в школі, у 
класі), переконання у необхідності їх 

дотримання; прагнення до реалізації 
своїх громадянських прав і свобод; 
критичне співвіднесення власного спо-
собу життя з нормами життя суспільс-
тва; відповідність поведінки учня нор-
мам моралі і права. 

Спеціальні дослідження з правового 
виховання осіб із порушеннями слуху 
та практика роботи свідчать, що діти 
не завжди поводять себе відповідно до 
вимог правових норм, часто порушую-
чи їх (Л.Аксьонова, О.Алексєєв, 
Б.Юдін, І.Щербакова). Це пояснюється 
тим, що неповноцінне функціонування 
слухового аналізатора детермінує по-
рушення контактів з оточуючими, об-
меження можливостей з усвідомлення 
різноманітності відносин, що форму-
ються у суспільстві, нерозуміння кон-
кретної ситуації та поведінки оточую-
чих (Т.Розанова, Т.Богданова, Є.Ре-
чицька). Водночас, у корекційній педа-
гогіці лише окремі дослідження прис-
вячені теоретичним  та практичним 
аспектам означеної проблеми (І.Коле-
сник, О.Ляшенко, О.Малхасьян, Б.Пу-
занов, С.Фалько). 

У сучасних умовах розбудови пра-
вової держави дослідження проблеми 
формування правосвідомості старшо-
класників зі зниженим слухом набуває 
особливої актуальності. І.Ларіна, К.Ту-
джанова виділяють певні суперечності 
між потребою сучасного суспільства у 
громадянах з високим рівнем правової 
свідомості та недостатньою розробле-
ністю шляхів формування правосвідо-
мості у старшокласників зі зниженим 
слухом; між існуючою специфікою 
психофізичних, мовленнєвих, вікових, 
комунікативних особливостей школя-
рів зі зниженим слухом та незначним 
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урахуванням їх у навчально-виховно-
му процесі. 

Метою нашого експериментального 
дослідження стало вивчення рівня 
сформованості діяльнісно-поведінко-
вого компонента правосвідомості ста-
ршокласників зі зниженим слухом, 
який визначає готовність цієї категорії 
учнів до реалізації власних правових 
знань та переконань у життєву актив-
ність, уміння адекватно поводитися у 
різних ситуаціях. Рівнями сформова-
ності діяльнісно-поведінкового компо-
нента ми визначили: 

1. Високий. Учень уміє поводити 
себе у будь-якій ситуації, дотримуєть-
ся правил поведінки. Активно працює 
у колективі, із задоволенням виконує 
громадські доручення, бере участь у 
всіх заходах та зацікавлює інших. Ак-
тивно займається шефською роботою. 
Ініціатор та організатор суспільно-
корисних справ. Демонструє позитив-
ний приклад оточуючим. Береже сус-
пільне та особисте майно, вимагає 
цього від інших. Завжди готовий при-
йти на допомогу товаришам, протисто-
їть злу, насильству, несправедливості. 
У поведінці і діяльності виявляються 
внутрішні (самопізнання, самоствер-
дження, самовираження, самореаліза-
ція), а також соціальні (міжособистіс-
ні) мотиви. В основі мотивів поведінки 
й участі у видах діяльності знаходить-
ся прагнення принести користь школі, 
а також позитивний приклад. У проце-
сі взаємодії з іншими обирає співпра-
цю, діалог, компроміс, переговори. 

2. Середній. Учень дотримується 
дисципліни, але, спостерігаючи за по-
рушеннями її іншими, не виявляє сту-
рбованості. Іноді порушує правила по-
ведінки, знаходячи виправдання своїм 
діям. Не любить працювати у колекти-
ві. Іноді намагається створити вражен-
ня, що піклується про інших, але ці дії 
мають показний характер і зазвичай 
виявляються тільки під тиском педаго-
га або інших школярів. Прагне мати 
вигоду від своїх вчинків. Участь у 
громадській діяльності пасивна. Допо-
магає лише за умови винагороди. Схи-
льний до правомірної поведінки, знає 
та не завжди виконує правила поведін-
ки. Мотивами поведінки є особистісні 
(самоствердження, самореалізації, са-
мовираження), бажання заслужити по-

вагу і довіру педагогів та однокласни-
ків, бути не гіршим від інших. В про-
цесі взаємодії з іншими уникає вирі-
шення конфлікту, відмовляється по-
ступитися. 

3. Низький. Учень часто порушує 
правила поведінки, є активним учас-
ником конфліктів. Не визнає своїх 
провин, та завжди намагається пере-
класти відповідальність за скоєне на 
інших. Уникає участі у громадському 
житті. Надає допомогу дуже рідко, 
лише коли цього від нього потребують 
оточуючі або під впливом педагога. 
Добро робить, коли має від цього осо-
бисту користь. Має деформоване уяв-
лення про моральні норми та їх засто-
сування у поведінці. Не виявляє ініціа-
тивності. Доручення та обов‟язки ви-
конує під примусом. Не береже суспі-
льне майно.  

Мотивація поведінки характеризу-
ється егоцентричною спрямованістю, 
користолюбством. Поведінка регулю-
ється переважно вимогами старших, 
зовнішніми стимулами та спонукання-
ми. Скептичне ставлення до законів 
держави підкріплюється відповідною 
поведінкою, якою намагається демон-
струвати недовіру до чинного законо-
давства, байдужість до виконання пра-
вових норм. У взаємодії з іншими час-
то займає позицію ігнорування або йде 
на конфлікт. Схильний до правопору-
шень. Учень байдужий до норм права, 
до потреб інших людей. У ставленні до 
інших домінують егоїстичні мотиви. 
Схильний до асоціального ставлення 
до оточуючих. Пасивний, правомірна 
поведінка визначається страхом перед 
покаранням.  

З метою вивчення застосування уч-
нями правових знань у поведінці вико-
ристовувались:  

1) спостереження за вчинками дити-
ни з огляду на їх відповідність засвоє-
ним правовим нормам;  

2) опитування педагогів про поведі-
нку учнів щодо прояву у них правових 
якостей;  

3) анкетування старшокласників. 
Анкетування учнів мало на меті ви-
явити їхні вміння застосовувати на-
буті правові знання, уміння та навич-
ки у житті, способи взаємодії з інши-
ми людьми, до яких вдаються учні, 
дотримуючись правомірної поведін-
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ки, вміння відстоювати свої права, 
вміння виконувати зобов‟язання пе-
ред державою і суспільством; схиль-
ності до шкідливих звичок, вибір пе-
вної моделі поведінки у правовій си-
туації. 

Дослідженням було охоплено 136 
учнів 9-10 класів зі зниженим слухом 
Закарпатської, Львівської, Тернопіль-
ської, Хмельницької, Чернівецької 
областей, анкетуванням та інтерв‟ю-
ванням було охоплено 112 педагогів 
спеціальних шкіл для дітей зі зниже-
ним слухом. 

На думку педагогів, старшокласни-
ки з порушеннями слуху, мають різні 
рівні застосування знань про норми 
моралі та права, що залежить від наяв-
ності знань про норми моралі та права, 
їхньої суті, розуміння і ставлення до 
них, вміння на практиці їх застосувати. 
Так, оцінюючи участь школяра у су-
спільних справах, ініціаторами суспі-
льних справ були визнані 9% учнів, 
7% учнів виявились пасивними спо-
стерігачами всього, що відбувається у 
закладі. Активними учасниками суспі-
льних справ, такими, що іноді виявля-
ють ініціативу, були визнані 16% шко-
лярів, безініціативними учасниками – 
30% учнів, найбільше вихованців 
(38%) нерегулярно беруть участь у су-
спільному житті навчального закладу. 

Постійними ініціаторами надання 
допомоги товаришам з навчання ви-
явились 9% учнів, удвічі більше (18%) 
школярів ніколи не надають допомоги 
однокласникам, іноді виявляють ініці-
ативу 11% вихованців, на прохання 
товариша або педагога надають допо-
могу 24%, нерегулярно допомагають 
товаришам 38% учнів. 

Допомагаючи товаришам у суспіль-
ній діяльності, завжди і будь-кому на-
дають допомогу 10% школярів, виби-
рають, кому допомогти, а кому ні, – 
22%, будь-кому, але рідко допоможуть 
25% вихованців, лише деяким товари-
шам і не завжди допомогу нададуть 
34%, ніколи нікому не допомагають 
9% учнів. 

Визначаючи рівень самокритичнос-
ті, педагоги визначили, що учнів, які 
майже не потребують критики – само-
критичних, серед їхніх вихованців не-
має, задумуються над критикою 17% 
школярів, іноді сприймають критичні 

зауваження 39% учнів, рідко коли реа-
гують на зауваження 36% вихованців, 
ніколи не зважають на критичні заува-
ження 8% старшокласників. Аналізую-
чи рівень відповідальності стосовно ви-
конання дорученої справи, педагоги 
дійшли висновку, що ініціаторів вико-
нання відповідальних справ, таких, що 
доведуть розпочате до кінця, серед ста-
ршокласників немає. Проте 15% з них 
можна завжди давати доручення, 22% 
можна часто доручати виконання, 15% 
школярів ніколи не можна доручити ви-
конання відповідальної справи. 

Досліджуючи вміння учнів застосо-
вувати набуті правові знання, уміння 
та навички у житті, зокрема, вміння 
відстоювати свої права, виконувати 
обов‟язки перед суспільством та дер-
жавою, а також обирати способи взає-
модії з іншими людьми, ми з‟ясували 
таке. 

Виконують закони, тому що визна-
ють їх основним обов‟язком людини і 
громадянина – 52% учнів, не визнають 
закони обов‟язковими – 11%; 37% 
школярів не змогли дати відповідь на 
питання. Разом з цим, можуть обійти 
закон, якщо він заважає вчинити так, 
як хочеться, 47% учнів, не будуть йти 
в обхід закону 41%; не знають, як вчи-
нити 12% вихованців. 47% респонден-
тів вважають, що людина має право 
порушити права інших людей задля 
досягнення своєї мети; 37% учнів вва-
жають, що за жодних умов не мають 
права порушувати права інших людей; 
складно було дати відповідь 26% уч-
нів. 

Дотримуються законів держави че-
рез страх покарання – 64% школярів; 
не пов‟язують дотримання законів із 
страхом покарання 23%; не знають ві-
дповіді – 13% анкетованих. Завжди 
чинять правильно, коли впевнені, що 
про це ніхто не взнає –32% опитаних; 
не завжди – 52%; 12% учнів не відпо-
віли на питання. 

Обираючи модель поведінки у випа-
дку сварки, конфлікту зі старшими, ві-
дразу дослухаються та підкоряться їм 
35% вихованців. 33% учнів будуть від-
стоювати власну позицію та спереча-
тися; погодяться задля годиться, та ро-
битимуть, як самі вважають за потріб-
не –22% школярів; 10% вихованців 
важко відповісти. Хочуть, щоб їхні 
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права не були порушені в будь-якій 
правовій ситуації – 49%; не знають, як 
відстояти свої права – 45%; знають, як 
захистити свої права 6% анкетованих. 

Досліджуючи схильність старшокла-
сників зі зниженим слухом до шкідли-
вих звичок, ми виявили, що негативно 
ставляться до вживання наркотиків 
86%. Вважають, що за винятком особ-
ливо сильних, наркотики зовсім не шкі-
дливі, потрібно лише правильно їх вжи-
вати – 11%; не задумуються про це 4% 
респондентів. 68% анкетованих ніколи 
не думають вживати наркотики. 

Не бачать у цьому нічого поганого 
35% учнів; думають, що це «класно» 
11%; взагалі не задумуються про це 
22% опитаних. 

