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Тетяна Журавко 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 

З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ 

 

Проблема соціально-педагогічної підтримки дітей з різними вадами 

фізичного і психічного розвитку в нашій країні є актуальною. 

Категорія людей з особливими потребами тривалий час залишалася і 

залишається найбільш незахищеною і ізольованою від соціуму. 

В умовах сьогодення інтеграція дітей з різними фізичними і 

психічними вадами в суспільстві є одним із провідних напрямків роботи 

різноманітних соціальних інститутів та громадських організацій. Втім 

через ряд обʼєктивних та субʼєктивних причин наше суспільство ще не 

готове до широкомасштабного вирішення даної проблеми. Тому соціальна 

робота з дітьми перш за все повинна бути спрямована на подолання 

стереотипних уявлень щодо неповноцінності дітей з різними фізичними і 

психічними вадами. 

Правильний психолого-педагогічний супровід забезпечується, якщо 

спеціалісти орієнтуються не лише на дитину, а на родину у цілому. Його 

метою є створення оптимальних умов для розвитку дитини у сімʼї. 

Головною умовою корекційної допомоги є єдність психолого-медико-

педагогічної діагностики, комплексної допомоги та оцінки розвитку 

дитини. Відповідно ступінь ефективності корекції вторинних відхилень у 

розвитку дитини і формування компенсаторних механізмів залежать  

від певних чинників, серед яких найбільш вагомими є: початок 

цілеспрямованої корекційно-педагогічної роботи відразу ж після 

виявлення проблем; взаємодія різних спеціалістів, що беруть участь у 

комплексному психолого-педагогічному супроводі дитини з порушеннями 

розвитку; правильно підібраний зміст і методи навчання та виховання; 

своєчасне включення родини у корекційно-педагогічний процес; реалізація 

єдності вимог до виховання і навчання дитини у сімʼї та дошкільному 

закладі. Важливою є послідовність психолого-педагогічного супроводу. 
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Він має здійснюватися у декілька етапів: 

 знайомство із сімʼєю; 

 первинна діагностика дитини і всієї родини; 

 розроблення і реалізація індивідуальної програми навчання і 

виховання; 

 неперервний контроль за розвитком дитини і стосунками у сімʼї; 

 постійне внесення коректив у програму; 

 переведення дитини у відповідний навчальний заклад – 

загальноосвітній, спеціальний, інклюзивний – залежно від 

можливостей дитини [3]. 

Враховуючи принцип неперервності корекційно-реабілітаційного 

процесу, а саме: реабілітація не на все життя, а реабілітація через все 

життя, стає зрозумілим, що організація та здійснення соціально-

психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими 

освітніми потребами – це дуже складний, кропіткий та довготривалий 

процес, в якому саме сімʼя особливої дитини потребує підтримки фахівців 

відповідно до різних нозологій. А це, в свою чергу, потребує від 

спеціалістів високого рівня компетентності, великої цілеспрямованості 

працездатності та оптимізму. 

Робота з дітьми, які мають особливі потреби, потребує не тільки 

знань і досвіду, а ще й терпіння, любові до них. Нерідко ці діти 

залишаються одні зі своїми проблемами, не потрібні ані батькам, ані 

педагогам. Така дитина, як правило, викликає роздратування, ворожість, 

бажання бути до неї особливо вимогливим, а ще краще – взагалі позбутися 

її. У цьому випадку психолог є єдиною опорою і підтримкою такої дитини, 

оскільки саме він покликаний захищати її як особистість [1]. 

Психолого-педагогічна реабілітація полягає в організованих 

заняттях корекційного характеру при навчальних заняттях, в 

трудотерапії, ігротерапії, індивідуальній і груповій психотерапії: 
1. Включення в навчальні заняття відбувається поступово; 

пристосування дітей до того чи іншого виду діяльності вимагає 

тривалого часу. 

2. Заняття проводиться в двох напрямах: з однієї сторони, вони 

здійснюються як форма для отримання знань і, з іншої – як 

розвиток, корегування процесів мислення, уваги, регуляція 

поведінкових реакцій. 