Негативно ставляться до осіб, що 
вживають наркотики 64% учнів. При-
вабливо та сучасно це виглядає для 9%. 
30% опитаних визнають, що це особис-
та справа осіб, що вживають наркотики, 
а 23% не задумуються про це. Причину 
злочинів та відхилень у поведінці 12% 
анкетованих вбачають у вживанні нар-
котичних речовин; сумніваються у цьо-
му 47%; не пов‟язують порушення по-
ведінки і скоєння злочинів з уживанням 
наркотиків – 65%; не думають про це 
22% опитаних. 

Обираючи власну поведінку серед 

друзів, які на вечірці по колу пустили 
цигарку з наркотичною травою, 
обов‟язково, хоч раз спробують 26% 
учнів; не будуть цього робити, а краще 
підуть з такої вечірки 31 %; цигарку не 
візьмуть, але в компанії залишаться 43% 
анкетованих. Хоч раз пробували тютюн 
88% старшокласників, алкоголь – 100%, 
наркотики  – 3%.  Жоден учень не про-
бував вживати токсичні речовини. 

До вживання спиртних напоїв пози-
тивно ставляться 75% школярів; негати-
вно – 8%; байдужі до цього 17% вихо-
ванців. При цьому вперше алкоголь 
69% старшокласників спробували з ро-
дичами, 23% – з друзями, 8% – само-
стійно. Учнів, які до цього часу не куш-
тували спиртні напої, не виявилось жо-
дного. 

До куріння негативно ставляться 64% 
анкетованих. Курять, але думають, що в 
будь-який момент покинуть – 14%. Ку-
рять і не думають відмовлятися від цьо-
го – 12%; епізодично курять 10% учнів. 
Шкідливими для здоров‟я вважають ку-
ріння та алкоголь 43% старшокласників; 
так не вважають – 33%, не змогли дати 
відповіді 24% вихованців. 

Результат сформованості діяльнісно-
поведінкового компоненту правосві-
домості старшокласників зі зниженим 
слухом представлений на мал.1-2.  

  

Мал.1. Рівень сформованості діяльнісно-
поведінкового компоненту правосвідомості 
учнів 9-х класів зі зниженим слухом (%). 

 

Мал.2. Рівень сформованості діяльнісно-
поведінкового компоненту правосвідомості 
учнів 10-х класів зі зниженим слухом (%).

Вивчення стану сформованості дія-
льнісно-поведінкового компоненту сві-
дчить, що 1,5 % учнів 9-х та 2,9 % учнів 
10-х класів уміють застосовувати набуті 
знання у різних життєвих ситуаціях. 
55,2 % учнів 9-х та 62,4 % учнів 10-х 
класів демонструють готовність до за-
стосування набутих правових знань у 

практичній діяльності, у них простежу-
ється життєва активність та соціальна 
компетентність. Проте у значної кіль-
кості учнів (43,3 % 9-х та 34,7 % 
10-х кл) спостерігаються прояви недис-
циплінованості, байдужість до вико-
нання своїх обов‟язків, прояви негати-
візму в ставленні до однокласників та 

32   ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  №1-1(2014) 



 

 

педагогів. Наявними є стійкі негативні 
звички, небажання їх позбутися, свідо-
ме порушення правил поведінки. 

Здобуті у результаті дослідження да-
ні дають змогу дійти висновків, що ви-
значальним компонентом правосвідо-
мості, сформованість якого забезпечує 
готовність учнів зі зниженим слухом до 
реалізації власних правових знань та 
переконань у практичній діяльності, 
обумовлює активну соціальну позицію 
учнів, є діяльнісно-поведінковий ком- 
понент. Разом з тим, з‟ясовано, що за 
умов традиційного підходу до організа-
ції навчально-виховного процесу у  си-
стемі спеціальних загальноосвітніх на-
вчальних закладів для дітей зі зниже-
ним слухом в тому числі із правового 
виховання, рівень сформованості його у 
учнів 9-х класів переважно середній 
(62, 4%) та низький (37, 4%) і лише у 

незначної кількості учнів (2,9%) висо-
кий. У школярів 10-х класів також пе-
реважає середній (55,2%) та низький 
(43, 3%) рівні, лише у 1,5% учнів зафік-
совано високий рівень сформованості 
діяльнісно-поведінкового компоненту 
[2, с. 10].  

Проведене дослідження не вичерпує 
усіх аспектів проблеми формування 
правосвідомості старшокласників зі 
зниженим слухом. Подальшими його 
науковими перспективами є розробка та 
впровадження у практику роботи сис-
теми педагогічного забезпечення, яке 
сприяло б підвищенню рівня правосві-
домості учнів зі зниженим слухом; ви-
вчення особливостей організації проце-
су формування правосвідомості даної 
категорії учнів в умовах інклюзивної 
освіти. 
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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВИ 
 

У статті викладені теоретичні підходи та окремі результати дослідження симу-
льтанних та сукцесивних синтетичних структур у першокласників із загальним не-
дорозвиненням мовлення як передумови до опанування навичками читання.  
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O. MILEVSKA 
ON STUDY OF SYNTHETIC STRUCTURES Of PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH  

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT  
 

The article presents the theoretical approaches and individual results of the study of syn-
thetic structures in primary school children with general speech underdevelopment as 
prerequisites for mastery of reading skills. 
Keywords: synthetic structures, simultaneous and successive synthesis, the norm of 
speech development, general underdevelopment of speech, reading skills. 
 

Формування читацької діяльності 
відбувається за наявності передумов, 
до яких належать збережені аналізато-
ри, повноцінні вищі психічні функції, 
особливо мовленнєві процеси. 

Сучасні дослідження в галузі нейро-
психології (Є.Д.Хомської, О.Р.Лурія, 
Т.Г.Візель, Є.Ф.Соботович, В.В.Тара-
сун, А.В. Семенович та ін.) доводять, 
що мультифункціональний механізм 
вищих психічних функцій забезпечу-
ється специфічними властивостями кі-
ркових структур головного мозку – 
симультанно-сукцесивними операція-
ми. 

У випадку грубих порушень мов-
леннєвої діяльності при загальному 
недорозвиненні мовлення (далі ЗНМ) 
порушуються механізм вищих психіч-
них функцій і, відповідно,  передумови 
формування навчальних навичок. 

Оскільки в патогенезі ЗНМ виника-
ють порушення мозкової організації 
мовленнєвої діяльності, труднощі ово-
лодіння навчальними навичками в уч-
нів із ЗНМ будуть пов'язані як з мов-
леннєвою патологією, так і з особли-
востями функціонування специфічних 
мозкових механізмів − симультанно-
сукцесивних операцій сприйняття, за-
пам‟ятовування, осмислення навчаль-
ної інформації. 

Метою нашого дослідження було 
вивчення особливостей симультанно-
сукцесивних структур у молодших 
школярів із ЗНМ з перспективою їх 
подальшого врахування у навчанні чи-
тання дітей цієї категорії. 

Ми керувались положеннями про те, 
що: 

- за наявності недорозвинення сук-
цесивного синтезу може виникати кі-
нестетична апраксія, наслідком чого у 
дітей буде недостатньо закріплюватися 
зв‟язок між фонемами і артикулемами, 
які їх реалізують. Зрештою, це призве-
де до значних труднощів в пошуку по-
трібного руху для вимови відповідного  

звуку, до замін одного руху іншими, 
також це може вплинути на погане за-
пам‟ятовування букв і на виникнення 
істотних труднощів під час навчання 
дітей грамоти;  

- за наявності недорозвинення си-
мультанного синтезу у дітей порушу-
ються уявлення про кількість і 
страждає розуміння зв‟язного тексту. 

Отже, виникає потреба в плано-
мірному розвитку сукцесивних і си-
мультанних синтезів, що, у свою чер-
гу, залежить від своєчасно проведеної 
діагностики зазначених функцій. 

Для реалізації мети дослідження ми 
розробили діагностичну процедуру з 
урахуванням методики діагностики та 
розвитку симультанно-сукцесивних 
структур, запропонованої В.В. Тарасун 
[1, с. 178-194]. Згідно з даною методи-
кою, симультанно-сукцесивні синтези 
здійснюються на перцептивному, мне-
стичному та інтелектуальному рівнях. 
Ми звертали увагу на завдання щодо 
виявлення стану сформованості базо-
вих симультанно-сукцесивних функ-
цій, які надалі покликані забезпечува-
ти засвоєння читання учнями. Окре-
мим блоком ми згрупували завдання 
для обстеження навички читання. Од-
ним із завдань  дослідження було ви-
явлення залежності між станом си-
мультанних і сукцесивних синтезів та 
станом опанування навички читання 
учнями. 

Дослідженням були охоплені учні 
перших класів із ЗНМ III рівня (експе-
риментальна група, ЕГ) та першоклас-
ники з нормою мовленнєвого розвитку 
(контрольна група, КГ). 

Застосування експериментально-
діагностичної процедури в обох групах 
досліджуваних показало, що стан сфо-
рмованості симультанно-сукцесивних 
структур у дітей з нормою мовленнє-
вого розвитку і у дітей із ЗНМ різні, 
так само як і рівні сформованості на-
вички читання. 
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Дослідження стану сформованості 
симультанного синтезу у дітей з нор-
мальним мовленнєвим розвитком ви-
явило такі результати: 

- виконання завдань перцептивного 
рівня (називання предметів навколо се-
бе; називання схематичних предмет-
них зображень  тощо) у дітей КГ не ви-
кликало труднощів; 

- завдання мнестичного рівня були 
частково доступні учням КГ: вони без 
труднощів відтворювали ряд малюнків 
у певній послідовності після їх пере-
міщення, але відчували труднощі у ві-
дтворенні ланцюжка геометричних фі-
гур і повторенні складної за будовою 
фрази та суттєві труднощі у відтво-
ренні ряду слів (словосполучень) у 
пропонованій послідовності; під час 
переказу спостерігалася тенденція до 
використання дітьми речень простих 
конструкцій; 

- виконання завдань інтелектуально-
го рівня виявило у дітей з нормою мо-
вленнєвого розвитку недостатній рі-
вень сформованості операцій вербаль-
ного мислення: у більшості учнів ви-
никали труднощі виключення зайвого 
слова з групи слів, спостерігалося по-
рушення семантики антонімів і сино-
німів. Істотні труднощі виникали у ді-
тей під час скорочення речень шляхом 
використання словесних узагальнень. 
У окремих досліджуваних з нормою 
мовленнєвого розвитку виявлялися не-
значні труднощі встановлення смисло-
вих відносин у фразах (у просторових 
конструкціях), у розумінні інвертова-
них фраз; 

- завдання з дослідження писемного 
мовлення (читання окремих звуків, 
складів і слів) діти КГ розвитку вико-
нали без помилок. 

Вивчення  симультанного синтезу у 
дітей із ЗНМ показало, що: 

- під час виконання завдань перцеп-
тивного рівня в учнів ЕГ труднощі 
проявляються більшою мірою, ніж з 
учнів з нормою мовленнєвого розвит-
ку; 

- завдання мнестичного рівня також 
виявилися складнішими для учнів із 
ЗНМ у порівнянні з учнями з нормою 
мовлення: ми спостерігали окремі тру-
днощі відтворення послідовності ма-
люнків після їх переміщення, суттєві 
порушення відтворення заданої послі-

довності геометричних фігур, мно-
жинні помилки під час повторення 
складних за будовою фраз. Відзнача-
лися також значні порушення (в окре-
мих випадках − невиконання завдання) 
у відтворенні ряду слів (словосполу-
чень) у запропонованій послідовності, 
а також суттєві порушення переказу; 

- завдання інтелектуального рівня 
виявилися складними для дітей із 
ЗНМ. Вони відчували значні труднощі 
у сприйманні відношень у простих 
конструкціях речень, у визначенні зай-
вого слова внаслідок порушення розу-
міння значень антонімів і синонімів та 
труднощі використання узагальнюю-
чої лексики; 

- завдання для вивчення навичок чи- 
тання правильно виконали кілька об-
стежених; у решти дітей із ЗНМ вини-
кали труднощі одночасного (симуль-
танного) сприйняття певного обсягу 
елементів (букв, слів). Ми також зафі-
ксували незнання багатьох букв алфа-
віту. 

Узагальнення результатів вивчення 
симультанних синтезів у досліджува-
них обох груп свідчить про таке: 

1.Симультанний синтез перцептив-
ного рівня сформований на високому 
рівні у досліджуваних КГ (100 % ви-
конання завдань) і на достатньому рів-
ні у школярів із ЗНМ (88 % виконання 
завдань). 

2.Симультанний синтез мнестичного 
рівня сформований на достатньому рі-
вні у випробовуваних КГ (73 % вико-
нання завдань) і на середньому рівні у 
випробовуваних із ЗНМ (61 % вико-
нання завдань). 

3.Симультанний синтез інтелектуа-
льного рівня сформований на низько-
му рівні у випробовуваних із ЗНМ 
(43 % виконання завдань); в учнів КГ − 
на достатньому рівні (69 % виконан-
ня). 

Дослідження стану сформованості 
сукцесивних синтезів у дітей з норма-
льним мовленнєвим розвитком вияви-
ло такі результати: 

- виконання завдань перцептивного 
рівня практично не викликає складно-
щів у учнів даної групи; дітям була до-
ступна послідовна зміна трьох позицій 
руки (долоня-кулак-ребро), послідовне 
виконання кінетичних операцій за до-
помогою пальців однієї руки; діти пра-
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вильно відтворювали ритмічну конс-
трукцію за зразком і за словесною ін-
струкцією; правильно виконували ін-
струкції із прийменниками та багато-
ступеневі мовленнєві інструкції; 

- виконання завдань мнестичного рі-
вня викликало певні труднощі в учнів 
цієї групи, наприклад, помилки повто-
рення кількох коротких речень або 
фраз, що відрізняються довжиною і 
типом конструкції. Істотні труднощі 
виникали в учнів з нормальним мов-
леннєвим розвитком під час повторен-
ня словесних рядів; а також у завдан-
нях на запам‟ятовування і відтворення 
одночасно пред‟явлених двох серій 
слів. Разом з цим, нами було відзначе-
но, що повторення цими дітьми корот-
ких речень відбувається без помилок; 

-  під час виконання завдань інтеле-
ктуального рівня, діти з КГ потребува-
ли допомоги. Самостійно їм не вдалося 
описати малюнки, а потім пов‟язати їх 
спільним сюжетом і скласти розповідь; 
складним виявилося завдання на утво-
рення граматичних структур з прий-
менниками (за малюнками); 

- окремі завдання для дослідження 
писемного мовлення (запис букв і 
складів під диктовку) учні виконали 
без помилок. А ось запис слів під дик-
товку виявився складнішим.  

Результати дослідження стану сфо-
рмованості сукцесивних синтезів у ді-
тей із ЗНМ виявились наступними: 

- виконання завдань перцептивного 
рівня давалося дітям складно, особли-
во виконання послідовних рухів обома 
кистями рук, виконання складних мов-
леннєвих інструкцій; значні порушен-
ня спостерігалися під час виконання 
послідовних кінетичних операцій па-
льцями однієї руки, під час відстуку-
вання запропонованої ритмічної конс-
трукції і відтворення ритмічних малю-
нків за словесною інструкцією; учням 
із ЗНМ було важко виконувати мов-
леннєві інструкції, які містили прий-
менники. На відміну від попередніх 
завдань, учні із ЗНМ досить якісно ви-
конували послідовну зміну позицій 
руки (долоня-кулак-ребро), що вказує 
на первинну збереженість у них інте-
лектуальних функцій; 

- завдання мнестичного рівня спри-
чинили труднощі: діти відчували скла-
дність повторення коротких речень і 

допускали суттєві помилки у повто-
ренні різних за довжиною і типом 
конструкції фраз; помилки були при-
сутні при повторенні словесних рядів; 
значні утруднення діти із ЗНМ відчу-
вали у запам‟ятовуванні і відтворенні 
одночасно пред‟явлених двох серій 
слів; 

- завдання інтелектуального рівня 
теж виявилися складними для дітей 
ЕГ: їм було важко описувати малюнки 
і пов‟язувати їх єдиним сюжетом (для 
складання розповіді). Найбільш склад-
ними виявилися завдання на утворення 
граматичних структур з прийменника-
ми (за малюнком); 

- завдання для обстеження писемно-
го мовлення усі учні із ЗНМ виконува-
ли з помилками − і в записі букв під 
диктовку, і в записі складів та слів. 

Аналіз результатів вивчення сукце-
сивних синтезів у досліджуваних обох 
груп дозволив визначити, що: 

1. сукцесивний синтез перцептивно-
го рівня (пальцевий і кистевий прак-
сис, відтворення простих і складних 
ритмів, виконання серійних інструк-
цій) сформовані на достатньому рівні у 
досліджуваних обох груп (діти з мов-
леннєвою  нормою показали 88 % ви-
конання, а діти із ЗНМ − 79 %); 

2. сукцесивний синтез мнестичного 
рівня (повторення словесних рядів, 
фраз) більш доступний досліджуваним 
з нормальним мовленнєвим розвитком 
(77% виконання); першокласники із 
ЗНМ показали більш низький резуль-
тат (56 % виконання); 

3. сукцесивний синтез інтелектуаль-
ного рівня (утворення граматичних 
структур з прикметниками, складання 
оповідання за серією малюнків) сфор-
мований на достатньому рівні у шко-
лярів з нормою мовлення (68  % вико-
нання) і на низькому рівні у школярів 
із ЗНМ (43 % виконання). 

Отже, ми виявили недорозвинення 
окремих рівнів синтетичних структур 
у двох групах випробовуваних. Поряд 
з цим, у молодших школярів з нормою 
мовленнєвого розвитку стан сформо-
ваності симультанно-сукцесивних син-
тезів значно вищий, ніж в учнів із 
ЗНМ. 

Порівнявши отримані нами резуль-
тати, ми визначили усереднені показ-
ники стану симультанних синтезів у 

36   ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  №1-1(2014) 



 

 

першокласників із ЗНМ та у першо-
класників з мовленнєвою нормою, які 
становлять відповідно 59% і 77%. Усе-
реднені показники стану сукцесивних 
синтезів склали відповідно 67% у 
першокласників із ЗНМ і 81% у пер-
шокласників з  нормою мовлення. 

Аналіз результатів вивчення стану 
процесу читання в учнів обох груп по-
казав, що діти з мовленнєвою нормою 
опановують навичками читання відпо-
відно до програмних вимог (97 % сфо-

рмованості навички); першокласники 
із ЗНМ істотно відстають в оволодінні 
основами читання − навичка сформо-
вана лише на 47 %, що значно нижче в 
порівнянні з КГ. Отже, стає очевидною 
залежність стану навички читання у 
школярів із ЗНМ від рівня розвитку у 
них синтетичних структур. Відповідно, 
школярі із ЗНМ потребують проведен-
ня корекційної роботи з нормалізації 
синтетичних структур з метою підви-
щення у них якості навичок читання. 
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У статті розглянуто динаміку соціального статусу молодших школярів з вадами 
опорно-рухового апарату в учнівських колективах інклюзивних класів.  
Ключові слова: динаміка, соціальний статус, інклюзивний клас, учні з вадами опор-
но-рухового апарату. 

ЧОПИК Е.В. 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА УЧЕНИКОВ ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССОВ 
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Однією з проблем інклюзивної осві-

ти є становлення стосунків дітей з ва-
дами психофізичного розвитку зі здо-
ровими однокласниками (Г.Банч, Е.Ва-

лео, Валлегем, Р.Козуол, А.Коно-
пльова, З.Лютфійя, Е.Новіцкі, В.Олеш-
кевич, В.Трофімова, Р.Фріз, Donal-
dson, Murray-Seegart, Peck, Pezzoli, 
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Staub та ін.). Від організованості сис-
теми міжособистісних взаємин зале-
жить емоційний клімат у класному ко-
лективі, соціально-психологічний ста-
тус кожного учня. Якщо соціальне 
становище учня у класі є сприятливим, 
то школяр почуває себе членом колек-
тиву, має друзів, товаришів серед од-
нокласників. Несприятливе становище 
учня у класі негативно впливає на фо-
рмування особистості школяра і на ро-
звиток дружніх стосунків з одно клас- 
никами [2]. 

У процесі нашого дослідження було 
з‟ясовано стан проблеми формування 
стосунків школярів із вадами опорно-
рухового апарату (далі – ОРА) зі здо-
ровими ровесниками у практиці ін-
клюзивних шкіл. Результати дослі-
дження свідчать, що соціальне стано-
вище учнів з порушеннями ОРА в їх-
ніх класних колективах є несприятли-
вим [1]. Враховуючи результати дослі-
дження системи міжособистісних сто-
сунків школярів інклюзивних класів, 
нами було розроблено спеціальне пе-
дагогічне забезпечення формування 
взаємодії учнів в умовах інклюзивного 
навчання [2]. 

Вивчення динаміки соціального ста-
тусу молодших школярів з вадами 
ОРА в інклюзивних класах до і після 

проведення формувального експери-
менту є метою нашого дослідження. 

У дослідженні брали участь 154 учні 
інклюзивних класів Хмельницької та 
Закарпатської областей, з них 76 учнів 
складала експериментальна група, 78 – 
контрольна (з них 18 учнів з порушен-
нями ОРА). 

На основі висновків ПМПК були 
виділені учні інклюзивних класів з ва-
дами ОРА з такими діагнозами: 

1) ДЦП – 7 учнів (Андрій С., Вікто-
рія З., Володимир К., Ольга П., Олек-
сандр П., Максим Б., Валерія Т.); 

2) сколіоз І ступеня – 5 учнів (Сер-
гій Б., Ірина С., Дарина Ж., Віталій В.,  
Тарас Д.); 

3) лівобічний геміпарез з порушен-
ням ходи – 1 учень (Максим О.); 

4) сколіоз ІІ ступеня – 2 учня (Вла-
дислав Л., Михайло С.); 

5) ДЦП, гідроцефалія – 1 учень (Ма-
ксим Ф.); 

6) ДЦП, епілепсія – 2 учнів (Олек-
сій О., Павло М.). 

Для визначення впливу корекційної 
роботи на зміну соціального статусу 
дітей з вадами ОРА в експерименталь-
них та контрольних класах двічі про-
водилась соціометрія. Результати дос-
лідження показано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Соціальний статус учнів з вадами ОРА за даними соціометрії 

№ 
п/п 

Група 

Соціометричні групи (кількість дітей) 

Зірки Бажані Неприйняті Ізольовані Відторгнуті 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

1. 
Експериме-

нтальна 
- - - 55,5 % 44,4 % 22,2 % 33,3 % 22,2 % 22,2 % - 

2. 
Контро- 

льна 
- - - 11,1 % 44,4 % 22,2 % 33,3 % 55,5 % 22,2 % 11,1% 

Табличні дані свідчать, що стан ді-
тей з порушеннями ОРА в інклюзив-
них класах до початку проведення фо-
рмувального експерименту був одна-
ковим. Аналіз отриманих результатів 
дослідження показав, що в усіх учнів 
експериментальної групи соціальний 
статус покращився, у контрольній гру-
пі у 66,66% школярів – не змінився. 

Після проведення експерименту 
55,55% учнів експериментальної групи 
потрапили у категорію «бажаних», у 
контрольній групі у цю категорію пот-
рапило лише 11,11% дітей з вадами 
ОРА. 

«Неприйнятими» в експерименталь-
ній групі є 22,22% школярів, які до по-
чатку експерименту входили у катего-
рію «ізольованих». Така ж кількість 
дітей (22,22%) є «неприйнятими» у 
контрольній групі, проте протягом 
проведення експерименту їхній соціа-
льний статус не змінився. 