3. Робота з виправлення порушень індивідуалізована для кожної 

дитини і для кожної групи захворювань. 

4. Характер занять, навантаження і дозвілля оцінюються на основі 

природи психічного розладу, залишкових можливостей, фазових 

станів. 

Важливу роль у здійсненні корекційно-реабілітаційної роботи 
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належить педагогу та батькам. 

Діяльність педагога в корекційній роботі спрямована на розвиток і 

формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і 

трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, 

громадянської позиції. Реалізація цієї мети відбувається через виконання 

основних професійних завдань залежно від посадових обовʼязків педагога. 

Проте, незалежно від посади і закладу, педагог виконує певні види 

корекційно-педагогічної діяльності, які відрізняються лише обсягом, 

спрямованістю, але співпадають за когнітивним та організаційно-

операційним компонентом. 

Щодо корекційної функції педагога , вона спрямована на: 

 виправлення чи послаблення порушень психофізичного розвитку 

дитини; 

 профілактика у складі структури розладу; 

 створення умов для витку дитини з вадою інтелекту, цілісне 

формування особистості дитини; 

 навчання батьків прийомів організації ігрової та навчальної 

діяльності дитини [2]. 

Основні знання педагога, що хоче проводити корекційно-реабілітаційну 

роботу: 

 закономірності та особливості розвитку психіки дітей, що мають 

вади; 

 теоретичні основи корекційної роботи з дітьми, що мають 

психофізичні вади; 

 засоби та методи корекції пізнавальних процесів та емоційно-

вольової сфери залежно від ступеня вади та віку дитини; 

 зміст і методи роботи щодо формування дитячого колективу; 

 способи поєднання навчальної та виховної роботи з корекцією 

вад психофізичного розвитку дітей. 

Основні вміння педагога, що хоче проводити корекційно-

реабілітаційну роботу: 

 проводити комплексну роботу з профілактики, послаблення 

розладів психофізичного розвитку дітей з порушеннями 

інтелекту у навчально-виховному процесі: створювати умови для 

повноцінного розвитку особистості розумове відсталої дитини; 

 володіти різноманітними засобами та методами корекції 

пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, поведінки дітей: 

проводити корекційну роботу (цілісна система педагогічного 

впливу); 

 формувати дитячий колектив відповідно до стадії його розвитку; 

 навчати батьків окремих корекційних прийомів і методів [3]. 

Не викликає сумніву й те, що вимоги до особистості й професійної 
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діяльності корекційного педагога – особливі, оскільки обʼєктом впливу 

цього спеціаліста є діти з особливими потребами. Аналіз практики 

спеціальної освіти засвідчує, що особистісні якості фахівця у сукупності з 

глибокими професійними знаннями і вміннями набувають вирішального 

значення у результативності корекційної роботи з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку. 
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Василь Завальний 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Перехід до ефективної реалізації особистісно орієнтованого 

навчання і загальнодоступної освіти стає можливим не тільки внаслідок 

модифікацій організаційних форм навчання, а й унаслідок того, що 

зʼявились і зʼявляються нові засоби навчання, які ґрунтуються на 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Виходячи з 

парадигми первинності особистості учня у процесі навчання, інші роль 

засобу навчання слід трактувати ширше: не тільки як засобу подання 

навчального матеріалу та засобу закріплення отриманих знань, а й як 

засобу навчальної діяльності учнів, учнів закладів професійно технічної 

освіти (ЗПТО) на уроці та у позаурочний час, внаслідок застосування якого 

розвивається і стимулюється навчально-пізнавальна активність, реалізуються 

можливості набуття освіти кожним індивідуумом. 

Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі 

зумовлено з одного боку, необхідністю підготувати учня до його 

майбутнього робочого місця, а з іншого – необхідністю більш ефективної 

передачі знань, що має на меті підвищення рівня якості компетентності та 

компетенції майбутнього працівника. 

Розкриваються шляхи використання у навчально-виховному процесі 

готових до практичного застосування наукових розробок: організація 

навчального процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій, 