До категорії «ізольованих» у експе-
риментальній групі входить 22,22% 
учнів, які до початку проведення екс-
перименту були «відторгненими» у 
класному колективі. У контрольній 
групі більше половини учнів з пору-
шеннями ОРА (55,55%) є «ізольовани-
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ми», зокрема, соціальний статус Оль-
ги П. покращився, а Валерії Т. – погі-
ршився. 

Серед учнів експериментальної гру-
пи після проведення експерименту ні-
хто не ввійшов у категорію «відторг-

нутих». 11,11% школярів є «відторг-
неними» у контрольній групі після ек-
сперименту. 

Динаміку соціального статусу шко-
лярів з вадами ОРА за результатами 
соціометрії показано у таблиці 2.

Таблиця 2 
Динаміка соціального статусу учнів за результатами соціометрії 

Кількість дітей з позитивною ди-
намікою 

Кількість дітей з негативною ди-
намікою 

Кількість дітей з відсутніс-
тю змін 

експ. гр. контр. гр. експ. гр. контр. гр. експ. гр. контр. гр. 

9 2 0 1 0 6 

У всіх учнів експериментальної гру-
пи соціальний статус покращився. Со-
ціальний статус у двох школярів конт-
рольної  групи покращився, в одного 
учня – погіршився, у 6 дітей – залиши-
вся незмінним.  

Для перевірки достовірності резуль-
татів, отриманих при соціометрії, було 
використано методику «Оцінка друго-
ві» (табл.3). У всіх учнів експеримен-
тальної групи середній індекс покра-
щився у середньому на 0,85. Як свід-
чать результати дослідження, мініма-
льна оцінка покращилась у 55,55% ді-
тей з порушеннями ОРА. Зокрема, піс-
ля експерименту двоє однокласників 
Андрію С. і Павлові М. поставили оці-
нку «2». Вони вказали, що ці школярі 
не є їхніми близькими друзями, але во-
ни їх інколи запрошують у гості, про-
водять з ними вільний час. Деякі учні 
оцінили їх на «3». Вони не товаришу-
ють з Андрієм С. і Павлом М., але хо-
тіли б зблизитися з ними. До прове-

дення експерименту Андрій С. і Пав-
ло М. мали мінімальну оцінку «6», 
тобто здорові ровесники зазначали, що 
їм неприємні ці однокласники. Покра-
щились мінімальні оцінки також у Ма-
ксима Ф. і Владислава Л. Відповідно 7 
і 4 учнів поставили цим однокласни-
кам оцінку «1», вказавши, що це най-
ближчі для них люди, вони ніколи не 
хотіли б з ними розлучатися. 

До експерименту мінімальні оцінки 
Максима Ф. і Владислава Л. були «3». 
Як свідчать результати методики 
«Оцінка другові», у Володимира К. та-
кож покращилось становище у класі. 
Деякі учні поставили йому оцінку «3». 
До початку експерименту однокласни-
ки оцінювали його негативно. 

У 55,55% дітей з вадами ОРА змен-
шилась максимальна оцінка. Загалом 
усі діти отримали меншу кількість не-
гативних оцінок після закінчення екс-
перименту. 

Таблиця 3 
Результати методики «Оцінка другові» експериментальної групи 

 

№ 

 
Учень 

Середній 

індекс учня 

Мін.  

оцінка 

Макс.  

Оцінка 

Мін. індекс у 

класі 

Макс. індекс у 

класі 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

до 

експ. 

після 

експ. 

1 Андрій С. 6,73 5,27 6 2 7 7 1,78 2,77 6,73 5,27 

2 Вікторія З. 3,22 3,11 1 1 5 4 2,11 2,94 4,77 4,07 

3 Сергій Б. 3,38 3,15 1 1 6 5 2,11 2,94 4,77 4,07 

4 Максим О. 3,37 3,07 1 1 5 5 2,11 2,94 4,77 4,07 

5 Павло М. 6,55 5,12 6 2 7 7 2,84 2,38 6,55 6,07 

6 Максим Ф 3,92 2,78 3 1 6 6 2,84 2,38 6,55 6,07 

7 Владислав Л. 4 3,21 3 1 7 7 2,84 2,38 6,55 6,07 

8 Ірина С. 4,11 3,14 1 1 7 5 2,31 3 5,47 4,66 

9 Володимир К.       2,31 3 5,47 4,66 
 

Результати дослідження соціального 
статусу дітей з порушеннями психофі-
зичного розвитку контрольної групи за 

допомогою методики «Оцінка другові» 
показано у таблиці 4. 
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Аналіз даних таблиці свідчить, що у 
66,66 % учнів контрольної групи сере-
дній індекс покращився у середньому 
на 0,32; в інших школярів (44,44 %) – 
погіршився в середньому на 0,08. Мі-
німальні оцінки покращились на 1 бал 
у 33,33% учнів. У Дарини Ж. з‟явився 
друг у класі. Двоє дітей хотіли би 
зблизитися з Ольгою П. У Олексія О. 
змінилась мінімальна оцінка, проте все 
одно вона залишається негативною. 
Максимальні оцінки також покращи-
лись у 22,22% школярів з вадами ОРА 
на 1 бал, проте вони не свідчать про 
суттєве покращення соціального стану 
цих дітей. 

Отже, результати методики «Оцінка 
другові» свідчать, що становище учнів 
з вадами ОРА експериментальної гру-
пи покращилось у більшій мірі, ніж у 
школярів контрольної групи після 
проведення формувального експери-
менту. 

З метою вивчення динаміки розвит-
ку системи міжособистісних стосунків 
в інклюзивних класах було використа-
но таку методику, як вибір у дії. Отри-
мані результати подано у таблиці 5. 

Як свідчать результати дослідження, 
соціальний статус 7 школярів (77,77%) 
експериментальної групи покращився. 
Становище учнів з порушеннями ОРА 
контрольної групи покращилось лише 
у 2 учнів (22,22%). 

За результатами методики вибір у 
дії «соціометричних зірок» серед дітей 
з вадами ОРА у експериментальній і 
контрольній групах не виявлено. 

До експерименту до категорії «ба-
жаних» входив 1 учень експеримента-
льної групи, у контрольній групі у цій 
категорії школярів не було виявлено. 
Після проведення експерименту кіль-
кість дітей експериментальної групи 
збільшилась до 6 (66,66%), у контро-
льній – лише до 1 (11,11%). 

До проведення експерименту «не-
прийнятими» у експериментальній 
групі було 3 учнів (33,33%), у контро-
льній – 4 (44,44%). Після експеримен-
ту кількість дітей у експериментальній 
групі цієї категорії зменшилась до 2 
(22,22%), у контрольній групі – зали-
шилась незмінною. 

До проведення експерименту у кате-
горії «ізольованих» в експерименталь-
ній і контрольній групах було по 5 
школярів (55,55%). Після експеримен-
ту у цій категорії залишився 1 учень 
експериментальної групи (11,11%) і 4 
дітей контрольної групи (44,44 %). 

Отже, аналіз результатів вищеопи-
саних методик свідчить, що соціаль-
ний статус учнів експериментальної 
групи покращився, а в контрольній 
групі становище дітей з порушеннями 
ОРА практично не змінилося. Зокрема, 
в експериментальних класах зменши-
лася кількість ізольованих дітей, не 
виявлено відторгнених школярів серед 
учнів з вадами ОРА. 

Отже, впровадження педагогічного 
забезпечення сприяло покращенню со-
ціального статусу дітей з вадами ОРА. 

 
Таблиця 4 

Результати методики «Оцінка другові» контрольної групи 
 

№ 
 

Учень 

Середній ін-
декс учня 

Мін. 
оцінка 

Макс. 
Оцінка 

Мін. 
індекс у класі 

Макс. 
індекс у класі 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

до 
експ. 

після 
експ. 

1 Олексій О. 6,78 6,47 6 5 7 7 2,69 2,78 6,78 6,47 

2 Ольга П. 6,52 6,36 4 3 7 7 2,69 2,78 6,78 6,47 

3 Олександр П. 5,84 5,5 4 4 7 7 3,21 2,91 5,84 5,5 

4 Максим Б. 4,77 4,8 3 3 7 7 3,21 2,91 5,84 5,5 

5 Валерія Т. 4,85 5,01 4 4 6 7 3,21 2,91 5,84 5,5 

6 Дарина Ж. 3,46 3,52 2 1 7 7 2,55 2,61 4,85 5,23 

7 Віталій В. 3,68 3,5 1 1 6 5 2,55 2,61 4,85 5,23 

8 Михайло С. 5,6 5,28 4 4 7 7 2,8 2,69 5,6 5,28 

9 Тарас Д. 3,92 4 3 3 7 7 2,8 2,69 5,6 5,28 
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Таблиця 5 
Соціальний статус учнів з вадами ОРА експериментальної групи 

за даними методики вибір у дії 
 

№ Група 

Соціометричні групи (кількість дітей) 

Зірки Бажані Неприйняті Ізольовані 

до експ. 
після 
експ. 

до експ. 
після 
експ. 

до експ. 
після 
експ. 

до експ. 
після 
експ. 

1 Експериментальна - - 11,1 % 66,6 % 33,3 % 22,2 % 55,5 % 11,1 % 

2 Контрольна - - - 11,1 % 44,4 % 44,4 % 55,5 % 44,4 % 
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ  

УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
 

Стаття присвячена проблемі мотивації навчання розумово відсталих учнів. Пред-
ставлені методика і результати дослідження мотивації навчання розумово відс-
талих учнів молодших класів.  
Ключові слова: мотивація навчання, розумово відсталі учні, методика досліджен-
ня, успіх. 

 

ДОКУЧИНА Т.А. 
МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

Статья посвящена проблеме мотивации обучения умственно отсталых учащихся. 
Представлены методика и результаты исследования мотивации обучения умст-
венно отсталых учащихся младших классов.  
Ключевые слова: мотивация обучения, умственно отсталые учащиеся, методика 
исследования, успех. 

 

T. DOKUCHYNA 
MOTIVATION TO TRAINING OF MENTALLY RETARDED PUPILS OF JUNIOR CLASSES 

  

This article is devoted to motivation to training of mentally retarded pupils. The technique 
to study and results of motivation to training of mentally retarded pupils of junior classes 
were presented.  
Keywords: Motivation to training, mentally retarded pupils, technique to study, success. 

 
Мета експериментального дослі-

дження. Стимулювання до досягнення 
успіху в навчальному процесі є важли-

вим у роботі з розумово відсталими 
учнями, зважаючи на пізнавальну па-
сивність цих дітей. Проте особливості 
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їхнього інтелектуального та особистіс-
ного розвитку ускладнюють процес 
формування у них мотивації досягнен-
ня успіху та позитивного і дієвого ста-
влення до нього. 

Негативним підґрунтям передусім є 
недостатня сформованість потребово-
мотиваційної сфери розумово відста-
лих учнів. Так, М.Матвєєва, В.Синьов, 
О.Хохліна та ін. зазначають, що у ро-
зумово відсталих дітей наявними є пе-
реважання органічних потреб і мотивів 
та нездатність усвідомлювати мотиви 
власної діяльності через інтелектуаль-
ну недостатність. Це, у свою чергу, ві-
дображається на мотиваційній сфері 
учнів та виявляється у несформованос-
ті ієрархії мотивів, які також характе-
ризуються низькою спонукальною си-
лою [3, с. 258]. Незрілість мотивацій-
ної сфери негативно впливає на діяль-
ність та поведінку учнів, у тому числі і 
під час навчання. 

Тобто негативне ставлення до на-
вчання, низька успішність учнів може 
бути результатом не лише знижених 
розумових можливостей учнів, але й 
недостатнім розвитком мотиваційної 
сфери, що відповідно позначатиметься 
на розвитку особистості дітей. Для то-
го, щоб сформувати в учнів бажання 
вчитись, розвинути пізнавальні мотиви 
та інтереси, необхідно враховувати їх-
ні індивідуальні психічні особливості, 
а саме розвиток емоційно-вольової 
сфери, “Я-концепції”, самооцінки та 
рівня домагань. Несформованість мо-
тиваційної сфери, “Я-концепції”, не-
адекватність таких психічних особи-
востей, як самооцінка та рівень дома-
гань розумово відсталих учнів, ускла-
днюють процес формування у них мо-
тивації навчання та ставлення до на-
вчальної діяльності в цілому. Усе це 
чинить негативний вплив на розвиток 
мотивації досягнення успіху та форму-
вання позитивного ставлення до нього 
у навчально-виховній діяльності учнів. 
Відповідно мотивація навчання є од-
ним із чинників, що впливає на фор-
мування ставлення розумово відсталих 
учнів до успіху. Мотивація навчання 
значною мірою впливає на формуван-
ня бажання досягати успіху, оскільки 
воно залежить від того, наскільки при-
вабливою та значущою для учнів є ця 
діяльність. 

Проблему ставлення до навчальної 
діяльності у корекційній педагогіці ви-
вчали М.Алексєєва, І.Бєлякова, В.Бон-
дар, І.Єременко, А.Корнієнко, В. Пет-
рова, Н.Стадненко, І.Ушакова та ін. 
Проте аналіз літератури свідчить про 
недостатнє дослідження цієї проблеми 
та її актуальність. Тому метою нашої 
статті є дослідження мотивів навчаль-
ної діяльності розумово відсталих уч-
нів молодших класів.  

Як стверджує І.Ужченко, мотивація 
навчання у розумово відсталих учнів є 
нестійкою та недостатньо сформова-
ною [4, с. 370]. Такий розвиток моти-
вації навчання негативно впливає на 
ставлення учнів до навчальної діяль-
ності, формування пізнавального інте-
ресу та мотивації досягнення успіху. У 
своїх дослідженнях Л.Божович вияви-
ла, що сила впливу мотиву на дітей за-
лежить від віку, індивідуальних особ-
ливостей, а мотиви бувають основни-
ми, тобто провідними для певної дія-
льності та другорядними, якими є мо-
тиви, що у будь-якому випадку підпо-
рядковуються провідним.  

Відповідно результати цих дослі-
джень свідчать про те, що той самий 
мотив може по-різному впливати на 
учнів, а також може виступати як го-
ловним, так і другорядним. Пріоритет-
ність мотивів залежить значною мірою 
від віку дітей, тобто для дітей молод-
шого шкільного віку, наприклад, менш 
важливими є мотиви соціального прес-
тижу чи професійно-ціннісні, ніж для 
старшокласників. Крім того, перева-
жання тих чи інших мотивів залежить і 
від індивідуальних особливостей, ос-
кільки кожен учень є індивідуальною 
особистістю з власними потребами, ін-
тересами, прагненнями та бажаннями, 
що, власне, і впливає на формування 
мотивів навчання. Саме від усіх цих 
обставин і залежатиме, які саме моти-
ви будуть провідними для того чи ін-
шого учня, яке значення для нього во-
ни будуть мати та як саме спрямовува-
тимуть його діяльність.  

Для того щоб навчальна діяльність 
учнів була успішною, учитель має роз-
вивати саме позитивну мотивацію на-
вчання, формувати мотиви навчання, 
викликаючи при цьому в учнів не ли-
ше інтерес, але й бажання вчитись  
[2, с. 35]. В. Бондар зазначає, що не-
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сформованість мотивації навчання є 
однією з причин неуспішності учнів 
[1, с. 10]. Це свідчить про те, що став-
лення до навчання відіграє важливу 
роль у формуванні успішної особисто-
сті учня. Тобто для підвищення успіш-
ності розумово відсталих учнів та фо-
рмування в учнів бажання досягати 
успіху в навчальній діяльності важли-
вим є урахування мотивації навчання. 
Це свідчить про необхідність вивчення 
мотивів навчання розумово відсталих 
учнів. 

Матеріали та методи досліджен-
ня. Для дослідження мотивів навчання 
використовувалась адаптована мето-
дика дослідження мотивації навчання 
М. Гінзбурга. Вона є ефективною для 
роботи з розумово відсталими учнями, 
оскільки містить у собі не лише слове-
сний матеріал, а й наочність, що сти-
мулює до її виконання. Дослідження 
здійснювалось індивідуально з кожним 
учнем. Досліджуваному пропонува-

лось послухати розповідь, під час якої 
експериментатор виставляв картинки 
до кожної із ситуацій: “ Хлопчики (ді-
вчатка) розмовляли про школу. Пер-
ший сказав, що ходить до школи лише 
тому, що його змушує мама (№ 1 – зо-
внішній мотив, вимога батьків). Дру-
гий сказав, що ходить до школи, бо 
йому подобається вчитись, виконувати 
домашню роботу, завдання вчителя 
(№2 – навчальний мотив). Третій хло-
пчик сказав, що ходить до школи, тому 
що там весело, є багато дітей, друзів, з 
якими можна погратись (№3 – ігровий 
мотив). Четвертий хлопчик сказав, що 
ходить до школи, тому що вчитись по-
трібно. Без навчання ти нічого не дося-
гнеш у житті, а коли вивчишся – змо-
жеш стати ким захочеш (№4 – соціа-
льний мотив). П‟ятий хлопчик сказав, 
що ходить до школи вчитись для того, 
щоб отримувати гарні оцінки (№5 – 
мотив оцінки, похвали). 

Таблиця 1 
Мотиви навчання учнів молодших класів 

 

Вибори учня Мотив 1 Мотив 2 Мотив 3 Мотив 4 Мотив 5 
I      
II      
III      

Контрольний вибір      

 
Після того, як учень прослухав роз-

повідь, йому задавались наступні за-
питання: 1) Хто на твою думку пра-
вий? Чому? 2) З ким би ти хотів вчи-
тись? Чому? 3) З ким би хотів погра-
тись? Чому?  

Для перевірки того, що учень свідо-
мо обирав картинки, розуміючи їх 
зміст, йому задавалось контрольне за-
питання “Що саме сказав цей хлоп-
чик?”. Відповіді дітей заносились у 
таблицю, де відзначались вибір учня, 
мотив та відповідні бали (таблиця 1). 
Розподіл балів: 1 – зовнішній мотив, 
вимога батьків – 0 б.; 2 – навчальний 
мотив – 4 б.; 3 – ігровий мотив – 1 б.; 4 
– соціальний мотив – 3 б.; 5 – мотив 
оцінки – 2 б. 

Бали, набрані за контрольну відпо-
відь, додавались до відповідного вибо-
ру. Провідний мотив навчання визна-
чався за найбільшою кількістю балів, 
яку набрав учень за один із виборів, а 
також на основі якісного аналізу від-
повідей учнів. 

Результати дослідження та їх 
аналіз. Результати порівняльного дос-
лідження мотивів навчання свідчать, 
що вибір малюнка розумово відстали-
ми учнями був менш усвідомленим, 
ніж в учнів з нормальним інтелектом, 
на що вказує декілька фактів. Переду-
сім той, що розумово відсталі учні не 
могли пояснити свій вибір малюнка, 
або пояснювали його у не відповіднос-
ті до змісту оповідання, що відповідав 
малюнку. Наприклад, навчальний мо-
тив – “тому що він гарно вчиться”; 
зовнішній мотив – “у хлопчика мама”; 
ігровий – “бо у нього м’яч”; соціаль-
ний – “бо дівчинка ходить до школи”. 
Тобто, розумово відсталі учні робили 
вибір, не співвідносячи малюнок із 
змістом оповідання або за зовнішнім 
зображенням. 

Учні з нормальним інтелектом у пе-
реважній більшості співвідносили 
оповідання з малюнком і робили вибір 
за змістом, що йому відповідав. 

Наприклад, навчальний мотив – 
“правильно сказав саме цей хлопчик, 
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бо він любить вчитись”, соціальний 
мотив – “вчитись мають усі, щоб по-
тім піти працювати”, зовнішній мо-
тив –“ правий саме він, бо його до 
школи мама заставляє ходити, мене 
теж”.  

Лише окремі учні з нормальним ін-
телектом не змогли пояснити свій ви-
бір, але очевидним був той факт, що 
вони робили вибір ус-відомлено, проте 
внутрішньо не завжди могли його 
прийняти. 

Спільним у відповідях деяких учнів 
з порушеним та нормальним інтелек-
том було те, що вони пояснювали ви-
бір малюнка, асоціюючи зображення з 
собою. Проте розумово відсталі учні 
не завжди правильно пояснювали зо-
бражене. 

 Наприклад, учень з нормальним ін-
телектом вибрав малюнок із зовнішнім 
мотивом пояснивши, що “учня, як і 
мене, вчитись заставляє мама”, а 
учениця з розумовою відсталістю, об-
равши цей самий малюнок, сказала, що 
“він хоче бути з мамою і я теж”. 

На відміну від учнів з нормальним 
інтелектом, розумово відсталі учні не 
могли запам‟ятати, який зміст опові-
дання відповідає малюнкам, і як ре-
зультат – їхній вибір був неусвідомле-
ним. Тобто для одержання об‟єктив-
них результатів вони потребували по-
вторення оповідання, причому деякі 
неодноразово. І лише окремі учні з но-
рмальним розвитком забували зміст, 
що відповідав малюнку, але вони самі 
перепитували, що сказав той чи інший 
учень. 

Про більшу усвідомленість вибору 
учнів з нормальним розвитком, на від-
міну від розумово відсталих, свідчить 
також ідентифікація результатів з їх-
німи відповідями, отриманими під час 
бесіди та спостереженням за ними. 
Так, учні з нормальним інтелектом і 
під час бесіди, і при виборі малюнка 
давали одні й ті ж самі пояснення, а у 
відповідях розумово відсталих учнів 
не завжди відзначались збіги.  

Розумово відсталі учні частіше да-
вали соціально очікувані відповіді та 
за цим же принципом робили вибір 
малюнка. Оскільки спостереження за 
учнями не підтверджувало їхніх пози-

тивних відповідей, які свідчили про 
переважання навчальних мотивів. Це 
вказує на переважання у них зовніш-
ньої мотивації навчання, спрямованої 
на схвалення з боку оточуючих, а та-
кож про те, що навчання не набуває 
для них особистісного характеру. 

За результатами дослідження у ро-
зумово відсталих учнів молодших кла-
сів переважають зовнішні мотиви на-
вчання, що свідчить про несформова-
ність навчальної мотивації, оскільки 
стимулом для цих учнів виступає ви-
мога батьків та педагогів. 

На другому місці відзначаються мо-
тиви оцінки. Відповідно значна части-
на розумово відсталих учнів потребує 
постійного схвалення та стимулюван- 
ня.  

Третє місце посідають ігрові моти-
ви, а от же саме цікаво організований 
навчальний процес з наявністю ігро-
вих моментів сприяє активності учнів 
у навчанні. Тобто цих учнів переважно 
цікавить форма проведення уроку, а не 
його зміст, що відповідно негативно 
позначатиметься на успішності дітей 
та власне корекційній роботі з ними. 

 Останні четверте та п‟яте місця ві-
дводяться навчальним та соціальним 
мотивам відповідно, що підтверджує 
недостатню сформованість позитивної 
мотивації навчання у розумово відста-
лих учнів молодших класів. 

Дослідження мотивів навчальної ді-
яльності в учнів з нормальним інтелек-
том свідчить, що найбільшу перевагу 
вони надають навчальним мотивам.  

На другому місці у них знаходяться  
соціальні мотиви, що свідчить про до-
статнє усвідомлення значення навчан-
ня для майбутньої професійної діяль-
ності.  

Третє місце посідають оцінні моти-
ви.  

Четверте та п‟яте місця відводяться 
зовнішнім та ігровим мотивам відпові-
дно. 

Отримані результати засвідчили по-
зитивну динаміку формування моти-
вації навчання в учнів з нормальним 
інтелектом, на відміну від розумово 
відсталих. Відсотковий розподіл моти-
вів учнів з порушеним та нормальним 
інтелектом відображено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Мотиви навчальної діяльності учнів з розумовою відсталістю  

та нормальним розвитком (%) 
 

Мотиви начальної  
діяльності 

Учні з розумовою  
відсталістю 

Учні з нормальним 
 Розвитком 

Навчальний 13,57 39,68   
Соціальний 8,57 27,78   

Зовнішній (вимога батьків) 27,86 10,32  
Ігровий 23,57 7,14    

Мотив оцінки 26,43 15,08  
 
Висновки. Результати дослідження 

мотивів навчальної діяльності свідчать 
про те, що розумово відсталі учні не-
достатньо усвідомлюють сутність на-
вчання та його значення, у них недо-
статньо розвиненою є навчальна моти-
вація. Зокрема, про це свідчить вели-
кий відсоток зовнішніх, ігрових, та 
оцінних мотивів, на відміну від учнів з 
нормальним інтелектом. Крім того не 

усі учні з вадами інтелекту, що виби-
рали навчальний мотив, робили це сві-
домо, тобто усвідомлювали в достат-
ній мірі його значення. Усе показує 
необхідність проведення спеціальної 
роботи з формування позитивної мо-
тивації навчання, що сприятиме фор-
муванню в розумово відсталих учнів 
бажання досягати успіху в навчальній 
діяльності та підвищуватиме успіш-
ність дітей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ 
СЛУХА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ 

 

В статье определены основные принципы достижения минимально достаточного 
уровня коммуникативной компетенции как основной задачи обучения жестовому 
языку в пределах программных требований базового курса в высших учебных заве-
дениях Украины.  
Ключевые слова: жестовый язык, коммуникабельность, коммуникативная компе-
тенция. 
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Ю.О.ОСІЙСЬКИЙ 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ В ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 

У статті визначено основні принципи досягнення мінімально достатнього рівня 
комунікативної компетенції як основного завдання навчання жестовій мові в ме-
жах програмних вимог базового курсу у вищих навчальних закладах України. Клю-
чові слова: жестова мова, комунікабельність, комунікативна компетенція. 

 

Y.OSIISKY 
TOPICAL PROBLEMS OF TEACHING STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE 
 

The fundamental principles for achieving the minimum sufficient level of communicative 
competence as the main task of teaching sign language within the  curriculum basic 
course requirements in higher educational institutions of Ukraine are determined in the 
article.  
Keywords: sign language, communicability, communicative competence. 

 
Постановка проблемы в общем 

виде. Ситуация в Украине с жестовым 
языком получила позитивное развитие 
в последние годы. Жестовый язык 
прошел путь от отрицания и запрета к 
признанию и легализации. Под давле-
нием школ и УТОГ, а также под влия-
нием сотрудничества Института спе-
циальной педагогики с Университетом 
Альберты и Университетом Мак Юена 
(Канада) и деятельности Канадско-
украинского альянса глухих и слабо-
слышащих украинский жестовый язык 
был введен в учебные планы специ-
альных школ для детей с недостатками 
слуха как инвариантная часть в 2007 г., 
а с сентября 2009 г. введен как обяза-
тельный предмет. В связи с такой по-
ложительной динамикой развития в 
последние годы происходит обновле-
ние системы образования, сближение 
специальных и общеобразовательных 
учебных заведений, изменение отно-
шения общества к людям с проблема-
ми развития и закономерно возникают 
вопросы условий организации их обу-
чения и воспитания в высшей школе. 
Простейшим и наиболее массовым 
уровнем адаптации учебного процесса 
является внедрение перевода на жес-
товый язык. Теоретически перевод 
должен обеспечить полноценный дос-
туп к информации неслышащим сту-
дентам. Однако здесь есть несколько 
проблем. Первая и основная – отсутст-
вие полноценной среды для жестового 
языка. Дети, находящиеся в процессе 
активного изучения и усвоения языка 
жестов, нуждаются в полноценной 
языковой среды с «критической мас-
сой» пользователей этого языка – как 

взрослых, так и детей. Лингвистиче-
ская теория говорит нам о необходи-
мом минимуме с 10 человек для созда-
ния этой критической массы [4, с.177]. 
Использование переводчиков является 
эффективным, если уровень знания 
жестового языка студентами является 
высоким, а также, если вне школы они 
являются активными участниками же-
стовой языковой среды. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Существующая база ис-
точников по исследуемой проблеме 
представлена такими авторами: Ефи-
менко Н.В. (исторический аспект про-
блемы билингвизма в обучении глу-
хих); Загоруйко С. (по истории обуче-
ния глухих в Украине); Розьер Г. (инк-
люзивное обучение глухих); Ярмачен-
ко М.Д. (история сурдопедагогики); 
Кобель И.Г. (обучение глухих и инк-
люзия: языковой вызов.) Antia, S.D. & 
Kreimeyer, K.H. (the role of interpreters 
in inclusive classrooms); Baath, G. (Spe-
cial schools for deaf and hard of hearing: 
today and in the future). 

Цель статьи – определить особен-
ности сформованности нормативной 
базы обучения глухих студентов в 
классическом высшем учебном заве-
дении. 

Изложение основного материала. 
В последние годы происходит обнов-
ление системы образования, сближе-
ние специальных и общеобразователь-
ных учебных заведений, изменение 
отношения общества к детям с про-
блемами развития и закономерно воз-
никают вопросы условий организации 
их обучения и воспитания в высшей 
школе. Центром внимания педагогиче-
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ской общественности стал вопрос о 
совместном обучении обычных сту-
дентов и студентов с нарушениями в 
развитии. Но, как показывает опыт, у 
студентов с нарушениями слуха, кото-
рые учились в массовой школе, возни-
кают проблемы в личностном разви-
тии, трудности общения и поведения. 
Они вызваны не только исключитель-
но специфическими особенностями 
глухих учащихся, их дефектом, но 
также и особенностями той школьной 
среды, в которую они попадают. Здо-
ровые силы организма, интеллекту-
альные, духовные, эмоционально-во-
левые, мотивационные и практические 
сферы его как потенциальной лично-
сти не получают должного развития. 
Оставаясь человеком по своей природе 
(биологически), такая личность оста-
ется в стороне от полноценной жизни 
в обществе людей, находится практи-
чески в социальной изоляции. 

 Преодолеть физический недуг (глу-
хоту и ее следствие – немоту) возмож-
но лишь при специальном обучении с 
сурдопедагогом-дефектологом, созда-
вая при этом соответствующие приро-
де не слышащего человека условия. 
Это трудная задача, которая решается 
в условиях специального обучения 
глухих студентов в специализирован-
ных группах [2, с. 15 ]. 

Создание эффективных условий 
обучения и воспитания студентов с тя-
желыми нарушениями слуха и речи 
предполагает продуманную во всех 
деталях общую педагогическую дея-
тельность по проектированию, органи-
зации и проведения учебно-воспита-
тельного процесса с безусловным обе-
спечением комфортных условий для 
студентов и преподавателей. В Вин-
ницком социально-экономическом ин-
ституте Университета «Украина» чет-
вертый год подряд применяются на 
практике новые педагогические техно-
логии, реализуется экспериментальная 
программа по воспитанию неслыша-
ших студентов, оказывается психоло-
гическая поддержка и социальная по-
мощь всем студентам по мере необхо-
димости, осуществляется их медицин-
ское сопровождение. 

Специалист по слухоязыковой кор-
рекции помогает студентам с недос-
татками слуха преодолеть следствие 

физического недуга глухоты – немоту 
с помощью серии индивидуальных и 
групповых корекционных занятий. По-
этому, идея интеграции студентов с 
нарушенным развитием слуха в усло-
виях высшей школы в таком виде яв-
ляется абсолютно реальной и дости-
жимой. 

Исходя из опыта преподавания сту-
дентам с недостатками слуха, следует 
отметить, что по мере взросления сту-
дентов их сопротивление прямому 
воздействию педагога растет, объем 
же его работы увеличивается, содер-
жание учебных дисциплин усложняет-
ся. Силы преподавателя идут на пре-
одоление нежелания студентов учить-
ся. Работа превращается в тяжелый 
труд. Постоянная ситуация навязыва-
ния своей воли другим, приводит и к 
негативным изменениям в психике пе-
дагога. Особое значение этот факт 
приобретает в коррекционной школе, 
который обусловлен низким уровнем 
познавательной активности и наличи-
ем пубертатного периода. 

В.А. Сухомлинский в книге "Сердце 
отдаю детям" пишет, что в 85% всех 
неуспевающих детей главная причина 
отставания – плохое состояние здоро-
вья и неуверенность, порождаемая 
частыми упреками в школе и дома. 

Совершенствование образования в 
классической высшей школе долгое 
время понималось да и сейчас понима-
ется как увеличение объема знаний, 
продиктованное желанием успеть за 
темпами развития всего изобилия на-
ук. Так в 1950-1960-х годах в учебном 
плане было 14 основных учебных дис-
циплин. Сейчас их более 20.  

Программы усложняются, студенты 
ориентируются на максимально воз-
можное усвоение содержания предме-
тов без учета индивидуальностей.  

Согласно данным Госкомсанэпид-
надзором Украины у 15% студентов 
возникают нервно-психические откло-
нения, вызванные именно увеличени-
ем нагрузок. У студентов отсутствует 
возможность выполнить весь объем 
поставленных им домашних заданий. 
В этом случае возникает внутренняя 
защитная реакция и часть студентов 
вообще перестает что-либо учить, по-
нимая, что все необходимое для сле-
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дующего учебного дня они изучить и 
сделать не смогут.  

Еще Д.И. Менделеев говорил пре-
подавателю, который стремится вбить 
в голову ученика максимально воз-
можный объем учебного материала, не 
забывать, что камин, доверху забитый 
дровами, не горит, а дымит. В нашем 
институте можно проследить пере-
грузки студентов при выполнении до-
машнего задания. Если домашнее за-
дание большого объема и не предлага-
ется по образу и подобию лекции, то 
это может привести к возникновению 
у студентов тревожности, страха, бо-
язни оказаться подданным публичным 
санкций и осмеянию. 

Применение развивающих техноло-
гий в обучении как средство умствен-
ного развития личности не исключает 
преподнесения информации студен-
там, просто меняется роль информа-
ции. Она необходима не столько для 
запоминания и усвоения, сколько для 
того, чтобы студенты использовали ее 
как создание собственного творческо-
го продукта. 

Известно, что личность развивается 
только в процессе собственной дея-
тельности. Научить человека плавать 
можно только в воде, а научить чело-
века действовать и осуществлять мыс-
лительные действия можно только в 
процессе деятельности. Необходимым 
условием целенаправленной работы по 
развитию интеллектуальных способ-
ностей личности является организация 
собственной учебно-познавательной 
деятельности студентов [1, с.70]. 

На вопрос «Кто и когда общается 
жестами?», каждый из нас смог бы от-
ветить по-разному. Но важно еще 
знать, зачем и для чего люди прибега-
ют к разговору с помощью жестов, и 
как с помощью этого языка можно 
научить людей слабослышащих и лю-
дей, которые вообще лишены слуха. 

Как известно, звуковая речь являет-
ся основным средством коммуникации 
в современном человеческом общест-
ве. Она возникла около 30–50 тысяч 
лет назад. Столь же древнее и общения 
людей с помощью жестов. 

 Сейчас стоит такой вопрос: нужно 
ли наряду с устной и письменной ре-
чью использовать в работе с неслы-
шащими жестовый язык? Это, как 

подчеркивал Л.С. Выготский, один из 
основоположников советской дефек-
тологии, – «центральный, но специ-
альный вопрос» теории и практики 
учения неслышащих, потому что сур-
доспециалисты, создавая систему обу-
чения и воспитания учащихся с нару-
шениями слуха, разрабатывая методы 
и средства педагогического процесса, 
неизбежно выходили и выходят из 
своей оценки жестового и дактильной 
языка как средств общение неслыша-
щих. А взгляды на роль и дактильного, 
и жестового языка в учебно-воспи-
тательной работе напрямую зависят от 
того, как определяются цели и задачи 
педагогического процесса, как пони-
мается лингвистическая природа жес-
тового языка и его роль в коммуника-
тивной и познавательной деятельности 
глухих. Совершенно очевидно, что на 
разных этапах развития науки, в раз-
ных странах эти вопросы решались по-
разному. В то же время учебных посо-
бий и учебных заведений для подго-
товки специалистов, владеющих жес-
товой речью, очень мало. 

Задачей обучения жестовому языку 
является достижение минимально дос-
таточного уровня коммуникативной 
компетенции, т.е. готовность и спо-
собность осуществлять общение на 
жестовому языке в пределах про-
граммных требований базового курса, 
но речь идет не только о том, как нау-
чить языку жестов, но и о новых спо-
собах обучения данной социальной 
группы. Так, например: у человека, ко-
торый закончил школу-интернат для 
глухих есть возможность пойти в кол-
ледж, техникум, училище учиться та-
ким специальностям как парикмахер, 
швея, кондитер, обувной мастер, виза-
жист, косметолог. Возникает вопрос: 
почему только колледж, и почему 
только такие профессии? Почему бы 
этим детям не учиться в университете 
на экономическом или социально-
гуманитарном факультете? Ответ: 
«Потому что у нас нет нормативной 
базы обучения данной социальной 
группы, она просто не предусмотрена 
для них». Именно это и является глав-
ной задачей, которую необходимо ре-
шить. 

Как решение, для начала, можно 
предложить обучение специалистов 
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жестовому языке среди профессорско-
преподавательского состава универси-
тета, а также собственной норматив-
ной базы обучения данной социальной 
группы, как это было сделано в 2010 
году на базе Винницкого социально-
экономического института Универси-
тета «Украина». 

В настоящее время язык жестов в 
обучении не исключается, но данную 
методику обучения заменяют способ-
ностью ребенка видеть, чувствовать 
предметы, а также обучением детей 
читать по губам. Хотя методика чте-
ния по губам является недоработан-
ной, так как много слов по своему зву-
чанию похожи, и человек, который не 
слышит, может неправильно понять 
преподавателя. Именно поэтому необ-
ходимы новые технологии обучения, 
которые включают: 

- не чтение лекций, а воспроизведе-
ние с помощью проектора и компью-
тера;  

- электронные библиотеки, в кото-
рых все учебные пособия представле-
ны в электронном виде; 

- специальные компьютерные про-
граммы для самостоятельного изуче-
ния учебного материала; 

- лекции на дисковых носителях. 
Выводы. Мы вступили в период 

реформирования специального обра-
зования с опозданием от остальных 
развитого мира, где, к счастью, на 
смену тотальному восхищению инк-
люзивным и интегрированным обуче-
нием приходит пора научного анализа, 
прагматического прогнозирования и 
планирования. Нам же следует четко 
осознать, что языковой вопрос выде-

ляет глухих студентов среди разнооб-
разия студентов с особыми потребно-
стями. Именно языковой вопрос дела-
ет глухих особыми среди особых. Если 
правильно подойти к решению этого 
вопроса, без идеологических предубе-
ждений, опираясь на качественно про-
веденные исследования, без вредной 
риторики, то успех возможен. Не надо 
пытаться рубить собственную тропин-
ку в этой сфере, а хорошо присмот-
реться к международному опыту, изу-
чать его и адаптировать для украин-
ской учебной среды. Возможно также 
введение дистанционного обучение 
неслышащих студентов которые могут 
иметь недостатки опорно-двигатель-
ного аппарата. Методика дистанцион-
ного обучение неслышащих студентов 
является новой для нашей страны, по-
этому необходимо ее внедрения. Это 
даст возможность определенной кате-
гории людей быть равноправными в 
реализации своих потенциальных воз-
можностей и профессиональных зна-
ний.  

На основе набранных групп по эко-
номическим и социально-гуманитар-
ным специальностям Винницкого со-
циально-экономического института 
Университета «Украина», мы можем 
подготовить базу для общения с не-
слышащими и слабослышащими сту-
дентами. Открытие дистанционного 
обучения позволит сохранить баланс 
психологического и психического со-
стояния людей этой категории, а также 
поставить их в равные условия с 
обычными студентами. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП НАВЧАННЯ  

РІДНОЇ МОВИ УЧНІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРА АУТИЗМУ 
У статті розглянуто практичний  досвід реалізації індивідуального підходу в про-
цесі навчання українській мові учнів з порушеннями спектру аутизму. Обґрунтова-
на значущість корекційних методів в навчанні та розвитку такої категорії дітей. 
Ключові слова: корекційні цілі, порушення спектра аутизму, навчання рідній мові, 
навчальні і корекційні методики. 

 

МЕЛЬНИК У.Р. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

УЧЕНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СПЕКТРА АУТИЗМА 
 

В статье рассматривается практический опыт реализации индивидуального под-
хода в процессе обучения украинскому языку учеников с нарушениями спектра ау-
тизма. Обосновано значимость коррекционных методик в обучении и развитии 
такой категории детей.  
Ключевые слова: коррекционные цели, нарушения спектра аутизма, обучение род-
ному языку, обучающие и коррекционные методики. 

 

U. MELNYK  
INDIVIDUAL APPROACH AS A BASIC PRINCIPLE OF MOTHER TONGUE EDUCATION OF 

PUPILS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER  
 

The article describes a practical experience of implementing the individual approach in 
teaching of the Ukrainian language children having autism spectrum disorders. The signi-
ficance of correction techniques in the training and development of these children is 
grounded.  
Keywords: correction purposes, autism spectrum disorders, mother tongue education, 
educational and corrective techniques. 

 
 

Мета експериментального дослі-
дження. Навчання рідній мові є одним 
із найважливіших завдань розумового, 
морального й естетичного виховання 
дітей. Але мовлення як одна з голов-
них, необхідних умов психічного та 
особистісного розвитку дитини повно-
цінним засобом спілкування може бу-
ти лише тоді, коли збережені, а у ви-
падках мовленнєвих порушень, скори-
говані усі його структурні компоненти. 
Успішна ж корекція відхилень у мов-
леннєвому розвитку дітей із аутизмом, 
їх лінгвістична підготовка пов‟язана з 
правильним визначенням змісту, мето-
дів та прийомів мовленнєвого навчан-
ня. Із метою найповнішого комплекс-
ного впливу на дітей із аутизмом, зна-
чну увагу необхідно приділяти не ли-
ше навчальній, а й корекційній роботі 
з ними. До організації навчального 

процесу слід залучати і сучасні корек-
ційні технології, без яких навчальна 
діяльність буде неповною і не дасть 
ефективного результату. 

Аутизм досліджується такими вче-
ними як С.Байрон-Кохен, Е.Бльойлер, 
І.Вікторов, Л. Вінг, Л.Каннер, Г.Мауд-
слей, С.Семенов та ін. В Україні на су-
часному етапі його вивчають К.Остро-
вська, Т.Скрипник, Г.Хлорова, Д. Шу-
льженко та ін. Учені, зокрема, дослі-
джують причини виникнення аутизму,  
основні симптоми цього захворюван-
ня, зміст і методи надання допомоги 
особам із розладами спектра аутизму. 

Незважаючи на те, що проблематика 
аутизму широко вивчається, постає 
необхідність у впровадженні та вдос-
коналенні використання навчально-
корекційних методик із метою підви-
щення ефективності навчально-ви-
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ховного процесу з цією категорією ді-
тей. Саме тому наше дослідження при-
свячене аналізу реалізації корекційних 
цілей у процесі навчання дітей із аути-
змом рідній мові. 

У статті опишемо особливості реалі-
зації індивідуальних корекційних ці-
лей у процесі навчання українській 
мові, розкриємо їх вплив на підвищен-
ня ефективності навчання. Досліджен-
ня проводилося на базі Львівської спе-
ціальної загальноосвітньої школи-ін- 

тернату І-ІІ ст. «Довіра». 
Матеріали та методи досліджен-

ня. Визначенню корекційних цілей пе-
редує детальне психолого-педагогічне 
вивчення дітей.  

Охарактеризуємо його результати. 
Із групи дітей, які брали участь у 

дослідженні, 3 учнів навчаються за 
програмою допоміжної школи, а 3 – за 
програмою школи для дітей із ЗПР. 
Відомості про учнів, які брали участь в 
дослідженні, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Характеристика досліджуваної групи дітей 

 

№ п\п Ім‟я Стать Вік Клас Програма 

1. Ігор Г. чол. 9 р. 2-Б РВ 

2. Леонід П. чол. 11 р. 3-Б ЗПР 

3. Владислав З. чол. 13 р. 5-Б ЗПР 

4. Андрій О. чол. 15 р. 8 ЗПР 

5. Сергій Ж. чол. 18 р. 9-А РВ 

6. Устим К. чол. 19 р. 10-А РВ 

 
В Андрія О., Устима К., Сергія Ж., 

Леоніда П. спостерігається порушення 
поведінки, що проявляється в агресії, 
автоагресії, наявності великої кількості 
стереотипів та надмірному зацікавлен-
ні окремими предметами, однією те-
мою, негативна реакція на зміни в ото-
ченні. Поведінка визначається не акти-
вними внутрішніми цілями, не логікою 
взаємодії з іншими людьми, а випад-
ковим зовнішнім впливом. У дрібній 
та великій моториці проявляються 
грубі порушення м‟язового тонусу, 
в‟ялість та слабкість. Ці діти не вико-
ристовують жести, міміку. 

Ігор Г. користується телеграфно 
згорнутими штампами у мовленні, йо-
му властиві ехолалічні відповіді, пере-
становка займенників, мовлення на-
пружено-скандоване. Учень залучений 
у моторні та мовленнєві стереотипи, 
спостерігаються прояви нестримних 
захоплень, імпульсивні дії. Проте, він 
активніше вступає в контакт із оточен-
ням. Владислав З. активно вступає в 

контакт із оточенням. У його мовленні 
переважають прості розгорнуті фрази. 
Граматична сторона мови сформована 
недостатньо, присутні неузгодження 
слів між собою, особливо – іменників 
із прикметником у роді, числі та відмі-
нку. Словниковий запас нижчий за ві-
кову норму, пасивний словник значно 
переважає над активним. У нових чи 
незвичних ситуаціях спостерігаються 
прояви проблемної поведінки (про-
тест, крик, істерики). 

Для діагностування рівня розвитку 
мовлення використовувалася шкала 
поведінки та шкала розвитку активно-
го мовлення діагностичної методики 
РЕР-R. Проведені дослідження засвід-
чили, що у більшості дітей рівень сфо-
рмованості мовленнєвих навичок є не-
достатнім для оволодіння шкільним 
курсом української мови. Виникають 
значні труднощі при сприйманні на-
вчального матеріалу, формуванні но-
вих умінь та навичок, використанні їх 
у щоденній практиці (табл.2). 

 

Таблиця 2 
Результати обстеження умінь і навичок учнів із РСА на час вступу до школи 

 

№ Ім‟я 
Навички звичайного 

мовлення 

Граматичні 

навички 

Навчальні 

навички 

Читання, 

письмо 

1. Ігор Г. 1 0 1 0 

2. Леонід П. 0 0 0 0 

3. Владислав 1 0 1 0 
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4. Андрій О. 1 0 0 0 

5. Сергій Ж. 0 0 0 0 

6. Устим К. 1 1 1 1 

0- повна відсутність навичок; 1- навички частково сформовані; 
2- навички сформовані повністю 

 

Результати дослідження та їх 
аналіз. Для реалізації психолого-пе-
дагогічного процесу, подолання аутис-
тичних порушень та гармонійного 
включення дитини з аутизмом до сис-
теми навчання і виховання, нами роз-
роблені принципи інклюзивної скла-
дової, методологічними засадами яких 
є концепції, положення, вчення видат-
них учених, зокрема: І.Беха, В.Бонда-
ря, Л.Виготського, О.Гаврилова, Г.Ду-
льнєва, І.Єременка, О.Леонтьєва, 
С.Миронової, В.Синьова, В.Тарасун, 
О.Хохліної, М.Шеремет, Д.Шульжен-
ко, а саме [1;2;3]: особливостей пси-
хофізичного розвитку дітей (Л.Вигот-
ський); раннього комплексного діагно-
стування та психолого-педагогічного 
прогнозу розвитку особистості дитини 
з порушеннями психофізичного розви-
тку (О.Гаврилов, Г.Дульнєв, О.Леон-
тьєв, С.Миронова); корекційного спря-
мування особистості дитини з пору-
шеннями психофізичного розвитку, 
становлення та розвитку мотивацій-
них, інформаційних та емоційних ком-
понентів комунікативної діяльності 
(О.Гаврилов, Г.Дульнєв, О.Леонтьєв, 
С.Миронова, Д.Шульженко); оптиміс-
тичної перспективи розвитку особис-
тості дитини з аутизмом; креативного 
розвитку таких дітей; індивідуального 
підходу до кожної дитини; синхронної 
корекції особистісних проявів і всебіч-
ного розвитку дитини з аутизмом, ко-
лекційної спрямованості навчання та 
виховання цієї категорії дітей (В.Та-
расун, О.Хохліна, Д.Шульженко). 

 Особливості корекційних методик, 
які використовуємо в процесі навчання 
українській мові дітей із РСА, поляга-
ють у доборі завдань із урахуванням 
вікових та індивідуальних особливос-
тей розвитку кожного учня, наприклад, 
добір навчального матеріалу з ураху-
ванням рекомендованої учневі про-
грами. При доборі диференційованих 
завдань спираємося на розуміння уч-
нями зверненого мовлення, рівень 
сформованості їх власного мовлення, 
враховуємо навички сформованості 

навчальної діяльності, рівень стійкості 
уваги, сформованість морфологічних, 
граматичних, синтаксичних навичок. 

  Враховуючи конкретність мислен-
ня учнів із аутизмом, труднощі із ро-
зумінням складних конструкцій у за-
вданнях уникаємо вживання слів у пе-
реносному значенні, багатозначних 
слів, фразеологізмів.  

Навчальну діяльність учнів структу-
руємо відповідно до рівня їх розвитку. 
З метою полегшення сприймання на-
вчального матеріалу, обов‟язково його 
візуалізуємо за допомогою малюнків, 
таблиць, схем, комп‟ютерних програм. 

Як зазначено вище, одним із прин-
ципів корекційного навчання дітей із 
РСА є індивідуальний підхід. Тому 
опишемо реалізацію корекційних ці-
лей через призму урахування індивіду-
альних особливостей кожної дитини та 
відповідних результатів. Перейдемо до 
опису конкретних прикладів. 

Учень 2-го класу Ігор Г. навчається 
в школі третій рік. У хлопчика діагноз 
«Ранній дитячий аутизм». На початок 
навчання в учня були несформовані 
навчальні навички, він не читав і не 
писав. Обводив за контуром чи олів-
цем, міг розмалювати малюнок. Якщо 
йому щось не вдавалося, починав пла-
кати, кричати. Активне мовлення час-
тково сформоване, але комунікативної 
функції не виконує.  

Учень спілкується штампами, у мо-
вленні присутні ехолалії. Активний 
словник не відповідає віковій нормі. 
Пасивний словник переважає над ак-
тивним. Фонетико-фонематичні про-
цеси порушені, навички звукового 
аналізу та синтезу несформовані.  

У роботі з учнем застосовуємо ме-
тодику навчання читанню М.Зайцева, 
спеціальну методику формування сло-
вника, методику розвитку зв‟язного 
мовлення. В процесі проведення на-
вчально-корекційної роботи спостері-
гається позитивна динаміка в розвитку 
учня.  

У хлопчика частково сформовані 
навчальні навички, у стані формування 
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навички звукового аналізу та синтезу. 
Учень знає всі друковані літери, спів-
відносить вивчені рукописні літери із 
друкованими. Літери, склади та слова 
за зразком пише самостійно, під дик-
товку записує вивчені літери, вставляє 
пропущену літеру у складах на слух. 
Формуються навички поскладового 
читання. Збагатився словник учня. 
Мовлення починає виконувати кому-
нікативну функцію. Результати навча-
льно-корекційної роботи наведено на 
мал.1. 

Учень 3-го класу Леонід П. навча-
ється у школі четвертий рік. У хлопчи-
ка діагноз «Дитячий аутизм». В учня 
були несформовані навчальні навички, 
зв‟язне мовлення. Леонід не читав і не 
писав. Відмовлявся брати ручку чи 
олівець до рук, вимагаючи, щоб за-
мість нього писав учитель. Активний 
словник не сформований, пасивний 
значно переважав над активним. Фо-
нетико-фонематичні процеси не сфор-
мовані, слухова увага знижена.  

Сприймання навчального матеріалу 
утруднене. У роботі з хлопчиком за-
стосовувалися спеціальна методика на-
вчання читанню Г.Домана, спеціальна 

методика розвитку словника, спеціа-
льна методика розвитку зв‟язного мов-
лення.  

Після проведеної навчально-корек-
ційної роботи в учня повністю сфор-
мувалися навчальні навички, він читає 
глобально, прочитане розуміє, підби-
рає речення до запропонованих малю-
нків, відповідає на запитання. Пише 
під диктовку з незначною кількістю 
помилок, добре списує з друкованого 
та рукописного тексту. Мовлення у 
стані формування. Навчальну програ-
му третього класу засвоює на серед-
ньому рівні. 

На мал.2 наведемо результати до 
початку та після проведення навчаль-
но-корекційної роботи. Учень 5-Б кла-
су Владислав З. навчається у школі з 
підготовчого класу. Діагноз «Атипо-
вий аутизм».  

На початку шкільного навчання 
учень був збудженим, імпульсивним. 
У спілкуванні користувався мовлен-
ням, яке було малозрозумілим оточу-
ючим. Навички шкільного навчання 
несформовані. Хлопчик не читав і не 
писав. Пасивний словник значно пере-
важав над активним. 

.  
Мал.1. Формування шкільних умінь і навичок Ігоря Г. 

          
Мал.2. Формування шкільних умінь і навичок Леоніда П. 

 
 

У навчально-корекційній роботі з уч-
нем застосовували спеціальну методи-
ку навчання читанню М.Зайцева, спе-
ціальну методику розвитку словника, 
спеціальну методику формування гра-

матичної будови мови, спеціальну ме-
тодику розвитку зв‟язного мовлення. 
Учень повністю оволодів навчальними 
навичками, значно збагатився його ак-
тивний словник, сформувалися на-
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вички граматичної будови мови. Він 
відтворює деформовані речення та те-
ксти. Мовлення зрозуміле. Став досту-
пним продуктивному діалогові. Читає 

та пише з незначною кількістю поми-
лок. Програму п‟ятого класу засвоює 
на середньому та достатньому рівні. 
Результати наведено на мал.3. 

 

 
Мал.3. Динаміка формування шкільних умінь і навичок Владислава З. 

 

   Учень 8-го класу Андрій О. навча-
ється з першого класу. Діагноз «Дитя-
чий аутизм». На початку навчання в 
хлопчика була несформована навчаль-
на мотивація, мовлення розвинене на 
рівні безпосередньої та відтермінова-
ної ехолалії. Навчальні навички нес-
формовані. Активний і пасивний слов-
ник нижчі за вікову норму. Учень не 
читав і не писав. Зв‟язне мовлення не-
сформоване. У роботі з учнем застосо-
вуємо спеціальні методики формуван-

ня граматичної будови мови,  розвитку 
зв‟язного мовлення, розвитку словни-
ка.  Учень  засвоює  програму 8-го 
класу на середньому та достатньому 
рівні. У нього сформована система по-
нять про вивчені частини мови, доста-
тньо сформовані навички синтаксису 
та пунктуації. Значно збагатився акти-
вний словник, добре сформовані нави-
чки зв‟язного мовлення. На мал.4 на-
ведено результати навчально-корек-
ційної роботи. 

 
Мал. 4. Формування шкільних умінь і навичок  Андрія О. 

 
Учень 9-А класу Сергій Ж. навча-

ється з підготовчого класу. Діагноз 
«Порушення комунікації по типу ди-
тячого аутизму. Легка розумова відс-
талість». При зарахуванні до школи в 
учня були несформовані навчальні на-
вички, мовлення на рівні ехолалії. Бід-
ний пасивний словник, активний слов-
ник несформований. Навички зв‟язно-
го мовлення несформовані. Упродовж 
роботи з хлопцем застосовуємо мето-
дики формування граматичної будови 

мови, розвитку словника і зв‟язного 
мовлення. Програму 9-го класу допо-
міжної школи учень засвоює на серед-
ньому рівні. У нього значно розшири-
вся активний словник, усне мовлення 
почало виконувати комунікативну фу-
нкцію. Пише учень із незначним конт-
ролем руки дорослого. Сформувалася 
система граматичної та лексичної сто-
рони мовлення, на етапі формування 
синтаксичні навички. Наведемо ре-
зультати дослідження на мал.5. 
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Мал. 5. Формування шкільних умінь і навичок Сергія Ж. 

 
Учень 10-А класу Устим К. навча-

ється з 5-го класу. Діагноз «Дитячий 
аутизм. Легка розумова відсталість». 
При зарахуванні до школи виникали 
значні труднощі в спілкуванні з учнем. 
Мати виконувала роль «перекладача», 
оскільки хлопець комунікував лише з 
нею. Мовлення шаблонне, прив‟язане 
до певних ситуацій. Навчальні навички 
частково сформовані. Активний і па-
сивний словник бідні. Навички грама-

тики, синтаксису, пунктуації несфор-
мовані. 

У роботі застосовуємо спеціальні 
методики формування граматичної бу-
дови мови, розвитку словника, розвит-
ку зв‟язного мовлення. За період на-
вчання в учня сформувалася система 
граматичних і лексичних понять, знач-
но розширився активний словник. Мо-
влення виконує комунікативну функ-
цію. На мал.6 наведено результати 
спостереження. 

 
Мал. 6. Формування шкільних умінь і навичок Устима К. 

 
Результати позитивної динаміки розвитку при правильному комплексному підхо-

ді до дітей із розладами спектра аутизму наведемо на мал.7. 
 

 
Мал.7. Динаміка розвитку досліджуваної групи дітей 
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Висновки.  
1) За умови систематичного викори-

стання спеціальної методики розвитку 
зв‟язного мовлення, у дітей із аутиз-
мом формується активний і пасивний 
словник, мовлення починає виконува-
ти комунікативну функцію. Водночас, 
спостерігаються зміни і в засвоєнні 
шкільного курсу української мови. На-
вчальний матеріал краще сприймаєть-
ся та засвоюється учнями, з якими 
проводиться цілеспрямована, система-
тична, комплексна навчально-корекці-
йна робота. 

2) За умови використання спеціаль-
них методик розвитку зв‟язного мов-

лення та навчання українській мові, 
при правильному доборі форм, методів 
і принципів навчання школярі з РСА 
здатні засвоїти курс української мови 
на середньому, достатньому, а окремі 
учні – і на високому рівні. 

2) Перспективи подальшого дослі-
дження ми вбачаємо у розробці, впро-
вадженні та вдосконаленні індивідуа-
льно спрямованих і диференційованих 
методик розвитку зв‟язного мовлення 
та корекційного навчання українській 
мові дітей із розладами спектру аутиз-
му в умовах спеціальних і загальноос-
вітніх шкіл. 
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